
27 Nisan E-Muhtırası ve Siyasete Kadife Kıskaç 
ya da Ülkeyi İflasa Sürükleyen “Bürokratik İktidar”

Latince “i?urra”(masaları kaplamada kullanılan koyu renkli, kaim kumaş) ve Yu
nanca “ferfltos”(egemenlik, yönetim, güç) kelimelerinin yanyana getirilmesiyle türe
tilen “bürokrasi” konusunda değişik yorumlar getirilmiştir. Bürokrasinin içinde 
bulunduğu olumsuzluklar “bürokratik patoloji” olarak değerlendirilir. 1922 yılında 
İstanbul’da dünyaya gelen Comelius Costariadis’in bürokrasiyi başlı başına bir sı
n ıf olarak değerlendirmesinin haklılığım ortaya koyan gelişmeler yaşanıyor 27 Ni
san’dan bu yana. Osmanlı’dan, be-tahsis ittihat Terakki’den bu yana askeri bürokra
sinin gölgesinde kurumlanan sivillik, siyasetin özerk bir konuma gelmesini engelle
di, engelliyor. 27 Mayıs Darbesi ile kendisine hukukî dayanaklar üreten 12 Mart, 
12 Eylül ve 28 Şubat darbeleriyle de konumunu iyice pekiştiren bürokratik yapı, 
yalnızca siyasal kirlenmeye yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda sistemi bütünüy
le tıkanma ve iflasa sürüklenme noktasına getiriyor. Siyaset dışı unsurların yani so
rumsuz/ seçilmemiş/ atanmış devlet iktidarının siyasete müdahalesi, siyasetin do
ğası dışında kullanılmasına ve kirlenmesine yol açıyor. Mevcut yazılı kurallara gö
re sorumlu/ seçilmiş siyasetin ve siyaset erbabının emrinde olması gereken sivil- 
asker bürokrasi sınıfının kendilerini daha bir merkezde konumlandırma ve bu du
rumu yazılı olmayan kurallarla süreklileştirme hırsları siyasetin/siyasetçinin hare
ket alanım alabildiğine daraltıyor ve ülke sık sık krize sürükleniyor. Bu durum, si
yasetin imkanları içinde ve siyasi maharetle rahatça çözülebilecek sorunları da -mış 
gibi iktidar olunduğu için- çözülemez hale getiriyor, sistem büsbütün işlemez hale 
geliyor ve nihayet iflasa sürükleniyor. Çelişkiye bakın ki; ülkeyi çıkmaza ve krize 
sürükleyen sorumsuz atanmışlar, her seferinde, eli-kolu bağlı durumdaki sorumlu 
seçilmişleri suçluyor, krizin tüm faturasını onlara yüklüyor, medya ve sözde aydın 
kesimden de kendisine destekçi buluyor. İşte Türkiye, bu kısır döngüyü aşmak ya 
da aşmak zorundadır. Siyasetin, ekonominin, dış politikanın, iç politikanın, kısaca 
ülkenin önünü tıkayan sorumsuz bürokratik iktidarı siyasetin emrine alarak so
rumlu seçilmiş iktidarın elini güçlendirmek... Umalım ki, “E-Muhtıra”ya ve ona 
paralel yürütülen “Kadife Darbe” girişimine karşı ilk kez seçilmiş iktidarın ve ehli 
insaf aydınların dik duruşu ve 22 Temmuz seçimi bu dönüşüme zemin hazırlasın.

Unıran, Prof.Dr. Burhaneddin Can’m “Kadife Darbe” sürecini ele alan derin
likli incelemesine ilaveten Doç.Dr. Mustafa Aydın, Dilaver Demirağ, M.Emin Ba
bacan ve Mehmet Tepe’nin 27 Nisan Muhtırası’nı ve aynı merkezden yönetilen 
“kırmızı-beyaz” mitingleri değerlendiren bir dosya sunarak, son iki aydır yaşanan 
süreci doğru okumamıza imkan sağlıyor.

Ümran’m Gündem bölümünde; tarihçi Prof.Dr. Ahmed Ağırakça’nm Kudüs iş
galinin 40.yılı dolayısıyla kaleme aldığı duyarlıklı yazıyı, Analiz bölümünde Prof.Dr. 
Ahmed Yüksel Özemre’nin Yargıtay Başkanı Sumru Çörtoğlu’na yazdığı “itricâî” 
açık mektubu ve Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar bölümünde Abdullah Yıldız’m 
kaleminden Mehmet Şevket Eygi’nin hayatı ve mücadelesini bulacaksınız.

Yeni Umran’larda buluşmak duasıyla.
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Gündem I

DAR ALANDA SİYASET VEYA D ev le t ik tid arın ın  m u tla k  ini
s iy a tif sah ip leri, be lirley ic i o lduk-

MIŞ GİBİ YAPARAK İKTİDAR 
0LMA(MA)K

C evai Özkaı/a

S adece iktidarı değil devlet 
iktidarın ı da ele geçirm ek  
is tiy o rla r. YÖ K  B aşkan ı 

Erdoğan T eziç  AK P a rti'y i e le ş ti
rirken söylüyor bunu...

H aklıd ır, çünkü bizde, ik tid a 
rın da, anayasan ın  da, b ir görü
neni bir görünmeyeni var; b ir b il
d iğim iz hüküm et v a r bir de bil
m ed iğ im iz hüküm et yani d ev le t 
var; b ir b ild iğ im iz anayasa v a r  bir 
de bilmediğimiz kırm ızı k itap  var.

Bildiğimiz iktidarı o rta y a  çı
karm ak için seç im ler yap ılır, gö
rünen ik tid ar yani h üküm et bu 
seçim ler sonucunda o rtay a  ç ıkar, 
bilinen an ayasaya  göre ülkeyi bu 
ik tid ar y ö n etir; d e v le t ik tid arın ın  
ise seç im lere  ih tiyac ı y o k tu r, o 
kend iliğ inden  v a rd ır  o rad a  bir 
yerd ed ir. B ild iğ im iz ik tid ar, y ö 
netim inin  hesabını görünen an a 
yasaya göre, bilinen ve kendini 
seçen k itle le re  v erir; d e v le t ik ti
d a rın ın  ise hesap v e rm e  
alışkanlığı y o k tu r, o he
sap sorar...

B ild iğ im iz ik tid a r  
e ko n o m i, sağ lık , 
ulaştırm a, im ar gibi 
"insancıkları" ilg ilen
d ire n  iş le re  b a ka r, 
bilin en  a n a y a s a y a  
g ö re  ana k ay n ağ ı 
olan m ille tin  v ek ille 
rinin o luşturduğu bu

ik tid ar bazı a lan lara  m üdahil o la 
m az, m illi eğ itim  politikasına ka 
rışam az, milli güvenlik  p o litik a la 
rını ta y in  edem ez, dış po litikaya  
m üdahale  ed em ez. Onun s iyaset 
yapm a alanı bu te m el po litika ları 
kapsam az; o kendisine verilm iş  
dar alanda siyaset yapm ak zo 
ru n d a d ır ... Bu ö n em li p o litik a  
a lan ları devlet iktidarına a itt ir .  
Seçilm iş siyasi ik tid a rla r bu ko
nu larda iktidarm ış gibi davran
mak ve d e v le t ik tid arın ın  ta y in  
e ttiğ i po litika ları uygulam ak du
rum un dad ırla r.

ları bu a landaki p o litika ların  so
nucundan asla sorum lu d e ğ ild ir
ler, in is iya tif ku llan ırla r, sorum lu 
luk ü s tlen m e z le r. B ilinen anaya
saya göre seç ile rek  ik tid ar o lan 
lar hiç in is iy a tif ku llanm ad ık ları 
ve be lirley ic i o lm ad ık ları bu poli
tik a la rın  sorum luluğunu ü s tle n ir
ler; yani davul seçilm iş siyasi ik 
tid a rın  s ırtın d a , tokm ak d e v le t 
ik tid arın ın  e linded ir.

B ir ay  önce C um hurbaşkanlığ ı 
seçim i sürecin i durduran  ve ü lke
yi s ık ın tılı b ir o rtam a  sürükleyen  
sorumlu olm ayan m uktedirlerin  
ve on lara  çanak tu ta n  yandaşla - 
rının m üdahalesid ir. Siyasi ik ti
dar C um hurbaşkanlığ ı seçim i sü
rec inde  b ir y a z ılı kural ha tas ı 
y ap m a m ış tır; yaptığı en büyük 
hata ülkenin yazılı kurallara göre 
yönetildiğini zannetm esidir.

T ü rk iy e 'd e  buqün0 k3d3r bü- 
yuk s iyasetç i iiân ğcIüğmİğî', y^Zhâ 
kura lla ra  uyuyo rm uş gibi yapıp  
yaz ılı o lm ayan ku ra lla ra  g öre  
d a vran ış la rın ı ta y in  e d en le rd ir. 
Am a a rtık  bu s iyasetin  ve bu si
y a s e tç ile r in  dönem i g e ç m iş tir , 
g eçm e lid ir. Bugün kazan d ık la rı 
k ısm î başarı, onların  öm ürlerin i 
u zatm ay a  y e tm e y e c e k tir .

Günümüzün siyasetçisi inisi
y a t if  ku llan ıp , sorum luluğunu  
üstlenen insan olmalıdır.

S iyase ti d a r a landa yapıp , g e 
niş a lanın sorum luluğunu ü s tlen 
m ek dönem i b itm e lid ir. Mış gibi 
yaparak iktidar olunam az, bedeli 
ne o lursa olsun bu dönem in sona 
erm esi laz ım d ır.

Bundan sonra siyase
tin  en önemli görevi, so
rumlu olanı in isiyatif sa
hibi kılmak, tokm ağı, da
vulu s ırtında taş ıyan ın  
eline v e rm e k tir . Gerisi 
laf-ü güzaftır...
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Gündem

S eçim  sath ı m âiline  girilm iş  
b ir ü lke n in  b a ş k e n tin d e  
m esai s a a tin in  sonunda  

ta h rip  gücü yüksek bir bom banın  
patlam ası ne m an aya ge lir?  Tek  
kelim eyle  kaos m anasına gelir... 
Seçim  takv im in in  be lirlenm es in 
den sonra böyle bir bom banın  
patlam ış  olm ası, kim in işine g e le 
b ilir, sorusuna verilec ek  cevap, 
bu bo m b ayı k im in  koyduğunu  
bulm am ızı belki k o lay la ş tırm ay a- 
c a k tır  ancak a z m e ttir ic iy i netleş- 
tire c e k tir .

2 7  Nisan derin  anayasal d a r
besinden sonra ü lkem iz za te n  bir 
ta k ım  b e lirs iz lik le r i y a ş a m a y a  
b aş la m ışke n  ü lke  b a ş k e n tin d e  
p atlayan  bom ba her şeyi daha da 
k a rm a ş ık la ş t ırm ış t ır .  B om bayı 
koyanın kim olduğu daha n e tleş 
m ed en  ilk ö n ce  g e n e lk u rm a y  
başkanı "b u n d a n  s o n ra  b ü y ü k  şe 
h ir le rd e  b ö y le  b ir  o la y  b e k le y e b i
l i r i z "  şeklinde b ir açıklam a y ap a
rak endişe e tm e m iz  g e rek tiğ i y a 
da en d işe len m ekte  haklı o lduğu
m uzu ilan e tm iş tir . Ü lke savun
m asının en tep es in d e  bulunan bir 
yetk ilin in  bu uyarıs ın ı c idd iye al
m aktan  başka bir çare  y o k tu r an
cak k im dir bu sald ırıla rı yapan lar 
ve de yapacakla r?

Bom banın pa tlam asından  y i
ne hem en sonra D em o krat T ü rk i
ye  Partis i ad ındaki PKK terö rü n ü  
destek led iğ i iddia edilen partin in  
s e ç im le re  k a tılm a y a c a ğ ın ı ilan  
e tm es i de şaş ırtıc ı b ir gelişm edir. 
S eçim e gidilen bir ü lkede böyle 
bir bom banın p a tla tılm a sım n  m il
liye tç i p a rtile r in  işine y a ra y a b ile 
ceği iddiası var; D TP  seçim e gir-

ENDİŞELENMEKTE HAKLI MIYIZ?

Kamil Kalem

için D TP'nin a lacağı oy ları düşü
reb ilecek ti. A ncak böyle olunca  
D TP'n in  bom banın p a tla m a s ın 
dan hem en sonra seç im lere  p a rti 
olarak  g irm eyeceğ in i ilan e tm es i 
te sad ü f o lm aktan  ç ıkm ıştır. B aş
ka bir ifad ey le  DTP seç im lere  
parti o larak g irm e fik rinden  bu 
p atlayan  bom ba yüzünden v a z 
geçm ek zorunda kalm ış o lab ilir.

Y ine genelkurm ay  başkanının  
a çık lam asın da d ikk a tle ri çeken  
bir nokta  ise b u  o la y ın  o rg a n iz e  
b ir  e y le m  o ld u ğ u n u  açık lam ış ol
m asıdır. Ö te  yandan olayı in ce le 
yen polis olay yeri incelem e ek ip 
leri ta ra fın d a n  en azından basına  
yansım ış bir bilgi bulunm am asına  
rağm en o lay ların  org an ize  bir e y 
lem  olduğunun açıklanm ası d ik 
k a tle re  şay an d ır. Bu aç ık la m a  
herhangi b ir y e tk ili ta ra fın d a n  
değil bilakis ülke savunm asının  
en yetk ili kişisi ta ra fın d a n  g e l
m ek te d ir. D olayısıyla da ülke sa
vunm am ızı e m an e t e ttiğ im iz  gü
v en lik  k u v v e tle r in in  b a ş ın d a k i 
y e tk ilin in  a ç ık la m a la rın ı doğru  
kabul e tm e m iz  g e rek m ek te d ir.

genelidir. 11 Eylülden sonra h a tır
lanacağı gibi ABD y etk ilile ri o sal
d ırılardan sonra hiçbir şey o lm a
mış gibi h a rek e t edecek lerin i ve o 
eylem leri yapan ların  hedeflerine  
v a rm a la rın a  engel o la c a k la rın ı 
açıklam ışlard ı. Y ine ü lkem izde İs
tanbul HSBC ve İngiliz konsolos
luğuna yapılan sald ırılardan he
m en sonra o sald ırıların  toplum u  
sind irem eyeceği, herkesin inadı
na güven içerisinde işlerine güç
lerine gitm esi gerektiğ i konusun
da uyarılarda bulunulm uştu.

Ancak bu kez ne olm uştu da 
gen elku rm ay  başkanı o lay  çok 
daha yeni olm uşken tü m  ta r t ış 
m alara son noktayı koyarcasına  
bu  o la y la r ın  d evam ı, b ü y ü k  ş e h ir 
le rd e  o rg a n iz e  o la ra k  g e le b il ir  de
m ekted ir. E lb ettek i genelkurm ay  
başkanının e lin d ek i’bilgi ve belge
lerle Türk halkını u yarm ak is te 
mesi norm ald ir ancak bu açıkla
m aların Türk halkını end işelendir
diği, basının "B ü y ü k a m t'ta n  e n d i
şe  v e r ic i a ç ı la m a "  (haber10.com ) 
başlığıyla ilan edilm iştir.

P atlayan  bom balarla  b irlik te
m iş o lsayd ı D T P 'n in  a le yh in e , 
m illiy e tç i p a rtile r in  leh ine o la 
caktı. Belki de bu gerçeğ i gören  
DTP parti o larak  seç im lere  g ir
m eye ceğ in i a ç ık la m ış tır . Böyle  
bir patlam a ilk o larak  PKK te rö r  
ö rg ü tü n ü n  adın ı ak la  g e tird iğ i

Terör saldırılarından sonra bu 
tü r açıklam alar panik ve endişe 
halinin devam edeceği düşünce
leriy le  genellik le açık lanm az. 
Çünkü bu tü r saldırıları yapanla
rın tem el hedefi saldırıların fiili 
hedeflerinden daha çok toplumun

Türkiye  12 Eylül öncesine geri 
dönm üştür esasında...Ü lke aynen  
12 Eylül öncesindeki gibi cu m h u r
başkanını seçem em ek le  b ir kaos 
o rta m ın a  s ü rü k le n m iş tir . Y ine  
genelkurm ay başkanının aç ık la 
m ala rın d a n  da a n la ş ıla b ile c e ğ i
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kopm uş ve in tikam  peşinde ko- 
şanlarca yap ılm ış tır ya da g en el
kurm ay  başkanının dediği gibi a r 
kasında k im lerin  olduğuna b ak 
m ak lazım  d iyerek  işare t e ttiğ i 
dışarı bağ lantılı te rö r is tle rc e  y a 
pılm ış bir e y lem d ir bu.

Ö ze tle  bu bom balı saldırıdan  
ve arkasından ö ğ ren d ik le rim ize  
göre; bu sald ırılar büyük ş eh irleri
m izd e  o rg a n ize  o la ra k  d eva m  
priprpk vp hİ7 (İp korkmakta haklı 
olduğum uzu yaşayarak  ö ğ ren e 
ceğiz. T e rö r saldırıların ın tü m  ül
keyi hedef a lınarak  yapıldığı o r ta 
dayken endişe lenm em iz g erektiğ i 
yönündeki aç ık lam alar, k afa ları 
karış tırm ış  olup za ten  can güven
liğinin olm adığı m etropo lle rde  in
sanları dehşete  düşürm eye y e t
m iştir. Seçim  takv im in  işlem esini 
de d ikkate  alacak olursak bu p a t
lam a DTP'nin parti o larak seç im 
lere  g irm esini de engellem ek gibi 
bir işleve de sahip o lm uştur. Hü
küm et tarafından görevden a lı
nan terörle  mücadele tem silcisi
nin görevden alınmasından tam  
bir gün sonra bu olayın meydana 
gelmesi de hükümetin yanlış yap
tığını sanki çok acele olarak gös
term ek gibi istem siz bir fonksi
yon da üstlenmiş gibidir.

Sonuç o larak  te rö r  ö rg ü tle r i
nin ü lkem iz üzerin dek i hed efleri, 
U lu s'ta  pa tlayan  bom ba ve a rk a 
sından gelişen o lay larla  kısa v a 

dede olsa bile tu ta c a k  gibi gö
zü km e kted ir. Z a te n  güvenlik  a ç ı
sından son d erec e  z a fiy e ti bulu
nan m etro p o lle rin  sunm uş oldu
ğu günlük h a ya t bundan sonra  
son derece  güvensiz o laca ktır. 
Kamu güvenliği ve esenliği aynen  
12 Eylül öncesindeki dönem  gibi 
son derece  aza lm ış  ve günlük ha
y a t y e tk ilile r in  a ç ık la m a la r ıy la  
korku ve endişe dolu bir hale g e l
m iş tir . Cum hurbaşkanını seçe- 
meyen, anayasal ve yasal sıkıntı
lar çeken, m etropollerinde bom 
balar patlayan ve de patlayabile
cek olan ve bu şekilde seçim lere  
giden bir ülke 2 0 0 7 'n in  değil 
1980'n in  görüntüleri içindedir.

Um alım  ki b e n zer o lay la r ben
zer sonuçlara  gebe o lm asın...

üzere
kara  U lu s 'ta k in e  b e n ze r te rö r  
olayları
lunm aktad ır. 12 Eylül 
besini savunan ların  bile en büyük  
is tin at noktası ü lkenin bir kaos  
o rtam ına  sürüklenm iş olm asıyla  
b irlik te  te rö r  o lay ların ın  ülke g e 
neline yay ılm asıd ır. B ir başka ifa 
deyle eğer gen elk u rm a y  başkanı- 
nın yap tığ ı u y arıla r g erçekleşirse  
ülke ta m  da 12 Eylül askeri d a r
besini m eşru la ş tıran  ş artla rı t a 
şıyan bir dönem e g ire c e k tir .

C um hurbaşkanlığ ı seçim  sü
reciy le  b irlik te  T ü rk iye 'd e  sağ ve  
solda ciddi m anada kutuplaşm a  
ve ayrışm a is teyen  ve buna des
te k  olan p a rtile r in  ve kurum ların  
var olduğuna şah it o lunm uştu. 
Türk halkı 12 Eylül öncesindekine  
b enzer o larak  sağ ve solda a y rış 
m aya zo rlan m ış tı. Son pa tlayan  
bomba ise ayrışm a ve bö lünm e
ler yaşan ırken  den g e le ri ta m a 
m ıyla bozabilecek  bir e tk iy e  de 
sahip olab ilir. Eğer genelkurm ay  
başkanı Büyükanıt'ın dediği gibi 
bir de bombaların arkası gelecek 
olursa o zam an gerçekten den
geler iyice bozulacak ve m illiyet
çilik daha da tırm anacaktır.

Bir diğer d ikka t çekici husus 
da bu eylem den  bir gün önce hü 
k ü m et te rö r le  m ü c a d e le  ö ze l 
tem silcis i olan Edip Başer'i g ö 
revden a lm ış tır . G e rçek te n  de 
durum  çok i lg in ç t ir  çünkü ilk  
e tap ta  bu p a tlam a y ı g e rç e k le ş ti
ren grubun PKK olduğu akla g e l
m ekted ir. Bundan b ir iki ay önce
sinde batılı tu r is tle r i T ü rk iye 'y e  
ge lm em eleri konusunda uyaran  
PKK neden böyle  ey lem i özel 
tem silc in in  g örevden  a lınm asın
dan bir gün sonra g e rç e k le ş tir 
m iştir. Bu bom bayı PKK'nın ko
yam ayacağ ın ı çünkü bunun DTP  
ve bağım sız a d ay ların  a leyh ine  
olduğunu b iliyoru z. Ya ö rg ü tten

6 ÜMRAN HAZİRAN '07

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Gündem

D em okrasinin en veciz ta n ı
mı diye genellikle  ABD'nin  
ünlü başkanlarından A bra

ham Lincoln’ün sözlerine a tıf y a 
pılır: Halkın, halk tarafından ve 
halk için yönetimi. G eçtiğim iz N i
san ve Mayıs aylarında Türkiye ve 
Fransa'da yakın ara lık larla  yaşa
nan d ev le t başkanlığı seçim leri bu 
b akım dan  m an id ar g e lişm ele re  
sahne oldu. Bir ta ra fta  sivil s iya
setin önünü tıkam ak için asker-si- 
vil işbirliği ve h a tta  m eydanları 
do lduran  ka lab a lık la rın  desteğ i 
söz konusu olurken, diğer ta ra fta  
Avrupa Birliği'nin çekirdek ülkele
rinden birini, ge lecekteki istika
m eti itibariy le  çok e tkileyeb ilecek  
bir d e v le t başkanlığı devir teslim i 
kurallara  uygun şekilde gerçek 
leştirild i.

F ran sa  bu bakım dan A v ru 
pa'nın belli başlı yerleşik  dem ok
rasilerinden birine sahip, güçlü 
gelenekleri olan bir ülke olarak  
kabul edilir. Fakat Nicholas Sar- 
kozy ’nin yü rü ttü ğ ü  seçim kam 
panyası ve seçilm esi üzerine y a 
pılan yorum lar irdelendiğinde se- 
küler B atı’nın bir büyük tecrübesi 
olarak dem okrasin in taşıdığı nakı
sa ve açm azları Fransız vers iyo 
nuyla tekrarlad ığ ı görülecektir.

B a tı’nın iyi işleyen dem okrasi
lerinde oy kullanan halk ile ik tid a
rı gerçekten  elde eden seçkinler 
arasındaki hemen hemen tek bağ 
seçilm iş yönetic id ir ve bu kişinin 
kelim enin Eski Yunancadaki an la 
m ıyla dem agog olm ası gerekir. 
Demokrasi ve demagog’un aynı 
kökten gelm esi ilg inçtir. Dem ok
rasi, Yunanca'da "dem os" (halk) 
ve "k ra tia "  (yönetim ) kelim eleri
nin birleşm esinden oluşmuşken, 
dem agog, yani kendi ihtiras ve ç ı
karları için, ik tid ar uğruna halkın 
zaafların dan istifade yolunu se
çen kişi, aslında bir “ halk lide
re d ir: "D e m o s "  ve "a g o g o s "  (li
der) kelim elerin in  bir araya g e ti
rilm esiy le  teşekkül e tm iştir.

F ran sa 'n ın  dem agogu, yaşlı 
Fransız halkının korkularına, g e le 
ceğe d a ir endişelerine, yabancı

SARKOZY’DEN GÜL E 
DEMOKRASİNİN İNCELİKLERİ

Mesut Karaşahan

düşm anlığı ve ırkçı eğ ilim lerine  
hitap e tti. ABD Başkanı George W. 
Bush’un "terörle savaş"ı kadar - 
ta b ir caizse- bereketli ve kullanış
lı bir "suçla savaş" söylemi geliş
tird i. Paris banliyölerinde hükü
m eti p ro tes to  eden gençleri "pis
lik" diye n ite leyerek  daha ileri e y 
lem leri k ışkırttı. "Pislikleri Kârc- 
h er'le  tem iz ley in "  diyen F ra n 
sız'ın sözlerini te k ra rla y a ra k  belli 
bir kesimin gururunu okşadı. Sar- 
kozy daha sonra bu k ışk ırttığ ı 
otom obil yakm a ey lem leriy le  o r
taya  çıkan kaos görüntüsünü kul
landı; “ kanun ve n izam "ı sağ laya
bilecek yegane kişi rolüne soyun
du; sert ve saldırgan tu tu m larıy la  
yaşlı Fransız halkının nazarında  
itibar kazanm a yoluna tevessül 
e tti.  Paris ban liyö lerin i "p islik- 
ler"den te m izlem e söylem i, tüm  
Fransa’yı göçm enlerden /  yaban
c ıla rd an  a rın d ırm a  an lam ın d a  
kodlar içeriyordu. Ne ilg inçtir ki 
kendisi de M acar göçm eni bir a ile 
nin (ve Yahudi bir annenin) çocu
ğudur.

Sarkozy, dış politikada önceli
ğinin insan hakları ve küresel ısın
m ayla m ücadele olacağını be lirt- 
m işti. Onun seçilmesini ABD ve İs
rail adına kazanılmış bir zafer ola
rak görenlerin hiç de az olmadığı
nı düşünürsek dış politika öncelik
lerini an lam ak zorlaş ır. A m erika lı
lara  göre S a rk o z y 'y le  b ir lik te  
F ransızlar hatadan dönm üşler, iç 
ve dış politikada g erçeklere  uyan

m ışlardır. Önceki devle t başkanı 
Jacques Chirac, özellik le  2 0 0 3  y ı
lında Irak işgaline karşı tu tu m u y la  
Fransa ile ABD'nin arasını açan  
kişi olm uştu. A m erika lıla r bir y a 
na, bu politikalarından dolayı Chi- 
rac 'ı asla a ffe tm e y e n  Fran s ız  
m edyası ve iş dünyasının S ar- 
kozy'yi desteklediğ i söyleniyor.

Dış politikada insan haklarını 
önceleyeceğini söyleyen Sarkozy, 
çeşitli ves ile lerle  Chirac ve onun 
dışişleri bakanı Dom inique de V il- 
lepin'in Irak işgaline karşı duruş
larından rah ats ız  olduğunu dile  
getirm iş ve seçim ler öncesinde  
A m erik a lı m ü tte f ik le r in e  s ıcak  
m esajlar verm işti. 2 0 0 6  Eylül'ün- 
de W ashington'da Frans ız-A m eri- 
kan Vakfı'nda Fransa içişleri Ba
kanı s ıfa tıy la  konuşurken, kendi 
devlet başkanı ve dışişleri bakanı
nın tavrın ı "Fransız kibri" diye  
m ahkum etm iş ve şu sözleri sar- 
fe tm işti: "Kişinin kendi m ü tte fik 
lerini sıkıntıya sokması veya onla
rın başının derde girm esinden  
zevk a lır gibi gözükmesi kötü hal 
ve davranışlardır." İçeride F ran 
sız halkının milli duyguların ı ok
şarken , d ışa rıd a  "F ran s ız  k ib 
rim d e n  bahsedip kendi y ö n etic i
lerinin bağım sız dış politikasın ı 
yabancı bir d e v le te  şikayet e tm ek  
dem agogluğun M akyavelist s ın ır
larını zorlayan bir tu tu m  olsa g e 
rek.

A m erikalıların  gönlünü a lm a
ya çalışan Sarkozy, aynı W ashing-
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ton z iyare ti esnasında çevres in 
deki Bush ta ra fta rla r ın a  "A m e ri
kalı Sarkozy" diye an ılm aktan  gu
ru r duyduğunu ve sTk sık "kendi 
ülkesinde kendisini bir yabancı gi
bi h iss e ttiğ in i"  sö y leye b ilm iş ti. 
Sarkozy şimdi ona "A m erika lı"  la
kabını yak ış tıran ları haklı ç ıkar
m ak is tercesine Fransa'y ı ABD  
em peryalizm in in  payandası haline  
g e tirm e y e  k a ra rlı g ö rü n ü y o r. 
Irak 'ta  uğradığı hezim et do layı
sıyla prestiji sarsılan, İng iltere  gi
bi en yakın m üttefik in i bile kay
betm e noktasına gelm iş bulunan 
ABD için S arkozy 'n in  sunacağı 
cöm ert destek, u luslararası i t t i
fak ve dengelerin çok sık değiştiği 
bir dönem de paha b içilm ez n ite 
likte  o lacaktır. Enerji politikaları 
ve fü ze  kalkanı ta rtış m a la rın ın  
Avrupa Birliği, ABD ve Rusya a ra 
sında yeni gerilim  ve kam plaşm a
lara  kapı ara lad ığ ı, Ç in 'in hızlı 
yükselişi ve şimdi A frika  üzerinde  
artan  nüfuzunun Batılı b aşkent
lerde kaygıyla izlendiği bir kon- 
¡nniftı'jrrjo S srkozy yönetim i belki 
de A tla n tik  itt ifa k ın d a  s afla rın  
sıklaşmasını sağ layacaktır. Tabii, 
Fransız seçm eni karşısında "Türk  
istilası" tehdidini savuşturab ile 
cek yegane lider görüntüsü v e r
dikten sonra Türkiye 'n in  AB'den  
u za k la ş tır ılm a m a s ı, b ü tü n ü y le  
küstürülm em esi yönündeki m ü t
te fik  te lk in lerin e  ne kadar karşı 
koyabileceği ayrıca  m erak konu
sudur. S arko zy  bu hususta da 
seçm enlerine olan vaa tleri h ila fı
na politika takip  ederse, şaşm a
m ak g e rek ir; b ir d em o kras id e  
önem li olan seçmenin oyunu ka
zanabilm eyi başarıp legal ve ku t
sanmış yönetici konum una yük
selm ektir. Bu başarıld ıktan sonra 
çelişkiler m edya m anipülasyonuy- 
la bir tü rlü  halledilebilir.

Fransa'daki devle t başkanlığı 
seçim leriy le  ilgili ilginç hususlar
dan biri de, Le Pen'in oyların ı 
a za lttı diye Sarkozy'n in  u luslara
rası m edyada takd ire  şayan bu
lunm asıdır. Diana Johnstone'un  
dediği gibi, m edyanın  bu ta v r ı

"Yunanlıları Truva dışında tu ttu  
diye ağaçtan atı tebrik  e tm ek  gi
b idir." B ir m ilyon civarında Le 
Pen'ci bir topluluğun, gerçekten  
iktidara  gelm e şansı olduğu için 
S a rk o z y 'y e  oy verd iğ i tahm in  
e d ilm e k te d ir . Irkç ı ve yabancı 
düşmanı Le Pen, ülke genelinde  
% 10.5  oranında bir oya ulaşabil
m iştir. Irkçılık, beyaz-Batı Avru
palI kibri ve ötekini insan sayama- 
ma zaafı, Batı'nın sömürgecilik ve 
em peryalizm  kadar köklü gele
nekleri arasındadır. 2 0 . yüzyılın  
ilk yarıs ında iktidara  gelen N a
zizm  ve Faşizm , bu geleneğin sa
dece m odaya uygun vers iyonla
rıydı. Batı'nın sosyal ve kültürel 
sahnesinden asla tam  anlamıyla 
kaybolmayan ırkçılık fenomeninin 
siyasal alana tekrar sıçramayaca
ğının hiçbir garantisi yoktur ve bi
lakis son yıllarda bunun işaretleri 
görülmeye başlanmıştır. K apita 
list e litle rin  çıkarlarına uygun bir 
ittifak , ırkçı ideolojinin, d izg in le

rinden boşanmış biçim de te k ra r  
iktidara  gelm esini basit bir seçim  
kam panyası m eselesine ind irge
yecektir.

Fransa'da Nicolas S arkozy se
çilirken dem agog yeteneğ in i ve 
A m erikan-İsra il lobisi o larak ad
land ırılab ilecek çevre lerin  d e s te 
ğini kullandı. Bu belki de Batı'nın 
yerleşik demokrasilerini “halkın, 
halk tarafında gözüken odaklar 
tarafından ve kısmen halk için, fa 
kat ekseriyetle bu odaklar için yö
netim i" diye tanım lam am ızı ge
rektiriyor.

T ü rk iy e 'd e  D ış iş leri B akanı 
Abdullah Gül'ün cum hurbaşkan lı
ğına aday ilan edilm esi ve faka t 
seçilm esinin sivil s iyasetçi - asker 
- yüksek yargı - m iting m eydanın
daki kalabalık ittifak ıy la  engellen
mesi süreci, bu dem okrasi ta n ım ı
nı b iraz daha revize  e tm em iz i ge
re k tir iy o r: Halkın, halka karşı 
odaklar tarafından ve bu odaklar 
için yönetilmesi.
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Gündem

HAMAS'a Karşı Coup D 'etat

G a z z e 'd e  o lup b ite n le r in  
yorum u kişiden kişiye, ül
keden ü lkeye  değiş iyo r. 

S özgelim i, İs ra illile r G azze  Şeri- 
di'nde Fetih  ile H AM A S aras ın d a
ki çatışm aları İran  e tk is ine  bağlı
y o rlar. İs ra illile r ciddi ciddi bunu 
savunuyorlar. İn an ıyo rla r mı, bi
linm ez am a savundukları o rtada . 
S özgelim i, İsrail Savunm a Bakan  
Y a rd ım c ıs ı Ephraim  Sneh The  
J a ru s a le m  P o s t  g aze te s in e  y a p 
tığ ı d e ğ e r le n d irm e d e ; Kassam  
fü ze lerin in  A skalan , K irya t G at 
gibi y e rle re  düşm esinin veya a tıl
m asının arkasında İra n ’ın bölge
sel hesapların ın  ya ttığ ın ı ileri sü
rüyor. Onun ta lim a tıy la  ve yeşil 
ışık yakm as ıy la  o lay ların  patlak  
verd iğ in i iddia ed iyor. İzahları da 
şu: İran G azze  Ş erid i'ndeki o la y 
ları ve İs ra il'e  yönelik  sald ırıları 
k ız ış tıra ra k  aslında yükünü h a fif
le tm ek  ve nük leer pro gram ına  
yönelik  d ikk a tle ri F ilis tin 'e  çek 
m ek ve orada yoğun laştırm ak is
t iy o r  ( J .P o s t , 21 M ayıs 2 0 0 7 ) .  
B unlar İsrail ta ra fın ın  te k  yanlı 
iddiaları am a buna m ukabil tam  
te rs i y o ru m lar da var. Sözgelim i, 
Fehmi Huveydi olay ların  arkas ın 
da Dick Cheney’in bölge z iya re ti 
olduğunu düşünüyor. Bu te ze  gö
re  am aç, öze llik le  O lm e rt hükü
m etin i zor durum dan ç ıkarm ak  
ve kafa  konforunu yeniden yak a 
lam ak. İsra illi yarg ıç  Eliahu Wi- 
nogradm ak'ın Lübnan' h e z im e 
tiy le  alakalı raporunun hüküm et 
ü zerin dek i ta h rib a tın ı s ın ırland ır
m ak, olum suz e tk ile rin i m üm kün  
m e rte b e  g id e rm e k  için İs ra il 
kom şu d e v le tle rin  de yard ım ıy la  
F ilis tin liler arasındaki sü rtü şm e 
yi körükledi. Tzibi Livni'nin Mü- 
b a rek 'le  görüşm esi ve M ısır'ın  
rolü de bunu doğru lar n ite lik te . 
Hüsnü M übarek'in de içeridek i 
baş düşm anı İhvan 'la  sürtüşm e
sini G azze  Ş erid i'ne  ta ş ıyara k  İh

MEKKE VE TAİF ANLAŞMALARI 
HEDEFTE

-FİLİSTİN VE LÜBNAN’DAKİ ÇATIŞMALARIN ARKAPLANI-

Mustafa Özcarı

v a n 'n ın  b ir u za n tıs ı o lan  H A 
M A S'a  karşı F e tih ’i destekled iğ i 
in tibaı var.

Bu dış e tken  ve m üd ah ale le 
rin ö tes inde  içerideki k ızışm anın  
ana saiklerinden birisi H A M A S 'a  
karşı yap ılan  d ev le t darbesi. As
lında H AM AS'a yönelik devlet 
darbesi harici darbeyle eşgüdüm  
içinde. HAMAS'ı etkisizleştirm ek  
ve ardından da yıkm ak istiyorlar. 
H A M A S 'a  yönelik  d e v le t darbesi- 
nin(coup d 'e ta t)  a rkasında M ah
m ut A bbas’ı saym azsak  üç isim  
var. Muhammed Dahlan, Reşid 
Ebu Şabak ve Sem ir Meşheravi. 
Ö nleyici güvenlik c ihazın ın  başın
da M uham m ed Dahlan bulunuyor 
ve içiş leri bakanının y e tk ile rin in  
bir kısmı ona devred ild i. Ebu Şa
bak ise iç güvenlik  m üdürü. Se
m ir M eşheravi'n in  görevi ise is
tih b a ra t. Bu üçlü neden iy le  eski 
içişleri bakanı Said Siyam kendi
sini te c rid  edilm iş ve aciz bir du
rum da bulm uştu. Bunun üzerin e  
H AM A S ve diğer bazı h a re k e tle 
rin  vurucu g ü ç lerin d en  oluşan  
yen i b ir güven lik  b irim i te şk il 
e d ildi. A m a bu da çözüm  olm adı, 
sürtüşm eyi daha da a rtırd ı ve 
te h like li b ir zem ine  ç ek ti. T a ra f
lar arasında ç a tış m ala r yaşandı. 
G eçic i o la ra k  bu s ü rtü ş m e le ri 
M ekke süreci durdurdu. M ekke  
sürec iy le  b irlik te  m illi m u ta b a ka t 
hüküm eti tesis  edildi am a Fetih

içindeki karşı cephe bunu geçici 
bir m ü ta re ke  sayd ılar.

Yen i m illi m u ta b a ka t hükü
m etinde  içiş leri bakanlığ ın ın k i
min uhdesinde olacağı yine t a r 
tışm alı oldu. M ah m u t Abbas, H A - 
M AS'ın te k lif e ttiğ i 9  ismi v e to  
e tm iş ti. S onun da onuncu isim  
olan Hani Kevasimi üzerinde k a 
rar kılındı. Bununla b irlikte, Hani 
K avasim i de selefi Said S iya m ’ın 
a k ib e tin e  u ğ ra m a k ta n  k u r tu la 
m adı. İçiş leri bakanlığ ına hakim  
olam adı ve is tifas ın ı v erm e kten  
başka çare  bu lam adı. Ebu Şabak  
kendisini ku şa tm ıştı ve güvenlik  
g üçleriy le  te m as ın ı engelliyordu. 
Y etk ile rin i ku llanam ıyordu. Onun 
ötes inde  bilgisi dışında Fe tih 'in  
m ilitan la rı veya  askeri kadro ları 
h azırlan ıyo r ve s ilah lan d ırılıyo r
du. H aniye, Kavasim i'n in  is tifas ı
nı kabul e tm e m iş ti ve m eselenin  
halli için 2 2  gün dışarıda olan  
Ebu M azin 'in  (M ah m u t A b b as) 
avdeti beklendi ve g ö rü şm e le r
den sonra m ese le  çözülm üş g ö 
rünüyordu. V e  bu görüşm eden  
sonra A bbas 'a  bağlı olan B aşkan
lık M u h a fız la rı ile  H A M A S'ın  ih 
das e t t iğ i g ü v e n lik  g ü ç le rin in  
iç iş le ri bakan ın ın  em ri a lt ın d a  
b ir le ş tir ilm e s in e  k a ra r v e r ild i.  
Ancak fiili g e lişm ele r anlaşm anın  
ta tb ik in e  im kan bırakm adı. Hani
ye anlaşm ayı içişleri bakanına  
bildirmek ve istifasını engelle-
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mek üzere dışarıya çıktığında po- inandırm alarını em retm iş ve bu- g eçirem ediğ i ifade ed iliyo r. Bu
lisin ve milli güvenlik güçlerinin nun üzerine söz konusu güçler da kaos ve asayişs izlik  o rtam ın ı
sokakları tu ttuğunu gördü. Bu 
Ebu Şabak'ın ta lim atıy la  gerçek
leş tirilm iş ti. Durum dan ne içişleri 
ne başbakan ne de M ahm ut Ab- 
bas'ın haberi vard ı. A nlaşılan o y 
du ki, Fetih  içindeki güven likç iler

i k k . .  j I _ LJ „ î--- ' „ I „
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¡aşm asın ı is te m iy o r ia rd ı  ve  onu  
bozm ak için fiili bir durum  m ey
dana g e tirm iş le r ve  durum a el 
koym uşlard ı. Bu siyasi bir sabo
ta jd ı. B ilahare yap ılan  görüşm e
lerde M ahm ut Abbas içişleri ba
kanına destek  verm iş  ve bir ay 
içinde Ebu Şabak'ın  g örev in e  son 
verileceğ ine  dair ta a h h ü tte  bu
lunm uştu. O rtak güç ler o lu ş tu 
rulm ası için Amid Menar to p la n 
t ıy a  ç ağ rılm ış tı. A n cak  M en ar  
Ebu Şabak'ın  engellem esine  ta 
k ılm ış tı. Ebu Şabak subay larla  
ancak kendi arac ılığ ıy la  yani m ü
saadesiyle  te m as  kuru lab ileceğ i
ni söylüyordu. O rtak  ku vvet oluş
tu ru lm ası ve iki ta ra fın  güçlerin in  
b irleş tirilm es ine  de karş ıydı. İki 
örgütün  d ev le t çatıs ı içinde güç
lerin i b irleş tirm e le rin i e n g e lliyo r
du. Subaylarla  görüşm esinde de 
bunu d ile  g e tirm iş t i. Abbas'ın  
Haniye ile anlaşmasına da itirazı 
vardı. Ve Ebu Şabak subaylarına 
hüküm ete karşı eylem lerini tır -

binaların çatılarına çıkmışlar ve 
m evzilenm işlerdi. Ve bunun so
nucu Gazze kontrolden çıkmıştı.
Bu g e lişm ele r üzerin e  Başbakan  
H aniye  M ekke A nlaşm asın ın  t a 
ra fla r ın ı sorum lu lukların ı ta k ın 
m aya çağ ırm ış, gergın lıg ın  aşıl
m a sın ı ve  a s k e r le r in  G azze  s o 
kak larından  çekilm esin i is tem iş 
ti. A ncak bu ç ağ rıla r da k rize  ça
re o lm am ıştı.

Bu a rada  G azze 'd e  alışık o l
m adık sahneler yaşan m aktad ır. 
S özgelim i gözlem ci kom isyonu
nun M ısırlı üyeleri d iğer g ö z lem 
c ile rle  b irlik te  Fetih  yanlısı un
surların  sald ırısına m aruz kalm ış
tır . Bunun ö tes in de  evlerinden  
alınan bazı HAM AS'lılar sokak
larda infaz edilm iştir. Irak 'ta  kim
lik katliam ı kavramını çağrıştırır- 
casına G azze'de de 'sakal katli
am ı' ifadesi yaygınlık kazanm ış
tır . Sakallı olan bazı gençler kaçı
rılıp infaz ediliyor. Burada d ikkat 
çekici hususlardan birisi Reşid  
Ebu Ş ab ak 'ın  Ebu M azin 'e  baş 
kald ırm ası ve m eydan okum ası
dır. Bu an lam da sokak ve Fetih  
h a re k e t i k o n tro ld e n  ç ık m ış tır . 
Bundan dolayı, H AM A S liderleri 
H aniye  ve H alit M eşa l'le  b irlik te  
M ah m u t A bbas'ın  da sokağa söz

besliyor. K ısaca, G a zze 'd e  isyan  
ve çatışm a ve anarş i iç içe. V e l
hasıl İsrail ve Cheney gibi A m eri
kalı yetk ililer HAMAS hüküm etini 
ne yolla olursa olsun devirm ek  
istiyorlar; Fetih içindeki bazı gü- 
veniikçiier de bu plana katkı su
nuyor ve h izm e t e d iy o ria r.

Mekke Anlaşmasından Sonra 
Taif Anlaşması da H edefte

M ekke anlaşm asın ın  k a rş ıtla rı F i
lis tin ’de h a rek e te  g e ç tile r. Lüb
nan'da da 1 9 8 9  ta rih li T a if a n laş 
ması benzeri b ir süreç le  karşı 
karşıya. Bu bağ lam da, güneyde  
Hizbullah ile hü kü m et arasında  
te c il edilm iş bir hesaplaşm a bek
lenirken bu kez Sünni ku zey  ka
rış tı. K u zeyd e  de y in e  F ilis tin  
b a ğ la n tılı b ir ç a tış m a  o rta m ı  
m eydana g e tir ild i. Bu hususta  
bütün y o ru m c u la r N ehrü 'l Barid  
kam pında Fethü’l İslam ile ordu  
arasında başlayan  ça tışm ala rın  
gerisinde S uriye 'n in  bulunduğu
nu ileri sü rü yo rlar. İs tin a t e t t ik 
leri gerekçe şu: H ariri su ikastıy la  
a la k a lı u lu s la ra ra s ı m ah ke m e  
Lübnan M eclisinin k ilitlenm es in e  
ra ğ m e n  k u ru lm a  a ş a m a s ın d a . 
Bununla ilgili ç a lışm a la r son aşa

10 ÜMRAN HAZİRAN ‘07

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


m e k k e  v e  t a İf Gündem

Ebu Şabak, Abbas’ın Haniye ile anlaşmasına 
karşıydı. Subaylarına hükümete karşı eylemlerini 
tırmandırmalarını emretmiş, bunun üzerine söz 
konusu güçler binaların çatılarında mevzilenmiş- 
lerdi. Ve bunun sonucu Gazze kontrolden çıkmış
tı. Bu gelişmeler üzerine Başbakan Haniye Mek
ke Anlaşmasının taraflarını sorumluluklarını ta 
kınmaya çağırmış, gerginliğin aşılmasını ve as
kerlerin Gazze sokaklarından çekilmesini iste
mişti. Ancak bu çağrılar da krize çare olmamıştı.

m asına geldi. Bu m ahkem e kuru
lursa Beşşar Esad bir gün kendi
sini M iloseviç gibi u luslararası bir 
m ahkem enin  karşısında bulabilir. 
Bu hususta Şam  yö n etim in e  gü- 
vence verilse  de bu güvencelerin  
Şam 'ın  korkusunu y atış tırm ad ığ ı 
söylen iyor. Bu bağlam da Beşşar 
E sad’ın böyle bir durum da te h d it 
yollu A kdeniz ile H azar arasının  
karışacağın ı söylediğ i ifade edili
yor. Velid Muallim de Fethü'l İs
lam  o la y ın ın  h em en  aka b in d e  
Lübnan'ın  ikinci b ir Irak  olm ak  
ü zere  olduğunu söylem iştir. Bü
tü n  bunlardan yola  ç ıkan lar Neh- 
rü 'l B arid 'd e  yaşanan ların  o la 
cak ların  küçük bir provası n ite li
ğ inde olduğunu ve Suriye'n in  bu 
hadise üzerin den m esajını v erd i
ğini ileri sürüyorlar. Velid Canbo- 
lat gibi H ariri m ü tte fik le r in in  son 
o lay larla  ilgili yorum u bu. Bu yo 
rum un dayanakları va r mı? Esa
sında Fethü 'l İslam  adlı örgüt, 
Fethü'l Intifada'dan ayrılm ış  bir 
fraksiyo n . Fethü 'l İn tifad a  da ana  
Fetih  hareketin d en  ayrılan  ve Su
riye  yanlısı olan bir grup. Fethü'l 
İslam  neticed e  Suriye yanlısı bir 
grubun içinden kopm uş ta li bir 
grup. Bu itib arla , hem Suriye ile 
o rganik  veya  ö rg ütsel bağ lan tı
sından söz ed iliyo r hem de ide
olojik o larak  Şam  yö n etim iy le  te 
z a t halinde olduğu vurgulan ıyor. 
Bununla b irlik te , hareketin  lideri 
Şakir el-Absi'nin S uriye  ile yakın  
b ağların ın  olduğu da bir gerçek. 
O 'nun, Ekim 2 0 0 2 'd e  A m m an'da  
A m erikan  U luslararası Kalkınm a  
Ajansı (U S A ID ) görevlis i Lawren
ce Foley’i ö ldüren ler arasında ol
duğu ileri sürülüyordu ve bu suç
lam adan dolayı Şam 'dan is ten 
miş am a Şam  bu is teğe  olumlu  
karşılık  v erm em iş ti. Bu ta v ır, el- 
Absi ile Suriye ve dolayısıyla F e t
hü'l İslam  ile Suriye arasında id
dia edildiği gibi bir bağlantın ın  o l
duğunu g österen  işa re tler. Z a 
m an lam a da Suriye'n in  te h d itle 

rini ikaya kad ir olduğunu ispata  
yönelik  o lab ilir. Bu açıdan kimse 
S uriye  ile sözkonusu ö rg ü t a ra 
sında bir bağ lantıy ı re d d e tm iyo r. 
Bununla b irlik te  ideolo jik  olarak  
da kim se Şam  ile Fethü 'l İslam  
aras ında  bir bağlantın ın  m üm kün  
olduğunu ta s av vu r e tm iyo r. Ö r
gütün am acı Kudüs ve F ilistin 'i 
k u rta rm a k . Ö rgütle  ilgili an a liz 
lerd e  aslında örgütün yapısının  
da pek Filistin  m enşeli olm adığını 
o rta y a  koyuyor. F ilistin  asıllı Ü r
dünlü y a z a r Yasir Zeatire  bu gru 
bun sanılanın aksine Filistin  ağ ır
lıklı o lm adığını ve yabancılardan  
oluştuğunu söylüyor. Fethü 'l İs
lam  zam anında A rap  A fganları 
iken sahipsiz ve dağınık kalm ış 
kiş ilerin  teşkil e ttiğ i b ir örgüt. 
N ehrü 'l Barid kam pında h a reke te  
g e çm e le ri S uriye 'n in  a rzu suyla  
eşzam an lı o lab ilirse de hareketi 
ta m a m e n  Suriye yanlısı veya  em 
rinde g österm en in  yanlış  o laca
ğına d ikkat çekiyor. Bununla b ir
lik te , ö rg ü te  Suriye m uhaberatı 
ta ra fın d a n  sızılm ış olm ası ih tim a 
li de göz ardı ed ilm iyo r. Suri
ye 'n in  o lay la r üzerin den 'Ben o l
m azsam  Lübnan ve is tik ra r o l
m a z ’ m esa jı v e rm e y e  ça lış tığ ı 
ifade ediliyor.

Bununla birlikte, Nehrü'l Ba- 
rid'in Filistinli m ültecileri söz ko
nusu hareketin  davranışından ve 
karşılıklı ilişkilerin seyrinden o l

dukça m em nunlar. Y as ir Z e a ti-  
re'nin yazısına göre, onların ahlak  
ve davranışlarını sahabilerin ahlak 
ve davranışlarına benzetiyorlar- 
mış ( T e c d id  G a z e te s i,  2 2 . 5 . 
2 0 0 7 ) .  F e th ü 'l İs lam  m eselesi, 
Lübnan'da Suriye ta ra fta r ı ve kar
şıtı k lik ler arsında ek bir sözel 
atışm ayı te tik le d i. Michael Aoun 
gibi şimdi Suriye cephesine geç
miş k iş ile r S inyo ra  hüküm etin i 
Sünni Fethü 'l İslam örgütüne y a 
taklık  yapm akla  suçluyorlar. Bu
nun altında kalm ak istem eyen hü
küm et ise ilk günden itibaren o r
dunun Fethü'l İslam grubuna karşı 
operasyonuna destek  verdi. Bu
nunla b irlikte, m eselenin güvenli
ğin ötesinde büyük bir insani bo
yutu var. Çok dar bir alanda 4 0  
bin Filistinli yaşıyor ve onlar bu 
çatışm alardan en çok etkilenenler  
arasında bulunuyor. V e atılan top  
m erm ileri ta m am e n  sivillere isa
bet ediyor. B irileri de onlar üze
rinden siyasi kavga yapıyor. K ısa
ca, b irileri bu tü r  o layları T a if 
gömleği dar geliyor diye yeni bir 
paylaşım  kavgasının aracı yapm a
ya çalış ıyor. V ey a  is tik rars ız lık  
üzerinden uluslararası m ahkem e
yi ö te lem eye  çalışıyor. Bütün bun
lar Ta if ve M ekke anlaşmasının  
ötesinde düşm an kardeşler a ra 
sında topyekün  bir bölge m utaba
katının da ne kadar gerekli ve e l
zem  olduğunu o rtaya  koyuyor.
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KUDÜS VE MESCİD İ AKSÂ 
— KIRK YtLPIR İŞGAL ALTINDA

Gündem —  _ ___

Prof. Dr. Ahmet Ağırakça

H z. P eyg am b er'in  2 3  yıllık  
p eyg a m b e rlik  sü rec in d e  
2 3  y ıllık  nam azların ın  14 

yılını ona doğru y ö n ele rek  kıldığı 
m ukaddes m ekan, e tra fı m üba
rek kılınmış m escid ve kutsal şe
h ir Kudüs, ikinci kez hem  de kırk  
yıldan beri işgal a ltında...

İslam 'ın Hz. Ö m er devrind e  f i 
ilen teslim  aldığı bu peygam ber 
m irası m ukaddes Kudüs 1 0 9 9  y ı
lında naçiıiar ta ra fın d a n  ilk işgali
ne uğradığında İslam dünyası a y 
nen bugüne b en zer büyük s ık ın tı
ları yaşıyordu . İslam  h ila fe ti aslî 
o to rites in i kay b e tm e m e k le  b ir
lik te  büyük bir idari z a f iy e t içine 
düşmüş ağ ırlığ ın ı k ayb etm iş ti. 0  
gün de İslam dünyası aynen bu
gün gibi birçok d e v le tte n  m eyd a 
na ge lm ekteyd i. H a tta  bu d e v le t
ler b irb iriy le  uğ raşm akta  ve b ir
b irlerin in  h aya tın a  k a s te tm e y e  
çalışm aktayd ıla r. İşgal bu s ık ın tı
lı o rtam d a gelm iş ve 1 09 9 'd a n  
1187 yılına kadar ta m  8 8  yıl sür
m üştü. Bu m üddet içinde İslam  
dünyası büyük bir hüzün yaşadı. 
Kudüs adı geçtiğ ind e  kim senin  
yüzü gülm edi, ağzını b ıçak a çm a
dı. H a tta  büyük d e v le t adam ı Sa- 
lahaddin e l-E y y u b î’nin yüzünden  
hüzün döküldüğünü gören ilim  
adam ları ve dev le t rica li Sala- 
haddin'e İslam 'ın  tebessüm e v e r
diği önem den ve tebessüm ün fa 
z ile tinden  söz e ttik le r in d e  onlara

son derece  anlam lı ve o günlerde  
İs lâm î endişe taş ıyan  bir M üslü
m an 'ın  duyguların ı gerçek an la 
m ıyla  yan s ıtan  şu sözle rle  cevap  
verm işti:

"Kudüs işgal altında İken b ir  
Müslüman nasıl o lur da gülebilir; 
Kudüs işgal altında iken b ir M üs
lüman nasıl o lur da rah a t uyku  
uyuyabilir; Kudüs işgal altında  
İken b ir Müslüman nasıi o lur da 
ra h a t b ir yem ek yiyebilir ve ra 
hatça b ir su içebilir..."

İş te  bugün de o gündür. Ku
düs işgal a ltın da  iken bir M üslü
m an nasıl o lur da Kudüs'ün e sa 
re tin i düşünm eyebilir... Nasıl olur 
da bu işgale karşı ta v ır  ta k ın m a 
yab ilir... Nasıl o lur da S iyon izm 'e  
ve İsrail işgal k u vv etle rin e  karşı 
direnen F ilis tin lileri ya ln ız  b ıra 
kabilir... Kudüs işgal a ltın da  iken 
bir M üslüm an nasıl o lur da bu iş
galin kalkm ası için bir taş  a tm a k 
ta n  üşenebilir. Kudüs işgal a lt ın 
da iken bir M üslüm an nasıl olur 
da yediği ekm eğin in  yarıs ın ı F ilis
tin li bir kardeşiy le  paylaşm aktan  
uzak durab ilir... Kudüs işgal a lt ın 
da iken, s iyonizm in zulm ü bütün  
ecrâm ıy la  devam  ederken , her 
gün bir çok M üslüm an hayatın ı 
kaybederken  bir M üslüm an nasıl 
olur da bu o lay lar karşısında sus
kun kalab ilir.

Kudüs'ün işgalinin 4 0 .y ılın d a  
bütün bir üm m et olarak ayağa

kalkm ak ve Kudüs için hayk ırm ak  
zorund ayız. Bu işgalin verd iğ i kırk  
yıllık d e rt ve kederin  a ltın da  e z il
m eden bilinçli bir M üslüm an ta v 
rıyla  suskunluğum uzu giderecek  
z a fe r m eşale lerin i a teş leye lim .

“F a rze t k i körsün, b ir taş a l 
ve a t...” diyen m erh u m  Z a rifo ğ -  
lu'nun bu d ize leri ku lak la rım ızda  
ç ın la m a lı... K u d ü s 'ü n  İşga lden  
kurtu lm ası için bir ş ey le r y ap m a 
m ız g e rekm ez m i? Bu za lim  S iyo
n ist ırkçı ve  fa ş is t işgal, ilk Haçlı 
İşgalinde olduğu gibi 8 8  yıl mı 
sürecek... Bu m üddetin  4 0  geçti 
deyip de o tu ru p  bir 4 8  yıl daha 
mı bekleyeceğ iz?  Y oksa  bu üm 
m etin  ilk k ıblesi olan bu m übarek  
şehri m u tla ka  ve _ne pahasına  
olursa olsun özg ü rlü ğ ü n e  kavuş
tu rm a k  için b ize  düşen görevi y e 
rine g e tire ce k  m iy iz?

Kudüs
Yahudileştirilm e Tehdidi Altında

S iy o n is tle r  k ırk  y ıld ır  devam  
eden işgal İle bu m ü b arek  şehri 
Y ah u d ileş tirm ek  ve asıl k im liğ in
den s ıy ırarak  İs lâm 'dan  ve Müs- 
lüm an lardan te m iz le m e k  için hile 
ve tu za k la r ku ru yo rlar; bu şehre  
ve m azlum  halkına karş ı ş en a at
lerin i bütün dünyanın  gözü önün
de yapıp  e tt ik le r i ha lde cüm le  
â le m in  gözünü n iç ine  bakarak  
yalan  söylüyor ve dünyayı a ld a t
m aya devam  e d iyo rla r.

İşgal ku vv e tle ri bu M üslüm an  
ş eh ri Y a h u d ile ş t ire re k  ku tsa l 
m ekan M escid -i A ksa 'y ı zam an  
içinde y ık ıp y erin e  S ü leym an m a
bedini kurm a p lan ların ı sürdürü 
y o rlar.

A m a bütün bu s ık ın tı ve işga
lin g e tird ik le rin e  rağ m en  Kudüs 
halkı kırk yıldan beri d ire n iyo r. 7 
H aziran  1 96 7 'd e n  beri süren bu 
kırk y ıllık  kuşatm a ve işga le  ra ğ 
m en d irenen  b ir M üslüm an Ku
düs var. Açlığa, işs izliğe, ölüm e  
ve sa ld ırıla ra  karşı bütün azm iy le
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direnen  Kudüs, Y ah u d ileş tirilm e  
tu za ğ ın a  karşı gün g eçtikçe  daha 
bir İs lâ m î kim liğe bürünüyor. Ak- 
sa'n ın  koruyucu m ele k le ri, taş  
a tan  ebabil kuşları, her gün biraz  
daha şah lanarak  güç k azan ıyo r
lar. D ireniş in  sem bolleri olan bu 
çocuklar, genç le r ve kadın lar t a 
rih y az ıyo r.

S a la h a d d in 'in  y an ın d a  H ıt-  
tin 'd e  başarıya  giden m u ttak i ve  
y iğ it d ireniş  ordusu bugün aynen  
d ire n m ey e  devam  ediyor. Bu iş
gal kırk y ıld ır sürerken  Y ah udile- 
rin kırk  y ıld ır süren küstah hü lya
ları her gün b iraz daha sönüyor. 
Bütün dünyayı arkasına  alıp İs
lam 'ı ve  M üslüm anları Kudüs'ten  
a tm a y a  ça lışan  Y a h u d ile r  her 
gün b iraz  daha M escid -i Aksa'nın  
a ltın ı oym aya  ve çö ke rtm e ye  ça 
lışırken d ışarıdaki d irenişin önü
ne geçem iyo r. Bu m übarek  m e
kânın a ltın ı bir köstebek yuvas ı
na çev ire re k  M üslüm anların  gö
zünden uzak bir h a friy a tı y e ra l
tında gözden kaçırıp  sürdürm eye  
çalış ırken  d ışarıdaki ü m m et e v la 
dının d iren işine engel olam ayan  
S iyo n is tle r zam an zam an çılgına  
dönü yorlar.

K ırk Yıl geçti am a ne yazık  ki 
Kudüs hâlâ esir ve bir tü rlü  ö z 
g ü rlü ğ ü n e  k av u şa m ad ı. Bugün  
için bu işgali k ıra m ıyo r ve Ku
düs'ü özgürlüğüne kavuşturam ı- 
yorsak  da 7 H aziran  2 0 0 7  günü 
özgürlük  ve direniş m eş 'a le lerin i 
yakalım ... İşgal a ltın d ak i m ukad
des şeh rim iz  Kudüs için her bir 
M üslüm an'ın  yapab ileceğ i şeyler 
var... Kudüs, bu üm m etin  ilk k ıb
lesi o larak  m utlak  s u re tte  özg ü r
lüğüne kavuşturu lm ası g e re k tiğ i
ne ve bu g örev  de kaçın ılm az o la 
rak M üslüm anlardan başka k im 
seye a it o lm ad ığ ına göre, işte bu 
sorum luluk bize, hep im ize, tüm  
dünya M üslüm anlarına, bütün İs
lam üm m e tin e  düşm ekted ir.

Bu dava sadece F ilis tin lilerin  
veya sadece A rap la rın  davası d e 

ğ ild ir. Bu dava bütün İslam üm 
m etin in  davasıd ır. Bu davayı sa
h ip lenm ek her M üslüm an ferd in  
görevid ir.

H z. P ey g a m b erm iş .) ifad es iy 
le üç kutsal beldeden ve üç m ü
barek  şehirden birisi olan Kudüs 
ve M escid-i A ksa'n ın  Yahudi iş
gali a ltın da  sonsuza kadar k a l
m am ası g e rek tiğ i bilincini her z a 
man kuşanm ış o larak  hazır d u r
m am ız lazım . Bu be ldem izin  bir 
an evvel özgürlüğ üne k avu ştu 
rulm ası gerek tiğ in i h içb ir an z ih 
n im izden ç ık arm a m alıy ız . Bu bi
zim  asli g ö rev im izd ir. Filistin li di
ren irken , s ık ıntı çekerken , zulüm  
ve işkence g örürken , her gün ev 
lerinde sald ırıya  uğrarken , evleri 
başlarına y ık ılırken , y ık ılan ev le 
rinin enkazı içinde okul k ita p la rı
nı ve oyuncakların ı a rarke n  ve 
onlar bütün bu zu lm e karşı d ire 
nip ta ş  a ta rk e n , bundan dolayı 
y etim  kalırken , öksüz b ıra k ılır
ken, annesi veya  babası zindanda  
y aşarken , yo llardan  to p lan ıp  gö
tü rü lü rk en , M uham m ed Dürre  g i
bi babasının kucağında ö ldürü lü r
ken, A hm et Yasin  gibi cam i ç ık ı
ş ında te k e r le k li s an d a lye s in d e

şehid ed ilirken  b iz Türkiye li Müs- 
lüm an lar o larak  ra h a t koltuk ve 
y a ta k la r ım ız d a  ra h a tç a  uzan ıp  
k ey fim ize  bakam ay ız.

F ilis tin lile r bedel ödedi, can 
ve kan k a y b e ttile r . Şehid e d ile n 
ler içinde her biri b ir dünyaya be
del y iğ it M üslüm anlar var. Feth i 
Ş ikaki'y i, Y ah ya  A yyaş 'ı, Halil el- 
V e z ir 'i, Ebu İyad Salah H alef'i, 
Cem al M ansu r’u, Salahaddin D er- 
v eze 'y i, Cem al Selim 'i, M ahm ud  
Ebu H anud'u ve büyük m ücahid  
A h m et Yasin ile halefi P ro f.D r. 
A bdülaz iz  R antis i'y i u nutam ayız .

İş te  bu a ziz  şeh id ler için, işgal 
edilm iş bir to p rak  parçam ız  için, 
kutsal m escid im iz için bir şey le r 
yapm ak zo ru n d ay ız . H içbir şey 
yapm asak en azından Kudüs'ün  
işgalinin k ırkıncı yılı m ünasebe
tiy le  bu işgali gündem e g etirip  
S iyon is tlerin  zu lm ünü k ınam alı
y ız . Bu konuda yazı y a za b ile n le 
rim iz yazm alı, söz gücü o lan la rı
m ız bunu k itle le re  an la tm alı, hiç
bir şey yap am ıyo rsak  7  H aziran  
gününden itib a ren  Kudüs'ün iş
galini gündem e g e tirip  tüm  M üs
lüm an ları u y a rm a lıy ız . Kudüs'e  
karşı b igane kalm am alıy ız...
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Kudüs'ün doğusunda te k  bir 
Yahudi yokken kırk yılda önem li 
bir kısm ına zo rb a lık la  y e rle ş tile r. 
İşgalden y irm i gün sonra  K u
düs'ün doğusu ve b atıs ıy la  İşgal 
D evle tin in  başkenti olduğunu ilan  
e ttile r . O ta r ih te n  beri bu m ukad
des şehrin dem o g ra fik  yapısını 
d e ğ iş tir ip  Y a h u d ile ş tirm e k  için  
şehrin haritasın ı a ltü s t e tt ile r . O 
ta rih e  kadar M üslüm anların  bü
yük bir çoğunluğu o luşturduğu  
şehrin doğusunda İs lâm î m iras  
ve  k ü ltü rü  s ilm e y e  ç a lış t ıla r .  
Şehrin dışında kalan Yahudi m a 
h alle lerin i şehrin içine alan bir 
k ara rla  Kudüslü o lm ayan Y ah ud i- 
leri zorla  bu şehrin sakin leri y ap 
tıla r . Şehri Y ah u d ileş tirm e  p lan
ları çerçeves inde  İs lâm î v ak ıfla r  
ü ze r in d e k i b a sk ıla r ve  M ü s lü 
m an ların  m alların a  el koym ak su
re tiy le  ta m  bir işgal kuvveti z o r 
balığ ıyla şehrin her şeyini te rs 
yüz e ttile r . Am a bu olup b ite n le 
rin hiç birisi hukuka uygun o lm a 
yıp zulüm  ö rn ek le ri serg ilen erek  
g e rçek le ş tir iliyo rd u . İşgalden h e 
m en sonra Y ah ud ilerin  y ap tığ ı ilk

iş M escid-i A ksa ’nın yanıbaşında- 
ki e l-M ağ arib e  m ahalles in i işgal 
ederek  orada  yaşayan  Fas ve Ce
z a y ir li m ü c a v ir M ü s lü m an la rın  
evlerin e  el ko varak  kazı işlerini 
b a ş la tm a k  o ldu . D iğ er M ü s lü 
m anların  ve h a tta  H ıris tiyan la rın  
o turduk ları ev ve sokakları zorla  
b oşaltarak  bura lara  Yahudi okul
ları aç tıla r.

B ütün  b u n la r y e tm iy o rm u ş  
gibi zu lm ün en ş idd etlis in e  g iri
şerek  işgalden iki yıl sonra M es- 
cid-i A ksa 'y ı a teş e  v e re re k  kıs
m en ta h rip  edip S alahaddin  el- 
Eyyubî'n in  y ad ig a rı olan m inberi 
ateş e  v e rd ile r . Bu sa ld ırıla rın  so
nu ge lm edi, hala devam  ed iyor. 
Kudüs'ün yara s ı hala kan a k ıt ı
yor... T o p rak la rı işgal edilm iş bir 
halk yok ed ilm ek  ü zere  iken d i
renip  de hakkını a rad ığ ı için bun
lara  " te rö r is t"  v e y a  "m ilita n "  
den iyor. Bu s ö zle rle , insafs ız  ve 
a h lâ k ta n  yoksun m ed ya  kam u  
oyunda onları m ahkum  edip h ak 
sız ve sald ırgan  g ö s te rm e y e  ça 
lışıyor. H albuki asıl sa ld ırgan  ve 
te r ö r is t  o la n la r , y ü z y ılla rd ır ,  
h a tta  b in lerce  y ıld ır burada y a 

şayan ve bölgenin asıl sah ip leri 
olan b ir halkı ü lke lerin d en  a tm a 
ya çalışan  gad d ar ve za lim  S iyo-
n is tle rd ir^ K ırk  y ıld ır insan hak.la-- 
rını ih lal eden ve du rm ad an  in
sanlık  suçu iş leyen  bu ‘a ş a ğ ılık  
m a y m u n la r ın ' to ru n la r ı suçların ı 
ne zam a n  itira f ed ecek  v eya  on 
lar it ira f  e tm ese  bile dünya ka 
m uoyu bu durum u ne zam an  a n 
la y a c a k tır .

Taş a tm a k ta n  başka im kan ve 
silahı o lm ayan m inik çocuklara  
en gelişm iş o to m atik  s ilah larla  
s ald ıran la r mı m ilitan , yoksa evi 
yık ılıp  da okul k itap la rın ı evinin  
enkazı a ltında a ray an  o m inik ço
cu k la r mı m ilitan  ve te rö r is t?  
H içb ir g üç dengesinin söz konusu 
olm adığı bu iki kesim in m ü cad e 
lesi sürecek  am a bu ş a rtla r  a lt ın 
da sürecek . B ir ta ra f  en m üceh
hez ordu ve s ilah larla  sa ld ırıyor, 
ev y ık ıyo r, çocuk ö ldürü yor, ka 
d ın lara  zu lm ed iyo r ve ih tiy a rla rı 
kurşunluyor, d iğer ta ra f  ise ken
dini savunm ak için cılız  b ir karş ı
lıkla to p , tank  ve u çak lara  sadece  
taş  a tab iliyo r. A m a fa z ile tli Rac- 
hel Corrie hariç h içb ir batılın ın  
kılı k ıp ırd am ıyo r.

D iğer ta ra fta n , Sabra ve Ş atil- 
la ’da, Cenin'de, e l-H a lil'd e  ve Ra- 
m alla h 'ta  yapılan k a tlia m la r b ir
kaç kez Lübnan'da da tekrarla n d ı. 
İşgal edilm iş to p rak la rın  her nok
tasında hem en her gün küçük y a 
da büyük çapta yapılan s a ld ırıla r
la katled ilen  m azlum  Filistin lilerin  
hukukunu kim koruyacak? Dün
yanın her ta ra fın d a n  taşın ıp  g e ti
rilen Yahudilerin  y e rle ş tirild ik le ri 
y e rle r kim e a ittir , d iye soran o l
m ayacak  mı bir gün?

Kudüs'ü Salih Kullar Kurtacak

A slında Kudüs Y ah ud ilerin  değil, 
Hz. A dem 'd en  beri gelen tevh id in  
tem silc is i p eyg am b erlerin  m ira 
sıdır. Bu m iras nesilden nesle A l
lah'a ita a t eden salih kullara d ev
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redilm iş ve on lar buna sahip o l
m uşlard ır.

A llah bu kutsal to p ra k la rın  
daim a salih k im s ele rin  y ö n e ti
m inde kalm aların ı irade buyur
muş, fasık ve zorbaların h akim i
y e tin e  geçen bu to p rak la rın  te k 
ra r  p e y g a m b e rle rin  veya  p ey 
gam b er m irasçıların ın  e line geç
m esini is ted iğ inden dolayı sık sık 
bu bölgeye p e y g am b e rle r gönde
rip hep onları u y arm ış tır . H z.M u- 
sa'dan sonra gelen ve İsrailoğul- 
larına m ensup bir çok peygam - 
ber'in  içinde D avut ve  ardından  
S üleym an 'ın  gelip bu to p rak lard a  
A lla h ’ın ş eria tıy la  güçlü bir d ev 
le t o larak  h ü km etm elerin in  sebe
bi budur. Davud öncesinde de A l
lah isra iloğulların ı te k ra r  küfre  
karşı cihad e tm e  hususunda im ti
han e tm iş  ve onlara  T a lu t'u  hü
küm dar o larak  ta y in  e tm iş ti. Fa
kat yine ita a t e tm e y ip  isyan e d e 
rek bu m ukaddes to p ra k la r uğru
na savaşm ak tan  kaç ın m ış lard ı. 
İş te  bütün bu o lay la r ç erçeves in 
de Davud ve S ü leym an (a .s )'dan  
sonra bu kutsal m ekan ve to p 
rakların  m utlaka  m üm in ve mu- 
vahhid lerin  y ö n etim in d e  olması 
g e rek tiğ in i a n lıy o ru z . K â fir ve  
m üşrik lerin  bu to p ra k la r ü zerin 
de v e la y e t hakları o lm am alıd ır. 
Ö zellik le  daha sonra Z e keriyy a  
ve Y ah ya  (a .s)'ı ö ldüren k itlenin  
bu to p ra k la r  ü ze rin d e  v e la y e t  
hakk ına  sah ip  o la m a y a c a k la r ı 
açıktır.

Yah ud ilerin  bu to p ra k la ra  Hz. 
Musa zam an ında  sahip çıkm ayıp  
"G it  se n  ve  R a b b in  s a v a ş ın ız "  d i
y erek  bu kutsal m ekan ları koru
m aya yanaşm am aların ın  sonucu 
e lle rinden  alınm ış, h a tta  bu fırs a t  
e lle rin e  b irkaç  kez geçm esine  
rağm en aynı isyan ve korkaklığ ı 
gösterd ik le rinden  dolayı a rtık  bu 
m escid ve çevresi hakkında hiç
bir sahiplik iddiasında bu lunam a
yacak la rın ı C enab-ı A llah onlara  
d e fa la rca  b ild irm iştir. Buna ra ğ 

m en çağ ım ızda dünyayı fesada  
boğarak F ilistin 'i işgal edip bunca 
insanın kanına g irm e le ri, boşuna 
günah ç ık a rtm a  g a y re t ve  iki 
yüzlük lerinden  başka bir şey de
ğildir.

D iğer ta ra fta n  Kudüs'ün son 
ve haklı m irasçıları olan M üslü
m an ların  da buradaki m escidi, 
H z.Ö m er zam anında İslam  to p ra 
ğı o lm asından sonra iki kez baş
kalarına kaptırm ış  o lm aları sa
lah tan  u zak la ş m a la rın d a n  k ay 
nak lan m aktad ır. Y ukarıda  ifade  
e ttiğ im iz  şekilde y ery ü zü n e  salih 
kullar m irasçı o lurlar. Faka t sa la 
hı kaybedip  İslam 'a  ve tevh id e  
olan bağlılığ ı b ırakıp yanlış  y o lla 
ra sapınca A llah 'ın  h ikm e tiy le  bu 
kutsal m ekan la r e lle rinden  çıkıp  
B uhtunnasır ve R om alıların  eline  
iki kez geçtiğ i gibi M üslüm anlar  
zam an ında da kendilerinden d a 
ha zalim  kavim lerin  e line geçm iş
tir . Galiba Haçlı s e fe rle r i s ıras ın 
da ve bu dönem de M escid -i Ak- 
sa’nın, o gün H açlıların  ve bugün  
Y ah ud ilerin  eline geçm esin in  hik
m eti de M üslüm anların  İslam 'a  
olan bağlılık ların ı bu iki dönem de  
de k ayb etm elerid ir.

Böylece kutsal m ekanları salih 
kullar sahiplenirse kutsallık larına  
paralel o larak korunurlar. T em en

nimiz İslam dünyasındaki uyanış  
ve direniş hareketlerin in  g ittikçe  
güç kazanm ası, bu kutsal m ekân
ların te k ra r A llah ’ın kendilerinden  
razı olduğu salih kulların e line  
geçm esidir. Bunun ilk işaretlerin in  
görülm eye başlanm ış olması bu 
ümidi daha da a rttırm a k tad ır . İs
lam dünyasında g ittikçe  güçlenen  
Müslüm anlar bir gün m utlaka iş
gal a ltındaki bu toprakları k u rta 
racak ve yeniden salih kim seler ve  
m üm inler yery ü zü n e  mirasçı o la 
c ak la rd ır. Ü ze r le r in e  z ille t ve  
m eskenet dam gası vurulmuş olan 
korkak Y ahudilerin  Filistin'i boy
dan boya bölen utanç duvarını 
yapm aların ın  sebebi bu to p rak la 
rın öte ta ra fın d a  saklanm ak için
dir. Batı yakasında barınam aya- 
caklarını anladıkları için bu duvarı 
inşa e ttile r .

K ırk  y ıld ır  süren  bu işga le  
'dur' d e m e n in  ta m  z a m a n ıd ır  
şimdi. B ütün  bir İslam  dünyasın 
da "işgale hayır" m eşale lerin i y a - 
kıp tü m  c ihana  bu işgale son ve - 
rilm esi ve  K udüs'ün özgürlüğüne  
kavuşturu lm ası m esajını v e rm e 
nin zam an ıd ır. Kudüs için h ep i
m izin y ap ab ilec eğ i çok şey v a r 
dır... Bu kırk y ıllık  işgal sona e r 
m eden İslam  dünyasının başını 
dik tu tm as ı m üm kün değildir.
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il g is iz l iğ in  s e s s iz l iğ in i a ş m a k
Evrensellik  ufku içeris inde o l

m ak, fa n a tizm e  neden olan bağlı
lık b içim lerin in , insanlığ ın bir par-

Atasoy Müftüoğlu

H em  k ü re s e l d ü z le m d e , 
hem de y ere l düzlem de; 
ahlak i an lam d a , vicdani 

anlam da, hukuki an lam da d e n e t
len em ey en  s ü re ç le r y aş ıy o ru z . 
A h la k i/v ic d a n i/h u k u k i an lam d a  
d en etlen e m ey en  süreç ler, insan
lık için her zam an korkunç sonuç
lar doğm uştur. G ünüm üzde, ah la 
ki sorum lu lukların , ta v ırla rın , te r 
c ih lerin  yerin i a raç sa l-te kn ik -id e -  
olojik sorum lu luklar ya da ta v ır 
lar a lıyor. A hlaki te m elle rd en , a n 
lam lardan ve içerik le rd en  bağ ım 
sız, a raç sa l-id eo lo jik -te kn ik  d e 
ğ e rlen d irm e ler ve y o ru m lar, bü
yük ölçüde ko rku lara  h itap  ed i
yor, bu d e ğ erle n d irm e le r ve y o 
rum larla  te h d it/te h lik e  ç ığ ırtka n 
lıkları yap ılıyor. A raçsal, ideo lo 
jik, tekn ik  akıl ve m an tık  hırçın  
k arş ıtlık lara , m odern safsa ta la ra  
ve resm i p aran o yaya  neden olu
yor, tra v m a tik  ge lişm elere , o lay 
lara , a ltü s t o luşlara  yol açıyor.

A ra ç s a l-id e o lo jik -te k n ik  akıl, 
m evhum  k o rku la r ica t ed erek , 
bunları yayarak , akıldışı yorum lar  
ge liş tire rek , toplum u ya da top- 
lum ları denetim  altında tu tm aya  
çalışıyor. Laik zihin, ideolojik z i
hin ve z ih n iye t ah lak i/m a n ev i ta 
leplerin, beklentilerin , yöneliş le
rin öznesi o lm ak is tem iyo r. Y o z 
laşm a her alanda egem enliğ in i 
h isse ttiriyor. İçerisinde yaşadığ ı

m ız dönem , bilim in h içbir değer  
yargıs ına ih tiyaç  duym adığı, ak 
lın, her tü r  İnsanî duygu ve an 
lam dan bağ ım sızlaştırd ığ ı, yararlı 
lanın an la tılan  uzaklaştığ ı bir dö
nem dir.

Top lum larım ız , hem yere l an 
lam da, hem  de küresel anlam da  
karşı karş ıya bulunduğum uz küs
ta h  ve pervasız  akıl d ışılıklar kar
şısında, siyasal kültür yete rs iz liğ i 
sebebiyle bilinçli k itlesel tep k ile r  
verem iyo r, m arazi bir kay ıts ız lık  
içerisinde, pasif iz ley ic ile r halin
de ilgisizliğin sessizliğini seçiyor. 
Y ö n e tic i seçkin lerin  ik tid a rla rı, 
her durum da kendilerin i halkla- 
rın /to p lu m la rın  üzerinde görüyor. 
Hiçbir bağnazlık, hiçbir dargörüş- 
lülük, resm i/id eo lo jik  Bağnazlık la  
boy ölçüşem iyor. Bu bağnazlık lar 
hangi top lum da olursa olsun, y ık ı
cı s o sy o /p o litik  sorunlar ü re tiyo r, 
sosyal, kü ltü re l davranış bozuk
luklarına, sosyal sars ın tılara  ne
den oluyor, ideolojik sap lantılarla  
m alûl olan resm i m antık, to p lu m - 
larım ızı bir bunalım dan başka bir 
b u n a lım a  s ü rü k lü yo r. İdeo lo jik  
m an tık  her durum da çok ciddi a l
gılam a çarp ık lık ları serg iliyor, a l
gılam a y e te rs iz lik le ri serg iliyor. 
İdeolojik m an tık  ab artılı, te m e l
siz, yapay  tan ım lam a la rla  sınırlı, 
dar bir çerçeve  içerisinde hareket 
ediyor.

çası o lduğum uzun bilinci içeris in 
de o lm aktır. Evrensellik  ufku d ı
şında kalm ak, a yrım c ılık la rı seç
m ek anlam ına gelir. H er a y rım c ı
lığın ön yarg ıla ra  ih tiyac ı vard ır. 
H er önyargı ta ra fla r ın  b irb irile ri- 
ni çok yanlış, çok çarp ık  bir şekil
de gö rm elerin e  neden o lur. H er 
önyargı, kibirli b ir yok saym a ile 
b irlik te  ilerler. Sözünü e ttiğ im iz  
kibirli yok saym alar, e rd em li duy
g u la rı, ah la k i d ü ş ü n c e le ri yok  
eder. İdeolojik ırkç ılık ların , ırkçı 
id eo lo jile rin , b a ğ n a z lık la rın , ön 
yarg ıların  hiçb ir zam an m akul ve 
ahlaki g e rek çe leri o lm am ış tır. İs
lâm î ufuk, çok kapsayıcı olduğu  
halde, ideolo jik  ufuk çok d ış lay ı
c ı/b ask ılay ıc ı b ir u fuktur.

Sağlıklı bir to p lu m , m edeni bir 
to p lu m  bütün üyele rin in  eşit onu
ra, eş it hakka sahip olduğu bîr

.rv>/4. kXwl/N ¡1 ,rsr%
I v p l ü ı l ı U u ı  ■ L ‘ u ı  ü  s : S L i ü y  i u  i ı \Cr i i f

ideolo jik  o larak  güdüm lenen T ü r
k iye gibi to p lu m la rd a  bütün algı 
b içim leri son derece  k ıs ıtlı ve sı
n ırlıd ır.

T a rih in  p a s if n e sn e si olan  
to p lu m la r , h e r tü r lü  id eo lo jik  
söylem e ko laylık la  boyun e ğ e r
ler. Kim i to p lu m la rın  g e le n e k 
s e l/s ta tü k o c u  b ir d in î söylem  
a ra c ılığ ıy la  s e s s iz le ş t ir ild ik le r i  
çok görü lm ü ştü r. G ünüm üzde de, 
İslam i c e m a a tle r /a k ım la r  popü
list sessizlik leri, popülist k a y ıt
s ız lık ları seçm iş lerd ir. H er cem a
a t lideri, kendi m ensupların ı her 
zam an , her durum da y e te rs iz  ve 
y ö n len d irilm ey e  m u h taç  o larak  
görüyor. L ider, kendisin i iz le y e n 
lerin kendisi o lm asına, düşünm e  
ve ü re tm e  iradesi g ö s term es in e  
izin v erm iyo r. Düşünm e, ta r t ış 
ma, e le ştirm e  iradesi ta ş ım a ya n  
b ireylerden  oluşan c e m a a tle r  de 
ta rih e  m üdahale  iradesi g ö s te re 
m iyor.
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iLGisizüK I Gündem

Türkiye'de resmi ideoloji, pozitivist temelleri olan bir laikçilik üzerinde 
yapılandırıldığı için, cumhuriyet tarihi boyunca toplum, içerisinde yaşa
dığımız dönemde izlenebileceği üzere sık sık, benzersiz bir tarihsizlik- 
le, hafızasızlıkla ve kültürsüzlükle kuşatılıyor ve baskılanıyor. Her tür 
İslami, manevi, ruhi, kutsal tezahürü, hassasiyeti, yönelişi saygısızca 
dışlayan, toplumun bütün mukaddesleriyle bağları koparmak isteyen 
marazi laikçilik, tekçi ideolojik/ırkçı kimliği putlaştırmaya çalışıyor.

İslam i y an ım ıza , te rc ih le rim i
ze , ç a b a la r ım ıza , in s a n i/a h la k i 
yan ım ıza , te rc ih le rim ize , çaba la 
rım ıza  yönelik  b ıktırıc ı, rencide  
ed ic i id e o lo jik /fa ş is t  s a ld ır ıla r  
karşısında ta rih in  a k tif öznesi o l
m ak gibi çok onurlu bir sorum lu
luğum uz olduğunu unutuyoruz. 
H er dönem de konjonktüre l te r 
c ih le r y ap a rak  çok ağır n ite lik  ka 
y ıp larına, çok ağ ır kişilik kay ıp la 
rına uğrad ığ ım ızı ne yazık  ki fa rk  
e tm iy o ru z . İs lam i o lu şu m ların , 
hiçb ir ge lişm eyi, olayı sorgu la
m ayan, sorgu lam a ih tiyac ı duy
m ayan b ilin ç s iz /ita a tk a r sürü le 
re  dönüştürü lm üş o lm aları hiçbir 
gerek çey le  kabul e d ile m ez. H an
gi a landa o lursa olsun, sorgulan
m ayan, sorgu lanam ayan  bağ ım lı
lık la r , in s a n la r ı/to p lu m la n  çok  
yanlış  konum lara  m ahkum  edebi
lir. İslam i, ahlaki, vicdani varoluş  
ve bu varoluşun te za h ü rle ri hiç
b ir ge rek çe y le  k ınanam az.

İdeolojik adanm ışlık ve  ideolo
jik öfke her durum da akıldışı kor
kular, veh im ler ü re tir. Türk iye 'de  
resm i ideoloji, pozitiv is t tem elleri 
olan bir laikçilik üzerinde yap ılan 
dırıld ığı için, c u m h u riye t ta rih i 
boyunca top lum , içerisinde yaşa
d ığ ım ız dönem de iz leneb ileceğ i 
ü zere  sık sık, benzers iz  bir ta rih -  
sizlikle, hafızasız lık la  ve kü ltü r
süzlükle kuşatılıyor ve baskılanı
yor. H er tü r  İslam i, m anevi, ruhi, 
kutsal tezah ü rü , hassasiyeti, y ö 
nelişi saygısızca dışlayan, to p lu 
mun bütün m ukaddesleriy le  bağ
ları koparm ak isteyen  m arazi la 
ikçilik, tekçi ideo lo jik /ırkç ı kimliği 
p u tla ş tırm a y a  ç a lış ıyo r. Tekçi 
ideolojik kim lik, hepim izi ideolo- 
j ik /ırk ç ı/re s m i sınırlar ve sın ırlan
d ırm a la r içe ris in e  h a p se tm e y e  
çalışılıyor. M ilite r b ir dille, söy
lem le sürdürülen toplum sal m ü
hendislik faa liy e tle ri, sah te  ve y a 
pay  m o d e rn lik le rin  y a rd ım ıy la  
k itle lere  kazand ırılıyor.

C u m h u riy e t ta r ih i boyunca  
sürdürülen, m odernlik, çağdaşlık 
uygulam alarının sadece ve yaln ız
ca im ajlarıy la  sınırlı bir zem inde  
som utlaştığ ın ı d ik k a te  a lm am ız  
gerekiyor. O to rite r baskıcı ve m ili
te r  bütün uygulam alar bu im ajlar 
aracılığ ıyla sahneleniyor. Devlet 
seçkinlerinin ideolojik ç ıkarlarıyla  
sınırlı, toplum un tü m  hassasiyet
lerine kapalı bir devle t anlayışı, 
ırkçı im gelerle  m ilite r im gelerle, 
ideolojik im gelerle, s iyaset karş ıt
lığıyla sürdürü lm ek isteniyor. Irk 
çı, m iliter ve ideolojik im gelerle  
kam uoyu sessizleştiriliyor, yön 
lendiriliyor. Hangi anlam da olursa  
olsun, her ırkçılık  n e fre ti m eşru
laştırm aya çalışıyor.

Tarih in  yönünü olum lu yönde  
d e ğ iş tirm e k  is tiy o rs ak , k u ş a tı
c ı/kapsam lı algı b iç im leriy le , yo 
ğunlaştırılm ış  çab a ları b irleş tir
m em iz g e rek ir, güçlü bağlılıklar 
ve büyük ilg ile r gerek ir.
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Mehmet Kar

Ü mran dergisinin yola ko
yulduğu andan itibaren, 
kendisi için öngördüğü 

misyon ve vizyonun adı oldu 
“Üm ran Okulu”.

Bütün sayıların niteliği ve 
gayesi, böylesine ulvi bir ama
ca matuf bir d il’i, bir zihniyet’i 
ve bir okul’u inşa etmek ve bu
radan biten ürünün; insanın, 
toplumun ve dünyanın imar-ıs- 
lahı için bütün sermayesini fe
da etmesini sağlayacak b ir  üt“  
ku kazandırmaktır.

Nedir “Üm ran Okulu” ?

Sessizliğin ve sıradanlığın in
sanı çıldırttığı, tahammül sınır- 
larını aştığı çorak bir dünyada 
derin bir nefes ve serin bir va
ha olma iddiasının adıdır “Ü m 
ran Okulu”.

Tarihin herhangi bir kesitin
de sadece var olma gayreti 
değil, tarihe ve onun adına ha
yata bir şerh düşme gayretidir 
“Üm ran Okulu”.

Geçmişi ve bugünü merke
ze alarak yarını belirleyecek bir 
insan ve toplumun inşasıdır. 
Hayatı anlamsız kılan ve onu 
hiçleştiren unsurları ayrıştıra
rak şeffaf bir dünyayı inşa et
me mücadelesidir “Üm ran  
O kulu”.

Ümmetin  
Uzun Soluklu Yürüyüşü

Bu ağır ve tarihi sorumluluğun 
bilinciyle atar adımlarını “Ü m 
ran Okulu” daha iyiye ve daha 
doğruya. Kendini inşa ettiği 
zemini, ürettiği retoriği ve ha

yatın pratiğinde olgunlaşan fiili 
ameliyesiyle her şeyi olması 
gereken mecrasında anlam
landırır.

Hayatın farklı yüzlerini bir 
araya getirerek metodolojisini 
bina eden “Ümran O kulu”, Ha
yat ve Memat dengesi üzere 
bir nesil, bir toplum ve bir dün
ya vizyonuyla başlar her güne. 
Ve bu amentüsüdür “üm ran  
Okulu”nun; her an, her dakika 
hatırda tutulması gereken ve 
unutulmaması gereken...

Ve yediden yetmişe diller
den düşmeyecek bir şarkıdır, 
bir şiirdir bu coşkun sevda...

Yola çıkılan ve yolda olunan 
kutlu bir seferdir bu. Hiç bitme
yecek, çağlar ötesinden gelen 
ve çağlar ötesine ulaşacak 
olan “üm metin uzun soluklu 
yürüyüşü”dür.

Gençlik Şölenleriyle  
G ençleşm ek

Bütün emeğin ve enerjinin en 
.berrak kaynağı b.u_ sevdadır.-. 
Bu nedenle “Üm ran O kulu” her 
yıl katılımı, heyecanı ve top
lumsal duyarlılığı artıran çalış
malarıyla ve yarışmalarıyla in
san ve toplum kalitesini artır
maya, zamanın nabzını tutma
ya devam etmektedir.

Yapılan çalışmaların en son 
örneği (08 Mayıs 2007 akşamı, 
“Üm ran Okulu” gençlik dergi
lerinin düzenlediği) “G ençlik  
Şöleni” olarak tarihe not düşül
dü. Katılan herkesi gençleşti
ren bir içeriğe ve coşkuya sa
hip olan şölen, hafızalarda 
uzun süre kalacak kadar an
lamlıydı.

Son beş yılda “Üm ran O ku
lum un gençlik dergileri olan 
Mecra, Genç öncüler ye Salın
cak dergilerinin muhteşem şö
lenini yaşadık, yaşamaya de
vam ediyoruz hep birlikte. 
Genç Öncüler’in “A ile” konulu 
hikâye yarışması ile Mecra 
Dergisinin “Yalnızlık Ç a ğ ı” ko
nulu makale yarışmasına çok 
sayıda katılımın gerçekleşmiş 
olması, gelecek adına umut 
verici bir gösterge sunuyor bi
ze.
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“ ÜMRAN OKULU” HAYIR YARIŞINDA
ETİYOPYA’DA SU KUYULARIMIZ VAR

a  D üşünce " K ü l tü r ‘ S iyasetÜmran
ETİYO PYA’ DA

IHH CDA
HAND DUG W ELL 

D o n o r  n a m e :  -  U M R A N  KVJ V"13S\3 
March 2007 Ethiopia

mecra .
1  ETİYOPYA IV

Aylık Gençlik Dergisi

ETIYOPYA’D

IHH CDA
------HAND DUG WELL-------
onor name: -GENÇ ÖNCÜLER 

March 2007 Ethiopia

S on dönem lerde adına yak ış ır bir hayrın  
ve soru m lu lu ğ u n  daha a k tö rü  o lan  
"Ü m ran  O kulu", çalışm alarıy la  değeri 

ve takd iri hak eden bir kurum  olan İHH ile b ir
likte gerçekleş tird iğ i E tiyo p ya 'ya  su kuyusu  
projesi bir hayli d ikkat çekici. " Ümran Okulu" 
d erg ileri (Ümran, Mecra, Genç Öncüler, Salın
cak) adına açılan su kuyuların ın  yanı sıra, 
A raştırm a  ve K ü ltü r V akfı, P ınar Y ayın ları 
adına açılan su kuyu ları E tiyopya'd ak i s ık ın tı
lı hayatı belli o randa ko lay laş tıran  ve hayatı 
yaşanır kılan insani bir ey lem  olması açısın 
dan son derece anlam lı bir hayır fa a liye ti o la 
rak yü rek le re  su serp ti.

Açlığın, kuraklığ ın, im kânsızlığ ın  her tü rlü sü 
ne m ahkûm  kalan A frika  k ıtası, bütün dün ya
lıların uzağında kendi başına, çaresizliğ ine  
te rk  edilm işken, m üslüm anca bir hassasiyetin  
tezah ü rü  olan ‘yanında olmak' fiilini g e rçek 
leştiren ‘Üm ran O kulu ' tem silc ile ri ve İHH gö
nüllülerinin b irlik te  uygu lam aya koydukları 
E tiyopya'ya  su kuyu ları pro jesi, inan ıyoruz ki 
anlam lı bir hayır yarış ı o larak  yeni katk ıla rla  
güçlenecek ve geleceğe da ir um utla rım ız ı p e 
k iş tirecektir.
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Kapak

İSTEMİN İFLASININ İLANIDIR

PROF. DR. BURHANETTİN CAN

“Onlar, kendilerine insanlar: 
“Size karşı insanlar toplandılar, 

artık onlardan korkun” dedikleri halde, 
(buna rağmen) imanları artanlar ve: 

“Allah bize yeter, O ne güzel vekildir” diyenlerdir.”
(3/173)

Giriş

E mekli subayların sivil toplum örgütlerin
de yer alması ile birlikte Türkiye’de hava
nın değişmeye başladığı başlangıçta pek 

fark edilememiştir. Niçin emekli subaylar bugü
ne kadar olanın aksine sivil toplum örgütlerinde 
görev almış, silah üzerine yemin yaptırarak öl
mekten ve öldürülmekten bahsetmeye başlamış
lardır? Bu pek tartışılmamıştır. Ancak Cumhur
başkanlığı bahane edilerek Tandoğan mitingi ile 
başlatılan mitingler serisinde emekli subayların 
etkisi ve niyeti açık bir şekilde görülecektir. Ne 
yazık ki siyasi partiler başlatılan süreci iyi oku
yabilmiş değillerdir.

Emekli asker yönetimli sivil toplum örgütle
rinin önderliğinde muhalefet partileri, muhalif 
siyaset erbabı, kanun adamları destekli sokak 
gösterileri ve provokasyon ağırlıklı, toplumu 
tahrike ve kamplaştırmaya dönük ve sanal muh
tıra destekli bir hareket; Sırbistan, Moldavya, 
Ukrayna, Gürcistan, Kırgızistan, Kıbrıs ve Lüb
nan’da vuku bulan Kadife darbeler zincirinin ye
ni bir halkası olarak gözükmektedir. Aynı güç 
tarafından yapılıp yapılmaması önemli değildir.

27 Nisan Sanal Muhtırası ile Cumhurbaşkan

lığı seçimleri istenen mecraya sokulmuştur. Bu 
durumda süreç bitmiş kabul edebilir mi? Yoksa 
süreç devam etmekte midir? Bütün bunların ce
vabı, sürecin gerçekçi bir analizi ile verilebilir.

Burada 27 Nisan Kadife Darbesi analiz edile
cek ve bazı dersler çıkarılacaktır. Buradaki ana
lizin daha iyi anlaşılabilmesi için Ümran’m 
129.sayısında yer alan ve bu sayıda ek olarak ve
rilen Kadife Darbelerle ilgili makalenin okunma
sında fayda vardır.

Kadife Darbelerde Kullanılan Yöntem

Kadife darbelerde uygulanan yöntemin temel 
felsefesi, siyaset bilimci Gene Sharp’a aittir. 
G.Sarp tezini, ‘sivil itaatsizlik ve uluslararası 
baskı’yı esas alarak ve ‘iktidarın yalnızlaştırıl
ması’ üzerine kurmuştur. 189 farklı eylem me
todu önermektedir. Onun yöntemi 12 boyutlu 
bir yaklaşım içermektedir:1
1. Şemsiye örgüt
2. Etkili ve kuşatıcı slogan
3. Geniş medya desteği( ulusal ve uluslararası 

medya)
4. Geniş finansman desteği
5. Asker ve güvenlik güçlerini kazanma ya da ta

rafsızlaştırma

20 ÜMRAN HAZİRAN ‘07

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


s İs t e m İn  İf l a s i Kapak

6. Kanun desteği
7. Seçime hazırlık ve seçim merkezli bir psikolo

jik  savaş
8. Gerilim artırma
9. Gayrı memnunları toparlama
10. Sokak hakimiyeti
11. Dış güçlerin desteğinin alınması
12. Sonuç: Yönetimin şiddet uygulanmadan 

kansız bir şekilde yıkılışı.

Kadife darbelerin tümü, sürece etki edecek iç 
ve dış dinamiklerin gerçekçi bir analizine da
yandırılmış ve bu dinamikler göz önüne alına
rak zamanlama yapılıp gerçekleştirilmiştir.1

İslam’a Karşı Yürütülen 
Çok Boyutlu Bir Savaş

Kadife darbenin hedefine ulaşabilmesi için iç ve 
dış dinamiklerin örtüşmesi gerekir. Türkiye’de 
bu dinamikler siyasal iktidarlara karşı genellikle 
örtüşür yada örtüştürülür. Nadiren iç ve dış güç 
merkezleri karşı karşıya gelir. Ancak her iki güç 
merkezi de, Müslümanların iktidarı ve İslam di
ninin geleceği konusunda ortak bir karşı duruşa 
sahiptir.

ABD-lsrail-İngiltere Şer İttifakı, kendileri
ne gelecekte bir potansiyel rakip çıkmadan ve İs
lam coğrafyası kendi kimliğine, birlik ve bera
berliğine kavuşamadan önce bu coğrafyanın 
kontrol altına alınmasını, paramparça edilip da
ha derin düşman kamplara ayrılmasını çok 
önemli bir stratejik hedef olarak benimsemiştir. 
Bu stratejiye bağlı olarak İslam coğrafyasında 
tek bir merkezden yönetilen birbiri ile koordine- 
li 8 boyutlu bir mücadele yürütülmektedir:

1. Psikoloj ik savaş (suçlama/karalama/zihin
sel kaos)

2 .Değer erozyonu/mankurtlaştırma/zihinsel 
yehmalaşma

3.Düşman ihdası(lslami terör/dinci terör)

Türkiye, İslam âleminin sahip olduğu strate
jik  özelliklerinin yanı sıra bu coğrafyadaki diğer 
ülkelerin sahip olmadığı önemli bir kimlik avan
tajına sahiptir. Millet olarak Türkiye içiçe geç
miş, birbiri ile bütünleşmiş üç kimliği bağrın
da saklamaktadır:

* İslâm
* Osmanlı
* Türk
Bu üç kimlik, Avrasya’nın her tarafında etki

li olabilmek için gerekli psikolojik ortamı hazır
lama gücündedir. Türkiye’den başka hiçbir İs
lam ülkesi böylesi bir psikolojik avantaja sahip 
değildir. Tek sorun, Türkiye’nin kendi gücünün, 
avantajlarının farkında olmamasıdır. Türki
ye’nin kendine gelmemesi için ABD öncülüğün
deki şer ittifakı, Türkiye’yi kumpasa almış ve 
bir mengenenin içerisinde sıkıştırıp durmakta
dır. Kurumlar ve kişiler arasındaki kavga derin- 
leştirilmektedir.

Sovyetlerin çöküşüne denk gelen 12 Eylül 
darbesi, ABD eksenli ve destekli bir globalizas- 
yon projesi olup Türkiye’yi tamamen çökertme
ye dönüktü. Yeni bir insan unsuru inşa etme 
projesi idi. 28 Şubat bu projenin dejenerasyon 
açısından en uç uygulanması idi. Bu süreçte ül
ke hem maddi hem de manevi olarak çökertildi. 
Toplum istikametsizleştirilerek (zihinsel yeh
malaşma) ve kimliksizleştirilerek (mankurtlaş- 
ma=hafızasmı yitirme, mazisini unutma, köle
leşme) yeni bir toplum inşa edilmek istenmiştir. 
27 Nisan Kadife Darbesi bu sürecin bir devamı 
olarak görülmektedir.

27 Nisan Kadife Darbesinin Analizi

27 Nisan Kadife Darbesini, G.Sarp’ın 12 boyutlu 
yaklaşımını analiz ederek gerekli dersleri çıkara
biliriz. Ancak Türkiye’deki kadife darbeyi dışarı- 
dakilerden ayıran en temel özellik, Türkiye’de- 
kinin emekli askerlerin öncülüğünde gerçekleş
tirilmiş olmasıdır.

4 .Zamana yayılmış kaos(işgal+çatışma, etnik Emekli askerlerin bu denli işin içerisinde ol-
ve mezhebi ayrışma

5.Dinler/kültür ve medeniyetler arası diyalog
6. İşbirlikçilik
7.Ekonomik kuşatma (özelleştirme)
8.Darbe(sert güç/askeri darbe) kullanımı ile 

yumuşak güç(kadife darbeler) kullanımı.

ması bir tesadüf mü yoksa genel bir yapılanma
nın sonucu mu? Öncelikle bunun açıklığa ka
vuşması gerekir.

• Askerleştirilen Sivil Toplum Örgütleri
Eskiden beri emekli askerlerin kurdukları ve
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kendi adları ile anılan dernek
leri ve vakıflar hep var ol
muştur. Ancak 
döneminde emekli 
subayların farklı 
bir davranışına 
şahit olmakta
yız. O da; pek 
çok sivil top
lum örgütle
rine ve kü
çük büyük si
yasi partilere 
üye olmaları, 
bizzat yöne
timde görev al
maları, faaliyet 
organize etmeleri 
ve alışılmadık bir 
tarzda halkın arasına gi 
rip propaganda yapmış ol
malarıdır. Bu süreci ‘gerçeği gör
me’ olarak kabul edip emekli askerlere rol 
biçen ve makulleştirmek isteyen sivillerin varlı
ğını pöz  ö n ü n e  a l ırsa k  ü lk e n in  n a r la m e n fo  rlısıo O ' ' ’ i
muhalefet oluşturma amaçlı bir strateji ile karşı 
karşıya kaldığı anlaşılabilir:

Kışlalı: “Toplumun, Anayasa ile şekillen
miş, demokrat, laik ve sosyal temelli Cumhu- 
riyet’i özümsemiş kesimi, yıllarca bu değerle
ri koruma bakımından, tam bir tembellik 
içinde yaşadı. Bu misyonu Türk Silahlı Kuvvet- 
leri’nin üstlenmiş olmasının rahatlığını hissetti. 
Böyle düşünenlerin başında, tüm yaşamlarım 
Cumhuriyet’i korumaya adamış subaylar vardı. 
Emekli olduklarında, bir araya gelip, bir ‘sivil 
toplum örgütü’ kursalar da, Cumhuriyet’i koru
ma konusunu muvazzaf kadroya bırakıyorlardı. 
Şimdi bunu yeterli görmeyen emekli askerler 
geç de olsa doğru yola erdiler.”2

28 Şubat’ta hükümete karşı muhalefeti, biz
zat silahlı kuvvetler başlatmış sonra da “İşi bu 
defa Silahsız Kuvvetler halletsin” deyip görevi 
kendi denetimlerindeki sivillere devretmişlerdi. 
Kendilerine ‘çete’ ismini veren 5’li Çete(Refik 
Baydur, Fuat Miras, Bayram Meral, Rıdvan Bu
dak ve Derviş Günday) hükümeti düşürebilmek 
için eylemlere girmişti.

Bu gün ise emekli subaylar fiilen eylemleri

organize etmekte, TSK desteği ar
dından gelmektedir. O açıdan 

başlatılan süreç, 28 Şuba
tın farklı versiyonu ola

rak görülebilir.
Acaba bu tavır 

alış, emekli su
bayların sadece 
kendi şahsi dü
şüncelerinin bir 
sonucu muydu; 
yoksa daha 
merkezi bir or
g a n iz a sy o n u n  

ürünü müydü? 
Bu sorunun cevabı 

önemliydi. Medyaya 
yansıyan bilgilere göre 

Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından ‘Toplumsal Ge

liştirme Destek Faaliyetleri’ 
(TGDF) adlı bir birimin bu amaçla 

kurulduğu anlaşılıyor:
“Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Kor

general Aslan Güner’in imzasını taşıyan belgede 
TSK’nm STK ile işbirliğine ilişkin görüşler yer 
alıyor. Yazıda, TSK’nm halkla bütünleşmesinin 
geliştirilmesi için kurulan ‘Toplumsal Geliştir
me Destek Faaliyetleri’ (TGDF) biriminin 
kendi siyasi görüşleri, örtülü veya açık mak
satları doğrultusunda kamuoyunu yönlendir
me ve etkilemeye yönelik faaliyet gösteren 
STK’larla işbirliğinin uygunluğu hatırlatılı
yor. Emekli ordu mensuplarının STK’larda peş 
peşe görev almaya başlaması bununla birlikte 
başlıyor.”2

Mitingleri düzenleyen ‘Ulusal Birlik Hare- 
keti’nin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt 
ve Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’in hü
kümeti hedef alan konuşmalarına denk düşen 
bir zamanda kurulmuş olması, merkezi bir orga
nizasyonun var olduğu kanaatini pekiştirmekte
dir. ‘Ulusal Birlik Hareketi’, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Atatürkçü 
Düşünce Derneği (ADD) ve Türkiye Kamu Çalı
şanları Sendikaları Konfederasyonu’nun (Türk 
Kamu-Sen) aralarında bulunduğu 41 sivil örgüt 
ve sendika tarafından kurulmuştur.

Kamuoyunda pek yankı bulmayan bir başka
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uygulama da YÖK tarafından yapılmış olup üni
versitelerin sivil toplum örgütleri ile sıkı irtibat 
içerisinde olmalarının istenmesidir. YÖK Baş
kanlığının Bahçeşehir Üniversitesine gönderdiği 
4 Mart 2003 tarihli belgede; “STK’larm batı ül
kelerindeki emsalleri ile aynı seviyeye gelme
si ve ülke içinde ve dışında devlet adına siya
si, kültürel ve ekonomik alanda faaliyet yü
rütebilecek yetenek kazanmaları için” destek
lenmeleri istenmektedir”.2

Bunun ardından Bahçeşehir Üniversitesi, 30 
Kasım 2004’te Türkiye Emekli Subaylar Der
neği (TESUD) ile “Hukuk Devleti İlkelerinin 
Türkiye’deki Uygulaması” konulu bir sempoz
yum düzenlemiştir.2

Anlaşılan o ki, bugün yapılmakta olan eylem
lerin alt yapısı çok önceden hazırlanmıştır. Tıp
kı 28 Şubat Postmodern darbesinden önce “Kriz 
Yönetimi Yönetmeliği’nin Genelkurmay Baş
kanlığı tarafından bakanlar kurulundan çı
kartılması gibi.

TESUD Genel Başkam emekli Tümgeneral 
Rıza Küçükoğlu’nun, kendi dernekleri ile bera
ber 4 askerî derneğin yürüyüşe katılacağını be
lirterek emekli komutanlardan destek istemesi, 
sürecin emekli asker ağırlıklı olarak şekillenece
ği anlamına gelmektedir: “Siz emekli komutan
larımdan bu yürüyüşe destek istiyorum,”3

Emekli subay hareketinin ortak özelliği, ırk
çılık boyutuna varan bir Türkçülük söylemi 
geliştirmiş olmalarıdır. Kuvayı Milliye Derneği
nin Mersin şubesinde silah üstüne yapılan ye
min töreninde(TV kanallarından görüntülü ola
rak verilmiştir) emekli Albay Fikri Karadağ’ın 
tekrarlattığı yemin metni, tam bir ırkçılık örne
ğidir:

“Türk anadan Türk babadan doğmuş, soyun
da dönme olmayan Türkoğlu Türk. Bu uğurda 
ölmek \ar. Öldürülmek var. Öldürmek var...”

11 Nisan Sanal Muhtırasında, bu kadar açık 
olmamakla birlikte, yer alan bazı ifadeler ırkçı 
bir düşüncenin yaygınlaştırılmak istendiği izle
nimini vermektedir:

“Ulu Önder Atatürk’ün, ‘Ne mutlu Türküm 
diyene!’ anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye 
Cumhuriyeti ’nin düşmanıdır ve öyle kalacak
tır.”

8 Şemsiye Örgüt
Türkiye’deki 27 Nisan Kadife Darbesinde, dı- 

şarıdakilerin aksine öncülükte gençlerin örgüt
leri değil yaşlıların, emeklilerin örgütleri vardır. 
Gençlerin eylemlere katılabilmesi için eski 
Cumhurbaşkanı Demirel’den emekli Orgeneral 
Hurşit Tolon’a ve rektörlere kadar bir çok kesim 
seferber olmuş ve gençlik tahrik edilmeye çalı
şılmıştır. Bununla beraber istenen destek sağla
namamıştır.

27 Nisan darbesi, ‘Ulusal Birlik Hareketi’ 
olarak organize edilmiş olmasına karşın Ata
türkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Çağdaş 
Yaşamı Destekleme Demeği (ÇYDD) şemsiye 
örgütler olmuşlardır. Bu iki derneğin öncülü
ğünde 350’yi aşkın siyasi parti, dernek, sendika, 
oda ve vakıfın mitinglere katıldığı iddia edil
mektedir.

• Seçilen Semboller
Yurt dışındaki kadife darbelerde darbeyi 

sembolleştirecek ve isim babası olacak çiçekler, 
renkler, bayraklar ve giysiler seçilmiş; isimlen
dirmeler buna uygun yapılmıştır.1

Türkiye’deki 27 Nisan Kadife Darbesinde se
çilen renk ise Kırmızı-Beyazdır. Türk Bayrağı 
sembol olarak kullanılmıştır. Mitinglere katılan- 
lar genellikle Türk Bayrağı getirmişlerdir. Sam
sun’da KKTC bayrağı da kullanılmıştır.

• Müzik ve Eğlencenin Protesto ile Enteg
rasyonu

Mitinglerde konserler baskın unsur olarak 
kullanılmıştır. Dışarıdaki dadife darbelerde, 
“Biz çoğunluğuz, bizi ezemezsiniz” şarkıları 
söylenirken Türkiye’de, “Bizi saydınız mı, bizi 
sayamazsınız” şarkıları ve sloganları seslendiril
miştir.

• Medya Desteği
27 Nisan Kadife Darbesine baştan beri Kanal 

Türk,“Ulusal TV ve Cumhuriyet gazetesi- Çök" 
açık ve yoğun destek vermiştir. Mitingler aşama
sında büyük medya grupları da kampanyaya ka
tılarak mitinglere daha çok katılımın olmasına 
yardımcı olmuşlardır. Yurt dışı medyasının veriş 
şekli, Türkiye’nin bölünmesini teşvik eder ve 
destekler mahiyettedir.
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8 Finansman
Yurt dışındaki kadife darbelerin neredeyse 

tamamında finansman, yabancı vakıf ve sivil
toplum örgütleri tarafından karşılanmıştır.1

KKTC’deki kadife darbede yabancılardan 
maddi destek sağlandığı KKTC Cumhurbaşkanı 
Mehmet Ali Talat tarafından itiraf edilmiştir: 

“Eylemlerimizde AB fonlarını kullandık. 
Fullbright, Biritish Council ve AB fonlarını 
kullanarak çeşitli etkinlikler, seminer ve kon
feranslar düzenledik. Genç kadınlar motive 
edildi. ABD’de Fullbright Fonları ile 20 Türk, 
20 Rum kadını eğittik. Bu kadınlar, dönüşte 
Annan Planını desteklemek için yapılan ey
lemlerde önemli roller oynadılar.”4

Türkiye’deki 27 Nisan Kadife Darbesinde fi
nansmanın kaynakları belli değildir. Devletin 
örtülü ödeneklerinin kullanıldığına ilişkin ima
larda bulunulmaktadır. Aksiyon dergisinin, 30 
yıl boyunca MGK’da başmüşavir ve danışman 
olarak çalışan Mustafa Ağaoğlu ile yaptığı röpor
tajda, örtülü ödeneklerin iktidarları devirmede 
STK’lar için kullanıldığı belirtilmektedir:

“28 Şubat’ta psikolojik harekâtta medya
nın dışındaki önemli unsurlar sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler ve demeklerdir. Ge
rek duyulduğunda bu kurumlardan ‘hukuki 
zeminde’ istifade ediliyor. 28 Şubat dönemin
de Başbakanlık örtülü ödeneği ve Başbakan
lık tanıtma fonunun üniversiteler ve bazı sivil 
toplum kuruluşlarının desteklenmesinde kul
lanıldığı bilgisi de yine Ağaoğlu’nun Aksi- 
yon’a verdi röportajda yer alıyor.”3

Medyada ADD’ye 2000 yılından itibaren dü

zenli olarak Çankaya’dan yardım yapıldığına 
ilişkin bilgiler yer almaktadır:5 -

_“ADD’nin ‘Gelir Defteri’ kayıtlarına göre,
Cumhurbaşkanlığı’ndan Atatürkçü Düşünce 
Derneği’ne 2000, 2002, 2004, 2005 ve 2006 yıl
larında da toplam 956061 YTL para aktarılmış. 
ADD’nin Gelir Defteri’nde Cumhurbaşkanlı- 
ğı’ndan aktarılan paraların dökümü şöyle:

• 21.05.2000’de 20 bin YTL.
• 22.08.2000’de 35 bin YTL.

L0.10.2002’de 15 bin YTL.
• 18.05.2004’te 10 bin YTL.
• 16.03.2005’te Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreteri Kemal Nehrozoğlu 750 YTL.
• 23.042005’te Cumhurbaşkanlığı Genel 

Sekreteri’nden 6 bin 500 YTL.
• 19.12.2005’te Cumhurbaşkanlığı’ndan 34 
—milyar 561 YTL

• 17.08.2006’da, 50 bin YTL
• 25.12.2006’da, 50 bin YTL”
Bu kadar kapsamlı organizasyonların maliye

ti bu paralarla karşılanamaz; dolayısıyla bunla
rın finansmanı şimdilik bir sırdır.

- T7_l____   T7İ _il *1-1__•„ n  _1_”i  ¿¿a avOIU
Yurt dışındaki kadife darbelere ABD elçilikle

ri destek verip yönlendirmiştir.1
27 Nisan Kadife Darbesinde yabancı elçilik

lerin açık bir beyanına henüz rastlanmadı. Kay
nağı belli olmayan propaganda; askerlerin ABD 
ile anlaştıkları, ABD’nin Türkiye’de AKP dışında 
ortaklar aradığı şeklindedir. Bu güne kadar Tür
kiye’deki tüm darbelerde yer alan hatta darbe 
yapılmasını isteyen ABD’nin, bu darbeden ha
bersiz olması mümkün değildir. 27 Nisan Kadi
fe Darbesine ne şekilde müdahil olduğu gelecek
te açığa çıkacaktır. Darbe sonrasında ABD’nin 
ardarda yaptığı açıklamalardaki farklılık anlam
lıdır. Önce demokrasi deyip sonra dem okrasi ve 
laiklik  demesi dikkat çekicidir. Çünkü 28 Şu
batta darbenin bizzat başlatıcısı olmasına karşı
lık takındığı tavır benzerdi.

• Eylemcilerin Eğitimi
Dışarıdaki kadife darbelerde eylemi götüren 

örgütlerin eğitimleri yabancı vakıflarca finanse 
edilip Sırbistan üzerinden gerçekleştirilmiştir. 
Sırbistan’daki örgütler, diğer ülke gençlik örgüt
lerini eğitmede kullanılmıştır.1 Kıbrıs’taki kadi
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s İs t e m İn  İf l a s i I Kapak

fe darbede Türk ve Rum kadınların yurt dışına 
eğitim için gönderildiği M.Ali Talat’ın sözlerin
de açıkça yer alıyor.

27 Nisan darbesinde öncü rolünü, bu işin 
eğitimini subaylık dönemlerinde almış emekli 
askerler üstlendiği için ayrıca gençlere bir eğitim 
verilmiş midir pek belli değil. Ayrıca devletin 
resmi birimlerinin sivil uzantılarının bu işte ak
tif rol alıp almadığı da bilinmiyor.

• Kadın Liderler
Dış kadife darbelerde genellikle kadın lider

ler kitlelerin önüne çıkarılmıştır.1 27 Nisan dar
besinde öne çıkarılan kadın liderler Türkan Say
lan, Necla Arat, Nur Serter ve Gül Aymangü- 
ler’dir. Kamuoyuna Çağlayan mitingi, Bayanlar 
mitingi olarak duyurulmuştur.

• Tüm Gayrı Memnunların Ortak Cepheye 
Alınması

Kadife darbelerin olduğu ülkelerin hepsinde 
yolsuzluk, yoksulluk, işsizlik, yandaşlık ve ada
letsizlik en hakim unsurlardır. Değer sistemle
rinde ciddi bir erozyon vardır. Millet olma bilin
cinde ciddi kırılmalar mevcuttur. Kimliklerde 
ayrışma vardır.

Türkiye’de son yıllarda yolsuzluk şaibeleri 
yaygınlaşmış, yoksulluk ve işsizlik artmıştır. Bu
nun oluşturduğu bir memnuniyetsizlik havası 
gerilimin artmasında önemli bir rol oynamıştır.

Türkiye’de muhalefetin siyasi yelpazesi ger
çekten ilginçtir. Belli boyutları ile sağdan sola 
kadar siyasetin her rengi, neredeyse bu süreçte 
rol almış gibidir. Mitinglere sağ partiler iştirak 
etmemiş olmakla beraber medya üzerinden yü
rütülen psikolojik savaşa önemli katkılarda bu
lunmuşlardır. Süleyman Demirel ile Hüsamettin 
Cindoruk’un üstlendiği rol gerçekten de anlam
lıdır. Gerilim artırıcı ve tahrik edici üslupları ile 
süreci etkilemişlerdir. Ve cephenin genişlemesi
ne vesile olmuşlardır. Ancak bu hareketin siyasi 
muhalefet liderliği Baykal’m üzerine kalmış olup

zenlenen bir eylem değildir. Eylem, siyasal 
partilerimizin, halkımızın, gençlerimizin ve 
tüm sivil toplum kuruluşlarının ortak sorum
luluğunda gerçekleştirilecektir. Tüm çalışma
larımız bu anlayış içerisinde yürütülmeli- 
d ir.”6

“d. Bu mitingin münhasıran ADD’nin de
ğil, tüm katılımcı kuruluşların ortak mitingi 
olduğu unutulmamalı,...”7

• Sloganlar
Kitle desteğini sağlayabilmek için kullanılan 

temel argümanlar; ‘Cumhurbaşkanlığı m akam ı
nın Cumhuriyet’in değerlerini içine sindireme- 
miş bir kişi tarafından işgal edilmesini ön le
m e k ‘Laiklik teh likede’, ‘Cumhuriyet teh like
d e’, ‘Yaşam tarzımız tehlikede’, ‘Ülke bölünü
y o r ’ ve ‘Azınlığın diktası(B aşbakan+M eclis  
Başkanı+ Cumhurbaşkanı aynı partiden)’ şek
lindedir.

Medya desteği ile bu fikirler kamuoyuna mal 
edilmek istenmiştir. Mitinglerde atılan sloganlar 
yol boyu değiştirilmiş olmasına karşılık bu dü
şünceleri destekler mahiyettedir:

Tandoğan mitingi: ‘Türkiye laiktir, laik ka
lacaktır’. ‘Her şey vatan için’. ‘Çankaya laiktir, la
ik kalacak’. Atatürk gençliği görev başında’.
‘Türk gençliği vatanı sattırmayacak’.

Çağlayan mitingi: ‘Çankaya olu Şeriata ka
palı’. ‘Ne şeriat ne darbe’. ‘Toprak vatandır, satı
lamaz’. ‘Parola: vatan, İşaret: namus’. ‘Alt üst 
kimlik yok’. ‘Ne mutlu Türküm diyene’.

Gündoğan mitingi: ‘Türkiye laiktir laik ka
lacak’. ‘Biz gavur İzmirliyiz’. ‘Solda birleşin. Bir-

bunun meyvesini de DSP’nin kendi saflarında 
seçime girmesi ve bazı liberal, milliyetçi isimleri 
aday göstermesi ile toplamaya başlamıştır.

ADD tüm gayrı memnunların cepheye katıl
masını sağlamak için yaptığı duyurularda bu ko
nuya özellikle vurgu yapmaktadır:

“...Bu miting sadece ADD tarafından dü-
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leşmeyene mazbata yok’. ‘Solcuysan CHP’ye, 
Sağcıysan MHP’ye oy ver’.

Sloganlarda dikkati çeken nokta, İzmir ıııi- 
tinginde solun bütünleştirilmesinin hedef 
alınmış olması ve sol liderler üzerinde bu 
amaçla baskının yoğunlaştırılmış olmasıdır. Bu 
da kadife darbenin hedeflerinden bir tanesi
dir. Yalnız daha da ilginç olanı dün ‘katil’, 
‘faşist’ dedikleri MHP’ye bu gün meydanlarda 
oy talep etmeleridir. Tarihin acı cilvesi.

• Gerilim Artırma
Kadife darbelerin yapıldığı tüm ülkelerde 

darbe sürecinde şiddeti gittikçe artan bir gerilim 
politikası uygulanmış; etnik ve mezhebi huzur
suzluklar kaşınmıştır.1

27 Nisan Kadife Darbesinde Cumhurbaşkan
lığı seçimi taktik bir hedef olarak seçilmiş ve 
Cumhurbaşkanlığı seçimine endeksli bir kam
panya başlatılmıştır. Gerilim süreci birbirinin 
devamı olan bir seri olayla sürdürülmüştür: 

-Van 100.Yıl Üniversitesi rektörü ile ilgili 
operasyon,

-Şemdinli olayları,
-Trabzon’da bir nanazm vurulmasıSr i 5
-Danıştay baskını,
-Hrant Dink’in öldürülmesi,
-YÖK Başkanma garip suikast teşebbüsü, 
-Genelkurmaya girme teşebbüsü,
-Malatya olayı,
-Güneydoğudaki olaylar.
Her gün farklı STK’lar protesto eylemleri 

yapmışlardır. Mitingler sürecinde her gün belli 
yerlerde 20 dakikalık protesto eylemleri gerçek
leştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı seçimi sürekli 
gündemde tutularak taraflar tahrik edilmiştir. 
Demirel ve Cindoruk’un tahrikkar üslubu geri
limi artırmıştır.

Türkiye’de asıl kamplaşma laik-antilaik 
denklemi üzerine kurulmuştur. Tandoğan mi
tingiyle başlayıp Samsun mitingiyle biten mi
tingler silsilesi, Türkiye’yi laik-antilaik kamplaş
ma içine çekmiştir. Sanal Muhtıradaki ‘Ne mut
lu Türküm demeyen düşmandır’ ibaresi bir 
Türk-Kürt gerilimi meydana getirmiştir.

Ancak gerilimi asıl artıran ve parlamento 
üzerinde çözücü darbe yapan 27 Nisan Sanal 
Muhtırası olmuştur. Bunun yanı sıra Baykal’ın 
anayasa mahkemesi üyelerine çağrıda bulunarak

aksi karar durumunda iç çatışmadan bahsetme
si, ateşe benzin sıkmak gibi olmuştur ve ortam 
gerilmiştir.

Her şeye rağmen kontrollü bir gerilim po
litikası uygulanmıştır. Peki böyle bir politi
kayı bu ülkede hangi güç uygulayabilir?

• Kanun Desteği
Kadife Darbe sürecinde yargının siyasallaştı- 

rıldığı ve baskı altına alındığı yoğun bir şekilde 
propaganda edilmiştir. Danıştay baskını tama
men hükümetin üzerine fatura edilmek isten
miştir. Bugünden geriye baktığımızda Danıştay 
baskınının kadife darbeye malzeme üretmek 
için gerçekleştirildiği söylenebilir.

Türkiye’deki kadife darbenin kanuni ayağını 
emekli savcılar, hakimler, yargıda görev almış 
başkanlar ve anayasa profesörleri ile bizzat Ana
yasa Mahkemesi oluşturmuştur. Cumhurbaş
kanlığı seçimlerini kilitleyen formül, eski baş
savcı Sabih Kanadoğlu’nun, toplantı nisabı 
olan 184’ü karar nisabı olan 367’ye eşit kılan 
teklifidir. Hukukçular, bu noktada iki kampa 
ayrılıp aylarca bu konuyu tartışarak seçimi vak
tinden önce Türkiye’nin hem gündemine sok
muşlar, hem de taze tutmuşlardır. 27 Nisan Sa
nal Muhtırasının ardından CHP’nin Anayasa 
Mahkemesine taşıdığı Cumhurbaşkanlığı oyla
masını muhtıranın gölgesinde değerlendiren 
Anayasa Mahkemesi, 184’ün 367’ye eşit olduğu
nu yasallaştırmıştı^ Böylece kadife darbe ilk he
define ulaşmıştır.

• Seçim Eksenli Psikolojik Savaş: Cumhur 
başkanlığı Seçimi

27 Nisan Kadife Darbe süreci, Cumhurbaş
kanlığı seçim tartışmaları ile neredeyse bir yıl 
öncesinden başlatılmıştır. Bu meclisin Cumhur
başkanını seçmemesi için erken seçim gündeme 
getirilmiştir. Hükümeti erken seçime zorlamak 
için Türkiye sürekli gerilim altında tutulmuştur. 
Mitingler silsilesi başlatılıp sokağın parlamento 
üzerindeki baskısı artırılmıştır. Sanal Muhtıra ve 
Anayasa Mahkemesi kararı ile Cumhurbaşkanlı
ğı seçimi engellenmiştir.

Hükümetin geçmiş dönemlere nazaran muh
tıraya karşı dik bir tavır alması, kitleler indinde 
itibarım artırarak ‘inadına AKP’ sloganı ile cid
di bir oy kayması meydana gelmeye başlamıştır.
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Bunu önceden tahmin ettikleri yada anında göz
lemledikleri için erken seçim isteyenler, karşı 
atağa geçerek erken seçimi erteletmeye çalışmış 
ve 24 Haziran’dan 22 Temmuz’a erteletmişler- 
dir. AKP’nin önünün kesilebilmesi için bu yeter
li olmamıştır. Şimdi de seçimin daha da erteleti- 
lebilmesi için daha yüksek gerilim meydana ge
tirebilecek olaylar seslendirilmektedir. Kuzey 
Irak’a girmek yada ses getirecek, panik oluş
turacak bombalama olayları, hatta 12 Eylül 
öncesindeki kitlesel olaylar gibi.

Edip Başer’in görevden alınmasının ardın
dan Ulus’ta patlayan bomba Kadife Darbenin ye
ni bir mesajı olup olmadığı henüz belli değildir. 
Ancak bundan sonra vuku bulan tüm olaylar bu 
sürecin bir parçası olarak değerlendirilecek ve 
yorumlanacaktır.

Kuzey İrak operasyonu ile ilgili olarak Cum
hurbaşkanlığı seçimi sürecinde Genelkurmay 
başkanmm “Kuzey Irak ’a  girilmesi lazım bunun 
için siyasi irade gerekir” tarzındaki açıklaması
na bir anlam verilememişti. Öyle ya Milli Gü
venlik Kurulunda beraberlerdi; böyle bir ihtiyaç 
varsa orada görüşülmeliydi. MGK Türkiye’nin 
güvenliğini ilgilendiren böyle bir konuda görüş
me yapmayacak da hangi konuda yapacaktı. Ay
rıca askerin böyle bir düşüncesi varsa, niçin bu
nu doğrudan doğruya bağlı olduğu başbakana 
bildirmiyor da medya üzerinden haberleşmeyi 
bir yol olarak görüyordu? Anlaşılır değildi.

Şimdi bir yıl geriye gidelim ve güneydoğuya 
200 bin askerin gönderilişini hatırlayalım. Gü
neydoğuya askerin niçin gönderildiği tam açıklı
ğa kavuşturulmamıştı. Acaba bu asker sevkıyatı
nın Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerle bir il
gisi var mıydı? İster istemez şimdi bu soru insa
nın aklına geliyor. O gün seçimlerle ilgisi yoktu 
ise artık bugün vardır. Kuzey Irak’ta operasyon 
olursa Türkiye’nin seçime gitmesinin yanlışlığı 
ve güneydoğudaki seçimin güvenli olmayacağı 
tartışmaya açılarak seçimlerin ertelenmesi iste
necektir.

Kadife clarbe süreçlerini incelediğimizde asıT 
operasyon, seçimlerden sonrasına dönük olduğu 
görülmektedir. Seçimlerden önce seçim sonuç
larının gayrı meşruluğu tartışmaya açılarak se
çim sonuçlarına gölge düşürülmüştür. Şimdiden 
AKP’nin önde olduğuna ilişkin bir kanaat belir
diği için sandıklarda hileli yollara baş vurularak

seçim sonuçlarına itiraz yapabilecek bir durum 
planlamak isteyebilecekleri düşünülmelidir. Ay
rıca AKP’den meclise giren liberal kanat millet
vekillerinin istifa ettirilebileceği gözönüne alın
malıdır. Seçimlerden sonra AKP dışında bir ko
alisyon hükümeti öngörülmüş olabilir. İzmir’de 
MHP’ye oy talep edilmesi bunun bir işareti ola
rak değerlendirilmelidir. Uygulanacak strateji 
buna dönük olacaktır.

• Asker Desteği
Kadife darbelerin başarıldığı ülkelerde asker

ler genelde eylemlere karşı tarafsız davranmış, 
seyirci kalmışlardır. Ukrayna ve Gürcistan’da ise 
eylemcilere açık destek vermiş, yemek, çadır ve 
mont vermişlerdir.

Türkiye’de gerçekleştirilen kadife darbede ise 
zaten emekli askerler organizasyonun başında 
yer almışlar ve bir çok sivil toplum örgütünü ha
rekete geçirmişlerdir. Muvazzaf olanların açık
tan bir desteği başlangıçta görülmemiş ancak 
Cumhurbaşkanı scçnıc ihtimalinin belirmesf ile 
Genelkurmay başkanmm ‘Sözde değil özde laik
lik’ tarzındaki bir açıklaması ve eylemleri ‘de
m okratik b ir  tepki’ olarak yorumlaması, askerin 
eylemleri dolaylı desteklemesi anlamına gelmiş
tir. Genelkurmay 2.Başkanı da asker desteğini 
sürdürmüştür. Askerin asıl desteği 27 Nisan ge
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7-AKP yönetim kadroları arasında çatlak 
meydana getirerek bir güven bunalımı 
oluşturmak. ,

8-îçerde bunalan AKP yönetimini dış destek 
aramaya zorlamak ve işbirlikçi konumu
na sokmak. Dışarıya daha çok taviz verdi
rerek içerde suçlamak.

9-AKP’yi işbirlikçi konumuna yerleştirdikten 
sonra AKP’nin İslamcı kimliği olduğunu 
gündeme getirip tüm Müslümanları işbir
likçi olarak gösterip geniş bir psikolojik 
savaş kampanyası başlatmak. Müslüman
ları suçlu konumuna sokup teslim almak.

10-Müslüman bir tabanı iç çatışma içerisine 
çekerek bölüp parçalamak ve güç olmak
tan çıkarmak.

cesi l l ’de internete konan imzasız ve sahipsiz 
bir muhtıra ile gelmiştir.

Bfttün darbelerde farklı toplum kesimleri
ne gösterilen bir iyi adam bir de kötü adam 
vardır. Bu darbenin henüz iyi ve kötü adam
ları belli değildir. Bu açıdan darbeyi ‘iyi ço
cuklar’ mı, ‘bizim çocuklar mı’ yoksa ‘kötü 
çocuklar’ mı yaptı pek belli değildir.

Deniz Kuvvetleri eski komutanı Özden Ör
nek’e ait olduğu iddia edilen anıların cumhur
başkanlığı seçim sürecinde N okta  dergisinde ya- 
ymlatılması bir iç kavganın ürünü olarak değer
lendirilebilir. Ancak 2004 yılına ait olayların 
2007 yılının seçim sürecinde deşifre edilmesin
de başka bir niyet aramak gerekir. O da, kamu
oyunu darbe fobisi içerisine sokarak paniklet
mek, kamplaştırmak ve başlatılan kadife darbe 
sürecini hızlandırmaktır. Emekli Genelkurmay 
Başkanı Hilmi Özkök’ün hem var hem de yok  de
mesi, yeri ve zamanı geldiğinde konuşulacağını, 
her şeyin devletin arşivlerinde olduğunu beyan 
etmesi de cumhurbaşkanlığı süreci ile alakalı 
olabilir.

27 Nisan Kadife Darbe Süreci 
Devam Edecek

Kadife darbe ile ilgili medyada çıkan yazılar, 
darbecilerin yayınladıkları bildiri ve yaptıkları 
konuşmalar incelendiğinde kadife darbenin ön
celikli 10 ana hedefi olduğunu tespit edebiliyo
ruz:

1-AKP’ye cumhurbaşkanı seçtirmemek.
2-Gelecek seçimlerde AKP’nin tek başına ik

tidara gelmesini engellemek. Birinci parti 
olarak seçimden çıksa bile hükümeti kur
masını engellemek.

3-Sol ve Sağdaki partileri birleşmeye zorla
mak. Böylelikle barajı, aşacak parti sayısı
nı artırarak AKP’nin milletvekili gücünü 
kırmak.

4-Ülkeyi laik ve antilaik eksende kamplaştır- 
mak.

5-Türkiye’yi sürekli gerilim altında tutabil
mek için eylem yapabilecek aktif bir ta
ban elde etmek.

6-AKP yönetimini baskı altına alıp milletve
kili profilini milli görüşten liberal görüşe 
kaydırmak.

Muhtemeldir ki daha başka hedefler de 
söz konusudur. 27 Nisan Kadife Darbe süre
cinde yukarıdaki hedeflerden sadece iki tane
si gerçekleştiği için diğer hedefler gerçeklene- 
ne yada darbe millet tarafından bertaraf edi
lene kadar sürecektir. 27 Nisan Kadife Dar
besinin asıl nihai hedefi, 9. ve lO.maddeler- 
dir. Onun Icin bu sûrcc, AKP’nin iktidardan 
düşürülmesi ile son bulmayacaktır. Bu nok
tanın üzerinde çok iyi düşünülmesi gerekir.

Nitekim Kadife Darbe sürecinin devam ede
ceği, ADD’nin 7.5.2007 tarihli duyurusunda 
açıkça belirtilmektedir:

“Değerli arkadaşlar,
İstediğimiz 1. hedefe başarıyla ulaştık. 

Örgütümüzü candan kutluyorum. 2.nci ve
3.ncü aşamalarda ayrı bir strateji izlenecek, 
miting yapılmayacak (Genelge-12), onun ye
rine kapalı mekanlarda başarımızı kutlama 
şenliği tarzında yemekli vs. etkinlikler düzen
lenecektir. Alan çalışmalarının yöntem ve he
defleri 3 Haziran Ankara toplantısında bildi
rilecektir. M. Şener ERUYGUR, E. Orgeneral, 
Genel Başkan”

Darbe tellallığı yapmakla ünlü Cumhuriyet 
gazetesi yazarlarından İlhan Selçuk “Durdurul
du Ama Püskürtülmesi Gerek...’ başlıklı ve 
08.05.2007 tarihli yazısında darbenin devam et
tirilmesi gereğine vurgu yapmaktadır:

“Hırsm körlüğünde yürüyen ‘Üçlü’ durdu
ruldu...

Ama iktidardan da püskürtülmesi gerek...
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Bu ‘gerek’ Türkiye Cumhuriyeti’nin yazgı
sıyla eşanlamlıdır.”

İnönü Üniv. Rektörü Prof.Dr. Fatih Hilmi- 
oğlu’nun; “Hükümet yüzde 95 ’le gelse bile bazı 
kurumlar izin vermez.” tarzındaki açıklaması bu 
bağlamda değerlendirilmelidir. Diğer taraftan 
mitinglerin kadın liderlerinden ÇYDD Başkanı 
Türkan Saylanın mitinglerin gerekçesini anla
tırken yaptığı değerlendirme kadife darbenin de
vam edeceği yönündedir:

“Ben, Milli Görüşçülere karşıyım. Ben, 
sen, bizim oğlan mantığına. Cumhurbaşkanı, 
Başbakan ve Meclis Başkanı onlardan. Yok 
artık!

Bakın, ben hiçbir zaman demokratik yollarla 
gelen bir partiye karşı olamam. Ama ben, din
dar bir Cumhurbaşkanı da istemem...

Evet, Atatürk’ün Çankaya’sında Milli Görüş 
sembolü bir türbanlıyı onaylamamız olanaksız. 
100 bin öğretmen açığımız varken, 35 bin okula 
karşı 75 bin camimiz varken...”(8)

Ancak bütün bu eksenlerde iç güçlerle dış 
güçlerin hedefleri arasında tam bir örtüşme var
dır. Belki de içerdekilerin yapmak istediği kadi
fe darbe, kullanılan dil ve sergilenen tavır nede
ni ile ABD-lsrail’in hatta AB’nin menfaatleri ile 
örtüşmüştür.

Muhtıra, yapılan mitinglere moral destek ol
muştur.
Muhtıra, mitingler aracılığıyla sol ve sağ par
tilerin bütünleşmesine katkıda bulunmuştur. 
Böylelikle AKP karşısındaki bazı partilerin 
daha fazla milletvekili çıkarmasına imkan 
hazırlamıştır. Bazı partilerin barajı geçme ih
timalini kuvvetlendirmiştir.
Muhtıra Kadife Darbe sürecine ivme kazan
dırarak yapılacak seçimlerin darbe fobisi al
tında yapılacağı duygusunu yerleştirmek is
temiştir. Bununla AKP’nin oy kaybetmesi 
beklenmektedir.

Sanal Muhtıra Bu Muhteva ile 
Kimin İşine Yaramaktadır?

27 Nisan gece l l ’de verilen sahipsiz sanal muh
tıra, kaleme almış ve sunuluş şekliyle gizemini 
muhafaza etmektedir. Altında imza bulunma
yan, kimse tarafından sahiplenilmeyen ve fakat 
Kadife Darbedeki birincil hedefin elde edilmesi
ni sağlayan bu metin kime veya kimlere hizmet 
etmiş, kimleri yaralamış ve zarar vermiştir. Tabii 
ki fayda ve zarar bakış açısına bağlı olarak deği
şecektir. Bu, milletin penceresinden mi sistemin 
penceresinden mi baktığınıza bağlıdır.

Sistemin penceresinden baktığımızda siste-

Muhtıra, kaleme almış biçimi ve kullandığı 
dil ve üslup açısından sadece AKP’ye değil tüm 
Türkiye’ye darbe indirmiştir. Muhtırada yer alan 
ifadelerin, muğlak, her tarafa çekilebilir olması 
dikkat çekicidir:

“Uygun ortamlarda ilgili makamların, sürek
li dikkatine sunulmakta olan bu faaliyetler; te
mel değerlerin sorgulanarak yeniden tanım
lanması isteklerinden, devletimizin bağımsızlı
ğı ile ulusumuzun birlik ve beraberliğinin sim
gesi olan milli bayramlarımıza alternatif kut
lamalar tertip etmeye kadar değişen geniş bir 
yelpazeyi kapsamaktadır.”

Türkiye’nin pratiğinde tartışılan temel değer
inin şimdilik bazı yararlar sağladığı söylenebilir:
• Muhtıra, Anayasa Mahkemesinin kararının 

kadife darbecilerin lehine sonuçlanmasını 
sağlamıştır.

• Muhtıra, Cumhurbaşkanlığı seçimini engel
leyerek. Türkiye’yi erken seçime götürmüş
tür.

ler olmayıp bazı kavramların semantik alanları
nın daha belirgin hale getirilmesidir. Bu kavram
ların başında da Laiklik kavramı gelmektedir. 
İstenen, bu kavramın her şeyde Demokles’irı kılı
cı gibi insanların tepesinde sallandırılmasma 
mani olacak tarzda bir tanımlamaya ve açıklığa 
kavuşturulmasıdır.
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Gene Muhtırada milletin %70’inin giydiği kı
yafetler çağdışı diye nitelendirilerek millete ve 
milletin temel değerlerine hakaret edilmiştir: 

“22 Nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa’da; Mar
din, Gaziantep ve Diyarbakır illerinden gelen 
bazı grupların da katılımı ile, o saatte yatakla
rında olması gereken ve yaşları ile uygun ol
mayan çağ dışı kıyafetler giydirilmiş küçük 
kız çocuklarından oluşan bir koroya ilahiler 
okutulmuş...”

“Ayrıca, Ankara’nın Altındağ ilçesinde “Kut
lu Doğum Şöleni” için ilçede bulunan tüm okul 
müdürlerine katılım emri verildiği, Denizli’de 11 
Müftülüğü ile bir siyasi partinin ortaklaşa dü
zenlediği etkinlikte ilköğretim okulu öğrenci
lerinin başları kapalı olarak ilahiler söyledi- 
ği...”

Milletin dini inançlarından kaynaklanan 
ve tarihi süreçte şekillenmiş kıyafetlerin ve de 
ilahi okumanın bir darbe gerekçesi görülmesi 
ürkütücü ve düşündürücüdür. Kutlu doğum 
kutlamaları yıllardır yapılan şölenlerdir. Hiç
bir şeye alternatif değildir. Bunu böyle göste
rerek orduyu milletinden koparmaya çalış
mak, orduyu yıpratmak istemek nasıl bir dü
şüncenin ürünüdür?

Diğer taraftan eğer çocuklar o kadar çok 
düşünülüyor idiyse, ilkokul çocukları dansöz 
olarak oynatıldığı zaman susmak ne anlama 
gelmektedir?

Eğer çocuklar o kadar düşünülüyorsa, il
kokullara uyuşturucu satılırken susmak ne 
anlama gelmektedir?

Eğer çocuklar o kadar cok düşünülüyorsa, 
fuhuş yaşı 12’ye indiğinde susmak ne anlama 
gelmektedir?

Yoksa başörtüsü, dansözlük, fuhuş ve 
uyuşturucudan daha mı tehlikelidir?

Eğer milletimiz, geçmiş darbelere hazırlık 
bağlamında darbe öncesi yapılan provokatif ey
lemlerin bizzat cuntacılar tarafından icra edildi
ğini bilmemiş olsaydı; bugün, muhtırada yer 
alan ve fakat geçmişle mukayese edildiğinde fın
dık kabuğunu doldurmayan meselelere bazı an
lamlar yüklemeye gayret sarf edebilirdi.

Türkiye uluslararası bir komplo ile karşı 
karşıya olup yığınla provokatif hareketin 
muhatabıdır. Şemdinli’den Hrant Dink ve 
Malatya olayına kadar olan tüm olaylar, bir 
projenin(BOP) parçası olarak icra edilmekte
dir. Bunu da en iyi bilmesi gerekenler, Malat
ya olaylarım nasıl olur da bir dine ve dinda
ra ma! edebilirler:

“Kutsal bir inancın üzerine yüklenmeye çalı
şılan siyasi bir söylem veya ideolojinin inancı 
ortadan kaldırarak, başka bir şeye dönüştüğü, 
ülkemizde ve ülke dışında görülebilmektedir. 
Malatya'da ortaya çiKan olayın D u iım ı  çarpı- 
cı bir örneği olduğu ifade edilebilir.”

Uluslararası bir komplo ile karşı karşıya kal
dığımız ve bir çok ses getirici eylemler yabancı 
istihbarat örgütlerince icra edildiği bilindiği hal
de; olayları, dine ve dindara mal ederek hedef 
saptırmakla kim, kime hizmet etmektedir? 
Asıl tehlikeyi milletin gözünden kaçırmanın an
lamı nedir?

Bugüne kadar tehlike hep bölücülük görül
müş ve bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıla
rak farklı etnik kökenden gelen milletimizin 
değişik kesimleri rencide edilmemeye gayret 
sarf edilmiştir. Oysa 27 Nisan sanal muhtıra
sında, ‘Ne mutlu Türküm’ demeyen düşman 
olarak ilan edilmiştir:

“...Ulu Önder Atatürk’ün, “Ne mutlu Tür
küm diyene!” anlayışına karşı çıkan herkes 
Türkiye Cumhuriyeti’nin düşmanıdır ve öyle 
kalacaktır.”

Dün değil bugün için Türk ana babadan 
doğmayan halkın değişik kesimleri, bu ifade
leri nasıl algılayacak, nasıl yorumlayacak ve 
nasıl değerlendirecektir? Beşinci kol faaliyeti 
yürütenler, bu ifadeleri nasıl kullanacaktır? Ül
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kenin bölünmekle karşı karşıya kaldığını 
söyleyenlerin, iddia edenlerin geliştirmeye 
çalıştıkları bugün için ırkçılık çağrışımı ya
pan söylemlerle, bilerek veya bilmeyerek ne
ye katkıda bulunduklarını, kimlerin ekmeği
ne yağ sürdüklerini düşünmelerinde fayda 
vardır. İttihat Terakkinin Türkçü söylemlerle 
İmparatorluğu Tasfiye ettiği unutulmamalıdır. 
Bölünmeden şikayet edenlerin yangına ben
zin sıktıklarını artık görmeleri gerekir.

Özetle: Bu Muhtıra metni, başörtüsünü çağ
dışı ilan ederek, ilahi söylenmesine karşı çıka
rak, kutlu doğum şölenlerine karşı tavır alarak, 
ırkçı bir söylem geliştirerek ve laik-antilaik 
kamplaştırma isteklerine destek vererek orduyu 
yıpratmış ve bu ülkeye iyilik değil kötülük yap
mıştır. Türkiye’den ziyade ABD+lsrail+lngilte- 
re’ye hizmet etmiştir.

Bu Muhtıra, orduyu halktan koparma ope
rasyonudur. Atilla Ilhan’ın 28 Şubat Darbesi 
için söylediği, “28 Şubat Sabetayist bir darbe 
olup Ordu’yu H alk’tan koparm a operasyonu
dur” sözleri, bu darbe için de geçerli olabilir ka
naatindeyim. ABD’ye karşı bir kadife darbe 
şeklinde gelişen süreç, nasıl oldu da bir gece
de bir muhtıra ile ABD+ İsrail + İngiltere 
menfaatlerine hizmet eder şekilde yön değiş
tirmiştir. AKP’ye karşı duyulan öfke bu ka
dar büyük bir basiret bağlanmasına neden 
olabilir mi? Kim bilir?

Bu Muhtıra, Türkiye’yi birliğe dahil etmek is
temeyen AB’nin işine yaramıştır.

Siyasilerin bundan sonra önüne sürülecek 
gerekçe, Türkiye’nin asker vesayeti altında oldu
ğudur. Başlangıçta AB’nin Muhtıraya karşı aldığı 
sert tavırda bu ifadeler yer almıştır. Yeni seçilen 
Fransız Cumhurbaşkanı Türkiye’nin AB’ye alın
maması gerektiğini daha sert bir şekilde seslen
dirmektedir.

Muhtıra en çok ABD’nin işine yaramıştır. 
İçerde sıkışan iktidarın kendisine yaklaşacağını 
ve istediği tavizleri alabileceğini düşünmektedir.

ayrışması gerilimini artırmış olması açısından, 
ABD arayıp da bulamadığı bir fırsatı yakala
mıştır.

Bu açılardan baktığımızda 27 Nisan Kadife 
Darbesi, tüm darbelerde olduğu gibi milletin 
karşısında bir saf tutuştur ve ülkenin bağrına bir 
hançer saplayıştır.

Bugün bu muhtıra metni ile toplumun kan 
damarlarına enjekte edilen zehirin tesirleri, daha 
sonra ortaya çıkacaktır. Tıpkı 12 Eylül ve 28 Şu
batın sonuçlarından duyulan rahatsızlıklar gibi.

Sonuç: 27 Nisan Kadife Darbesi Sistemin 
İflasının İlanıdır; Sistemin Suni Teneffüsle 

Yaşama Zorunluluğunun Tescilidir.

Milletin penceresinden baktığımızda Kadife 
Darbeyi, sistemin harakiri yapması olarak değer
lendirebiliriz.

Kadife Darbe süreci, bazı partiler arasında
ki renk armonisini ortadan kaldırmış, liberaller
le solcular içiçe geçmiş, kimin ne olduğu anlaşı
lır olmaktan çıkmıştır.

Kadife Darbe süreci, bazı siyaset erbabının 
ne kadar ilkesiz, vukufsuz olduğunu ve değer öl
çüleri olmayan, kıbleleri belirsiz insanlar oldu
ğunu ortaya koymuştur. Burada kast ettiğimiz 
partilerin seçimlere ittifaklar yaparak girmesi 
veya koalisyon hükümeti kurmaları değildir. 
Burada söz konusu edilen, dün savunduğu fikir
lerin zıddmı savunan ve bir partiden salt millet
vekili olabilmek için adaylık başvurusunda bu
lunan, renksiz ve omurgasız olanlardır. Akşam 
bir partiyle yatıp sabah başka partiyle ile uya
nanlar ve öğleyin başka bir partiyle yemek yi
yenlerdir.

Bu darbe süreci aynı zamanda partilerin kim
liklerinde kırılmaya neden olmuştur. Dünün 
solcuları bugünün sağcıları olmuş; dünün sağcı
ları bugünün solcuları olmuştur. Dün sokakta 
birbirine silah sıkanlar bugün omuz omuza orta
lıkta arzı endam etmektedirler.

Türkiye’nin 1-antilaik şeklinde kamplaşması ile 
gerilimin artması, Türkiye’nin çok kolay desta
bilize edilmesi fırsatını ortaya çıkarmıştır. Muh
tıranın Türk ve Kürt toplum kesimleri arasında
ki ayrışmayı tırmandırması, ABD’nin uydu Kürt 
Devleti çalışmalarını kolaylaştıracaktır.

Muhtıra, orduyu yıpratmış, Devlet-Millet

Kadife Darbe, bu boyutu ile bir turnusol ka
ğıdı görevi icra ederek Türkiye’nin önünü aç
mıştır. Türkiye’de yeni arayışlar meydana ge
lecektir.

Bu darbe, siyaseti, rey ver ve kurtul anlayı
şından rey ver ve reyine sahip çık anlayışına ta
şıması açısından yararlı olmuştur. Siyaseti, sa-
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dece parlamento içi siyaset olarak görüp an
layanların yanıldıkları; parlamento içi siya
setle parlamento dışı siyasetin bir ve bütün 
olarak yürütülmesi gerektiği anlaşılmıştır. Bu
da önümüzdeki günlerde parlamento dışı siyase
tin daha etkili olacağı anlamına gelir; elbette 
ders almasını bilenler açısından.

Kadife Darbe süreci, CHP ve sola zarar ver
miştir. Geçmişte CHP ve solun darbecilere kol
tuk değneği görevi gördüğü bilinmekteydi. Or- 
du+CHP=iktidar denkleminin kendilerine za
rar verdiğini seslendiren Ecevit’in başkanlığın
daki bir gruptu. Ecevit bu imajı silebilmek için 
DSP’yi kurmuştur. Bugün gelinen noktada CHP, 
CHP+Ordu=İktidar formülüne tekrar geri 
dönmüştür. Böylece bütün darbelerdeki kol
tuk değnekliği görevine yeniden CHP ve solun 
geri döndüğü anlaşılmaktadır. Her ikisi de 
aslına rücû etmişlerdir. Bu seçim sürecinde 
yürütülecek estetik bir kampanya ile CHP ve 
sol, millet vicdanında mahkum edilebilir.

Kadife Darbe süreci, siyasetin iki partili bir 
sistemde bloklaşmasına şimdilik katkı sağlamış
tır: AKP bir tarafta CHP bir tarafta konumlan- 
mıştır. Dini ve milli hassasiyetleri olaıı partilerin 
tabanlarında, AKP lehine bir oy kayması şimdi
lik vardır. Ancak bu şekillenme iç ve dış güç 
merkezlerinin tercihlerinin örtüşüp örtüşmeme- 
si ile ilgilidir. Örtüşmediği taktirde Türkiye da
ha ciddi gerilimlere gebedir diyebiliriz. Seçimle
rin olup olmaması bu çekişmeye ve tarafların 
güçlerine bağlı olacaktır.

Seçimlerin ertelenmesi AKP ve CHP’nin 
aleyhine, parlamento dışında kalan partilerin 
lehine olacaktır. Duygusallıklar ortadan kalka
cak, insanlar daha sakin düşünmeye başlayacak
lardır. 28 Şubat’la 27 Nisan darbeleri arasın
da iyi ilişki kurup anlatabildikleri taktirde; 
uzun vadede bu süreçten en kârlı çıkabilecek 
parti, Saadet Partisi olacaktır.

RP’nin yenilikçi kanadı diye adlandırılan bu
günün AKP yönetim kadroları, 28 Şubat’tan do
layı kendileri bakan ve genel başkan yardımcıla
rı olmuş olmalarına rağmen hep Erbakan’ı ve 
onun çevresindeki ak saçlıları suçlayarak ayrı 
bir parti kurmuşlardır. Erbakan’a yönelttikleri 
suçlamaların tümü, ‘değiştik’ demiş olmaları
na rağmen bugün, kendi başlarına gelmiştir. 
Herhalde bunun üzerinde AKP kadroları de

rin derin düşünecek, tefekkür edecek ve ge
rekli dersleri çıkaracaklardır. Bugün AKP yö
neticilerinin Erbakan ve ak saçlılar gurubuna 
bir özür dileme borçları vardır.

Kadife Darbe süreci, parlamentoya darbe 
vurmuş, parlamentonun etkisini ve önemini 
azaltmıştır. Anayasa Mahkemesine zarar vermiş
tir. Parlamentodan sonra ikinci yıpranan kurum 
Anayasa Mahkemesi olmuştur. Bu nedenle Ka
dife Darbe süreci, sistemin özüne geçmişteki 
darbeler gibi bir darbe vurmuştur. Sistemi zayıf
latmıştır. Sistemin demokratik, laik ve hukuk 
devleti niteliğinin gerçekte var olmayıp tamamen 
güce endeksli bir yapı olduğu, biraz daha açık bir 
şekilde ortaya çıkmıştır. Güç karşısında ne hu
kuk, ne demokrasi ve ne de laiklik kalmıştır. 
Sistemin bu tezatlar abidesi yapısı bu seçim 
sürecinde millete iyi anlatdâbilmelidir.

Bu darbenin muhatabı olan herkes bundan 
sonra sistemin üzerinde daha derin ve köklü dü
şüneceklerdir. Bütün bunlar teorisiz pratik 
yapmanm bedeli olarak görülecektir. O neden
le gelecekte teorik çahşmalar yoğunlaşacak ve 
parlamento dışı siyaset daha etkin nale gele
cektir. Bu da Türkiye’nin önünü açacaktır. 

Unutmayalım:
“... Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey, sizin 

için hayırlıdır ve olur ki, sevdiğiniz şey de sizin 
için bir şerdir. Allah bilir de siz bilmezsi
niz. ” (2/216)

Yine unutmayalım:
“Böylece onlar bir tuzak kurdular. Fakat biz de 

onlara, farkında olmadıkları bir tuzak kur- 
du/e. ” (27/50)
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BÜROKRATİK SİYASETE KARŞILIK 
SİVİL SİYASET

DOÇ. DR. MUSTAFA AYDIN

"• lkemizde özellikle Cumhurbaşkanı se
çimleriyle bağlantılı olarak hayret verici 

'  olaylar cereyan ediyor ve esaslı bir siya
sal kirlenme yaşanıyor. Siyasal kirlenme genel
de siyaset dışı unsurların siyasete karışması, si
yasetin, doğasının dışında kullanılması anlamı
na gelmektedir. Bizdeki fiili durum, siyasetin 
emrinde olması gereken bürokratik aktörlerin 
siyaseti tıkaması ve sistemin temel mantığı için
de rahatlıkla çözülebilecek sorunların çözüle
mez hale getirilmesidir. Bir başka deyişle bürok
rasi gibi sistemin temel aktörlerinin kendilerini 
daha bir merkezde konumlandırmak ve sürdür
mek kaygısıyla sistemi işlemez hale sokmaları
dır.

Aslında en küçüğünden en büyüğüne kadar 
farklı toplumlarda bütün sistemler üç temel biri
mi ihtiva ederler: Yapısal öğeler, işlevsel öğeler 
ve işleyişsel öğeler. Yapısal öğeler genelde hiye
rarşik konumu içerisinde sistemi oluşturan ak
törlerdir. İşlevsel öğeler bu aktörlerin yerine ge
tirmekle yükümlü oldukları ve aynı zamanda 
varlık sebepleri olan görevleridir. İşleyişsel öğe
ler ise mevcut mekanizmanın işletilmesidir.

Bu ana şema açısından bakıldığında siyasi 
arenada bürokratik örgüt bir yapısal öğedir ve 
işlevi, kendisine ücret olarak sunulan artık ürü
ne karşılık toplumun taleplerini yerine getir
mektir. Yani orada kendileri için olmadıkları gi
bi sistemin asıl işleticisi de değildirler. İşleyiş 
öğesi siyasilerdir. Bu mekanizmayı siyasiler dö
nüştürür. Sade bir örnekle anlatmak gerekirse

bütün kurumsal yapılarıyla devlet bir arabaya 
benzer; sürücülüğünü ise arabanın parçaların
dan birisi değil, toplumun kendisinin yetki ver
diği kimseler yapar.

Ne var ki ülkemizde, konjonktürde geçerli 
olan bu anlayış kabul edilmişse de maalesef me
kanizma beklendiği gibi çalışmamaktadır. Seçi
lenlere bazı görevler verilmiş ve kendilerinden 
onları yapmaları talep ediliyorsa da seçilenler 
asıl sürücü değil çoğu kere araç muavini olarak 
görülmektedirler. Bazen gizli bazen açık bir şe
kilde (mesela) “ekonomik sorunları çözün ama 
dış politikayı, köklü eğitim sorunlarını çözmeye 
kalkışmayın; belediye hizmetleri verin ama dü
şünce ve inanç özgürlüğü konusunda kararlar 
vermeye yeltenmeyin..” denmektedir. Böylece 
Türkiye’de siyaseti yapısal öğelerin bizzat kendi
si yürütmeye kalkışmakta, siyasi örgütün amacı 
da topluma rağmen kendi çıkarlarını önceleme 
noktasında düğümlenmektedir. Esasen her güç 
birikimi, etiksel ve hukuksal olarak sınırlanma
dığı sürece kendi konumunu ve çıkarlarını ön- 
celeyen bir mekanizma ortaya koyar.

Buraya kadar söylenenler açısından bakıldı
ğında siyaset Türkiye’de mümkün olduğunca 
topluma düşürülmemekte, resmi - merkeziyetçi 
çerçevede sorunlar tabiri caizse bir çözümsüz
lük yumağı haline gelmektedir. Üstelik görevi 
doğrudan siyaset yapmak olmayan ve bu konu
da topluma hesap verme yükümlülüğü bulun
mayan kurumlar tarafından icra edilen ve ortaya 
çıkan hatalar için bir sorumlu muhatap da bulu
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Ura] Akbulut 
Tandoğan'da.

namamaktadır. Sözün kısası bu ortam toplumda 
bir siyasal kirlenmeyi ve derin bir sivil siyaset 
özlemini doğurmaktadır. İşte aşağıda bu sivil si
yaset olgusunun anlamı, onu gerektiren sebep
ler ve nihayet sonuçlar üzerinde kısaca durula
caktır.

Genel Olarak Siyaset

Siyaset, kamu düzenini sağlayan bir kurumdur 
ve toplumlara göre şekil ala gelmiştir. Siyaset ge
nelde o toplumda yaşayan herkes tarafından de
ğil bir grupça yerine getirile gelmiştir. Burada 
önemli olan sorun örgütselliğine bağlı olarak bir 
gücü temsil eden bu ekibin, toplum için varol
masıdır. Esasen meşruiyeti de buna bağlıdır. 
Yoksa kerameti kendinden menkul olmuş olur.

Siyasetin en temel dinamiği yukarıda bir yö
neten azınlık, aşağıda bir yöneten çoğunluk ay
rımıdır. Yöneten ve yönetilen arasında doğal bir 
sınır yoksa da söz konusu ayrım gayet açıktır. 
Kolay hareket edebilme, rahat karar verebilme 
takip edilebilirlik ve benzeri gerekçeler açısın
dan, şirket gibi en küçüğünden topyekün top
lum gibi en büyüğüne kadar bütün toplumlarda 
üstte bir yöneten azınlık vardır.

Siyasal bilim dilinde seçkinler adı verilen bu 
üstteki yönetenler, genelde “seçilenler” ve “ata
nanlar” olarak ikiye ayrılır. Seçilenler, demok
ratik ortamlarda halkın oylarıyla seçilen ve nihai

karar verme yetkisine sahip olan siyaset unsuru
dur. Bürokrasi ise ne kadar önemli görevlere sa
hip olursa olsun seçilenlerin; uyguladıkları hu
kuk açısından parlamentonun, yürütme bakı
mından hükümetin emrindedirler. Tabi bütün 
bunları seçilen siyasiler de keyfi değil, bir anaya
sal düzen içinde gerçekleştirirler.

Siyaseti devlet sistemini işletici bir mekaniz
ma, siyasileri de toplumsal ihtiyaçlara göre du
rum belirleyenler olarak alırsak, siyasal eylem, 
sistemi çalıştırmak ve mekanizmayı dönüştür
mek anlamına gelir ve böylece siyaset bir sivil 
inisiyatif olarak karşımıza çıkar. Yani siyaset he
men görüldüğünün ve sanıldığının aksine sivil 
bir süreçtir ve devletle özdeş değildir. Devlet. 
orada resmi olarak durmakta; siyaset ise burada 
bir yürütme işi olarak sivil kalmaktadır.

Sivillik ve Resmiyet

Günümüzde yaygın bir şekilde pek çok olgunun 
başında (sivil toplum, sivil din, sivil eğitim, sivil 
kadın, vb örneklerinde olduğu gibi) niteleyici 
olarak getirilen “s iv il” kavramı batı düşüncesin
de Hegel ile başlar. Hegel toplumu ikiye ayırır: 
resmi toplum, sivil toplum. Burada resmi toplum 
devlete karşılıktır, kamu düzenini sağlayıcısı ör
gütsel yapının kendisidir. Sivil toplum ise hak 
ve özgürlükleriyle bildiğimiz toplumdur.

Ancak bu ayırımda Hegel sivil topluma bir
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öncelik tanımıyorsa da, daha sonraki gelişmeler
de genel teamül önemli olanın sivil toplum ol
duğu, resmi toplum denen devletin de sivil top
lum için var olduğudur. Yani devlet toplum 
içindir, toplum devlet için değil. Hatta bu nok
tadan hareketle siyasi literatürde devletin iki ti
pinin olduğu kabul edilir: siyasal devlet sosyal 
devlet. Siyasal devlet, özel bir kast oluşturan 
seçkincilerin elinde, topluma öncelenen devlet
tir. O, orada durur ve tüm toplumsal değişmele
ri dizayn eder. Her toplumsal gelişmeden nem 
kapar ve bir sapma sayarak müdahale eder. Sos
yal devlet ise toplumsal hayat için var olan ve 
gerektiğinde toplumla birlikte değişen ve dönü
şen devlettir.

Ne yazık ki günümüzde sosyal devlet tercihi
ne rağmen merkezi seçkinciler, devleti tekellerin
de görerek siyasal devlet tutkusunu sürdürürler. 
Üstlendikleri en önemli sorun olan güvenlik on
ların vazgeçilmez imtiyaz alanını belirler. 
Önemli bir kısmı bizzat kendileri tarafından 
oluşturmuş güvenlik sorunlarıyla yada üstlerine 
olmayan ama en temel hakları saydıkları bir sis
tem kollaması, daha arta kalan zamanlarda da 
rejim üretmekle meşgul olmaktadırlar.

Burada unutulmamalıdır ki sivilin karşısına 
konulan “resmiyet” bazılarının sandığı gibi sırf 
askeri bir olgu değildir. Sivil görünümlü milita
rist ve hatta faşist bir mantık ve ruh yapısına sa
hip geniş bir sivil (!) aydın kesim vardır. Görev
leri de siyaseti sahip olan sivil topluma düşür
memek için ellerinden geleni yapmaktır.

Türkiye’de Durum

Türkiye’de cumhuriyetle birlikte yeni bir sistem 
kurulmuş, seksen küsur yıldan beri de işletilme
ye çalışılmaktadır. Genel geçer mantık, sistemin 
olağanüstü dönemlerin marjinal uygulamalarını 
aşıp çağın gereklerine uygun daha medeni bir 
sosyal politik yapının oluşturulmasını gerektirir. 
Ancak ülkemizde tersi bir süreç yaşana gelmek
tedir. 2. dünya savaşı sonrası kalıntısı bir yapı
lanma kendini sürekli tahkim etmekte dönü- 
şümsüz bir merkez kurarak toplumu buradan 
kurmaya çalışmaktadır.

Öyle ki 19601ı yılların başında seçkinler ya
pısı önceki yıllardan daha iyi bir konumda değil

dir. Demokrat Partinin geniş kapsamlı halk ona
yını alması karşısında telaşa kapılan merkez, ön
ce bir askeri darbe ile fiilen müdahalede bulun
muş seçilenler atananlarca alaşağı edilmiştir. 
Töpltrffiiresaslr bir gözdağrverilmiştir.—

Burada daha önemli olan siyasetin yeniden 
dizayn edilmesidir. Günümüze kadar en demok
ratik anayasa olduğu iddia edile gelen 1962 ana
yasası merkezi yeniden derleyip toparlamış ve 
seçkinleri toplumsal tercihin önünde konum- 
landırmıştır. Başta devletin geleneksel merkezi

Sosyal devlet tercihine rağmen  
merkezi seçkinciler, devleti t e 
kellerinde görerek siyasal devlet 
tutkusunu sürdürürler. Üstlendik
leri en önemli sorun olan güvenlik 
onların vazgeçilmez imtiyaz a la 
nını belirler. Önemli bir kısmı biz
zat kendileri tarafından oluştur
muş güvenlik sorunlarıyla yada 
üstlerine olmayan ama en temel 
hakları saydıkları bir sistem kolla
ması, daha arta kalan zamanlarda  
da rejim üretmekle meşgul ol
maktadırlar.
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partisi CHP olmak üzere cumhurbaşkanlığı, 
anayasa mahkemesi ve diğer yüksek yargı organ
larının örgütsel yapıları, yüksek öğretim kurum
lan, Türk silahlı kuvvetleri sisteme sahiplik ba
kımından yeni hak ve yetkilerle donatılmışlar
dır. Bu yeni yapılanmanın temel esprisi, halk 
destekli meclis ve hükümet gibi asıl siyaset un
surlarına karşı devletin (yaygın ifadesiyle laik 
cumhuriyetin) gerçek sahibi, koruyucusu ve 
kollayıcısı olmalarının belirtilip tembihlenme- 
siydi. Buna göre cumhuriyete sahip çıkmak 
toplum geneline karşı tekelleştirmek, kabaca or
tak etmemek anlamına geliyordu. Halkın mer
kezden uzaklaştırılması ise halk etosu olan İs
lam’ı gözetim altında tutmakla mümkündü ki la
ikliğin asıl işlevi bu idi. Tanımsız, açıklamasız 
irtica suçu da ancak bu çerçevede anlam kazan
makta ve yerini bulabilmektedir.

Söz konusu süreçte sivil inisiyatifle gerçekle
şen siyaset ile bunun bir aktörü olan bürokrasi 
arasında açık bir ayırım yapılmış, bürokrasi si
yasetin (yani siyasi partilerin meclis ve hüküme
tin) önüne geçirilmiş oluyordu. Tabi sorun sa
dece böyle bir ayrımın yapılmış olması değil si
yasetin baskı altında tutulması ve daha ötede si
yasetin bürokrasiye has kılınması, sivil siyasetin 
resmi hale getirilmiş olmasıdır.

Sivil Siyaset Ve Siyasal Kirlenme

içinde bulunduğumuz ortamda siyaset sivil do
ğasının dışında kullanılmakta, resmileştirilmekte 
ve dolayısıyla da sivilliğinden uzaklaştırılmakta- 
dır. Bu da doğasının dışına çekilen ve bozulan 
her şey gibi siyaseti de bozup kirletmektedir.

Siyasetin, gerçek sahiplerinin dışında ve asıl 
aktörleri tarafından kullanılmayınca siyasallaş
ma ve siyasallaştırma olarak nitelenen bir süreç 
yaşanmakta, siyaset kirletildiği kadar üzerlerine 
görev olmadığı halde siyaset yapan bürokratik 
kurumlar da hem toplumu hem de kuramlarını 
sıkıntıya sokmaktadırlar.

Siyasal bilim dilindeki siyasallaşma siyaset 
dışı kuramların siyaset yapması anlamına gel
mektedir. Bu ise toplum nezdindeki meşruiyet
lerine gölge düşürebilmektedir. Son zamanlarda

herkesin gözlerinin önünde cereyan ettiği için 
ayrıntısına girmeden belirtmeliyiz ki silahlı kuv
vetler başta olmak üzere anayasa mahkemesi gi
bi yüksek yargı organlarının merkezi örgütsel 
yapıları yüksek öğretim kurumlan, cumhurbaş
kanlığı gibi kurumlar, siyaseti sivillikten çıkarıp 
resmileştirmeye çalışmaktadırlar.

Ülkemizde bürokratik kuramların siyasete 
soyunmasının yanında siyasetin kirletilmesinde 
önemli etkenlerden birisi, asıl siyaset aktörleri
nin (partilerin) beklenen siyaseti yapamamaları
dır. Doğrudan merkeze oynayan bazı muhalefet 
partileri peşinen sivil siyasetten uzak bulunmak
ta, bürokratik kuramlara servis yapmaktadırlar. 
Sivil toplumu ve sivil siyaseti temsil eden parti
ler ise darbeler, idamlar, parti kapatma, tehdit ve 
töhmetle işleyen süreçten etkilenerek kendileri
ni sansürlemekte ve daha basit bir siyasete talip 
olmaktadırlar .

Sosyolojik olarak her türlü beşeri-toplumsal 
olguda olduğu gibi sivil siyasetin kaynağı da si
vil toplumdur. Onun için toplum, sivilliği bir bi
çimde bürokrasiyle bağlantılı kuramlardan bek
lememelidir. Dikkat çekicidir ki toplumumuzda 
yapılan hizmetler genelde merkezden sapma 
gösterebilmiş hükümetlerce gerçekleştirilmiştir. 
DP, AP, ANAP, AKP bunun açık örnekleridir. 
Sivil toplum etkinliğini sandıkta az çok göstere
bilmektedir. Ama daha fazla sivil toplum çabala
rına ihtiyaç vardır. Maalesef seçim konusunda 
bile halk zaman zaman yılgınlık göstere gelmiş
tir. 1999 seçimlerinde toplum tehdite baş eğerek 
%34 oranında bir seçmen kitlesine sahip olan 
Refah Partisi böylesi bir göz dağı ile %14.5’a in- 
dirilebilmiştir.

Önümüzdeki genel seçim ve cumhurbaşkan
lığı seçim bir hayli önemlidir. Çünkü bu görev 
salt resmi otorite olmanın ötesinde sivil cumhu
ru da temsil etme işidir. 1999 seçimlerinde oldu
ğu gibi tehdit ve töhmetle toplum iradesi çözül
meye çalışılmaktadır. Demokratik hukuki çerçe
ve içinde toplum inisiyatifini kullanmakta tered
düt etmemektedir. Fırsat değerlendirilmeli, te
miz bir sivil siyaset beklentisi bir özlem olarak 
kalmamalıdır.
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APOLETLİ SİYASET YA DA 
GERÇEĞİN CANI CEHENNEME

DİLAVER DEMİRAĞ

C umhurbaşkanlığı seçimine yönelik AKP 
odaklı girişimler sonrası koparılan fırtına 
ve bu fırtına sonucu oluşan toz duman, 

net iki saf oluşturdu. Militer ve despotik bir 
cumhuriyet taraftarları ile olabilecek en çoğulcu 
toplum biçimini, iyi ya da kötü demokrasi de
nen rejim biçimi içinde yaşatmaya çalışanlar. 
Ancak safların da kendi içinde pir-ü pak olmadı
ğını, ülkedeki derin kafa karışıklığı ve yönsüzlü
ğün her iki tarafta kendini gösterdiği de göz 
önünde bulundurulmalı. Yani, ortada ahlaken 
doğru bir siyaset, ya da reel siyaset yanlılarınca 
söylendiği gibi hipotetik, teorik önermelere da
yalı gerçekliğin test edilemediği ve fikir düzeyin
de kaldığı için de ütopik yahut kurgusal bir siya
set yok. Her iki cephede de cephenin ön safla
rında yer alanlar olabildiğince şark kurnazı ya
hut çarıklı erkanı harp denilen -ki bu deyimlerin 
her ikisi de hayli sorunlu deyimler- kendini akıl
lı alemi ise salak gören bir siyaset kandırmacası- 
nı tezgahta dokuyorlar.

Herkes şişeden cin çıkarma peşinde olunca 
da ilkelerin, siyasi projeksiyonların, ideallerin 
değil hesapların egemen olduğu bir siyaset biçi
mi öne çıkıyor. Ve bu siyaset biçimine demokra
si, milli iradenin tecessüm etmesi filan gibi adlar 
veriliyor. İşte bu nedenle varolan militer, despo
tik, otoriteryan siyaset biçiminin karşısında di
kilenleri de hiç içime sindiremediğimden, apo- 
letli siyasetin yanı başına hemen gerçeğin canı 
cehenneme ibaresini de ekledim. Reel siyaset 
denen şeyden tiksinti duyduğumdan anarşist ol
dum, ve anarşistliğimin yanında Müslümanlığı

benimsedim. Bir Ebu Zer’in, bir Hz. Ömer’in, bir 
Maletesta ya da Durittin’in yanında bu siyaset ta
cirlerinden söz bile edilmez. Ama herkes layık 
olduğu ile yönetildiğinden modern toplumlarda 
böyle liderler ile yaşamak, işlerini onlara devret
mek durumunda.

Öncelikle yaklaşık bir, bir buçuk aydır siyaset 
adına ortalıkta gerçekleşen şeyler insana tiksinti 
verecek bir halde. CHP ve onun “kuyrukaltı ön
cüleri”1 konumunda bulunan Anayolcu (şimdi
lerde DP) taife, askerin yani silahlı bürokrasinin 
namlusunun ardına sığınıp, her türlü çelmeyi 
taktılar. Bunda vicdanı olan, demokrasi denen 
şeye az ya da çok gönül veren herkes hemfikir, 
lâkin bir anda demokrasi kahramanı kesilen AKP 
ve onun nezdinde muhafazakar sağın duruşu da 
demokrasi kavramını sadece sandıktan çıkan so
nuca indirgeyen vıcık vıcık bir popülizm sergile
diği için o kadar sorunlu. Demokrasi halk neyler
se güzel eyler demek değildir, eğer oy vermek 
kendi başına bir değer ifade etseydi Nazileri se
çen halkın oyuna da gık dememek, son Fransa 
seçimlerinde De Gaulle’ün ruhuna hayır duası 
okutan Sarkozy’e bakarak milli irade tecessüm 
etti, o zaman her şey doğrudur dememiz gerekir
di. Oysa böyle değil. Demokrasi aynı zamanda 
kısıtlanmamış ifade özgürlüğüdür, demokrasi 
aynı zamanda azınlık olanın çoğunluk karşısında 
kendini koruyabildiği ve düşüncelerinin önem
sendiği, önemsenebildiği bir rejim biçimidir. 
Kaldı ki halk egemenliği denen şeyin pür bir halk 
egemenliği olmadığı, milli iradenin basbayağı 
yönlendirilebildiği/ yönlendirilebileceği, kısacası
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milli irade denen şeyin manipüle edilebileceği de 
malumdur. Milli iradeyi mutlak saymak olsa olsa 
kitle kuyrukçuluğu ve müşfik dikta rejimlerini 
demokrasi sanmak olur. Dahası milli irade ve 
egemenliğin kayıtsız şartsız halka ait olması an
cak seçenlerin seçtiklerini görevden istediği an 
alabildiği delegasyon üzerinde tam bir iktidar 
yetkisinin olduğu doğrudan demokrasi ile müm
kün olur. Diğer hallerde egemenlik mevcut sis
temde olduğu gibi kayıtsız şartsız parti liderleri 
ve seçkinlerine ait olur. Elbette demokrasi denen 
şeyin mutlak olmadığı söylenebilir ve farklı tür
den demokrasi tarifleri yapabilirsiniz. Gerçek bir 
Islâmi Demokrasi modeli olarak mesela Dört Ha
life döneminde olduğu gibi, doğrudan demokra
si ile bilgeler konseyinin (şûra) iç içe olduğu 
farklı bir demokrasi biçimi tesis etmek de ola
naklıdır. Bilgeler ile halk iradesinin çok hoş bir 
sentezi olarak meritokratik bir demokrasi biçimi 
olabilir bu. Kaldı ki demokrasi denilen şeyin kay
nağına baktığımızda çoğunluk ve milli irade adı
na demokrasiyi oy vermeye indirgeyen anlayışla
ra karşı liberal demokrasi modellerince ortaya 
konulan çeşitli bariyerler vardır. Kısacası kırk 
katır mı yoksa kırk satır mı türünden bir anlayı
şa mahkum olmak zorunda değiliz. Kendi adıma 
halkı mutlak kılan bir anlayışın eğer insanı insan 
kılacak bir eğitim sistemi yoksa çok da rahat 
medya manipülasyonu ve demagoji ile birleşerek

bir tür dikta sistemini de üretmesinin olanaklı 
olduğunu söyleyebilirim. O nedenle ben bir yan
dan bürokratik oligarşi, orta sınıf gözü dönmüş- 
lüğü ve askeri vesayet rejiminden oluşan faşizan 
cepheye olduğu kadar sağcı demokrasi kavramı
na da mesafeli duran bir tavır içinde olmayı ter
cih edenlerdenim.

Bu makalede ağırlıklı olarak Türk siyasal sis
temi için kullanılan Pretoryen/askeri vesayet re
jimi ya da tam tanımı ile merkezinde ordunun 
bulunduğu otoriter rejim biçimini, istisna hali 
kavramının ayrılmaz destekleyicisi olarak ege
men kavramı, ve bu eksende disipliner iktidar 
biçimini ve onun amacı olan homo doscilus ya
ni uysal insan kavramlarını merkeze alarak son 
olup bitenleri okumaya çalışırken, diğer yandan 
da çıplak yaşam üzerinde egemenlik mücadelesi 
olarak muhafazakar demokrasi ve kemalizmin 
beden politikası eksenli mücadelesine de değin
meye ve yaşam biçimi olarak süregelen iktidar 
çekişmesine ve bunun demokrasi düzlemindeki 
eksikliğine de çok özet biçimde değineceğim. 
Ancak Çıplak Yaşam Üzerinde Egemenlik, Biyo- 
politika ve bunun bizdeki yansıması olarak Batı
lılaşma ile buna tepki olarak kendini yine çıplak 
yaşam üzerinde egemenlik olarak cisimleştiren 
Muhafazakar Demokrasi olgusu, başlı başına bir 
yazıyı gerektirdiğinden bu yazıda bu olgulara sa
dece gönderme yapmakla yetineceğim.
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Enigma: Türk Siyasetine Pretoryen Kelepçe

Foucault batıda özellikle modernlikle başlayıp 
refah devleti uygulamaları ile iyice yerleşen ikti
dar biçimininin bir tahakküm değil, stratejiler 
ve taktikler çokluğu, çok merkezli bir yapı arzet- 
tiğini belirtir. Bu iktidar odakları hukukun ege
menliğinden diğer kurumsal yapılanma ve pra
tiklere dek bir dizi iktidar odağı birbirleri ile re
kabet halinde, devlet denilen siyasal iktidar biçi
mini etkilemeye çalışır. Bu anlamda devlet bir 
dizi birbirinden farklı iktidar pratiğinin kesiştiği 
ağ olarak, matris olarak tüm bu stratejiler çoklu
ğu karşısında bir denge noktası olma konumun
dadır. Yani devlet sivil toplum denilen ve ekono
miden yaşam pratiklerine dek bir dizi toplumsal 
talebi, bunların oluşturduğu politik öğeleri he
saba katar. Bu anlamda iktidar yukarıdan aşağı 
değil de aşağıdan yukarıya doğru bir hareketin 
ifadesidir. İşte siyaset bu bir çok akımın, enerji
nin üzerinde hareket ettiği düzlemdir. Siyaset 
toplumdaki çoğullukları yönetme sanatıdır. Na
sıl bir işletmede hem finans kaynaklarını, hem 
hammaddeleri, hem de şirket sermayedarların 
taleplerini göz önüne alan, üretim unsurlarını 
bir araya toplayarak bunları koordine eden, aynı 
zamanda da kârlılığı sağlayan bir yönetim meka
nizması varsa, devlet yönetimi olarak siyasette 
toplumdaki bir dizi iktidar pratiğini koordine 
eden bir matristir, bir ağdır. Bu anlamda politi
ka bir savaş alanı değil, bir yarış alanıdır, amaç 
kupaya uzanmak için rakiplerin oyununu boza
bilmek, onların sizin siyasal pratiğinizi bozması
na engel olabilmektir. Beceri rakiplerinizin oyu
nunu bozabilmektir. Hal böyle olduğundan rıza 
ve meşruiyet sistemin omurgasını oluşturur ve 
bu da farklı taleplerin ya da iktidar pratiklerinin 
temsili olarak siyasi partiler vasıtası ile temsili 
sistemi onay mekanizmasına sunmak için se
çimle sağlanır. Seçim amaç değil araçtır. Çok ba
sitçe Liberal Demokrasi yahut Batı Tipi demok- 
rasi deldiğimiz olgunun Föucault siyasal teorisi 
içindeki tarifi budur diyebilirim.

Buna mukabil batılı olmayan toplumlarda bu 
demokrasinin pek yürümediğini (nadir örnek
lerden biri olarak Hindistan ve bazı ülkeler bir 
istisna teşkil eder) görmekteyiz. Devlet modern
leşmeyi sağlayan özne olduğundan siyasal ala

nın merkezinde yer alır ve oyunculara yeterince 
alan bırakmaz. Hukuk bir hakemlik mekaniz
masından çok siyasal özne olarak devletin oyu
nu şekillendirmesinde bir araçtır. Böyle olduğu 
için de sistem krizleri genel olarak olağan duru
mu teşkil eder. Demokrasi denen yapının, neden 
batı dışı toplumlarda batıda olduğu gibi işleye- 
mediği ayrı bir yazı konusu olduğundan ben bu
rada durum tespiti yapmakla yetineceğim.

Batı dışı demokrasileri eksikli bir demokrasi 
haline sokan (en çok da bizde geçerli olan) ege
men kavramında cisimleşen siyasal durumdur. İs
tisna hali kavramını Cari Schimit’ten ödünç ala
rak batı demokrasilerinin gizli yüzü olan faşizme 
ayna tutan Agamben’de bu kavram istisna kavra
mı ile birlikte merkezi rol oynar. Kavramın özel
liği egemenliğin paradoksu  denilen durumda ci- 
simleşir. Egemenlik paradoksal (çelişik) bir du
rumdur, çünkü Egemen “Hukuk düzeninin aynı 
anda hem dışındadır, hem de içindedir.”2 Bu anlam
da Egemen sistemin kurucu dışarısıdır3. Bir anlam
da hukuk düzeni olarak sistemi o kurmuştur. 
Kendi konumu hukuk sistemi içinde tanımlandı
ğından, yani diyelim anayasada hukukun hangi 
haller içinde askıya alınacağı yani istisna hali ta
nımlandığından o aynı zamanda hukukun içinde
dir de. Schimitt’in ifadesi ile Egemen istisna hali
ne karar verebilendir. Yani hukukun anayasal dü
zenin ne zaman geçersiz olup, olağanüstü halin 
ne zaman ve ne şekilde devrede olacağına yalnız 
o karar verebilir, bu konuda yetki ondadır.

“Hukuk düzeninin anlamlı olabilmesi için, dü
zenin tesis edilebilmesi gerekir. Düzenli bir durum 
yaratılmalıdır ve işte egemen, böyle bir durumun 
gerçekte etkin olup olmadığına tek başına karar 
veren kişidir. Bütün yasalar “durumsal yasa
lar” dır. Egemen, söz konusu durumu bir bütün 
olarak ve her şeyiyle yaşatan ve garanti eden kişi
dir. Nihai karar üzerinde tekel sahibidir.”4

Schimitt bu kişinin yani Egemen’in kurumsal 
bir otorite, iktidar biçimi olarak devlet olduğu- 
nu, devletin sistem üzerinde tekel konumunda 
olarak istisnaya yani hukukun askıya alınabilme
sine karar verici konumda olduğunu ifade eder. 
Tüm bunlar aslında en çok biz yani ülkemiz için 
geçerli gibi, adeta bizim rejimimiz anlatılıyor gi
bi. Çünkü sanırım iç hizmet yasasında yönetime 
el koyma ve sıkıyönetim ilan edebilme, anayasal

MAYIS '07 HAZİRAN 39

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Kapak

düzeni askıya alabilme yetkisi yasa ile tanımlan
mış ordusu olan tek “demokratik” ülkeyiz. Defa
larca darbe yapan ordu her defasında Egemen ol
duğunu sivillere hatırlatmış oldu. Rejimi askeri 
vesayet altında bulunan ülkelerin siyasal rejimi 
için pretoryen kavramı kullanılır. Yani merke
zinde ordunun ayrıcalıklı bir biçimde yer aldığı 
otoriter siyasal rejim. Kavram Roma’da adaleti 
temsil eden ve sembolü de bir balta olan yargıç 
muhafızlardan türetilmiş. TSK da simgesi tank 
namlusu olan rejim muhafızı bir kurum ve bu 
görev ona yasalarca verilmiş durumda. Rejimin 
bekçileri yani devletin sahipleri bu ülkede başat 
TSK olmak üzere Yüksek Bürokrasi’ye aittir. 
Cumhurbaşkanı da bu anlamda muhafızların 
sembolik başıdır, cumhurun değil rejimin başı. 
Bu pozisyonun en çok Sezer gibi yüksek yargı 
mensubu bir Cumhurbaşkanınca icra edilmiş ol
ması da bu ülkede hukukun neden guguk oldu
ğunun en somut göstergesi niteliğinde.

“Siyasi özerklik ise hem bir ideoloji, hem de 
davranış boyutu içerir; ordunun siyasi özerkliği 
kummsal sınırlan aşan bir saldırı stratejisi olup, 
sivil egemenliğe karşı tahammülsüzlüğü hatta di
renmeyi temsil eder. ”5

Bu bakımdan asker tam da Schimitt’yen ma
nada b r  egemen olarak rejimin teminatıdır. Ku

ralları o tayin eder, onun çizdiği çerçeveden çık
mak sapık ideolojilere tevessül etmektir. Dahası 
bu egemenliği tanımak istemeyen bir pozisyon
daysanız o zaman da siz TSK ve rejim düşmanısı- 
nızdır, eğer hem muhalif, hem de siyasal olarak 
güçlü bir konumdaysanız o zaman rejim hiç ol
madığı kadar tehdit altında olur. Hatta o zaman 
size Anayasanın, hukuk düzeninin kendilerine ta
nıdığı yetkiler kapsamında gerekeni yapmaktan 
çekinilmeyeceği söylenerek tehdit edilirsiniz.

“Onlara göre Mustafa Kemal tarafından ku
rulmuş olan cumhuriyet demokrasi, bağımsız
lık, özgürlük, hoşgörü ve akılcılık gibi öğeleri 
kendi içinde taşımaktadır. Kemalizm’in ortaya 
koymuş olduğu bakış açısı dışında başka bir 
görüş ve pratiğe gerek yoktur. Dolayısıyla talep 
edilecek ve tanınması gereken hakların varlığı 
da söz konusu olamaz. Bu anlayış otomatik ola
rak Kemalist tahayyül dışında kalan her tür
lü farklı olma talebini inkar ve ret edecektir. 
Bu durum Kemalist düşünce dışında kalan her 
türlü düşünce için de geçerlidir. Bu inkarın ar
kasında yatan gerçek neden, devlet elitinin sta
tüko sayesinde cumhuriyeti kendi mülkü gibi 
kontrol etme gücünü elinde tutmasından başka 
şey değildir. Bu gücü kaybetmek istememekte
dir. Öte yandan aydınların liberal demokrat 
söylemi ve Islami kesimin ve Kürtlerin demok
ratik talepleri statükoya doğrudan yönelmiş 
sorgulama niteliğini taşımaktadır. Bu durumda 
sorgulamaya yanaşmayan ve yeni bir toplumsal 
uzlaşma ve sözleşme gereğini inkar eden statü
kocu güçler için inkar ve karşısındakini düş
man olarak görmekten başka yol kalmamakta
dır. İnkar, ötekileştirme, insan hakları ihlal
leri, toplumsal çatışma, homojenleştirici 
toplum mühendisliği ve milli birlik ve bü
tünlük retoriği bir arada ve birbirlerini ta
mamlayan unsurlar olarak yer almaktadır. 
Yukarıda söylenenlerin tümü sistem içinde or
dunun oynadığı merkezi rol çerçevesinde göz 
önüne alındığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
demokratik ve laik bir devlet olarak değerlen
dirilmesini imkansız kılmaktadır. Ortada olan 
bir merkezi, otoriter ve pretoryen (askeri) 
cumhuriyettir. Pretoryen bir yapıda ordu, kağıt 
üzerinde ona bağımlı görünse bile, sivil siyasal 
yapıdan bağımsızdır ve kendi bağımsız siyasi
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gücünü ya güç kullanımı tehdidi ya da doğru
dan kullanımı yoluyla hissettirir. Pretoryen 
otoriter devlet toplumun dışında ve üzerinde
dir; fakat kendi bekası için kitleleri mobilize 
eden bir unsur olarak milliyetçiliği siyasal 
sermaye olarak yoğun biçimde kullanır. Öte 
yandan, yeni sosyal güçleri etkili bir biçimde 
sisteme entegre etmedeki başarısızlığı onu he
gemonya krizine sokar. Hegemonya krizinin 
hazırladığı şartlarda doğrudan veya dolaylı bas
kı kullanımı, toplumu idare etme biçimi olarak 
kendini gösterir. Bu güç kullanımını meşrulaş
tırmada çoğu zaman başvurulan gerekçe ulusal 
çıkar, ulusal güvenlik ve ulusal bütünlüğün 
sağlanmasıdır. Bu yapı içinde izin verilen de
mokratikleşme haliyle çok sınırlı kalacaktır. 
Devlet gücünü elinde tutanlar demokrasi, 
özgürlük ve hoşgörünün sınırlarımı tayin et
me hakkını sadece kendilerinde görürler. Si
yasal partiler ve sivil toplum örgütleri sisteme 
bir meydan okuma sergilemedikçe ve paramet
releri zorlamadıkça tahammül edilebilir. Bu ya
pı içinde, eğer sistemin parametrelerine ters 
düşüyorsa, siyasal çoğulculuğun, kültürel ve 
siyasal hakların ve özerk dini alan anlayışının 
yeri yoktur. Bunların talebi de pretoryen elit ve 
onların müttefiklerinin gözünde bir ihanettir. 
Türkiye siyasal gerçekliğinin bağlamında olaya 
baktığımızda, Kemalizm’e yönelik eleştirilere 
statükocu güçlerce bir ihanet olarak bakılması, 
yukarıdaki açıklamalar ışığında daha iyi anla
tılmaktadır; çünkü Kemalizm statükonun meş
ruiyetinin temelidir. Yurtseverlik ve vatanse
verlik gibi kavramlar bu anlam çerçevesi içinde 
tanımlanır ve sunulur.”6

Bu çerçevede merkez sağa (ama en çok da 
milliyetçi sağa) düşen rol “çevreyi” denetim al
tında tutarak, merkezle çevre arasında aktarma 
kayışı olarak, rejime demokratiklik süsünün ve
rilmesini sağlamak, sistemin meşruiyetini temi
nat altına almaktır. Kısacası sağ kutsal devlet 

'inancının başka bir biçiTni- ile rejimle sorunhr 
konumda bulunan halk kitleleri nezdinde devlet 
mitini ayakta tutmak rolünü üstlenmiştir. Mak
bul vatandaş yaratımında en ağırlıklı rol ona dü
şer. Düzenin bekçiliğinde üstlerine düşen rolü 
oynamakla mükelleftirler. Eğer ezkaza verilen 
rolden dışarı çıkar da anayasal ve demokratik

meşruiyet ekseninde yönetmeye kalkarsa, o za 
man sahne dışına çıkarılır. O yüzden merkez sağ 
bu ülkede hep denge konumunda olan, toplu
mun afyonu olmak rolünü üstlenen bir konum
da kalmaya özen göstermiştir. Ama yine de sık 
sık darbelere maruz kalmaktan da (dindar, mu
hafazakar kitlenin taleplerini önemsemek ‘hata
sına’ düştüğünde) kurtulamamıştır. Son olaylar
da da merkez sağın 28 Şubat’ta olduğu gibi dü
zen güçlerinin stepnesi rolünü oynamaktan geri 
durmadığı, onlara hizmet etmekte kusur etme
dikleri görüldü. Düzenin öz uzman partisi, dev
let partisi, apoletsiz ordusu olarak CHP’nin ye
değinde AKP ve ‘mürteci’ halka karşı aslan asker 
şvayklıktan geri durmadılar. Elbette bu sicil bo
zukluğu muhafazakarlığın, sağ siyasetin kendi 
kökensel problemlerinden doğmakta. Bu konu 
da ayrı bir yazıyı hak edecek denli önemli ve de- 
şelenmesi gereken bir konu.

Lâiklik Elden Gidiyor (mu?)

Son olarak laiklik elden gidiyor nakaratlarının al
tında yatanları ele almakta fayda var..

Modern yaşam 17.yy’dan beri dışa açık bir 
yaşam biçimine dönüştü, bu açıklık adım adım 
giysilere de yansıdı. Başlangıçta hijyen ve kamu
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Kenti i orta sınıf ın b a ş ör t üs ü a lgısı—

ra fatm a' ifadesi, başörtüsü için
kullanılan 'sıkma baş* sözcüğü Ke^ 
m a list bilinçaltı n ı n örtünmeyi nasıC 
da Kristeva'nın abjekt/iğrenç kav- 
ramı etrafında algıladığını ve nasıl 
aşağılayıcı bir lügatçeye sahip ol
duğunu göstermekte. Başörtüsü
nün müphemliğinin, Mary_ Doug- 
las'ın Saflık ve Tehlike'de ifade e t 
tiği pis olanın düzen bozucu-nitelk  
ğinin simgesi gibi algılanması, bu 
nitelemelerin öte kine t ransferi ba- 
kımından atlanılmayacak öğeler...

sağlığı, bireysel sağlık gibi biyosiyasal pratikle
rin bir parçası olarak gelişen giysiler, giderek da
ha bedensel açıklığı içermeye, tüketim toplumu 
ile birlikte erotize edilen ve erkeğin arzusuna su
nulan bir nesne halini almaya ve gösterileşmeye 
başladı.7 Bu bağlamda tesettür batı tarihinde 
viktoryenliğe, puritanizme yakın duran bir pra
tiktir ve batının modern biyosiyasal gelişimine, 
görsel rejimine aykırı düşüyor gözükmektedir. 
Tesettürün içe dönük mahremiyet ve mahrem 
olanın görsel olana kapalı olan çağrışımları, mo- 
dernitenin biyosiyasal rejimine ters düşmekte. 
Bu bakımdan tesettür sadece burada değil batıda 
da dışlamanın, “ötekileştirme”nin bir simgesi 
haline geliyor. Diyebilirim ki başörtüsü burada 
da orada da neo-faşizmin turnusol kağıdı haline 
gelmiş bir halde.8 Türkiye’de de devletçi seçkin
ler başından beri modernleşmeyi bu eksende 
okudular, ve başörtüsünü (o dönemlerde çarşaf) 
medenileşme olarak tanımladıkları batılı mo
dernleşme biçimine aykırı, geriliğin simgesi, 
şarklı İslam’ın bir kalıntısı (bu bağlamda Türkan 
Saylan’m miting konuşmalarından yansıyan mo
dernlik algısı bakımından “biz sıralarda namaz 
kılan çocuklar değil, bale yapan çocuklar istiyo

ruz” sözü de buna karşılık Islamcılarea ele geçi
rilmesi halinde cumhurbaşkanlığı makamımnm 
“tesettüre bürünmüş tarikat sarayı” olacağı yö
nündeki sözleri Beyaz Türk bilincin sorunlu do
ğası açısından hayli manidar) olarak görülüyor
du. Ve bu nedenle Islami olan her şey gibi çar
şaftan/başörtüsünden de iğrenti duyuluyordu.9 
Dolayısıyla devlet tesettür aracılığı ile yalın yaşa
ma, kadınların bedenlerine müdahale eden bir 
biyosiyaset aracılığıyla istisnayı kurala dönüştü
rüyor, egemenliğini çıplak hayat üzerinden tesis 
etmiş oluyordu, bu nedenle tesettür başından 
beri devletin egemenliğinin bir parçası olarak al
gılandı. Tesettürün kamusal yaşama yansıması 
devletin egemenliğinin aşındırılması, o egemen
liğin varoluşu olarak kabul edilen, açıklığa daya
nan çağdaşlık rejimine meydan okunarak bu 
alanda elde edilen kazanımların geriye götürül
mesi olarak algılanmakta. Böylece tıpkı muhafa
zakarlık gibi kendi usulüne, yordamına uygun 
bir görsellik, bedensellik rejimi oluşturmakta. 
Modern devlet de muhafazakarlık da kendi ege
menlik alanını yalın yaşam üzerine kurduğun
dan yaşam tarzları aynı zamanda siyasal tercih
lerin de oluştuğu bir alan niteliği kazanmakta. 
Dahası bedenler de aynı zamanda kendi siyasal 
damgalarını gösteren birer koda dönüşmekte. 
Güncel toplumsal yaşamda kimlik/özdeşleşme 
ve farklılaşmanın en önemli tezahürlerinden bi
ri de, bedenlerin değişik ideolojilerin, siyasal ik
tidarlar ve dinlerin egemenlik mücadelesinin 
alanı olmasıyken diğer yandan öznel bireylerin 
kendi bedenlerini başka ideolojilere, dinlere ve
ya siyasal iktidarların istilasına karşı bir direniş 
alanı olarak kurmaları da bu mücadelede farklı 
bir iktidar stratejisini oluşturmakta. Foucault’un 
iktidarla/direniş arasında kurduğu bağ bedenle
rin siyasal özneler olarak kuruluşunu da anla
mamızda önemli bir ipucu oluşturmakta.

Bu bağlamda kentli orta sınıfın başörtüsü al
gısını anlamlandırmak bakımından çarşaflı ka
dınlar için kullanılan ‘k a ra fa tm a ’ ifadesi, başör
tüsü için kullanılan ‘sıkm a baş ’ sözcüğü Kema
list bilinçaltının örtünmeyi nasıl da Kristeva’nın 
abjekt/iğrenç kavramı etrafında algıladığını ve 
nasıl aşağılayıcı bir lügatçeye sahip olduğunu 
göstermekte. Başörtüsünün müphemliğinin, 
Mary Douglas’ın Saflık ve Tehlike’de ifade ettiği

42 ÜMRAN HAZİRAN ‘07

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


:

a p o l e t l İ s İy a s e t  | Kapak

pis olanın düzen bozucu niteliğinin simgesi gi
bi algılanması, bu nitelemelerin ötekine transfe
ri bakımından atlanılmayacak öğeler olduğu ka
nısındayım.10

Bu aşağılama ayininde dinî kesim de geri 
durmuyor elbette. Onlar da dekolte giyinen, bi
kiniyle denize giren kadının insan altı bir varlık, 
bir köle olduğu kanısındalar.11

Dolayısıyla doğal hali ile modernliğin bir an- 
ti-tezi, görsel olarak dışa kapalı bir mahremiyetin 
sembolü olarak bireysel bir tercih olacak olan ba
şörtüsü/tesettür modern biyosiyaset rejimi içinde 
kendiliğinden bir siyasal talebin simgesi haline 
geliyor ve modern kamusallık içinde dışlanmama 
özgürlüğünün, kamusal yaşamın bir parçası ol
manın siyasal ifadesine dönüşebiliyor. Aynı bi- ! 
çimde doğal hali olarak bedenin doğa ile daha 
çok temasına açık kılınma olarak bikini de bir 
anda bireyselliğin, erotize edilmiş beden pratiği
nin ve sembolik olarak tesettürlü bedeni dışla
yan, baskılayan bir açıklık rejiminin simgesi ha
line geliyor. Devlet egemenliği de kendini bu 
alanda dışa vurdukça bu iki sembol gnostik bir 
mücadelenin, iyi ile kötünün mücadelesi olarak 
metafizik ve kozmolojik bir savaşın sembolü ha
line geliveriyor. Bu bağlamda Cumhuriyet mi
tinglerinin siyasi bir talep içermediğini düşünen 
Kürşat Bumin vb doğal olarak Antik Yunan’daki 
Politas tipi kamusal bir siyaseti eksene almakta
lar, oysa biyosiyaset rejim içinde “kişisel olan po
litiktir” aynı zamanda. Gündelik yaşam tahakkü- 
mer pratiklerin tezahür alanıdır. Politikanın ye
niden o politika olabilmesi kamusal alanın, top
lumsallığın yeniden inşası ile olabilecek bir şey
dir. Kısacası bu cendereden kurtulmak ancak in
sanı odağa alan, insanı insan kılmayı, onun aş
kın değerler ile buluşmasını sağlayan bir 
Kalb/Ruh Demokrasisi ile olur. Ben kendi adı
ma bu çağda bu demokrasinin ruh iklimini tasav
vufta buluyorum. Çünkü mevcut anlayış insanla
rın kalplerinde dönüşümü oluşturmadan İslam 
Hukukunu merkeze alan bir toplumsallık/siyaset “[ 
inşa etmeye kalkıyorlar bu da niyet o olmasa bi
le İslam’ın baskıcılık olarak anlaşılmasına yol 
açıyor. Oysa o hukuk mümin kalpler için geçerli 
bir hukuktur. Mümin olmayan birine o hukuku 
uygulamaya kalkışılırsa bu, bu çağda faşizm olur 
sadece. Taliban vb. sorunu da buydu.

Notlar:
lBu güzel ifade Aziz Nesin’e ait. Onun deyimiyle kötücül 

olana destek verebilmek için ruhunu satıp artıklarla 
beslenenler için söylenir. Temsili camgöz köpekbalığı 
(o da sermayedir) ile ona hizmet veren kılavuz balıkla
rıdır; kılavuz balıkları burada küçük balıkları mideye 
indiren tekelci sermayeye hizmet veren medya vb hiz
met ehli için kullanılan bir temsil.

2 Giorgio Agamben, Kutsal insan, s:25, Çev: Ayrıntı Yayın
ları, İstanbul.

3 Bu kavramı İtalyan Sosyalist Antonio Negri’nin Kumcu İk
tidar kavramından türetiyorum. Negri bu kavramı ana
yasal bir sistem kurma çabası olarak yaratıcı, dinamik 
bir biçimde sürekli yeni hukuki ve politik normlar ya
ratan demokratik cumhuriyetçi bir iktidar biçimi ola
rak, Makyevelli’den ödünç alarak üretir. Ben de kavra
mı bu anlamına yakm bir biçimde ama esas olarak reji
mi kuran siyasi iradeye yani bir anlamda Egemen’e  de 
gönderme yapacak bir biçimde kullanıyorum.

4 Agamben s: 26
5 Ümit Cizre, Muktedirlerin Siyaseti, İletişim Yayınları s: 58-

59 Çev: Cahide Ekiz, İstanbul 2006
6 Levent Baştürk, Sözde D em okratik Cumhuriyet, 

http://www.mavicadir.net/blog
7 Bedenin erkeğin arzusuna sunulan bir imgeye dönüşme

olgusunun modern estetikle yakm bağlan var, bu konu
da John Berger’in Görme Biçimleri hayli aydınlatıcıdır. 
Kadının kendini erkeğin bakışı dolayımı ile inşa etmesi 
net olarak modaya da yansıdı.

8 Başörtüsü ve Örtünme olgusunun batı siyasasındaki yeri,
hatta sömürgecilikle olan ilintisi bakımından Meyda 
Yeğenoğlu’nun Sömürgeci Fanteziler kitabı bir başucu 
kitabı olacak bir yapıt kanımca. Bu bağlamda başörtüsü 
ve Türk modernleşmesinin oryantalist duruşunu çö
zümlemek ve Cumhuriyet mitinglerinde, Beyaz Türk 
bilincin oryantalist bakışının da son olayların sosyopo- 
litik arkaplanı bakımından değerlendirilmesi hayli il
ginç olurdu.

9 July Kristeva, İğrençlik Üzerine Bir Deneme, Ayrıntı Yayın
ları, çev: İstanbul 2006

10 Mary Douglas, Saflık ve Tehlike, Çeviri: Emine Ayhan, 
Metis Yayınları, İstanbul 2007

11 Dini kesimin de özellikle dekolte giyime dönük kavram-
sallaştırmaları onların da aşağılama ayinine katılma eği
liminde olduklarının gösterir bir konumda. Dini siteler
de sıkça dolaşan bir slogan; “Çıplaklık özgürlükse, hay
vanlar sizlerden daha özgür” ifadesi mazlumun zalim
leşme potansiyelini gösterir halde. Oysa bu ülkede ter
cihlerinden dolayı aşağılanan, baskıya uğrayanların tam 
tersine kendi tercihlerini yansıtan, ama hiç kimseye de 
ahlak dayatmayan bir tutum içinde olması gerekir. Eğer 
temelinde İlahi adalet yoksa göze göz gözleri kör eder 
sadece. Tesettürün bir erdem olduğunu savunmak bir 
şeydir, kendi giyim tarzından farklı giyineni aşağılamak 
başka bir şeydir. Biri erdemin yansımasını içeren bir 
duruştur, diğer ise kendi tercihlerini karşıdakine dayat
maktır.
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D. MEHMET DOĞAN

ürkiye’de Saltanat’tan Cumhuriyet’e geçi
şin büyük bir “değişim” olduğundan şüp
he yok. Bu tam anlamıyla bir “rejim deği

şikliği" dir; fakat bu değişikliğin aynı zamanda 
gerçek bir iktidar değişikliği olduğu söylenemez. 
Buna rağmen, Cumhuriyetle birlikte gerçek bir 
iktidar değişikliği olduğu, “millî irade”nin hâkim 
kılındığı, “halk egemenliği”nin sağlandığı iddia 
edilmiştir.

Osmanlı idaresinin, f8. yüzyıldan beri dönü
şümler geçirdiği ve 19. yüzyılda bunun daha gö
rünür hâle geldiği bilinmektedir. Bu öncelikle 
Osmanlı bürokrasisinin değişimidir ve Saltanat’m 
karşısında kanunla korunarak kendini garantiye 
alması, Tanzimat’la başlayan gerçek bir dönü
şümdür. Acilleştirilmiş modernleşme uygulama
ları, padişaha bağlı ve müsadereye açık bürokra
siyi, kısa zamanda özerkleştirmiş, bu değişim, 
Tanzimat bürokrasisinin sembol ismi Reşid Pa- 
şa’nm dünyanın en varlıklı isimleri arasına gir
mesine yol açmıştır!

Osmanlı sisteminde, klasik esnaf-ilmiye-aske- 
riye üçlemesi, 2. Mahmut’tan sonra pek fazla an
lam ifade etmemeye başladı. Çünkü esnaf batının 
sanayi devrimi sonrası seri üretimi karşısında gü
cünü yitirdi, İlmiyenin alanı daraltıldı; İlmiyenin 
müessir olduğu bürokratik mekanizma, yeni 
tarzda yetişmiş batıcı bürokrasinin eline geçti. 
Yeniçeri Ocağının geleneksel rolü, güç kullanıla
rak yok edilmesiyle ortadan kalktı. Böylece ikti
dar tamamıyla batıcı bürokrasinin elinde temer
küz etti.

Bürokrasinin Meşruiyet ve 
“Meşrutiyet” Arayışı

1876’da Tanzimat’ın “meşrutiyet”e dönüşmesi, 
Osmanlı saltanatının resmen (anayasayla) sınır
lanması ve millî hâkimiyet prensibine dayalı bir 
meclis oluşturulması bürokrasinin, sonucunu 
kestiremeden attığı bir adım olmadır. Bu değişi
me model teşkil eden ülkelerde, meşrutî idarele
re geçiş, bürokrasinin talebiyle değil, gelişen tica
ret ve sanayi kesiminin mücadeleleri sonucu or
taya çıkmıştır. Eğer meşrutiyet, azgın sömürgeci
lik çağında çok dinli, dilli, kavimli... Osmanlı ya
pısını zayıflatma potansiyeline sahip görülmesey- 
di, belki Abdülhamid tarafından sürdürülecek ve 
demokratik yapılanma erken meydana çıkabile
cekti.

Sultan Abdülhamid’in, Tanzimat bürokrasisi
ni tasfiye ederek, kendine (hükümdara) bağlı bir 
bürokratik yapı oluşturmaya yönelmesi, Devlet’i 
padişaha rağmen yönetmeye alışmış olan bürok
ratik eliti rahatsız etti. Bu rahatsızlık, dış kon- 
jonktürel tesirlerle güçlendi ve 1908’de Meşruti
yetin 2. defa ilânına kadar vardı. Silâhlı bürokra
si darbe yapıp, hürriyet ilân etti; fakat kısa zaman 
sonra hareket, bürokratik elitin hâkimiyetini sağ
lamaya yönelik bir operasyona dönüştürüldü (31 
Mart Vak’ası sonrasında yaşananlar ve Bâb-ı Âlî 
Baskını hatırlanmalıdır). Bürokrasi, meşrutiyeti 
kullanarak iktidara sahip oldu. Son Osmanlı sul
tanları (5. ve 6. Mehmed) gerçekten meşrutî hü
kümdarlardı. Belki şimdiki cumhurbaşkanları
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kadar bile yetki kullanamıyorlardı. Fakat, bu se
fer idareyi istibdata dönüştüren, hatta onun da 
ötesine geçiren bürokratik iktidarın sahibi ittihat 
Terakki Cemiyeti idi. Bu yeni oligarşik iktidar ya
pısı, ülkenin ekonomik ve sosyal iktidar yapıları
na tekabül etmiyordu; zaten bu da aranmıyordu, 
hatta istenmiyordu. .

. ..
Osmanlı Bürokrasisinin Cumhuriyet 

Bürokrasisine Dönüşümü

Normal şartlarda, meşrut! Osmanlı yönetiminde 
de, gelişmekte olan tarım kesimi ve ticaret burju
vazisi iktidar yapılarında gereken etkiyi göster
meliydi. Osmanlı Devletinin son döneminde, ta
rım kesimi büyük ekseriyetle müslümanlarm 
elinde iken, ticarette ve sanayide durum farklıy
dı. Hıristiyan ve yahudi azınlıklar ticaret ve sana
yi kesiminde hâkim durumdaydı. Bu da İttihat ve 
Terakki erkânına, bürokratik iktidarlarını haklı 
gösterme imkânı veriyordu.

Cumhuriyet’in yönetici kadrosunu teşkil eden 
asker ve sivil bürokratların neredeyse tamamı, 
Osmanlı döneminde de yönetici kadroyu teşkil 
ediyordu. Eski nazırlar (bakanlar), ordu kuman
danları, erkân-ı harbiye reisleri, paşalar, umum 
müdürler ve meb’uslar... Zaten böyle bir nitelik 
taşıdıkları için Millî Mücadele’nin yönetici kad
rosunu oluşturmuşlardı. Millî Mücadele’yi yürü
ten Meclis, Türkiye’deki iktidar yapılanmasını 
temsil edecek bir evrim geçirebilecekken, İttihat
çı yöntemlerle feshedildi ve yenisi tamamen bü
rokratik irade ile oluşturuldu.

Yeni Meclis, Lozan Anlaşması’m tasdik etti. 
Ardından, Lozan Anlaşması’nm arkaplanma uy
gun değişiklikler gerçekleştirildi ve Meclis’in ta
mamı işin içine katılmaya gerek görülmeden, ya
rıya yakın bir sayıyla, Cumhuriyet ilân edildi ve 
ilk cumhurbaşkanı seçildi.

İttihat ve Terakki’nin İkinci Hamlesi

Cumhuriyet rejim değişikliği olmakla beraber ik
tidar, 1908’den beri oluşturulan bürokratik yöne
tim yapısı içinde kendini sürdürmüştür. Cumhu
riyet’in başlangıcında, zaten zayıf olan ticaret ve 
sanayi kesimi, Ermeni tehciri ve Rumların müba
delesiyle daha da zayıflamıştı. Yani ekonomik 
güçlerin iktidara ağırlığını koymalarının zemini

mevcut değildi. Bu şartlar altında İttihat ve Te
rakki’nin birinci takımı, Birinci Dünya Harbi’nin 
sonucu, tasfiye edilmiş, aynı zihniyeti sürdüren 
bir ekip Cumhuriyet’i kurmuş ve yönetmiştir. 
Cumhuriyet’in ilk döneminde, İttihatçıların bi
rinci takımını teşkil edenlerden arta kalan bazı 
önemli isimlerin bir yolunu bulup iktidarı ele ge
çireceği kuşkusu, ciddi tasfiyelere yol açmıştır. 
(Bilhassa İzmir Suikastı bahanesiyle gerçekleştiri
len büyük tasfiye hatırlanmalıdır. Eski maliye na
zırı Cavit, İttihat Terakki önde gelenlerinden ve 
meşhur “Merkez-i Umumî Âzası”ndan Dr. Na
zım, Halis Turgut, Kara Kemal, Cemiyet’in kuru
cularından İsmail Canbolat vd. idam edilmiştir.)

İktidara sahip olanlar irrasyonelliği 
öne çıkaran mücadeleler verirler, 
bu kaçınılmaz olarak karşılarına al
dıkları kesimleri de rasyonellikten 
uzaklaştırır. Ancak eninde sonun
da, ülkenin İktisadî ve sosyal yapı
sının ağırlığı, iktidarı belirler. Tür
kiye, daha önceki dönemlerle kı
yaslanmayacak şekilde bu noktaya 
gelmiştir. ,lE-muhtıra"nın, mesai 
saatleri dışında sitesine koyanlar 
tarafından bile çok açıkça sahiple- 
nilememesinin sebebi bu olmalıdır!
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Gerçek Devrimi Geciktiren Sekli Devrimler

Cumhuriyet-idaresi, öncelikle Türkiye’de bürok
ratik iktidarın ideolojik olarak da pekişmesi/pe
kiştirilmesi yönünde mevzuat düzenlemelerine 
girişmiştir ki bunların bir çoğu “inkılâp/devrim” 
olarak adlandırılmıştır. Denilebilir ki, bu devrim
ler Türkiye’de gerçek devrimi, yani halkın ekono
mik ve sosyal güçlerinin iktidarını geciktirmek için 
yapılan değişikliklerdir. Türkiye’de gerçek dev
rim, yönetim yapısının ülkenin İktisadî ve sosyal 
yapısına uyumlu hâle gelmesi, oligarşik iktidarın 
ortadan kalkması halinde gerçekleşebilirdi.

Türkiye’de tarımı, ticareti, sanayii teşkil eden 
güçler bürokrasiyi istihdam edeceğine (ve böyle- 
ce rasyonelleştireceğine), bürokratik elit kendine 
bağlı, devletten beslenen tarım, ticaret ve sanayi 
burjuvazisi meydana getirmeye yönelmiş, irras- 
yonelliğini (lâaklîliğini) bu kesimlere de kabul 
ettirmiştir.

Tek parti iktidarının ideolojik-irrasyonel ya
pılanması, sonraki dönemlerde de sürdürülmek 
istenmiş, ancak, dünyanın değişimi karşısında, 
bu yapının açıkça sürdürülebilirliği kalmadığın
dan İ946’da çok partili hayata geçilmiş, İ950’de 
seçimle iktidar değişmiş fakat, bu iktidar değişi
mi, sınırlı bir alanda kendini gösterebilmiştir. 
Ekonomik alanda başlayan değişim, diğer alan
larda ciddi bir bürokratik-irrasyonel direnişle 
karşılaşmıştır. DP döneminde ve sonrasında eği
tim yaygınlaştırılmış, fakat gerçek anlamda mo
dernleş tirilememiş, rasyonelleş tirilememiş tir. 
Eğitimin gerçek anlamda modernleşmesinin 
önündeki en önemli engel, tek parti ideolojisi ol
muştur. Bürokrasi, varlık sebebi olan dogmatik 
ideolojisini bütün öğretim kademelerinde 
“din”mişcesine tedris ettirmek için 1960’tan beri 
artan şekilde baskı uygulamaktadır.

“Din”in Yerine “Laiklik”

Türkiye’de aidiyet, kimlik sözkonusu olduğunda en 
kapsayıcı, derinlikli ve vazgeçilemez yapının “d in ” 
olduğundan şüphe edilemez. Diğer bütün unsurlar, 
dine göre konumlandırılabilir. Eğer din devre dı
şı bırakılırsa, en büyük müşterekten, kimlik ve 
kişilik yapıcı unsurdan yoksun kalınır. Bazıların
ca iddia edildiği gibi, laiklik Türkiye’de bütünlü
ğün gerçek sağlayıcısı değildir. Türkiye usulü

laiklik, dinin alanını işgal ederek var edilmeye 
çalışılan baskıcı bir ideolojik araç konumun
dadır. Bu konumuyla birleştirici değil, ayırıcı
dır; müsamahakâr değil, militandır. Türki
ye’de kendini sadece “laik” olarak tanımlayanlar, 
toplumun dinî-millî hassasiyetleri konusunda 
bugüne kadar hoşgörülü bir tutum ortaya koy
mamışlardır. Kendini sırf “laik” olarak tanımla
yanları gerçek anlamda kavrayabilmek için, dine 
karşı konumlarını gözden kaçırmamamız gereki
yor. Türkiye’de, son tahlilde kendini şu veya bu 
ölçüde dine göre tanımlayan geniş kitle ile, tama
men dine karşı tanımlayan dar bir kesim sözko- 
nusudur. Bunlar, esas olarak asker-sivil bürokra
si (kalemiye, seyfiye), ilmiye, adliye içinde etkili 
bir kesimle bunlarla paralel giden, geçmişte dev
letten beslenen ve bunu (hâlâ) sürdürmeye çalı
şan bir kısım ticaret-sanayi burjuvazisidir.

Bürokrasi Vuruşarak Geri Çekiliyor...

Bu kesimin, Türkiye’nin demokratik sistemine, 
değişen ve gelişen ekonomik yapılarına rağmen 
iktidarını sürdürmesi, ancak anakronik bir du
rum olarak görülebilir. Eninde sonunda, bu çağ 
yanılmasının sonu gelecektir. Türkiye akıl ve bi
lim ilkelerine göre yönetilecektir. Esnaf, küçük 
tüccar, küçük ve orta ölçekli sanayici, büyük tüc
car ve sanayici, işçiler, köylüler iktidarı belirleye
ceklerdir. Bu süreçte, bürokrasi (asker, sivil) de 
rasyonelleşecek, oligarşik yapılanma ortadan kal
kacak ve onlar da hakkına razı olacaktır. Bu ke
simler de, bu kaçınılmaz sonu bilmektedir/gör
mektedir.

1960’dan beri yapılan darbe ve müdahaleler, 
bir anlamıyla, bürokrasinin vuruşarak geri çekil
mesi olarak görülmelidir. Bütün dünyada iktida
ra sahip olanlar böyle irrasyonelliği öne çıkaran 
mücadeleler verirler, bu kaçınılmaz olarak karşı
larına aldıkları kesimleri de rasyonellikten uzak
laştırır. Ancak eninde sonunda, ülkenin İktisadî 
ve sosyal yapısının ağırlığı, iktidarı belirler. Tür
kiye, daha önceki dönemlerle kıyaslanmayacak 
şekilde bu noktaya gelmiştir. “E-muhtıra” olarak 
adlandırılan gece yarısı bildirisinin onu ancak 
mesai saatleri dışında sitesine koyanlar tarafın
dan bile çok açıkça sahiplenilememesinin sebebi 
bu olmalıdır!
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SİYASETİN ZEMİNSİZLİĞİ 
YA DA UFUKSUZLUĞU

M. EMİN BABACAN

D üşünce biçimleri ya da ideolojiler salt be
yin egzersizi olsun diye akıl üretmez, efor 
sarf etmezler. Beraberinde üretilen akla 

uygun bir insan, kurum ve toplum modeli de ön
görürler. Sözkonusu zihni ve fikri alt yapının in
şa ettiği retorik, önüne çıkan her şeyi yeniden ta
nımlamakta ve anlamlandırmaktadır. Ve bütün 
göstergeler kendi kurgusuyla uyum sağladığı 
müddetçe anlamlı ve doğru kabul edilmektedir.

Bu anlamda modernitenin kendi akli yapısını 
inşa etmeye başladığı (batı tipi) Aydınlanma ile 
beraber her şeyi yeni baştan tanımlamaya başla
mış, (siyasi, sosyal, kültürel ve metafizik) top
lumsal normlar adına ne varsa hemen her şeyi 
ters yüz ederek, insanlığın hafızasını sil baştan 
yazmaya koyulmuştur.

İnsanı değil, insanın arzularını merkeze alan 
“modernitenin insana verdiğini söylediği kıymet 
tek başına bir mana taşımaz. Asıl mühim olan bu 
iradenin ne gibi bir toplumu elde etmek için, 
hangi istikametlere yöneltileceğidir.” (Mardin Ş., 
Türk Modernleşmesi)

İnşa etmek istediği bireysel ve toplumsal kur
gunun felsefesini üreterek hayatın pratiğinde gö
rünür kılma arzusu, kendi içinde belli oranda bir 
tutarlığa ulaşmış, yani teoriyi görünür kılarak 
mücessemleş tirmiştir.

Sözgelimi, Batının yaşadığı Sanayi Devrimi, 
Rönesans, Reform gibi sosyo-ekonomik ve kül
türel değişim-dönüşümler, ayrıca beraberinde 
ürettikleri insan hakları, demokrasi, laiklik vb. 
kavramlar yaşanan toplumsal gerçekliğe tekabül

etmektedir. Kimi zaman teoriden hareketle pra
tik inşa edilmiş, kimi zaman da pratik etkinliğiy
le teoriyi üretmiş veyahut değiştirmiştir.

Türk Modernleşme Serüveni

İkinci bir tespit olarak; bir doğruya veya gerçek 
bir bilgiye ulaşmak isteği, salt olaylar ya da so
nuçlar üzerinden mümkün kılınamaz. Ulaşılmak 
istenen doğru bilgi ya da netice, teorik arkapla- 
nmdan, yani bağlamından kopartılarak doğru bir 
zemine taşınamaz ve yanlış bir zemin üzerinden 
sürekli yanlışlar yapılarak doğruya ulaşılamaz.

Örneğin, ulus devlet temeli üzerine oturduğu 
kabul edilen Türkiye’nin neden böyle bir zemini 
kabul ettiğini ve böyle bir zemin üzerinden dü
nü, bugünü ve yarını nasıl bir anlama çabası (ya 
da çabasızlığı) içerisinde olduğu sorgulanmalı
dır.

“Dünyanın haritalaştırılması diyebileceğimiz 
bu süreçle beraber yeryüzündeki her hangi bir 
topluluk var olduğunu kendinden başkasına an
latmak, daha ilginci ispat edebilmek için, ulus- 
devlet halini almak gibi bir mecburiyet karşısın
da kalmıştır.’’(Arslan A., Nisan 2001, Ümran)

•k * *

Yukarıdaki uzunca girizgah; bugünü, yaşadı
ğımız konjonktürü ve bütün bu sürecin doğru 
okunması amacına matuf bir çaba olacak ve ül
kenin reel’ini anlamakta nispeten kolaylık sağla
yacaktır.

Yaşadığımız sürecin bütün kaotik atmosferi
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nin, bunaltıcı ve iç karartıcı görüntüsünün nede
ni, büyük oranda sistemin (zoraki, suni) yapısal 
ve epistemolojik kökeninden kaynaklanmakta
dır. Bununla birlikte problemlerin bir takım gör
kemli yapıları kurmakla ya da ekonomik refah 
seviyesini yükseltmekle çözüleceğine olan inan
cın varlığı, Shayegan’m ifadesiyle “katmerli ve
him” dir.

Mevcut iktidarın ya da topyekün sistemin 
yapması gereken şey; fikri ve epistemik altyapıyı 
ülkenin tarihsel geçmişini, bugünü ve yarınını 
olması gerektiği biçimde göz önünde tutarak ye
niden inşa etmek ve buradan bir politika üret
mektir.

Aksi takdirde, var olan kavram ve kurumlan 
anlam değişikliğine uğratarak yeniden anlamlan
dırması ve tanımlaması, var olan kaygan zemin 
üzerinden yanlışları, anlamsızlıkları tekrarla
maktan öteye geçmeyecektir.

Zira batının kültürel-sosyal gelişimine paralel 
boy gösteren kavram ve kuramların ülkemizde, 
hatta coğrafyamızda aynı tekabüliyeti bulama
ması nedeniyle keyfi uygulamalar ve yaptırımlar
r l o ı r o m  o t m o l / t o r l î r 1V_İV_ V CAJlJlİ  C U İ İ C I V t \ ^ U l l  .

Söz gelimi, Cumhurbaşkanlığı, Anayasa Mah
kemesi, Laiklik, Demokrasi, Sivil Toplum örgüt
leri vb. kavram ve kuramların nasıl anlaşıldığına, 
hangi anlamların atfedildiğine bakıldığında bu 
gerçek anlaşılacaktır.

Bir kavram, ideoloji ya da norm’un öngördü
ğü biçimde zihni ve fiili bir performans sergile
meyince olası olan şey; keyfi yorum ve uygula
malardır. Bu keyfiyet birey, toplum ve gündelik 
hayatın göstergelerinden çıkarılmadığı müddet
çe iflah olmaz bir ilkellik insanın ve toplumun 
kaderi oluverir.

Söz konusu keyfi ve tepeden uygulamalarla 
yorulmuş, hâlâ yorulmaya devam eden bir Tür
kiye’nin seçim sürecini yaşıyor olması ya da seçi
min oluyor olması, nasıl bir rahatlığı sağlayacak, 
sözde “tıkanan demokrasiyi” nasıl vuzuha ka
vuşturacaktır?

Hâlâ pre-modern bir aklı yaşayan Türkiye, 
post-modern bir dünya olarak tanımlanan son 
derece kompleks ve girift bir âlemde, hangi düz
lemde, hangi akılla bir siyaset biçimi geliştirip, 
yürütecektir?

Siyasi arenada boy gösteren zevatın siyasi akıl 
yetersizlikleri, ufuksuzlukları ve çapsızlıklarıyla

ülkeyi küçültmelerine, aydın ve entelektüel sını
fın sığ, tutarsız ve açılım sağla (ya) mayan zihni 
egzersizleri katkı sağlamaktadır. Aydınlanmanın 
ve modernitenin ışığında bir rotayı benimseyen 
söz konusu bu sınıf; aydınlanmanın temel disku
ru olan “verili olana karşı durma” yı benimser
ken, aydınlanmanın sunduğu bütün teorik kav- 
ramsallaştırmaları tartışmasız (verili ve belirlen
miş olduğunu sorgulamadan) kabul etmektedir- 
ler.

Yapılması Gereken?

Oysaki verili olanın irrasyonelliği üzerine yapı
lan eleştiriler karşısında, modernitenin sunduğu 
rasyonel olan “görecelilik” kıyaslandığında son 
derece spekülatif bir sonuçla karşılaşırız.

Özelde ülkenin yaşadığı son gerilimler, genel 
de ise Türkiye modernleşme tarihinin kısa bir 
analizini yapan Fuat Keyman, söz konusu bütün 
bu süreci, dört ana başlıkta özetlerken, Türki
ye’nin yaşadığı ve sürgit yaşamaya devam ettiği 
kadim problemlerin çözümü olarak topyekün 
bütün kişi ve kuramların demokratik teamülleri 
içselleştirmesiyle mümkün olabileceğini belirt
mektedir. Yapılan tanımlamaların ve analizlerin 
doğruluğuna katılmakla beraber, çözüm olarak 
belirtilen yaklaşımı anlamak hayli güç, çünkü 
yaşadıklarımızın kırılma noktası tam da burada, 
yani demokrasinin herkesin elinde farklı bir sila
ha dönüşmesiyle başlıyor.

işin tam bu kısmında Cem Deveci, insanların 
devletsiz ve otoritesiz olamayacağını; bir devlet, 
otorite ya da hüküm koyucunun olması gerekti
ğini belirtiyor. Oysa bugün hüküm koyucu ve 
denetleyici en üst merci olan Anayasa Mahkeme
si, varlık nedenini unutarak kendi meşruiyetini 
tartışmaya açmış ve saygınlığını yitirmiştir.

Hülasa; Türkiye’nin modernleşme tarihi bo
yunca kazandığını zannettiği kurum ve kavram
ları yeniden tanımlayarak, anlamlandırarak işe 
başlamalıdır. Ödünç kavram ve kuramlarla dü
şünmeyi bir kenara bırakarak; kendi tarihi arka 
planını, siyasi-sosyal ve kültürel kökenini göz 
önünde bulundurarak yarınlara dair üzerinde 
durulabilecek bir zemini inşa etmesi gerekmek
tedir.
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Kapak

TOPLUMSALIN ERİYİP KİTLEYE DÖNÜŞMESİ

HİPERGERÇEKLEŞEN SİYASET

MEHMET TEPE

M odern çağın dönüştürücü dinamikleri
nin ve aklın mitleştirilmesi etkisinden 
dolayı küresel düzeyde anlamın, haki

katin kaybolmasına karşılık ülkemizde ise ben
zer durumlar yaşanmasına rağmen farklı bir sü
reç söz konusudur. Ülkemizde anlamın ve haki
katin kaybolmasının yanında bu ikili hamasi 
duygularla rasyonaliteye kurban edilmektedir. 
Toplumsal olmaktan çok kitle görünümünde olan 
kalabalıklar ve bu kalabalıkları yönlendiren tellâl 
görünümündeki 4. kuvvet/ çoğu zaman 1. kuv
vet medya siyasetle kolluk ve yargı güçlerinin 
arasındaki çatlağı ve yarılmayı daha da büyüt
mek için çığlıklarını artırmakta ve bu büyüme
den ve yarılmadan müthiş haz almaktadır. Aydın 
yada düşünürler cemaatinin genelinde -birkaç 
düşünür tipinin dışında- meseleye düşünce / ras- 
yonalite bağlamında yaklaş-a-mama acziyeti gö
rülmektedir. Ülke düşünürleri sadece rasyonalite 
bağlamından uzak değiller aynı zamanda bir dü
şünürde bulunması gereken Sokrates-vari cesur 
vakarlı bir duruşu da sergileyemedi.

Medyanın etkisiyle kitlede ve siyasette olu
şan ısınmanın semiyolojisi bile yapılmadı. Semi- 
yoloji; simge, sembol ve işaretlerin yorumlan
masını sağlayan bir bilim dalıdır. Toplumsal ken-  ̂
dinde bilinci, diğerkamlığı, düşünceyi ve buna 
bağlı olarak irade ve eylemi gerçekleştiren an
lamlı bir bütünlükken kitle ise bilinçsizliği, ben
cilliği, duyguyu ve buna bağlı olarak .yıkıcı bir 
eylemi gerçekleştiren anlamsız/ muğlak bir par
çalanmışlıktır. Toplumsal anlam üretirken kitle 
ise anlamı yutar ve yok eder. Baudrillard kitle

nin toplumsal ve politikaya ait olan bütün 
elektrik akımını em erek nötralize ettiğini söyler 
ve toplumsalın kitlenin içinde kaybolduğunu
vurgular. Ona göre kitlenin sosyolojik bir ger
çekliği yoktur.1 Toplumsalın kitlenin içinde yok 
olması demek anlamın anlam sızlığa , niteliğin  
niceliğe, gerçeğin kopyaya kurban edilmesi de
mektir. Belirli medya organlarının tellallığı ve 
kışkırtmasıyla büyüyen kalabalıkların sosyal bi
limciler tarafından yorumlanamamasmın en bü
yük nedeni herhalde Baudrillard’ın bildirdiği 
“Kitlenin sosyolojik gerçekliği yoktur” argüma
nında yatmaktadır. Nitekim ünlü sosyal bilimci 
Prof. Dr. Mümtazer Türköne miting kalabalık
larının kendi içinde bir çok paradoks taşıdığını 
söylemiştir. Bu kalabalıkları bir gruba, düşünce
ye, anlama veya bir olguya yorumlayabilmek ol
dukça zordur. Bu mitinglerdeki kalabalıklar 
yaklaşık dört yıl önce “ordu göreve” pankartı 
açan ve orduyu göreve çağırmanın demokratik
lik olduğunu söyleyen Türk Soluna mı mal edil
meli midir? Yoksa mitingin yürütücüleri olan ve 
ilk yürüyüşlerine 30-40 kişi ile başlayan Ulusal
cılara mı, yoksa ADD ve ÇYDD gibi Kemalist 
dernek ve vakıflara mı atfetmeli? Yoksa bu kala
balıkları Edip Akbayram, Tolga Çandar, Zülfü 
Livaneli gibi sanatçıların konserlerine katılan 
müziksever kalabalıklar olarak mı görmek la- 
zım.Yoksa bu durum mevcut Hükümete karşı 
Cumhuriyeti korumak(!) refleksi, Cumhuriyeti 
tehlikede görüp onu koruma ve ona sahip çıkma 
güdüsünü gösteren bir gösterge midir? Yoksa bu 
kalabalıkları solda birleşmeyi gerçekleştirmek
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için CHP il teşkilatlarının topladığı “bindirilmiş 
kıtalar” topluluğu olarak mı görelim? Yoksa 
büyük retorikçi Tuncay Özkan’ı dinlemek için 
nasiplenmek isteyen kalabalıklar olarak mı gör
meliyiz? Tüm bu isimlendirme çabalarında en 
ağır basan isimlendirme “solda birleşme miting
leri” olarak adlandırıldı. Miting kalabalıklarının 
açılımı üzerinde fazla durmayacağım.

Neo-maoizm olarak görülen ulusalcılık eski 
bir Hint masalındaki kaplan postu giymiş eşek 
disimilasyonuna (değilmiş gibilik) benzemekte
dir. Masal kısaca şöyledir: Çok çalışan, bol yiye
ceğe ihtiyacı olan aç eşek, efendisi tarafından kap
lan postu giydirilmiş bir şekilde başkalarının mı
sır tarlasına götürülür. Tarla sahipleri onu kaplan 
zannettikleri için korkarlar. Tabi ki aciz eşek bu 
durumdan habersizdir. Sıradan biri olmayan göz
cü ortaya çıkar. Kaplanın ilgisini çekecek av kılı
ğına girer. Kaplan kılığındaki eşek eşeğe benze
yen avı görür ve dişi eşek zanneder ve anırmaya 
başlar. Gözcü meseleyi anlar ve eşeği öldürür. 
Eşek arzuladığı aşk yerine ölümü bulmuştur. Mi
tingleri yönlendiren ulusalcılar post-modern bir 
tutum içerisinde hareket ediyorlar. Yusuf Kap
lanın ifadesiyle “Burada bir çelişki yok ironi var. 
Post-modern bir ironi bu: devrimler, büyük dö
nüşümler, silahlı askerler değil, silahsız “askerler
le” yani maskelerle, imajlarla “acısız ve uyuşturu
cularla” gerçekleştiriliyor artık...”2

Kılık değiştirmede kullanılan maskeler ve 
postların altında olanlar kendi amaç ve niyetle
rinin net bir biçimde farkındadırlar. Ama bilinç

ten yoksun kalabalıklar ise kaplan 
görünümündeki eşeği hayranlıkla 
ve korkuyla seyretme şaşkınlığı 
içindedirler. Simülasyon/ mış gibi 
görünmek ve disimilasyon/ değil
miş gibi görünmek dönüşüm bi
çimleri birilerinin kullandığı eski 
bir metottur. Hala kullanılmakta
dır. Ama bir gün takke düşer kel 
görünür. Sistematik düşünmesine 
hayran olduğum çok değerli bir 
düşünür tipinin karşılıklı konuş
mamızda benim farkında olmadı
ğım ama bana hatırlattığı müthiş 

ir tespiti oldu. “Bunlar 80 ’den ön- 
e Lenin, Mao, Che posterleri ve 

Çin ve SSCB bayrakları taşıyordu; 
şimdi ise Atatürk posterleri ve 

Türk bayrakları taşıyorlar. Başka bir zeminde 
ve zamanda ise “Yaşasın Şeriat” diye bağırdık
larını görebiliriz.” Yüzeysellik ve sathiliğin so
nucu olarak görülebilen bu gösterge/semiyotik 
oldukça traji-komiktir. Tabi bu göstergenin bir 
maskeden ibaret olduğu tespiti de yapılabilir.

___ 1. „ _____ 1__________  J . l ___
m jii Jggvu  u ı u n  m ıu K t  g t ıÇ t r c  j u p ı r u n  U V n ş e i in i

saklayan korkulacak ya da gizli niyetleri ürten 
bir göstergedir”3 Kitleler toplumsalı yansıtmak
tan acizdirler. Kitleler akılcı insanı aptallaştıra
cak bir biçimde karşı koymaktadırlar. Kaplan 
görünümündeki eşeğin karnını doyurmasına se
yirci kalan mahsulünün/değerlerinin zayi olma
sına engel olmayan kalabalık kitle bu manzara 
karşısında ortamım panayıra kendisini de pana
yırcının kendinden geçme psikolojisine yaklaş
tırmıştır. Çünkü kitle anlam yerine gösteri iste
mektedir. “İçi boş, ruhsuz, felsefesiz, temelsiz, 
nevzuhur laikçilik, ulusalcılık söylemi toplu
mun tarihten silinmesine yol açacak kişiliksiz, 
yönsüz ve köle ruhlu bir söylemdir.. .”4

Bir toplumbilimcinin 1-1,5 milyon insanı 
görmezden gelmesi büyük bir handikaptır. Yine 
bir toplumbilimcinin 1-1,5 milyonu 70 milyon
luk bir toplumun bütünü olarak görmesi ve yo
rumlaması yada 69 milyonu görmezlikten gel
mesi daha büyük bir handikaptır. Toplanan ka
labalığın kritiğini yapmak ise kalabalığı görmez
likten gelmek değil aksine varlığından hareketle 
anlamını, içeriğini çözümlemeye çalışmaktır. 
Mitinglerdeki sloganlar, duygusal söylemler ne 
yazık ki mitingin anlamım, içeriğini boşaltmak
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tadır. Mitinglerde boy gösteren maskeli figürler, 
atılan sloganlar, açılan pankartlar temelsiz, ha
masi, irrasyonel bir boyuta dönmekte gösterge
lerin anlamım yitiren bir büyüye dönerken poli
tikacıların katılımıyla da politika aynı zamanda 
bir gösteriye/show’a dönüşmektedir. Böylelikle 
Baudrillard’ın deyişiyle toplumsalın enerjisi 
azalmakta, özgünlüğü elden gitmekte tarihsel 
niteliği ve idealliği buharlaşıp uçmaktadır. Top
lumsal bir sistem uğruna adını yitirirken, politi
ka da yok olmaktadır. Toplumsal artık anonim- 
leşmiştir ve kitle olmuştur. Medyanın kışkırtıcı
lığı/ayartıcılığı mevcut siyasetin ve siyasetçinin 
beceriksizliğiyle terörize olan kitleler bu toplu
mu çok iyi analiz etmiş olan Alev Alatlı’nın “Kâ
bus” ve “Rüya” adlı kurgu-romanlarında tasviri
ne oldukça yaklaşmıştır. CHP’nin kriz eksenli 
siyaset anlayışı ve geleneksel siyasi tasavvuru in
sanlığın en büyük düşünce havzası olan siyaseti 
sığlaştırmış ve kısırlaştırmıştır. Romalılara pa
bucunu ters giydirten, onlara taş çıkartacak ayak 
oyunları, dolaplar yada ali-cengiz oyunlarıyla si
yaseti yok etme durumuna getirmiştir. Baykal 
Cumhurbaşkanlığı seçiminden 3-4 ay önce ‘bu 
ülkede kurumlar bunlara Cumhurbaşkanı seç
tirmez, seçtirmeyiz’ söylemini kehanet olarak 
ortaya atmış, eski emekli Yargıtay Başsavcısı Sa- 
bib Kanadoğlu’nun Cumhurbaşkanı seçmek 
için 367 şarttır içtihadındaki makalesi ardından 
Cumhurbaşkanlığı seçimine yarım saat kala bile, 
tavırlarını ortaya koy-a-mayan ANAP ve 
DYP’nin dışarıdan gelmişe benzer bir direktifle 
Meclise girmemesi, sayım sonunda CHP’nin he
men Anayasa Mahkemesine başvurması, gece 
yarısı gelen e-muhtıra/ sanal darbe, üç gün son
ra Anayasa Mahkemesinin seçimi geçersiz kılan 
kararı, aklı kıt bir insana bile acaba ortada bir 
tezgah mı var? sorusunu sordurmuştur. Bu sü
reçle beraber artık siyasette ali-cengiz oyunları 
bitmeyecektir. Çünkü politika, Baudrillard’ın 
deyişiyle “Uzun zamandır, yan sportif, yan eğ
lendirici bir özel eğlendirme programına dö
nüşmüştür. Antik, komik ve büyüleyici töre, gül
dürüler biçiminde yapılmaktadır. Halkın gö
zünde seçimler çoktandır bir tiyatro oyununa 
dönüşmüştür.”^

Cem Uzan’ın Genç Parti mitingleriyle bir 
gösteri şova dönen siyaset CHP yada Ulusalcı 
mitinglerle büyümüş, iktidar partisi AK Partinin

cevap niteliğindeki şarkılı, sözlü, bayraklı, sa- 
natçılı mitingleri ise gösteriş şov olgusunu daha 
da katmerleştirmiştir. Siyasetin gösteriye/ an
lamsızlığa dönüşmesinde ise Ali Taran, Edibe 
Sözen gibi medya ve tanıtım sorumlularının ne 
gibi etkisinin olacağı ise ileriki günlerde daha da 
netleşecektir. Siyaset artık reklamcıların bir me
selesi olmuştur.

Sonuç olarak sığlıktan kendini bir türlü kur
taramayan Türk siyaseti kitleyi üretmiş, toplum
salını yok etmiş, muhatabı olmadığı için top
lumsal talepleri dile getiren bir program geliştir- 
e-memiştir. Ciddi meseleleri tartışmaktan kor
kan, toplumsalın menfaatinden çok birilerinin 
menfaatine çalışan bir enstrüman olmuştur. 
Çünkü toplumsalın kitle haline dönüştürülmesi 
ile siyasette kitlenin ruhuna hitap eden bir gös
teriye dönüşmüştür. Başta siyasal gelenekten ve 
siyaset biliminden yoksun muhalefet liderleri
nin tasavvurlarından dolayı siyaset sağlam bir 
zemin bulamamaktadır. Toplumsal düşünmenin 
parçalanması, toplumsalın içine kapanması ve 
onun gölgesinin yok oluşuna tanık olmaktayız. 
Hiper gerçekleştirilmiş toplumsalın göstergele
riyle her yerde karşılaşmak mümkündür. Top
lumsal denen şey buharlaşmış, yerini kitleler al
mıştır.^ Siyasetçiler ve siyasi liderler niteliğini 
yitirmiş, görünüm olarak stand-upçı kılığına bü
rünmüş kitleleri harekete geçirici, coşturucu/ver 
coşkuyu söylemi kullanmaya başlamışlardır. Ya 
her şeyin anlamsızlaştığı ya da buharlaşıp yok 
olduğu ülkemizde siyasette buharlaşıp yok olma 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. Düşünürlerin dü
şüncelerini ve söylemlerini, siyasetçilerin ise si
yasi duruşlarını yeniden gözden geçirip kendile
rine çeki düzen vermeleri gerekir. Aksi takdirde 
toplumsalın kitleye dönüşü hızlanacak, kitlenin 
yeniden toplumsala dönme ihtimali de ortadan 
kalkacaktır.

Notlar:
1 Baudrillard, Jean, Sessiz Yığınların Gölgesinde yada

Toplumsalın Sonu. Gev: Oğuz Adanır. Avrmtı vay.. 
S .7-8, 1991

2 Kaplan, Yusuf, “Sanal” Ama Gerçek Bir “Ölüm Dansı”
Yeni Şafak.

3 Canetti, Elias, Kitle ve İktidar Çev: Gülşat Aygen, Ay
rıntı Yay. S. 368 , 1998

4 Kaplan, Yusuf, Naziler, Paganlar, Ulusalcılar, Yeni Şafak.
5 Baudrillard, Jean, a.g.e., S. 29, 1991
6 Baudrillard a.g.e s. 58
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ZAFAR BANGASH
Türkçesi: Zeliha Sare ŞANLI

E ğer bir ülkenin mimari yapısı onun dünya
daki statüsünün bir göstergesi olsaydı, İs
tanbul gerçekten Türkiye’nin geçmişini ve 

şimdisini tam anlamıyla yansıtıyor diyebilirdik. 
Görkemli tarihi eserleri, geçmişi hala bugün gibi 
yansıtırken, adeta beton ve cam kutular görüntü
sündeki çağdaş binaları da Batılılaşmanın yıkıcı et
kisini ve anlamsızlığını yansıtıyor.

Yüzyıl evveline kadar İstanbul Fatih Sultan 
Mehmet tarafından fethedilmesinden(1453) bu ya
na neredeyse beş yüzyıl hüküm sürmüş bir impa
ratorluğun yani bir cihan devletinin başkentiydi. 
İstanbul, sembolik olarak Avrupa ve Asya arasında 
bir köprü, İslam’ı Avrupa’nın içlerine kadar yayan, 
üç kıtanın Müslüman toplumlarım yöneten yeni 
bir imparatorluğun başkenti oldu.

Bugün şehir, İslam mimarisinin en şahane, en 
değerli eserleriyle iftihar ediyor. Sultan I.Ahmet ta
rafından yaptırılan, büyük usta Mimar Sinan’ın en 
parlak talebelerinden Sedefkar Ahmet Ağa tarafın

dan tasarlanan Sultan Ahmet Camii, 
güneyinde Marmara Denizi ve do
ğusunda Haliç ile Ayasofya ve Top- 
kapı’nm karşısında tüm ihtişamıy
la duruyor. Topkapı ise II.Meh
met tarafından inşa ettirilip 
1839’da Sultan Abdülmecit Bo
ğazdaki Dolmabahçe Sarayına 
taşıyana kadar, resmi ikamet
gah ve karar merkezi ola
rak hizmet vermiştir.

Şimdi ise yüce Peygamber’in(s.) Mısır’ın Romalı 
valisi Mukavkıs’a yazdığı mektuba ve Müslümanla
rın bir çok zafer kazanmasına vesile olan şanlı ko
mutan Halid bin Velid’e hediye ettiği kılıcına ev sa
hipliği yapmaktadır.

İstanbul’un bir diğer büyük eseri de ismini Pey
gamberimizin Mekke’den Medine’ye göç ederken 
kendisine yeni bir ev inşa edilene kadar konakladı
ğı sahabe Ebû Eyyub El-Ensari’den alan Eyüp Sul
tan Camiidir. Ebû Eyüp El-Ensari de bu caminin 
yanma gömülmüştür. Kabri dikkatle korunmuştur 
ve gelen ziyaretçiler rahatlıkla parmaklıkların ar
dından kabri görebilmektedir, ibadette bulunanlar 
ve ziyaretçiler gece gündüz, günün her saati bu 
kabri ziyaret etmekteler, fakat en yoğun saatler sa
bah ve yatsı namazı sırasında olmaktadır. Suudile- 
rin Hicazdaki vandalizmine karşın Türklerin Eyüp 

¡¡El Ensari’nin hatırasına gösterdikleri bu say
gı görmezden gelinemez. Şu an Mekke’deki 

Cennetü’l-Mevla, Medine’deki Cennetü’l- 
Baki ve Uhud’daki Şüheda kab
ristanı son derece elem verici 
durumdadır. Peygamberimi
zin ilk eşi Hz.Hatice, Cen- 
netü’l-Mevla’ya defnedil- 
miştir, lâkin şimdi İslam’ı 
ilk kabul eden validemizin 
mübarek kabrini göstere
bilmek yıllarca süren ih

maller yüzünden im
kansız olmuştur.
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Maalesef bir çok sahabenin ve Peygamberimizin bir 
çok aile üyesinin defnedildiği Cennetü’l-Baki de ih
malkarlığın birer göstergesi durumundadır. Suudi- 
ler, kendi acınası tarihlerinin kutsal emanetlerim 
(Suudi hanedanlığının kurucusu Abdulaziz İbn Su- 
ud’un Mismak Hisarının kapısına yerleştirdiği mız
rağın ucu gibi) pür dikkat muhafaza ederken, sözü- 
monâ şirk bahanesiyle Mekke ve Medine’deki nere
deyse tüm İslam tarihi kokan yerleri yıkıp geçti
ler. 1924’de Hicaz’ı aldıktan sonra tüm tarihi bina ve 
eserlere yönelik bir tahrip başlattılar. Gelişmek adı
na, Kabe’nin ve Mescid-i Haram’ın etrafında inşa 
edilen New York ya da Los Angeles modelli otel ve 
alışveriş merkezleri, devasa yükseklikleri ile birer 
betondan canavarlar gibi duruyorlar. Me Donalds 
ve Pizza Hut dükkanları batı tüketiciliğinin sembo- 
leri olarak Mescid-i Haram’m maneviyatının karşı
sında büyük bir tezat oluşturuyor. Hacılar Kabe’yi 
tavaf ederken ya da Safa ve Merve tepeleri arasında 
koşarken, trafik sıkışıklığı ve gürültü insanların 
dikkatini bu ruhani yolculuktan saptırıyor.

Tüm bunların aksine Osmanlı’nm özellikle Ha
remeyn’i yönettikleri dönemde Hz. Peygamber (s.) 
ve sahabe dönemine ilişkin tüm îslami eserleri ola
ğanüstü bir şekilde koruyabilmiş olmasıyla Türk- 
ler gurur duymalıdır. Günümüze baktığımızda ise 
tıpkı Suudiler gibi Türkiye’nin seküler yöneticileri

de modernleşme ve ilerleme adına kendi Îslami mi
raslarını ortadan kaldırmaya karar vermiş durum
dadır. Bugün Türkiye çok keskin bir kimlik kriziy
le boğuşuyor: Batılı yaşam tarzım ve alışkanlıkları
nı uygulamak adına şanlı tarihinden vazgeçmek. 
Türkiye başörtüsünün kamu kuruluşlarında ve 
üniversitelerinde yasaklandığı birkaç ülkeden bir 
tanesi. İslam’dan nefret eden batılı devletler bile 
böylesi uç noktaya kadar gitmemişti. Çok tuhaf ki, 
Türk hukukunun resmi etkinliklerde başörtüsünü 
yasaklaması sebebiyle, Başbakan Erdoğan’ın eşinin 
sırf başörtülü olmayı tercih ettiği için başkanlığa 
ait deflet törenlerine katılması da yasak.

Türk generallerinin anlamakta güçlük çektiği 
nokta şu ki, Türkiye İslam bayrağını taşıdığında 
tüm Müslüman dünyasının lideriydi, sekülarizm ve 
Batı taklitliçiliği uygulanmaya başlandığında ise be
lirsiz bir gelecekle yüzleşen, Avrupa’nın hasta adamı 
haline geldi. Fakat Müslüman Türk kadınının ço
ğunluğunun başörtüsü takmaya devam etmesi, tota
liter laikçi rejimin yıllardır ortadan kaldırmayı başa
ramadığı İslam’a bağlılığın sade vatandaşlar arasında 
sürmekte oluşunun bir göstergesidir. İşte bu bağlı
lık İstanbul’un yeniden İslam medeniyetinin ve ikti
darının bir merkezi ve tüm Müslümanlar için bir il
ham kaynağı olabileceğinin umududur inşallah.

Crescent International, Mayıs-2007

The Guardian: “Dindarlar Kendi Yurdunda Garip ve Yasaklı”
Amerika’nın prestijli gazetelerinden The Guardian’da köşe ya
zarlığı yapan gazeteci W illiam  Dalrymple, Türkiye ziyaretinden 
sonra Mevlana Celaleddlnl Rumi ve Türkiye hakkında köşesin
de ilg inç tesbitlere yer verdi.

“B irinci Dünya Savaşı’ndan önce Osmanlı döneminde ne
redeyse yüz bin Mevlevi dervişi vardı” diyen Dalrymple: 1925 
yılında Atatürk'ün modern, Batı kaynaklı laik b ir devlet o luştur
ma arzusu adına her tü rlü  tarikatı yasakladığını yazdı. 
VV.Dalrymple, şöyle devam etti:

“ D inî vakıflar askıya alındı ve malvarlıkları kamulaştırıldı. 
Sufi zaviyeleri kapatıldı ve içindekilere el konuldu. Bütün d inî 
ünvanlar ilga ve dinî kıyafetler yasadışı ilan edildi. Türk münev
verleri batı klasikleri üzerinde çalışmaya teşvik edilirken Mevla- 
na'nın eserleri, müritlerinin eserleri ile birlikte çürümeye terk 
edildi. 1937’de de her türlü geleneksel müzik özellikle sufilerin 
flüte benzeyen kamış neyini üflemek kanunla yasaklandı.”

A lkol Cumhuriyetin Simgesi Haline Geldi

“Türk devletinin gözünde Mevlevi 1er, sadece turist çekmek için 
kullanılabilecek müze kültüründen başka bir şey değildir" diyen 
W illiam  Dalrymple, söz konusu kültürün İse 60’lı yıllarda bir

ABD’lin in Konya’yı ziyaretiyle başladığını söyledi. Mevlevilerin 
Cumhuriyetin ilk yıllarında sema için her toplandıklarında bir 
polis baskınına rağmen gözcülük yapmak üzere sokağın her iki 
ucuna dervişler d iktiğ in i yazan Dalrymple, yazısında şunları be
lirtti: “Sufiler, Mevlevi k im liklerin i saklamak için dolaplarında 
içki bulundururdu. Çünkü alkol cumhuriyetin simgesi haline 
gelmişti. Bu sebeple yetkililer ‘dindarların’ içebileceğine ihtimal 
vermezlerdi. Polis baskın yaptığında şeyh daima içki şişesini 
ortaya çıkarır ve sadece dostlarıyla küçük bir alem yaptıklarını 
söylerdi. Türkiye’de sufiler ülkenin nispeten kendi halinde olan 
dindarlarından ziyade laik cumhuriyetçilerinden zarar görmek
tedir. Günümüzde Mevleviler sadece turist çekmek amacıyla 
kullanılıyor. Bu süreç 60’lı yılların ortalarında Amerikan ordu
sunun üst düzey bir subay eşinin Konya’ya gelmesi ve kendisi
ne eşlik eden hükümet görevlilerine dervişler hakkında sorular 
sormasıyla başladı. Görevlileri b ir telaş aldı. Belediye başkanı 
çözüm olarak eski bir derviş buldu ve onu mahalli basketbol ta
kım elemanlarına nasıl sema yapılacağını öğretmekle görevlen
dirdi. Kısa bir süre içinde her yıl yabancı turistleri çekmek için 
Konya Spor Salonu’nda “fo lklorik" b ir festival düzenlenmeye 
başlandı.”
httn://hazihisebili.4sol.net/haber/dnv/2007/MAYIS/17/thenuarflian.htm
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"BEN BİR MÜRTECİ İMİŞİM DE 
HABERİM YOKMUŞ!"

PRO. DR. AHMED YÜKSEL ÖZEMRE

D anıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu1 Hanı- 
mefendi’nin (doğ. 1943) “Atatürk ilke ve 
inkılaplarına aykırı her türlü hareketin ir- 

ticâ olduğu”nu Danıştay Başkanı sıfatıyla beyân 
etmesi, bu bağlamda hem kendimi acımasız bir 
otokritiğe tâbi tutmamı ve hem de bu “irtica ta- 
mmı”na uyan civârımdaki “mürtecîleri” tesbit et- 
memi mümkün kıldı. Bu bakımdan kendisine 
minnettârım.

Bilindiği gibi Atatürk inkılaplarının dayandı
ğı ve gerek 1961 gerekse 1982 anayasalarında da 
tâdât edilmiş olan kânûnlar sekiz tânedir:

1. 3 Mart 1340 tarihli ve 430 sayılı “Tevhid-
i Tedrisat Kânûnu”;

2 . 25 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 671 sayılı 
“Şapka Iktisâsı Hakkında Kânûn”;

3 . 30 Teşrinisâni 1341 tarihli ve 677 sayılı 
“Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Şeddine 
ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanla
rın Men ve İlgasına Dair Kânûn”;

4 . 17 Şubat 1926 tarihli ve 743 sayılı “Türk 
Kânûnu Medenisi”yle kabul edilen, ev
lenme akdinin evlendirme memuru 
önünde yapılacağına dair medenî nikâh 
esası ile aynı Kânûnun 110 uncu maddesi 
hükmü;

5 . 20 Mayıs 1928 tarihli ve 1288 sayılı “Bey
nelmilel Erkamın2 Kabûlü Hakkında Kâ
nûn”;

6. 1 Teşrinisâni 1928 tarihli ve 1353 sayılı

“Türk Harflerinin Kabûl ve Tatbiki Hak
kında Kânûn;”

7. 26 Teşrinisâni 1934 tarihli ve 2590 sayılı 
“Efendi, Bey, Paşa Gibi Lâkap ve Unvan
ların Kaldırıldığına Dair Kânûn”;

8 . 3 Kânunuevvel 1934 tarihli ve 2596 sayı
lı “Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair 
Kânûn”

• 25 Teşrinisani [Kasım] 1341 [1925] gün ve 
671 sayılı “Şapka Iktisâsı [Giyilmesi] Hakkında 
Kânûn”3 önemli bir devrim kanonudur; ve bu 
kânûn kadın erkek ayırımı yapm aksızın, formel 
olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin de üye
leri dâhil olmak üzere “idâre-i umûmiye ve husû
siye ve mahalliyeye ve bilumum müessesata men
sup memûrin ve müstahdemin” şapka giymelerini 
mecbûr kılmaktadır.

Bendeniz de üniversiteyi bitirdiğim 1956 yı
lından itibâren 1976 yılma kadar pek fiyakalı 
dört adet farklı renk ve modelde “Borsalino” 
marka İtalyan ve iki adet de yerli malı fötr şapka 
eskitmiştim. Fakat hem fötr şapkaların teorik fi
zikçi bir profesörün kazancına göre çok pahalı- 
lanmış olması ve daha sonra da başımdaki egze- 
maların şapka ya da benzeri bir serpûş ile hava
sız kalmasının yol açtığı komplikasyonlar dola
yısıyla 1976’dan bugüne kadar hiç fötr şapka 
kullanamadımdı. Fakat, bundan nâşî, 31 yıldır 
ne denli bir mürtecî olmuş olduğum olgusu 
Sumru Hanımefendi’nin bu saptamasıyla kafama
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birdenbire dank ediverdi. Çok utandım, azap 
duydum. Özellikle de rahmetli babaannemin, 
anneannemin, ilk eşimin ve [Allah ömrülerini 
tezyid etsin!] şimdiki eşimin ve de her iki kızı
mın da [aslâ şapka giymemiş ve giymemekte ol
maları dolayısıyla] ömürlerini irtica içinde ge
çirmiş ve geçirmekte oldukları olgusu da, doğ
rusu, içime oturdu.

Bu devrim kânûnuna karşı göstermiş oldu
ğum lâkaydî beni rahatsız ederek halisane bir 
tövbeye şevketti ama nefsim de hemen savun
maya geçti ve Türkiye’de Sumru Hanımefen- 
d i’nin mürteci tanımına uyan ve bu devrim kâ
nûnuna fütürsuzca karşı çıkan benden başka 
kimlerin bulunduğunu da araştırmaya koyuldu.

Aaa! Bir de ne göreyim, meğer Türkiye’de ka
rınca gibi mürteci kaynıyormuş da haberim yok
muş. Tevekkeli değil büyüklerimiz “İrtica büyük 
boyutlar kazandı; en büyük tehlike irtica!” deyip 
duruyorlardı. Meğer gerçekten de yerden göğe 
kadar hakları varmış. Bütün Türkiye’de bu dev
rim kânûnuna hassasiyetle uyanların yalnızca ve 
yalnızca askerler olduğunu idrâk etmem de beni 
derin hayretlere gark etti.

Tesbit edebildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı 
sayın Ahmet Necdet Sezer de, Başbakan sayın 
Tayyip Erdoğan da, TBMM üyeleri de, Danıştay 
Başkanı Sumru Hanımefendi de, rahmetli Danış
tay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin 
(1942-2006) de, CHP lideri Deniz Baykal da, 
MHP lideri Devlet Bahçeli de, DSP lideri Zeki 
Sezer de, ANAP lideri Erkan Mumcu da, DYP li
deri Mehmet Ağar da, FP lideri Recai Kutan da, 
GP lideri Cem Uzan da, HYP lideri Prof.Dr. Ya
şar Nuri Öztürk de, emekliliklerinde başta Genel
kurmay sâbık başkanlan olmak üzere paşalarımız 
da, en sıkı kemalistler de ve daha nice kimseler 
hayrettir, uzaktan bakıldığında ve Sumru Hanıme- 
fendi’nin “irtica tanımı” bağlamında, sanki rah
metli Atatürk’ü inkâr edercesine ve üstelik de bu 
tutumlarının İnkılap Kânûnları’na bir çeşit mey- 
dan okuma gibi algılanıp yorumlanması pekâlâ 
mümkün iken, hiç şapka giymemektedirler. Ha 
bakın, yiğidi öldürün ama hakkını da verin! Bu 
bağlamda sâbık cumhurbaşkanı Süleyman De- 
mirel’e kimse toz konduramaz.

Buradaki aşikâr aksaklık:
1. Bu muhterem zevâttan ötürü müdür?

2. Danıştay Başkam’nm verdiği “mürtecî 
tanımı"mn realist olmamasından, yâni İlmî bir 
temelden yoksun olmasından mıdır?

3. Yoksa “Şapka îktisâsı Hakkında Kâ- 
nûn”un artık bugünkü sosyal realiteye uyması 
mümkün olmayan, geçerliliğini yitirmiş güdük 
bir devrim kânûnu olmasından mıdır?

Bunu çözememenin üzüntüsü içindeyim.
• Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu Hanı- 

mefendi’den aldığım ilhâm ile hem kendi mürte- 
cîliğimin kökenlerini ve hem de gözler önünde
ki zevâttan kimlerin söz konusu tanıma uymak
ta olduklarını bir detektif gibi araştırmaya ko
yuldum ve dikkatim bir başka devrim kânunu
na: 26 Kasım 1934 gün ve 2590 sayılı “Efendi, 
Bey, Paşa Gibi Lakap ve Unvanların Kaldırılma
sına Dair Kânûn”a çevrildi.

Bu kânûnun 1. maddesinde: “Ağa, Hacı, Ha
fız, Hoca, Molla, Efendi, Bey, Beyefendi, Paşa, Ha
nım, Hanımefendi ve Hazretleri gibi lakap ve un
vanlar kaldırılmıştır. Erkek ve kadın vatandaşlar, 
Kânûnun karşısında ve resmi belgelerde yalnız ad- 
lariyle anılırlar” ibaresini görünce hapı yuttuğu
mu anladım. Meğerse ben ne kadar da müzmin 
bir mürtecîymişim, Yâ Rabbî! Aslında Sumru 
Hanımefendi’ye aslâ Hanımefendi dememem lâ
zımmış, bu bir! Ayrıca, Üsküdar Kur’ân Tilâvet 
Tarzı’nm en son ve en seçkin temsilcilerinden 
biri olan rahmetli babamdan da yazılarımda ve 
hâtıra kitaplarımda söz edereken aslâ H âfiz Nû- 
rullâh Bey dememeliymişim, bu da iki!

Keza, hem rahmetli babam ve hem de benim 
gençliğimin sonuna kadar Üsküdar’ın kalbur üs
tü zevatı Atatürk’den hep “Gâzî Hazretleri” diye 
söz etmişlerdi. Bu zevâtm bu yönden de mürte
cî olmalarına ve benim de bu durumu hiç fark 
edememiş olmama çok üzüldüm. Bayan Sumru 
Çörtoğlu, iyi ki varsınız da bizleri bu kânûnsuz 
işlemler hakkında uyandırdınız! Bir fransız ata
sözü “Mieux vaut tard que jam ais!”, yâni meâlen 
“Bir işin geç vuku bulması hiç vuku bulmama
sından evlâdır” demektedir.

Fakat işlenen günâhın ve kânûn tanımamaz- 
lığm azametinin farkına, üniversite ortamındaki 
bütün resmî yazışmalarda öğretim üyelerinin 
kânûnun derpiş ettiği gibi yalnızca adlarıyla de
ğil fa k a t  bu devrim kânununun kasden ve a le
nen çiğnenerek ünvânlanyla birlikte anıldıkla-
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nnı idrâk edince vardım. Demek irticâda ben 
münferit bir günahkâr değilmişim; benimle bir
likte bütün üniversiteler de mürteci imişler. Bu

lere bu nişanları ya da bunlara işaret eden “ro
zet’ Teri takarak iştirâk eden akademisyenlerimiz 
için de geçerli değil midir? Bunlar da söz konu-

“bir cemaate iştirâk insiyâkı", “aidiyet kompleksi’’ 
ve “suça iştirâk bilinci”, tuhaftır, beni gevşetip 
rahatlattıysa da hemen sonra ne kadar general 
dostum olduysa hepsine de “Paşam” demiş ve de 
demekte oluşumun hatâsının ağırlığını ve de lâ
ik mahcubiyetini birdenbire omuzlarımda hisse
dip gene depresyona girdim.

Bir de bu kânûnun 2. maddesinde, aynen: 
“Türkler yabancı Devlet nişanlan da taşıyamaz
lar’’ hükmünü görünce, işte o zaman, beynim
den vurulmuşa döndüm. Nasıl olmasın ki, bıra
kın diğerlerini, fakat hemen hemen bütün Genel 
Kurmay Başkanlan’mızm yabancı devletler tara
fından verilmiş nişanları var. Ve bu zevât takdim 
merâsimlerinde ve onu izleyen kokteyllerde bil- 
mecbûriye bu nişanları ve ondan sonra da bun
ların “rozet”lerini göğüslerinde taşımışlar, yâni 
Bayan Sumru Çörtoğlu’nun “irtica tanımı’na 
göre bu devrim kânûnunun rûhuna aykırı ola
rak, sanki mürtecîler gibi davranmışlardır.

İcad etmiş olduğu “irtica tammı’ nın nerele
re toslayabileceğim Bayan Sumru Çörtoğlu’nun4 
hiç mi hiç öngörememiş olması da ayrıca üzün
tü verici değil mi? Temkin, teenni ve ilimle de
ğil hislerinizle ve heyecanla ifâde edilmiş olan 
“itticâ tanımınız”m  mantık! sonuçları nelere 
kadar uzanıyor, idrâk edebiliyor musunuz sayın 
Danıştay Başkanı?

Aynı durum yabancı devletler tarafından ni
şanlara hakkıyla lâyık görülmüş, ve bu devletle
rin elçiliklerinde ve konsolosluklarındaki dâvet-

su devrim kânununu aslâ çiğnememiş sayılabi
lirler mi? Bunlar da Sumru Çörtükoğlu’nun lüt
fetmiş olduğu “irtica tanımı” kapsamında düpe
düz mürteci ve hattâ mürtecînin de daniskası 
değiller midir? Hamd olsun Rabb’ime! Beni öm
rüm boyu korudu da hiçbir yabancı devlete [ve 
ne yazık ki kendi devletime de] sevimli göster
medi; bundan ötürü beni bir de bu yönden “İn
kılap Kânûnları’na aykırı hareket eden mürteci” 
töhmeti altında bırakacak madalyalarım ve ni
şanlarım da hiç olmadı.

II. Cihan Harbi Anadolu’da tarımdan birden
bire çok para kazanıp da ne yapacağını bileme
yerek İstanbul’a akın eden, parasını Beyoğlu’nun 
sefâhathânelerinde söğüşleten köylüleri birden
bire ön plâna çıkarmıştı. Umûmî ahlâka uyma
yan bu tavırlar karikatüristler ve yazarlar tara
fından zamanın mizah dergilerinde epeyi tenkid 
edilip gırgıra alınmış ve bu kabil köylülere “Ha
cı Ağa” diye bir de lâkap takılmıştı. Karikatürist 
Râmiz Gökçe’nin bu konuda 1946 yılında ya
yımlamış olduğu Hacı Ağa Albümü de derhâl 
kapışılmıştı. Şimdi Sumru Çörtükoğlu’nun reh
berliğinde bu kıymetli karikatüristlerimizin de 
aslında ne denli mürtecîlerden olduklarını nihâ- 
yet idrâk etmiş bulunuyorum. Eh, benim için bu 
da bir kazanç sayılır.

insanlara alışık oldukları bir şeyi kânun, 
mevzuat, ictihad ya da emir marifetiyle yasaklar
sanız ya da en azından bunlara insanların doğal 
hak ve hürriyetlerini kısıtlayıcı kayıtlar koyarsa
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AÇIK m e k t u p  Analiz

nız insanlar yasaklananların yerine bu mevzu
atın öngörmediği bir “ersatz”ı5 mutlaka ama 
mutlakâ ikâme ederler. Bir ülkede din yasaklanır 
ya da hor görülürse, bir süre sonra insanlar Al- 
lâh’a tapmak yerine kutsallaştırdıkları kişilere 
[siyâsîlere, din adamlarına, futbolcülere, sanat
kârlara, porno ar üslerine, ve ilh... ] ya da kav
ramlara tapar putlaştırırlar, veyahut da başka 
dinlere [Budizm’e, Brahmanizm’e, Taoizm’e, Şa
manizm’e, Satanizm’e, Zen’e ve ilh... ] yönelirler.

İnsanların görgüsüne, edebine, nezâket ve 
zerâfetine bir çeşit gem vuran “Efendi, Bey, Paşa 
Gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırılmasına Dair 
Kânûn”un getirdiği yasaklardan kurtulmak için 
çırpınan insanlar bu sefer de “Sayın” diye uydu
ruk bir lâkap îcad etmiş bulunmaktadırlar6. Bu 
lâkabın uygulanması ise Türkiye’de öylesine cı
vık bir hâl almıştır ki milletvekilleri ve yüksek 
bürokratların yanında Allâh’m öküzlerine de, 
medyada ve televizyon kanallarında edebsizlik- 
leri ve cibilliyetsizlikleri müsellem kimselere de, 
kâtillere de ve teröristlere de artık “Sayın”sız hi- 
tâb edilemez olmuştur.

Bunu da söz konusu devrim kânunu kapsa
mında mütâlea etmenin ve hattâ üzerinde “Sa
yın” lâkabı yazılı mektupları ve paketleri posta- 
hânelerin azlâ kabûl etmemesinin “Efendi, Bey, 
Paşa Gibi Lâkap ve Unvanların Kaldırılmasına 
Dair Kânûn”un rûhuna uygun, fevkalâde isâbet- 
li bir önlem olacağı savını Sayın Sumru Çörtü- 
koğlu acabâ benimle paylaşır mıydı?

Bu devrim kânununun serencâmmı analiz 
ederken yolum, tesâdüfen, 27 Temmuz 1967 
gün ve 926 sayılı “Türk Silâhlı Kuvvetleri Perso
nel Kânûnu”na düştü. Bu kânûnu baştan sona 
tetkik edip de 208. maddeye geldiğimden te
pemden aşağıya kaynar sular döküldü. Acabâ 
yanlış mı okuyorum diye bu maddeyi heyeca
nım geçinceye kadar defalarca okudum. Bu 
madde aynen: “Aşağıdaki yazılı kânûnlar ve bun
ların ek ve değişiklikleri ile diğer kânûnlann bu 
kânuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmış- 
tır” demekte ve tâdât ettiği 19 kânûn meyânında 
da h) şıkkında: “26 Ekim 1934 gün ve 2590 sa
yılı Efendi, Bey, Paşa gibi unvanların kaldırıldığı
na dair kânunun bu kânûna aykırı hükümleri”ne 
yollama yapmaktadır.

Allâh, Allâh! Ve minel garâib! Rahmetli Ata

türk’ün bir devrim kânununu eksik, arkaik, gü
nün realitesine uymuyor tesbitiyle tâdil edip hü
kümlerini kaldırmak cüretini gösteren bu mür- 
tecîler de kim? E, hani bu devrim kânûnları kut
saldı, keyfemâyeşâ değiştirilemezdi, Dünyâ dur
dukça duracaktı, Anayasa’nın teminâtı altınday
dı? 9 Temmuz 1961 gün ve 334 sayılı Anaya- 
sa’mızm “Devrim Kânûnlarının Korunması” 
başlığı altındaki 153. maddesi de 7 Kasım 1982 
gün ve 2709 sayılı Anayasamızin “İnkılap Kâ- 
nûnlarının Korunması” başlığı altındaki 174. 
maddesi de bu kânûnları ilk şekilleriyle dondur
mamış mıydı? Kendi “irticâ tanımınız ın kapsa
mı ve de bağlamında zât-ı âlîniz buna ne buyu
rur acabâ Sayın Sumru Çörtoğlu?

Mâmâfih bu keşfim beni, ne yalan söyleye
yim, rahatlattı. Türkiye’mizde bu kadar devletlû 
mürtecîler varken bendenizin irticai herhâlde 
artık kimsenin gözüne batmaz, sanırım.

• Efendim, devrim kânunlarını Sayın Sumru 
Çörtoğlu’nun ihdâs ve ilhâm etmiş oldukları 
şevk ile incelemeye devâm ederken aklım ve ha
yâlim 30 Kasım 1925 gün ve 677 sayılı “Tekke 
ve Zâviyelerle Türbelerin Şeddine ve Türbedar
lıklar İle Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına 
Dair Kânûn”a takıldı.

Bu devrim kânununun 1. maddesinde: “Ale- 
lumum tarikatlerle şehlik, dervişlik, müritlik, de
delik, seyitlik, çelebilik, babalık, emirlik, nakiplik, 
halifelik, falcılık, büyücülük, üfürükçülük ve ga- 
yıptan haber vermek ve murada kavuşturmak 
maksadiyle nüshacılık gibi unvan ve sıfatların isti- 
mâliyle bu unvan ve sıfatlara ait hizmet ifâ ve kis
ve ikdsâsı memnudur" denilmektedir ama, ka
nımca, mürtecîler tarafından en çok çiğnenen 
devrim kânûnu da budur.

Milletimizin mürtecîleri aslında fevkalâde 
kurnazdırlar. Bu devrim kânununu da kadük ve 
güdük kılmak için ellerinden geleni yapmışlar 
ve tekkelerde gözden ırak âyinler yapmak yasak 
olduğundan âyinlerini Spor ve Sergi Sarayla- 
rı’nda, Kongre Saraylan’nda ya da televizyon ka
nallarında Semâ ya da Semah Gösterisi kılıfı 
içinde ve Dedelerin ya da Boba’larm riyâsetinde 
ve mensubu oldukları tarîkatin kânûnla yasak 
olan kisveleriyle ve hem de yüksek Devlet Ricâ- 
li’nin huzurlarında, herkesin gözü önünde, icrâ 
etmenin yolunu bulmuşlardır. [Lâf aramızda,
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bendeniz de bu gösterileri, devrim kânunlarının 
rühuna aykırı olmasına rağmen ve suç olduğunu 
bile bile, hiç kaçırmam; büyük bir zevkle ve de
rin bir huşû içinde izlerim. Meğer suç işlemenin 
de kendine mahsûs bir zevki, lezzeti varmış. Ve 
minel garâib! ].

Ayrıca her sene Hacı Bektaş Şenliklerinde 
bâzı mürtecî (!) siyâsîlerin Alevî ve Bektâşî oyla
rının goygoyculuğu için devrim kânununa aykı
rı durumları âdetâ teşvik edip bunların failleriy
le özdeşleşme gayreti içinde boy göstermeleri de 
vukuat-ı âdiyeden olmuştur. Bunun sonucu ola
rak da kânuna aykırı bu durum, devrim kânun
larına saygıyı temin etmek ve bunların tağyir 
edilmesini önlemekle yükümlü olan hukuk er
babımızın çoğunluğunun da, sanki bir nemela
zımcılık sendromuyla, [ve de pek monden, pek 
hümanist bir hoşgörüyle] duyarlılık alanlarının 
dışına itilivermiştir.

Türkiye’de “Tekke ve Zâviyelerle Türbelerin 
Şeddine ve Türbedarlıklar İle Bir Takım Unvan
ların Men ve İlgasına Dair Kânûn”a rağmen ve 
bu kânûnu herkesin gözü önünde çiğneyerek, 
falcılık ve ğaybdan haber vermek ue almış yürü
müştür. Medya'da meselâ Milliyet, Hürriyet, Bu
gün, Sabah, Vatan vb... gazetelerde [ve bâzı te
levizyon kanallarında] her gün bir Astroloji say
fası [konuşması] yayınlamaktadırlar. Bu devrim 
kânunlarının uygulanması için görevliler, yâni 
en azından Cumhûriyet Savcıları, ne yaparlar bi
lemem? Ama sonuç şu ki Sayın Sumru Çörtoğ- 
lu’nun ilirticâ tanımı”na uygun olarak, yetkilile
rin lâkaydîsi yüzünden, irtica yurtta gitgide art
maktadır.

• Önemli bir devrim kânûnu da 3 Mart 1340 
[1924] gün ve 430 sayılı “Tevhid-i Tedrisat Kâ- 
nûnu”dur. Bu kânûnun 1. maddesinde: “Türkiye 
dâhilindeki bütün müessesatı İlmîye ve tedrîsiye 
Maarif Vekâletine merbuttur" denilmektedir ama 
üniversitelerin Millî Eğitim Bakanlığı’na değil de 
Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlanmış olması 
karşısında bu devrim kânununun da sâfiyetinin 
bozulmuş ve tağyir edilmiş olduğunu idrâk et
mek güç değildir. Ve ne garip bir hukâkî çelişki
dir ki 1982 Anayasası, hem 131. maddesiyle Mil
lî Eğitim Bakam’ndan bağımsız bir Yüksek Öğre
tim Kurumu ihdâs ederek Tevhid-i Tedrîsat Kâ- 
nûnu’nu bozmakta ve hem de hemen akabinde

aynı kânûnun korunduğunu 174. maddeyle be
yân etmektedir!

Vallâhi, bendeniz, rahmetli Atatürk’ün dev- 
rimlerinden elimizde rezil edilmedik neyin kal
mış olduğunu çok merak ediyor ve Anayasa
larımızın korumasına rağmen devrim kânunla- 
nndaki bütün bu tahrifatın hangi kurnazlıklarla 
gerçekleştirilmiş olduğunu da anlayamıyorum. 
Yok eğer bu tahrifatları savunmak bâbında 
“Efendim, bu devrim kânûnları zamanın gerekleri
ne ve cemiyetin ortaya çıkan yeni ihtiyaçlarına gö
re tâdil edilmiştir" deniyorsa o zaman bu kânûn- 
ları anayasalarda ilk şekliyle dondurup da sanki 
bir dokunulmazlıkları varmış gibi bir efsâne ih
dâs ederek şeklen korunuyorlarmış gibi gösterip 
insanları kandırmanın ne gereği var?

• 1. “İrtica” kelimesi Arapça’dan dilimize
geçmiştir. İki ayrı yazılış şekli ve iki ayrı anlamı 
vardır. Arapça’da sonu “hemze” ile biten irticâ, 
“recâ” kelimesinden türetilmiş olup: umma, ümî- 
detme, ümit ediş anlamındadır. Sonu “ayın” har
fiyle biten ise: geriye dönme, yeniye karşı direnip 
eskiye geri dönmeyi murâd etme, gericilik, İs
lâm'dan uzaklaşarak Câhiliyye Devri âdetlerine 
rücü etme anlamındadır.

Arapça ve Osmanlıca’da “ayın” ile biten “irti- 
câ”dan türemiş olan sıfatlar ise: 1) kişilere yolla
ma yapıldığında: mürtecî, 2) davranış biçimine 
yollama yapıldığında da: irticaî’dir.

II. Meşrûtiyet’ten sonra ve Cumhûriyet döne
minde bâzı dinî duyarlılıkları da, aşağılayıcı [pe
joratifi bir anlam yükleyerek, “irticâ” diye ad
landırmak moda olmuştur.

“irticâ” ve “mürtecî” kelimeleri son olarak 
Atatürkçü Düşünce Derneği içindeki hiziplerin 
bile biribirlerini susturmak için ithamkâr bir si
lâh olarak kullanmaya başladıkları yeni bir se
mantik değer kazanmıştır.

2. Eğer hâfızam yanıltmıyorsa, Adâlet Bakanı 
Cemil Çiçek, 2006 yılının sonlarına doğru, irti- 
cânın bir hukuk kavramı olmadığım belirtip kâ- 
nûnlarda yer almayan bir kavrama dayanarak 
kimseye suç.isnat edilemeyeceğini bildirmişti. 
Cemil Çiçek, Türk Cezâ Kânûnu’nda tanımı bu
lunan suç teşkil eden eylemler söz konusu oldu
ğunda ise hiç kimseden izin almaksızın cumhu
riyet savcılarının görevlerini yapmaları gerekti
ğine de dikkati çekmişti.
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası (Sağlık-lş) 
Genel Başkanı Mustafa Başoğlu’nun, “Bilgi Edin
me Kânûnu” gereğince Cumhurbaşkanlığı, Baş
bakanlık, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Güven
lik Kurulu, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Diya
net İşleri Başkanlığı, Yargıtay, Danıştay, Adalet 
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ankara Cumhûriyet 
Başsavcılığı, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Rek
törlüğü olmak üzere bazı kurum ve kuruluşlara 
sorduğu “İrticâ nedir? İrticâ suç mudur? Suç ise 
kimler bu suçtan yargılanmıştır?" sorularına bir 
tek T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı cevap vermiş
tir. Başkanlığın cevâbı şöyledir:

“İrticâ klâsik kaynaklarda tanım ve izahı ya
pılmış bir terim değildir. Türkiye’nin dışında nâdi- 
ren kullanılmakla beraber, Arapça kökenli bir ke
lime olup “geriye dönmek” anlamına gelen “rucû” 
masdanndan türetilmiştir. Türkçe’de eşanlamlı 
olarak gericilik tâbiri ile birlikte kullanılmaktadır. 
Terakkinin zıddı olan irticâ kelimesi, Türkçe’miz
de, toplumda yeniliklere değer vermeyip, her yö
nüyle eskiyi özlemek veyâ eski düzeni getirmeye 
çalışmak anlamını ifâde eder. İrticâ kavramı psi
koloji, sosyoloji vb. alanlarda kullanıldığı gibi di
nî alanda da farklı biçimlerde algılanmaktadır. Bir 
yönüyle dinden sapmak, tekrar cehâlet ve şirk ha
yatına dönmektir. Diğer yönüyle irticâ, dinin 
özünden uzaklaşmak ve dini, temel ilkelerine aykı
rı olarak algılamak ve yorumlamaktır. Buna göre 
irticâ, kendini dindar sanan kimselerin bilerek ve
yâ bilmeyerek din kurallarından uzaklaşması, di
nin özünü bir tarafa atıp örfî şekline sarılmasıdır. 
İslâm’ın zahirine sıkı sıkıya bağlı kalmanın esas 
olduğunu ileri sürüp, bu esâsa riâyet etmeyen in
sanları dışlayan, onlara hayat hakkı tanımayan 
Hâricîler’in hareketi bu konuda tipik bir örnek teş
kil etmektedir”.

• İşin şaka tarafını artık bir yana bırakalım da 
Danıştay Başkanı Sumru Çörtoğlu’nun “Atatürk 
ilke ve inkılaplarına aykırı her türlü hareketin ir
ticâ olduğu”nu ifâde eden “irticâ tanımı"na cid- 

“drbtrşekiMîTîgilelim.—
İnsanların “efradını câmî, ağyarını m ânî”, 

yâni “aynı özelliğe sâhip olanların hepsini içine 
alıp farklı olanları dışarıda bırakan, eksiksiz ve 
fazlasız” tanımlara dayanmadıkları sürece: 1) 
üzerinde anlaşma sağlayabilecekleri, 2) sağlıklı 
ve 3) verimli tartışmalar yapmaları da aralarında

vahdeti sağlamaları da imkânsızdır. Aksine bu 
gibi tanımların toplumdaki vahdete katkıda bu
lunacak yerde nifak ve şikak tohumları olmaları 
ihtimâli de yüksektir.

Çağdaş Türkiye’de halkı yapay bir sınıflan
dırmaya tâbî kılmaya ve bunu psikolojik bir bas
kı aracı olarak kullanmaya yarayan üç kavram 
vardır ki bunlar doğru dürüst tanımlanmadıkla
rı, tanımlanamadıkları için gerginliklere, nifaka 
ve şikaka sebep olmaktadırlar. Bunlar: 1) “irti
câ", 2) “lâiklik”, ve 3) “kamusal alan" kavramla
rıdır.

İrticâ yalnızca Atatürk ilke ve inkılaplarına 
aykırı her türlü hareketten mi ibarettir? Diyanet 
işleri Başkanlığı’nm yukarıda takdîm etmiş ol
duğum beyânatından da anlaşılacağı veçhile irti
câ, aynı zamanda, “kendini dindar sanan kimsele
rin bilerek veyâ bilmeyerek din kurallarından 
uzaklaşması, dinin özünü bir tarafa atıp örfi şekli
ne sarılmasıdır” da. Devleti ferdin doğal hakları
nın korunması ve onun refahı için bir araç değil 
de ferdi devletin kulu olarak gören siyâsî ideolo
ji  de bir irticâdır.

Bugünün ekonomik ve sosyal şartları altında, 
Atatürk zamanında tesbit edilmiş ve devlet poli
tikası kılınmış olan altı okun umdelerinden biri 
olan, devletçilik ilkesine geri dönme özlemi de 
bir irticâdır.

Atatürk’ün 1934-1936 arasında dilin özleşti
rilmesi esnâsmda ittihaz etmiş olduğu ama daha 
sonra “Dili bir çıkmaza sokmuşuzdur, maksatları
mızı anlatamaz olmuşuzdur" diyerek vaz geçmiş 
olduğu konuşma tarzına dönüş de bir irticâ 
olurdu7.

Atatürk’ün Güneş-Dil Teorisi’ni bütün dille
rin kökenini açıklayan yegâne teori diye Millî 
Eğitim Bakanlığı tarafından icbâr edilmesi de ir
ticâ olurdu.

Çağdaş tıb yöntemlerini reddederek tedâvî 
için yalnızca attârların tavsiyelerine ya da uzak- 
doğu tıbbına rücû etmek de, bunların bütün te- 
dâvî edici hassalarma rağmen, bir başka irtica
dır.

Deneyler ve tahkîk edilmiş teorilerin, 1866 
yılında James Clark Maxwell’in ortaya atmış ol
duğu “Esîr varsayımı”nm  geçerli olmadığını or
taya koymuş olmasına rağmen hâlâ Esîr’in mev- 
cûd olduğuna inanılması da bir irticadır8.
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Türk milletinin iktisâ etmiş olduğu şapkayı giymek 

mecbûriyetindedir.Türkiye halkının da umûmî ser

puşu şapka olup buna münâfi bir itiyadın devamım 
hükümet mejıeder.

Madde 2 - İşbu kânun târih-i neşrinden itibâren me- 

rîyülicrâdır.

Madde 3 - İşbu kânun Büyük Millet Meclisi ve lerâ 

Vekilleri Heyeti taraflarından icrâ olunur.

2 kere 2’nin her zaman ve her yerde 4 ettiği 
iddiası da bir irticadır; zirâ 2+2 ancak “kalan 
grupları modülo sıfır” olan aritmetikte bu “4 ol
ma özelliği”ne sâhiptir.

Görüldüğü gibi bütün bu irticâların Atatürk 
ilke ve inkılaplarıyla hiçbir ilgisi yoktur.

Böylece, sağduyu ve iz’ân sâhiplerine, Danış
tay Başkanı Sumru Çörtoğlu’nun “irticâ tanı
mı” nm  aslâ ve de kat’a ‘ efradını câmî, ağyarını 
mânı” bir tanım olmadığı gösterilmiş olmakta
dır. Eğer Danıştay Başkanı irticâyı genel anlam
da Atatürk ilke ve ilkılaplarma tahsis etmeyip de 
1Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı her türlü 
hareket de bir tür irticâ olarak algılanmalıdır “ 
demiş olsaydı bu, herhalde, daha temkinli ve de 
işgal ettiği makâma daha yakışan bir beyân olur
du.
_Buraya kadar söylediklerim konunun avâma

hitab eden veçhesi hakkındadır. İşin bir de ha
vassa hitab eden ilmî veçhesi vardır. Her ilmin 
temelinde iyi tanımlanmış kavramlar yatar. 
Epistemoloji’ye göre [yâni bir ilmin ya da bir dü
şünce sisteminin dayandığı kavramların, tanım
ların ve metotların geçerlilik sınırlarını incele-

J ’- l . - -  r r Â T * Z > l  l ^ T T T - __________ i ____„ f l n l r i  4 - -----------
y \~İ.l i l ı ı ı l  G â i l l l a  g O r c j u ı ı  i\.a vT cU iiiii m u i i t ü v â  ittai9

kesin, açık ve seçik bir tanımı olmalıdır. Bu kri
tere göre Danıştay Başkam Sumru Çörtoğlu’nun 
“irticâ t a n ı m ı 1) Tam mıdır? Hayır! 2) Kesin 
midir? Hayır! 3) Açık mıdır? Hayır\ 4) Seçik 
midir? Hayıri

O hâlde hu tanım ilmî bir tanım değildir, 
Hukuk ilmine yakışan bir tanım hiç kere hiç de
ğildir. Sâdece hislerle ve asabi heyecanla yüklü 
bir tanımdır, vesselâm!

* * *

Notlar:
1 Bu alışılmışın dışı soyadının etimolojisi hakkında Bk.

Andreas Tietze, T arih i  ve E tim olo jik  Türkiye Türk- 

çes i L ü g ati , cild 1 A-E, s. 536 ’da çört ve yollama yap

tığı s. 531 ’de çot/çöt/çört kelimeleri; Simurg Kitapçı

lık, Yayıncılık ve Dağıtım Ltd Şirketi ve Österreic

hische Akademie der W issenschaften, Istanbul-W i

en, 2002.

2 Erkam: Rakkamlar.

3 Madde 1 - Türkiye Büyük Millet Meclisi âzaları ile 

idâre-i umûmiye ve husûsiye ve mahalliyeye ve bilu

mum müessesata mensup memûrin ve müstahdemin

4 Benim gibi sütten ağzı yanan birinin yoğurdu üfleye

rek yemesi kaçınılmazdır. Görüyorsunuz, sırf söz 

konusu olan devrim  kânununu  çiğnememek için ba

bamın, anamın ve içinde yaşadığım Üsküdar’ın bana 

ilkâ etmiş olduğu görgünün, zerâfet ve nezâketin ar

kasına mecbûren bir tekme atıyor ve, edebime aykı

rı da gelse, bu bay an a  artık “Hanımefendi” diyemi

yorum.

5 Ersatz: Almanca bir kelime olup “gerekli olanın yeri

ne ikâme edilen düşük kaliteli malzeme” anlamında

dır. Şerbet yaparken şekerin yerine glikoz, sahlep ya

parken sahlebin yerine ararot konulması gibi.

6 “Sayın”m İtalya’daki eşdeğeri “L’onorabile”dir ama 

yalnızca cumhurbaşkanına ve Millî Meclis ile Senato 

üyelerine uygulanır.

7 3 Ekim 1934 târihinde Ankaraya gelen İsveç veliahdı

Prens Güstav Adolf onuruna Çankaya köşkünde ver

diği ziyâfette Atatürk aynen şu konuşmayı yapmıştır:

“Bu gece Ulu konuklarımıza Türkiye’ye uğur getirdikle

rini söylerken duygum tükel özgü bir kıvançtır. Bu

rada kaldığınız uzca sizi sarmaktan hiç durmayacak 

ılık sevgisi içinde bu yurtta yurdumuz için beslenmiş 

duyguların bir yankusunu bulacaksınız. İsveç-Türk 

milletlerinin kazanmış oldukları utkuların silinmez 

damgalarını tarih taşımaktadır. Süerdemliği önü bu 

iki millet ünlü şanlı sözlerinin derinliğinde sonsuz 

tutmaktır. Ancak daha başka bir alanda da onlar er

demlerini o denlü yaltırıklı yöndemle göstermişler

dir. Bu yolda kazandıkları utkular gerçekten daha az 

özence değer değildir. Avrupanm iki bitim ucunda 

yerlerim bekiten milletlerimiz ataç özlüklerinin tüm 

ıssılan olarak baysak önürme uygunluk kıdacıları ol

muş bulunuyorlar. Onlar bugün en güzel utkuyu ka- 

zanlaya anıklanıyorlar. Baysal utkusu. Yetmişbeşinci 

doğum yılında oğuz babanız bütün acunda saygılı 

bir sevginin sövücü ile çevrelendi. Genlik baysal 

içinde erk sürmenin gücü işte bundadır.” [Kaynak: 

Enderun/http://www.sinanoglu.nel/fikirâmeyda- 

ni/archive/index.php/t-49291

8 Bk. Ahmed Yüksel Özemre, Saîd Nursî’nin Eserinde

Esîr Kavramı, Euro Agenda/Avrupa Günlüğü, sayı:

5, s. 309-313, 2004; ve www.ozemre.com
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y a z  k u r s l a r i  I Yaşayan İslâm

YAZ KUR'ÂN KURSLARI VE BİR TEKLİF

NECİP YOLCU

• lk ve orta dereceli okullarımız uzun bir tatile
giriyor. Çocuklarımızın din eğitimi almaları
için tatil süreci iyi bir fırsat oluşturmaktadır. 

Elbette düzenlenecek yaz kursları, yoğun bir eği- 
tim-öğretim faaliyetinden ziyade, daha çok eğiti
mi öne alarak sosyal etkinliklere ağırlık verilme
lidir. Bu konuda neler yapılabilir?

Elbette yaz kurslarında ortam ve muhteva bü
yük önem taşımaktadır.

Özellikle büyük şehirlerimizde mevcut 
Kur’an Kursları binaları yaz kursları için yeterli 
olmamaktadır. Bu sebeple camilerimizde de kurs
lar düzenlenmektedir. Bu meseleye Diyanet İşleri 
Başkanlığı Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çö
züm bulabilir. Örneğin, hiç olmazsa ihtiyaca ce
vap verme konusunda yetersiz kalan Kur’an 
Kurslarımıza ilaveten İmam-Hatip Liseleri ve ba
zı İlköğretim okulları devreye sokulabilir. Öğren
cilerimiz daha ferah mekânlarda ve sosyal aktivi- 
teye uygun ortamlarda Kur’an eğitimlerini alma
lıdırlar. Amaç sadece Kur’an eğitimi vermek de
ğil, bununla birlikte, okul imkânlarından yararla
narak eğitim faaliyetleri; seminer, sinevizyon, 
sportif faaliyetler, dini musiki, yüzme, bilgisayar 
kullanımı gibi kültürel ve sosyal etkinliklerle de 
desteklenmelidir. Yaz kursları için camilerimiz 
elverişli ortamlar değildir. Bazen bu mekânlarda 
yapılan eğitim-öğretim faaliyetleri dostlar alış-ve- 
rişte görünsün misâli çok da verimli olmamakta
dır.

Son zamanlarda bazı sivil kuruluşların bu eği
tim faaliyetlerine katıldıkları görülmektedir. Son 
derece uygun olmayan mekânlarda yapılan bu 
eğitim-öğretim faaliyetleri verimli olmadığı gibi,

iş biraz da bazı yörelerde rantçılığa dönüşmekte
dir. İşin içerisine yemek, servis, ayrıca yatılı sta
tüsü durumlarında özel ücretler de girdiği için 
yüksek düzeylerde ücretler talep edilmektedir. 
Bu konularda da yeniden bir düzenleme yapılma
ya ihtiyaç vardır.

İşin bir başka boyutu da bu kurslarda görev 
alacak olan eğitimcilerin pedagojik performans
larıyla ilgilidir. Hz. Peygamber (s.): “Sizin en ha
yırlınız Kur’an’ı öğrenen ve başkasına öğretendir” 
buyurmaktadırlar. Bu çifte övgüye mazhar olabil
mek için gayret sarf etmeliyiz. Kurslarda görev 
alacak gerek cami görevlilerimiz ve gerekse İlahi
yat mezunu öğretmenlerimiz mutlaka yeni me
totların anlatıldığı hızlandırılmış hizmetiçi eğitim 
ve öğretim seminerlerinden geçirilmelidir. Bu
nun planlaması mutlaka yaz tatilinden önce ya
pılmalıdır.

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığımızın yaz 
kurslarında görev alacak olan din görevlilerimize 
ek ders ücreti verme gibi maddi anlamda destek
lemiş olması verimlilik açısından büyük önem ta
şımaktadır. Peygamber mesleğini icra ettiklerine 
inandığımız Din Görevlilerimiz zaten öteden be
ri gönüllü ve özverili olarak bu görevlerini yap
maya çalışıyorlar. İş hayatında verimliliği artır
mak için insanın şevklendirilmeye ihtiyacı var
dır. Biz zaten bu işin mutlaka canu gönülden ya
pıldığına inanıyoruz. Bunları neden söylüyorum. 
Birkaç sene önce, komşumuz Gürcistan’ın Tiflis 
şehrinde bulunan bir büyük Kilise’yi gezdik. Bu 
ülkede her kilise bizim Osmanlı mimarisinde ol
duğu gibi külliye şeklinde yapılmış. Sosyal etkin
liklere uygun müesseselerle donatılmış. Fakirler
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için üç öğün yemek verilmektedir. Bir Kilise’de 
en az, üç papaz görevlendirilmiş, papazlar seçilir
ken fiziki yapısına ve bilgisine dikkat edilmiş. 
Çok güzel giyim tarzları var. Ayrıca beden dili 
eğitimi de almışlar. Maddi imkânları yerinde. Her 
bir papaz en az iki dil biliyor. Her seviyede insa
na hitap edebilecek bilgi ve taktikle yetiştirilmiş
ler. Özellikle gençlerle daha çok içli-dışlılar. Din 
eğitiminden önce, dini sevdirmeyi ve bir ihtiyaç 
olarak kavratmayı öncelemişler. Elbette bu pa
pazların arkasında para babaları Dünya Kiliseler 
Birliği var. Yahudi-Hıristiyan karması Soros Vak
fı var. Çalışmalarını yıllardır câhil bırakılmış Kaf
kas Müslümanları üzerinde daha çok yoğunlaş
tırmışlar. Batum’un büyük kilisesinde Müslü
manlıktan Hıristiyanlığa geçen üç ailenin töreni
ni izledik büyük bir hüzünle. Bugün eğer ülke
mizde bir misyonerlik tehdidi sözkonusu ise bu 
noktada herkesin duyarlı olması gerekmektedir. 
Eğer biz de çocuklarımıza gerekli ve gerektiği şe
kilde din eğitimini vermezsek, çocuklarımız mis
yonerlerin tuzaklarına düşebilirler. Şimdilik bu 
tehlike uzaklardadır. Ama Avrupa Birliğine girdi
ğimiz zaman durumlar çok farklı olacaktır. İşte 
yaz kurslarında öğrencilerimize Kur’an öğret
mekle birlikte dini ve dini değerleri sevdirmeyi, 
ayrıca dinin insan için bir ihtiyaç olduğunu kav
ratmayı hedeflemeliyiz.

Yaz kurslarında nasıl bir eğitün-öğretim 
yöntemi izlenmelidir?

Bu konuda Hz. Peygamberin eğitim-öğretim 
konusunda her zaman geçerliliğini koruyabilecek 
evrensel nitelikteki uygulamaları bizim için 
önemlidir. Onun eğitim ve öğretim alanında orta
ya koyduğu evrensel ilkelerden bazıları şunlardır:

Hz. Peygamber okuma ve yazmaya büyük 
önem vermiştir. Mutlaka Müslümanların bilgi se
viyesi yükseltilmelidir. O, bu sebeple Mescid-i 
Nebî’nin içinde ‘ashab-ı suffa’ denilen mekanda 
özel eğitim çalışmaları yürütmüştür. O, sevgi ile 
örülü bir sohbet geleneği başlatmıştır. Bedir Sava
şı esirlerinden 10 Müslümana okuma-yazma öğ
reten müşrikleri serbest bırakmıştır. Bazı sahabe
lerin dil öğrenmelerini teşvik etmiştir. Kur’an’m 
ilk inen âyetlerinin okuma ve kalemden bahset
mesi bu dinin okuma ve yazmaya verdiği büyük 
önemi gösterir. İslam tarihinde kurulan medeni
yetlerin itici gücü bu mesajlar olmuştur, Asr-ı sa
adet, aynı zamanda Müslümanların bilgi üretmek 
suretiyle bilgi çağını yaşamalarının en büyük gös
tergesidir. Bugün kalkınmış ülkeler artık sanayi 
ürünleri yerine bilgi pazarlamaya gidiyorlarsa, bu 
konu üzerinde ciddi çalışmalar yapmamız gerek
mektedir. Yoksa, Müslümanlar olarak tarih dışı 
kalmaya devam ederiz.

İslam eğitiminin en önemli temel ilkelerin
den birisi dayağa, yani fiziksel şiddete yer ver
memektir. Bu ilkeye özellikle özen gösterilmeli
dir. Eğitimde çocuğa uygulanacak şiddet ömür 
boyu dindarlara ve dini değerlere soğuk bakması
na vesile olur. Günümüzde din karşıtı bir tutum 
sergileyen bazı kimseler kendileriyle yapılan ko
nuşmalarda geçmişte bir hocanın attığı bir tokatm 
kendisini, dine soğuk bakmaya götürdüğünü ve 
dinden uzaklaşıp tanrıtanımaz bir kimliğe bürün
düğüne sebep olduğunu itiraf etmektedir. Bu ko
nuda itici bir öğretmen olmak yerine cezbedici bir 
öğretmen olmayı seçmeliyiz. Unutmayalım ki, 
sevgiyi temel almayan bir dinin, kitlelerde taban 
oluşturma şansı yoktur. Elhamdülillah, dinimizin 
temeli sevgiye dayalı olduğu için dünya nüfusu
nun _’ü müslümandır. Burada dini doğru temsil 
etmeye büyük ihtiyacımız vardır. Özellikle din 
eğitimiyle ilgilenen insanlar mutlaka insana sevgi 
temelli bir yaklaşımı genel ilke kabul etmelidirler.

Şayet çocuklarımıza öğrettiğimiz konular 
pratiğe yönelik ise önce kendimizin uygulama
sı ve uygulamalı bir şekilde öğretmemiz gere
kir. Bu da eğitimde çok önemli bir ilkedir. Söz ve 
hâl Müslümanlığını birlikte sentezlediğimiz tak
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dirde mutlaka insanlara tesir edebiliriz. Hasbî ol
mak gerekmektedir. Yoksa “ele verir talkını kendi 
yutar salkımı” kabilinden olursa, böyle bir eğitim 
faydalı olmayacaktır. Bir kimse düşünelim ki, 
kendisi yalan söylerken başkasına yalan söyleme; 
kendisi namaz kılmazken başkasına namaz kıl; 
kendisi sigara içerken başkasına aman sigara iç
me çok kötüdür demesinin bir anlamı yoktur. En 
kalıcı eğitim, yaşama geçmiş ilkelerin eğitimidir.

Bir konuyu öğrencilere iyice kavratmadan 
diğer bir konuya geçmemeliyiz. Maalesef bugü
nün eğitim sisteminde -buna din eğitimi de da
hil- müfredat programlarını yetiştirmek adına öğ
renciler yoğun bir bilgi bombardımanına tabi tu
tulmaktadır. O halde yapılması gereken çok şey
ler öğretmek yerine, az da olsa bilgi ile birlikte 
şuur vermeyi öne almak daha faydalıdır. Çünkü 
İslam eğitim anlayışında az da olsa devamlı olan 
makbuldür.

İzleyeceğimiz eğitim-öğretim metodunda 
öğrencileri bıktırmamak ve usandırmamak 
esas alınmalıdır. Bu konuda Hz. Peygamber 
Efendimizin: “Kolaylaştırın zorlaştırmayın, müj
deleyin nefret ettirmeyin” sözü eğitim yöntemimiz 
olmalıdır. Ne kadar önemli bir ilkedir bu. Eğer 
yaz kursları bir cazibe merkezi haline getirilirse, 
ben inanıyorum ki, sekiz ayda verilenler iki ayda 
verilecek ve öğrencilerimiz büyük bir özlemle ge
lecek seneye bu kursları iple çekeceklerdir.

İyi bir eğitimci eğitime tabi tuttuğu kimsele
rin yaşını, kapasitesini, bilgi, beceri ve kültür 
seviyelerini mutlaka dikkate almalıdır. Dini 
bilgileri anlatırken, çocuklarımızın yaş ve kavra
ma dereceleri göz önünde tutulmalı, misâller sa
habe ve İslam büyüklerinin hayatından canlı bir 
şekilde verilmelidir. Bugünle dün arasında köp
rüler kurulmalıdır. Örnekler yaşanmayacak olay
lardan değil, günlük hayatta yaşanılması kolay 
olay ve olgulardan seçilmelidir. Çünkü Hz. Pey
gamber (a.s): “İnsanların akıl seviyelerine göre ko
nuşunuz” demek suretiyle buna işaret etmişlerdir. 
Bundan dolayı konular, örnek olaylarla sunulur
sa, kavranması daha da kolaylaşır. Muhatap veri-

mak, hem onların katılımını sağlamaya ve 
hem de muhakemelerini geliştirmelerine ön
ayak olacaktır. Böyle bir eğitim modeli, onların 
zekâlarının gelişimine de katkı sağlar. Eğitimin 
ezber yanı olduğu gibi, muhakeme yanı daha 
çoktur. Elbette bazı bilgiler, örneğin namaz dua 
ve sureleri ezberletilirken, ezberlenen metinlerin 
arkaplanı da kavratılmalıdır. Bu alanda öğrenci
mize, dini bilgilerin öğrenilmesi gerektiği bir ih
tiyaç olarak algılatılmalıdır.

İnsan, takdir edilmeyi seven bir varlıktır. 
Eğer çocuklarımız kendisine sorulan soruya doğ
ru cevap verirlerse, mutlaka hem sözle ve hem de 
maddi bir şeyle ödüllendirerek teşvik ve takdir 
edilmelidirler. Bu konuda zengin Müslümanlara 
iş düşüyor. Yaz kurslarında gayretli eğitimciler, 
varlıklı Müslümanlarla görüşerek birçok güzel fa
aliyetler yaptıklarını görmüşüzdür. Ödüllendiril
meye dayalı bu faaliyetler artırılmalıdır. Halkımız 
da bu konuda Kur’an öğreticilerimize yardımcı 
olmaları gerekir. Bu tür faaliyetler mutlaka yaz 
kurslarından önce planlanmalıdır.

Bu yıl düzenlenecek kurslarda yenilik olmalı
len mesaja olumlu tepkide bulunur.

Din eğitiminde izlememiz gereken yöntem
lerden birisi de monolog temelli olmak yerine 
diyalojik temelli olmalıdır. Olayın içine öğren
ciyi de çekmek lazım. Mesela, öğrencilerimizin il
gisini derse çekmek ve onların katılımını sağla
mak adına ortaya soru atarak dikkatleri topla-

ve hocalarımız büyük bir heyecan ve aşkla bu işe 
dört elle sarılmalıdırlar. “Allah’ın dinine çağı
ranlardan daha güzel kini vardır?” ilahi öğretisi
ne mazhar olmak kadar insana hangi duygu, 
müjde ve davranış mutluluk verebilir?

Selam olsun, eğitim cihadına katkıda bulu
nan peygamber varislerine!..

HAZİRAN '07 ÜMRAN 63
PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Yayaşayan İslâm7 1 7 _______________ L

BULUŞTURALIM

DR. KERİM BULADI

B u yazımızda çocukların ve gençlerin Kur’ân 
eğitimine karşı gösterdikleri ilgiyi, aldıkla- 
rı hazzı ve hissettikleri mutluluğu ele alaca

ğız. Kur’ân, çocukların temiz fıtratlarında derin 
tesirler bırakmaktadır. İslam fıtratı üzere doğan 
çocukların, istikamet üzere hayatlarını sürdür
meleri ve manevi dünyalarını zenginleştirmeleri, 
dünya ve âhiret mutluluğunu elde etmeleri, Allah 
sözü olan Kur’ân’la kurdukları münasebete ve ya-
IrTnllfT'' V }-,, „/v .«»!, Kil İTİ *4 4 X, lY-în Acr ’ C r .ix i ix x i^ a  . 13u  D x iii .lU .ig l i y ü i ,  r i b i - l  kJ<X~

âdetten günümüze kadar bütün İslam tarihi bo
yunca Müslümanlar, küçük yaştan itibaren ço
cuklarına Kur’ân eğitimi vermiş, Kur’ân’ı, temel 
eğitimin ana konusu yapmışlardır.

İslam fıtratı üzere yaratılan ve tertemiz bir ha
yata sahip olan çocuk, Kur’ânla buluşmaktan ve 
tanışmaktan büyük mutluluk duyar. Çocukların 
bu mutluluğunu kendi lisanları ile tespit etmek, 
yaşadıkları mutluluğu paylaşmak ve akranlarını 
da özendirmek için onlara bazı sorular yönelttik. 
Geçtiğimiz yıl, 2005-2006 yılı örgün eğitiminin 
tamamlanması ile başlayan yaz Kur’ân Kursların
da okuyan öğrencilerin tecrübelerini hep beraber 
okuyalım.1 Çocukların cevaplarını doğal olarak 
ve herhangi bir düzeltme yapmadan veriyoruz. 
Her tırnak arası, ayrı bir öğrenciye aittir. Birbirine 
benzeyen ya da aynı ifadeleri ve yorumları içeren 
cevapları, tekrar da olsa vermeye gayret edeceğiz.

l-Kur’ân-ı Kerim le Buluşmak ve Tanışmak 
Sizde Ne Gibi Duygular Meydana Getirdi?

“Kur’ân-ı Kerîm’i tanımak, okumak mucize
dir, güzelliktir. Ahlâk ve iman ışığı verir Kur’ân.”

“Kur’ân, beni duygusallaştırdı. Yaramazlık yap
mamamı öğretti, mutlu oldum.” “Çok mutlu ol
dum. Bana heyecan ve sevinç verdi.” “Kur’ân 
Kursunda yazıları okumaya başladığımda bende 
bir mutluluk doğmuştu. Kur’ân yazılarını oku
maktan gittikçe zevk almaya başladım ve de o 
mübarek dinimizi öğrenmeye başlamıştım. Pey
gamber ve Allah aşkım daha fazlalaşmıştı.”

“Kur’ân’la buluşmak bana Allah’a daha yakın
O li l lâ y i  SHgiâCU I  I  -j r ~ —  A  T_ 1  J S İ - , ,   Z i  -  J  _
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artıyor.” “İçime rahatlık ve huzur veriyor.” 
“Kur’ân-ı Kerim’le buluşmak ve tanışmak çok gü
zel duygular meydana getirir.” “Öncelikle Allah’a 
daha yakın olduğumu hissettim.” “Beni her oku
duğum da rahatlatıyor yani huzur veriyor, çok 
güzel bir şey.” “Kendimi çok rahat ve huzurlu 
hissediyorum. Bende Allah’a ibadet etmek gibi 
duygular meydana getiriyor.” “Kur’ân-ı Kerim’le 
buluşmak, beni çok mutlu ediyor. Çünkü onda 
Müslümanlara yollanan emirler, âyetler, sûreler 
vardır. Onun için Kur’ân’la buluştuğum için çok 
mutluyum.” “Daha önceden de tanımıştım. O 
yüzden bu sene farklı bir duygu oluşmadı. Yalnız 
hocamın değişmesi ve hocamızın da tanınmış bir 
hoca olması biraz heyecanlandırdı.” “Ben Kur’ân- 
ı Kerim’le küçük yaşta tanıştım. O zamanlar kü
çük olduğum için pek bir şey anlamıyordum. 
Şimdi ne kadar güzel bir Kitap olduğunu ve Allah 
ile bütün canlılar arasındaki ilişkiyi öğrettiğini 
anladım.”

“Kur’ân-ı Kerîm’i okuyarak ibadetlerimi yeri
ne getirmeye başladım.” “Kur’ân’ı okuyunca ken
dimi Allah’a daha çok yakın hissediyorum. Al
lah’ın emir ve yasaklarına daha fazla uymaya ça
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lışıyorum.” “Kur’ân’ı çok seviyor ve mutlu oluyo
rum. Kur’ân’ı okumak içimi rahatlatıyor.” 
“Kur’ân okuduğumda kendimi iyi hissediyorum” 
“Öncelikle kapanmak istedim. Namaz kılmak is
tedim. Kur’ân vazgeçilmez bir hobi haline geldi. 
Kur’ân okumayı seviyorum bir daha bıkmamaca- 
sma.” “Herkese daha anlayışlı, merhametli oluyo
rum. Kendimi başkalarının yerine koyuyorum.” 

“Kur’ân-ı Kerîm’i okuyunca, insanın içinde 
bir rahatlama oluyormuş gibi. Allah’ın emirlerini 
ve yasaklarını öğrenebileceğimiz en doğru kitap, 
Kur’ân-ı Kerîm’dir.” “Kur’ân’ı okumaya başlayın
ca o gün çok mutlu oldum.” “Dinime daha bir sı
kı bağlandım.” “Kur’ân’ı öğrenmek çok güzel bir 
duygu.” “Kur’ân-ı Kerîmle buluşmak bana huzur 
veriyor. Kur’ân’ı okuyunca sanki kendimi başka 
bir gezegende gibi hissediyorum.” “Bir okudum 
mu bir daha bırakmak istemiyorum. Sanki ona 
bağlanıyorum. Baştan sona kadar okumak istiyo
rum. Onu okuyunca sanki harfler bana bir şeyler 
anlatıyor.” “İlk defa Kur’ân okumayı öğrendim. 
Etrafımdakilere daha terbiyeli davranıyorum. 
Çünkü burada Ahlâk ile ilgili şeyler anlatıyorlar 
ve ben ise etrafıma ahlâklı davranıyorum.” “Ben 
artık kendimi dindar birisi zannettim ve çok 
mutluyum.”

“Kur’ân-ı Kerîm’le tanışmak, benim kötü huy- 
. larımı giderdi. İçime daha çok iman ve güven gel
di.” Allah’ın kitabını okuyunca içimdeki kötülük
leri unutuyorum.” “Allah ile aramdaki ilişkiyi 
meydana getirdi. Huzura kavuştum. Böyle bir hu
zuru başka bir şeyde bulamadım.”

Uyuşturucu, alkol, sigara gibi zararlı madde
lerin ve alışkanlıkların ilköğretim seviyesindeki 
çocukları bile etkilediği, hatta 11-12 yaş grupları
na kadar indiği söylenmekte, yazılmakta ve rapor 
edilmektedir. Böyle bir ortamda Kur’ân-ı Ke
rimle buluşma ve tanışma hakkında izlenimleri
ni aktardığımız çocukların duygularını iyi tahlil 
etmek, isabetli değerlendirmeler yapmak ve doğ
ru okumak toplumun, devletin, milletin hatta in- 
sanlığınselameti açısından büyük önem taşımak
tadır. Ahlakî yozlaşmanın, dinî tahribatın derin
lemesine yaşandığı, bize tevarüs eden örf, adet, 
gelenek ve göreneklerden uzaklaşmaların süratli 
bir şekilde ivme kazandığı ve tarihî gerçeklerle 
köprülerin atıldığı bir dönemde, istikbalin garan
tisi durumunda olan çocukların, mesajlarına ve 
hissiyatına iyi kulak vermek mecburiyetindeyiz.

“Kur’ân’la buluşmak ve tanışmak sizde ne gibi 
duygular meydana getirdi” sorusuna, çocukların, 
hatta kimi ergenliğine adımını atmış gençlerin 
verdiği cevaplar, Kur’ân’m onların körpe duygula
rını nasıl yeşerttiği, gönül dünyalarını nasıl huzu
ra gark ettiği, yaşantılarında ne gibi tesirler uyan
dırdığı gerçeğini açık bir şekilde göstermektedir.

“Kur’ân beni duygusallaştırdı. Yaramazlık 
yapmamamı öğretti. Ahlâkım gitgide artıyor. 
Kendimi Allah’a daha fazla yakın hissettim. Al
lah’ın emir ve yasaklarına daha fazla uymaya ça
lışıyorum. Herkese daha anlayışlı ve merhametli 
oluyorum. Kur’ân’la buluşunca, etrafıma pozitif 
enerji gönderiyorum. Kur’ân ahlakımı düzeltti. 
Kur’ân okumak bana yardım severliği öğretti. Di
nime daha sıkı bağlandım. Kur’ân’la tanışınca ka
panmayı ve namaz kılmayı istedim.” gibi ifade ve 
açıklamalar, Kur’ân’la buluşmanın ve tanışmanın 
çocukların dünyasında, yaşantılarında nasıl yan
sımalar yaptığını ve derin izler bıraktığını göster
mektedir. Çocukların, Kur’ân’la buluşmak ve ta
nışmakla çevrelerine karşı iyi bir insan olmanın 
gayreti içerisine girdiklerini, ahlaklarında düzel
me ve imanlarında artma olduğunu söylemeleri 
değerlendirilmesi gereken önemli bir konudur. 
Ayrıca bu düşünceler ve izlenimler, çocukların 
dindar ve ahlaklı yetişmesinde Kur’ân’m büyük
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rolünün olduğunu belgelemektedir. Çocukların 
ve gençlerin “Kurân’la buluşmak ve tanışmakla, 
Allah ile yakınlığımız arttı” şeklindeki itirafları, 
dikkate şayandır. Gerçekten Kur’ân, insanı âlem
lerin Rabbi olan Allah’a yaklaştırmada en önemli 
unsurdur. —

Kur’ân; gençlerin ve çocukların iç dünyaları
na tarifi zor bir huzur ve mutluluk getirmektedir. 
“Peygamber ve Allah aşkım arttı. Kur’ân okuyun
ca, kendimi huzurlu ve rahat hissediyorum. 
Kur’ân okumak içimi rahatlatıyor. Kur’ân oku
yunca, insanın içine huzur geliyor. Kur’ân’la ta
nışmak bana huzur ve mutluluk verdi. Kur’ân 
okuyunca sanki kendimi başka bir gezegende gi
bi hissediyorum. Kur’ân’la buluştuğum zaman 
sanki yeni doğmuş gibi oldum. Bende çok acayip 
duygular meydana getirdi. Kur’ân’la tanışmak be
ni öyle etkiledi ki, artık bütün sıkıntılarımı yrpk 
etmeye başladı” gibi açıklamalar ve duygular hiç
bir eğitimin, öğretimin ve kitabın veremediği 
mutluluğu ve gönül huzurunu, Kur’ân’m sağladı
ğını göstermektedir. Zira, çocukların ve gençlerin 
kirlenmeyen bembeyaz ve saf olan fıtratlarını 
Kur’ân, koruma altına almakta ve geliştirmekte
dir. Kur’ân, onların fıtratı ile bütünleşmektedir. 
Kur’ân, insanların yaratılış gayesini açıklamak ve 
insanlığı hidayete erdirmek için gönderilmiştir.

Bugün çocuklarımıza ve gençlerimize verece
ğimiz en önemli destek onların temiz fıtratını ko
rumak, geliştirmektir. Yaratılışının derinliklerin
de Allah Teâlâ’nm varlığını, birliğini ve kudretini 
tanıma istidadında olan çocuklara ve gençlere ya
pılacak en önemli yardım, onları Kur’ân’la buluş
turmak, desteklemektir. Çocukların ve gençlerin 
fıtratları, Kur’ân’m ilke ve düsturları ile destek
lendiği ve beslendiği taktirde, hem kendilerine, 
hem ailelerine, hem cemiyetlerine, hem milletine 
hatta bütün insanlığa faydalı olacaklarını asla 
unutmamak gerekir.

2- Kur’ân-ı Kerîm’i Okumak 
Size Gönül Huzuru Veriyor mu?

Bu kısımda, çocukların Kur’ân’ı okuduklarında 
gönül dünyalarında nasıl mutluluk ve huzur his
settikleri üzerinde durulmak istenmiştir. Bir ço
cuğun, yapacağı bir işi, faaliyeti sadece yönlen
dirme ve yaptırımla değil, kendi arzu ve isteği ile 
yapması önemlidir. Eğer bir çocuk, bir işi seve

rek, haz alarak ve isteyerek yapıyorsa, bu taktir
de verim alınır. Kur’ân-ı Kerîm’i okumak da böy- 
ledir. Eğer çocuk Kur’ân’ı . Allah’ın kelamı olduğu 
bilinci ile eline alıyor ve onu okuyorsa, böyle bir 
yaklaşımın, çocuğun gönül dünyasında büyük te
sirler uyandıracağı muhakkaktır. Bu sebeple en 
başta çocuklara bu şuuru vermek gerekmektedir.

Çocukların yakarıdaki soruya verdikleri ce
vaplar özet olarak şöyledir: “Kur’ân okumak, ba
na çok huzur veriyor. Okuyunca insan çok mut
lu oluyor. Başkaları için bilmem ama benim için 
öyle.” “Benim için Kur’ân okumak, bir kere uyu
yup sanki cennete girmiş gibi ve Allah’ı Kur’ân-ı 
Kerîm’le tanımak gibi oluyor. Yani Kur’ân, bize 
kendini ve Allah’ı tanıtıyor. Bu yüzden bana gö
nül huzuru veriyor.” “Evet veriyor. Kur’ân oku
yunca içim ferahlıyor. Kur’ân okumak bana hu
zur veriyor.” “Kur’ân okumak hem de çok huzur 
veriyor. Çünkü Allah’ın emirlerini okuyorum.” 
“Evet. Kur’ân okuduğum zaman sanki çok hafif 
ve çok huzurlu oluyorum.” “Kur’ân-ı Kerîm’i 
okuduktan sonra içimde bir huzur oluşuyor ve 
kendimi güvende olduğumu hissediyorum.” 
“Kur’ân-ı Kerîm’i okuyunca içimi güzel bir duy
gu kaplıyor.” “Kur’ân okumayı seviyor ve huzur 
buluyorum.” “Kur’ân-ı Kerîm”i okuyunca içime 
bir rahatlık çöküyor ve çok huzur buluyorum.” 

“Kur’ân-ı Kerîm okuyunca içim huzur ile do
luyor ve bazen diyorum ki, iyi ki bu Kur’ân kur
suna gelmişim.” “Tabi ki Allah’ın kelamını oku
mak, Allah Teâlâ ile konuşmak ve O’nunla mu
habbet etmek ne güzel bir duygu. Tabi ki Kur’ân 
okumak gönül huzuru veriyor.” “Kur’ân okumak 
gönül huzuru veriyor. Çünkü Kur’ân-ı Kerîm’i 
okuyan herkes yumuşar.”

“Evet, Kur’ân okumak bana huzur veriyor. 
Çünkü okumak ve öğrenmek benim en sevdiğim 
şeydir. Meselâ Kur’ân okumak dünyanın en güzel 
şeyi.” “Kur’ân okumak tabi ki huzur veriyor. Al
lah’ın kelamını okumak, Allah’ın hoşnutluğunu, 
Peygamberimizin sevgisini kazanmak, sevap işle
mek nasıl vermesin ki.” “Kur’ân okumak gönül 
huzuru veriyor. Çünkü öbür dünyaya Kur’ân-ı 
Kerîm bilmiş ve okumuş bir kul olarak gidersem 
gönlüm huzurlu olur.” “Kur’ân okumak elbetteki 
gönül huzuru veriyor. Huzur, zaten Kur’ân ve ya
şantısı ile elde edilir, diye düşünüyorum.” 
“Kur’an okumak gönül huzuru veriyor. Çünkü 
Allah ile konuşuyorum.”
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Çocuklara yazılı olarak yö
neltilen bu soruya çocukların 
hemen hepsi “Evet” diye ce
vap vermiştir. “Kur’ân oku
yunca içim ferahlıyor, huzur 
buluyorum, hafifliyorum.
İçimde huzur hissediyor ve 
güvende olduğumu düşünü
yorum. İçimi güzel bir duygu 
kaplıyor. İçime rahatlık çökü
yor. Çok mutlu oluyorum.
Kur’ân okuyunca meleklerin 
yanımda olduğunu sanıyo
rum. Kur’ân okumak insanın 
içindeki kötü duyguları gider
diği için okurken gönül rahat
lığıyla okuyorum. Allah’a bi
raz daha yaklaştığımı hissedi
yorum. Allah’a ve Peygamber 
Efendimize yakınlaşmış gibi oluyorum. Gönlüm
de çiçekler açıyor ve çok ama çok huzur buluyo
rum. Sanki kalbimde hiç dert, keder yokmuş gibi 
oluyorum” gibi ifade ve ikrarlar, çocukların ortak 
duygularını, Kur’ân’m onların tertemiz dünyasın
da yaptığı tesiri ve oluşturduğu huzur iklimini 
göstermektedir.

Çocuklar Kur’ân’ı okumak ve tanımakla terte
miz fıtratları ile buluşuyor ve bütünleşiyorlar. 
Her doğan çocuğun İslâm fıtratı üzere doğması, 
yaratılışlarının derinliklerinde hakkı tanıma ve 
sevme kabiliyetinin olması, onların Kur’ân’la 
mutlu olmasını sağlamaktadır. Çünkü Kur’ân, 
onları yaratan ve yaratılışta onları tertemiz ve gü
nahsız olarak dünyaya getiren Allah’ın kelamıdır. 
Gerçekten Allah’ın kelamı ile tanıştırılması halin
de ona itiraz edecek, onunla mutlu olmayacak ve 
huzur bulmayacak hiçbir çocuk yoktur. Ancak 
ergenlikten sonar fıtratları, çeşitli etkilerle, gü
nahlarla, isyanlarla lekelenen kimseler, 
Kur’ân’dan kaçar. Ama yine de onları dosdoğru 
yola götürecek ve onları temizleyecek olan 
Kur’ân’dır.

-  “Kur’ân okurken Allah’ımı ve Peygamberimi 
hissediyorum. Kur’ân’ı bitirip hoca olacağım. İn
sanları okutup Kur’ân’a geçireceğim. Onların da 
okumasını istiyorum. “Sizin en Hayırlınız Kur’ân’ı 
öğrenen ve onu öğretendir.” Ben de onlardan ol
mak istiyorum. Kur’ân’ı okurken çok mutlu olu
yorum” diyerek duygularını belirten ve henüz ye

ni Kur’ân okumaya başlayan 
çocuğumuzun minicik dünya
sında Kur’ân’m nasıl tesir etti
ğini açıkça görebiliriz.

Kısaca; Kur’ân’la başlama
nın çocuklar üzerinde çok 
önemli ve kalıcı etkileri vardır. 
Kur’ân terbiyesi ile hayata atı
lan çocuklar daha munis, daha 
şefkatli, daha adil ve dinine, ai
lesine, milletine daha bağlı ol
maktadır.

Yoğun bir bilgi yüklemesi
ne maruz bırakılan ve gerçek
ten büyük bir stresle karşı kar
şıya bulunan ve bunların neti
cesinde de psikolojileri bozul
maya yüz tutan çocuklarımızı 

ve gençlerimizi Kur’ân’m diriltici nefesi ile ihya 
etmek zorundayız. Çevre, arkadaş, medya ve çe
şitli olumsuz etkenlerle ruhları ve gönülleri inci
nen çocuklarımızı ve gençlerimizi, tertemiz fıt
ratlarını koruyacak ve zenginleştirerek geliştire
cek olan Kur’ân’m hayat ve huzur verici atmosfe
ri ile buluşturmalıyız. Gençlerimizin yaşadığı bu
nalım ve stresin temel sebebi, günbegün fıtratla
rından uzaklaşmalarıdır. Fıtratlarından kopup 
yabancılaşan gençlerimizi mutlu etmek mümkün 
değildir. Nasıl ki taptaze bir fidanın köküne dö
külen kezzap suyu, onu kurutmak için yeterli ise, 
gençlerin fıtratını da şirk, küfür, nifak, riya, gös
teriş, isyan, günah ve benzeri unsurlar lekele
mekte ve kurutmaktadır. Gençlerin ve çocukların 
fıtratını Kur’ân’m hayat suyu ile sulayıp yeşert
mek, onlara yapılacak en büyük iyiliktir.

Not:
1 Söz konusu izlenimler, Zeytinburnu Müftülüğünce 

düzenlenen 26 Haziran 2006 yılı Pazartesi günü baş
layan ve dokuz hafta süreli çeşitli camilerde ve tmam- 
Hatip Lisesinde devam eden Yaz Kur’ân Kurslarına 
katılan muhtelif yaş gruplarına ait öğrencilere yazılı 
olarak bazı sorular yöneltilerek elde edilmiştir. Yazılı 
plarak istenilen cevaplarda kimi öğrenciler, adını ve 
yaşını belirterek, kimi öğrenciler ise adını ve yaşını 
yazmadan soruları cevaplandırmıştır. Ancak öğrenci
lerin hemen hepsi, ilköğeretim çağındaki 11-15 yaş 
grupları arasındaki çocuklardan oluşmaktadır.
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Öııce,
Kendinizi sorgulayın; namazın dindeki ye

rini Allah Teala’nm emrettiği gibi biliyor ve 
hakkını veriyor musunuz?

Namaz, bir ölçü birimi olduğunda ne ka
dar Müslümansımz?

Namaz, uygulama ve gelecek nesli eğitme
de, sizin “önemli” ve “öncelikli " konularınız
dan hangisinde yer almaktadır?

Meryem Sûresinin, 58 ve 59. ayetleri:
“İşte bunlar: Allah’ın kendilerine nimetler ver

dikleri peygamberlerden, Adem’in neslinden, Nuh 
ile beraber taşıdıklarımızdan, İbrahim ile İsrail’in 
nesimden hidayete erdirdiğimiz ve seçtiğimiz 
kimselerdir: Onlar rahman’m  ayetleri okundu
ğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Sonra, arkalarından öyle kötü bir nesil geldi 
ki: Namazı zayettiler, şehvetlerine uydular. İş
te bunlar da azgınlıklarının cezasına uğrayacak
lardır. ”

* Namaz eğitimi ani bir kararla başlamaz: Ço
cuk konuşma ve dinlemeye başladığı, gördü
ğünü değerlendirdiği aylardan itibaren na
maz için hazırlıklar yapılmalıdır. Ama fiilen 
başlama yaşı, yedi yaşından ay alma yaşıdır.

* Çocuk için namaz eğitimine ayrılacak zaman 
7 ile 10 yaş arasıdır. En az dört yıl sürecek bir 
eğitim, namazı günlük hayatın bir parçası ha
line getirebilir. 7 yaşından önce ise, örnekle-

“Evlerinizi nam azgâhyapın . Dosdoğru nam az kılın .”

Yunus, 87

— me, teşvik etme gibi uygulamalar yapılabilir.
* Çocuğa namaz eğitimini ilk başlatacağınız 

mevsimde, göz tokluğu sağlayacak ve taklit 
için kopyalanacak bir ortam sağlanmalı. (Ai
le vb. ortamda namaz için hareketlenilen sa
atler ve bu konuda titizlik gösterilmesi... Me
sela: Her namaz vakti geldiğinde iş ve meşga
le ne oiursa olsun, hemen namaz durumuna 
geçilmesi ve bunun göz tokluğu sağlayacak 
kadar yoğun yapılması şarttır. Dikkat edin; 
sizde bulunmayan bir şeyi veren durumuna 
düşmeyin.)

* Belli dönemlerde büyük ve görünüm güzelli
ği olan mesela Sultanahmet Camii gibi cami
lerde ilk telkinler başlatılmalı. İlk namaz tel
kini zihinlerde mahalle camiinin rutubetli 
bodrum mescidini hatırlatmamalı. O yılların
da çocuk için görünümün tesiri itibara alın
malı.

* Namaz telkini arasında yoğun olmamak kay- 
dıyla, Allah ve O’na kulluk etrafında, çocu
ğun yaşı ile uyumlu bilgiler oturtulmalı.

* Bu zorlu ama büyük göreve başlarken Allah’a 
sığının, O’nun yardımını dileyin. Tek başını
za bitirebileceğiniz bir iş olmadığını iyi bilin. 
Neslinde namazın ihya edildiği bir veli olma
yı nasib etmesini Allah’tan dileyin. Allah Te- 
ala, peygamberlerine bile namazın bir sonra
ki nesle aktarılmasını zor bir iş olarak tanıt
mıştır.

* Bir yığın kınayıcıya, acele edip çocuğu boğ-
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duğunuzu söyleyecek olan 
dost görünümlülere önceden 
hazırlıklı olun. Belki de tek 
başınıza kalabilirsiniz. Amma 
Allah sizinledir.
Namaz eğitimi esnasında hata 
ve ihmallerin değerlendirilme
sinde de tedrici olunması ge
rekmektedir. Kaçamak ve ih
mallerin ilk günlerde, ayıpla
ma konusu yapılmaması ge
rekmektedir. Görmüyor ve an
lamıyor gibi yapabilmek de bir 
maharettir.
Namaz eğitimi esnasında, yorulup zorlanaca
ğınız çetin bir yola girdiğinizi unutmayınız. 
Siz belki ilk defa bir namaz eğitimi veriyorsu
nuz ama, Şeytan için o çocuk, ilk değildir. 
Yükünüzü kaldırmada size hız ve moral kat
kısında bulunabilecek ailelerle beraber girin 
yola. İlişki içinde bulunulan diğer ailelerle 
müşterek projeler yürütülmelidir. Çocuğun, 
namazı, sadece kendi ailesinin bir baskısı 
olarak görmemesi bilakis, hayatın renklerin
den bir renk olarak algılaması ancak böyle 
sağlanabilir. Mesela yapılacak cami eksenli 
geziler birkaç aile ile yapılabilir, ilk namaz 
eğitimine başladığınız dönemlerde, yakın 
komşularınızdan böyle bir derdi olanla birle- 
şerek, namazlardan birisini çocuklara bera
berce kıldıracağınız bir birliktelik bir kaç ay
lığına da olsa size yardımcı olabilir.
Namaz bir gündem olarak başlamadan, na
mazın alt yapısı olan şartlar müstakil olarak 
oturtulmalıdır. Mesela bir taharet konusu iş- 
lenmeli. Abdest için, gerekiyorsa bir altı aya 
yayılmış sabırlı ve basiretli bir eğitim yapıl
malıdır. Bu alt yapı eğitimi çok önem taşı
maktadır. Hatta aile için yolun zor yokuşla
rından birisi aşılmış olacaktır.
Namaza ait ve namazı çağrıştıran mefhumlar, 
sofrada ve koltukta çiğnenir hale getirilmelidir:

ı

t 1
J

* \ § i 
i  w L/■ ğtm

JP

i- Cami ile istikrarlı bir bağı bulunan baba-an- 
ne izlenimi önemlidir.

ii- Cami bir kültür olarak, hayatın bir parçası 
olarak değişik zamanlarda tanıtılmalıdır. Bu 
tanıtım yalın bir tanıtım yerine mesela: Cami 
görevlilerinin eve çağırılması, onların evleri
ne gidilmesi, üçüncü yerlerde buluşulması ve 
bu buluşmalarda çocukların, meclisin gün
demi olmasına dikkat edilmesi, yaş ve seviye
ye uygun hediyeleşmelerin sağlanması gibi 
hususlara dikkat edilmelidir.

iii- Gerekiyorsa ve mümkünse cami ve cami gö
revlisi seçimi yapılmalı. Şirin ve sempatik gö
rünümlü bir cami imamı, camiye daha kolay 
çeker. Gerektiğinde imamla bu konuda gö
rüşme yapılmalı, ricada bulunulmalıdır.

iv- Cami binası da önemlidir: inşaat enkazı ara
sında girilen bir cami çekici olmayabilir. Ço
cuğun “camiler çok tatlı oluyor” şeklindeki 
bir izlenimi, gerekiyorsa diğer semtlerin ca
milerine ziyaret yapılarak sağlanmalıdır.

v- Camiler girilip çıkılan yerlerden çok, kaynaşı
lan yerlerdir prensibi hissettirilmelidir. Kimi 
zaman, namazdan biraz önce camiye gidip, 
oradakilerle ilgilenme, orada zikir yapma ve 
kimi zaman da, namazdan sonra biraz oyala
nıp, diğer müslümanlarla ve onların getirdik-

—leri çocuklarla hasbıhal olma gibi yollar de-
Tekbir, teşbih, ezan sözleri, secde, rukü vb. 
Hoca yerine, hoca efendi deyiniz. Namaz de
ğil namazımız deyiniz.
Namazın ciddi bir iz olarak kalabilmesi için, 
Cami unsurunun da yerleştirilmesi gerek
mektedir. Bunun için:

nenmeli.
vi- Çocuk, ilk zamanlarda her zaman camiye gö- 

türülmemeli. Azdan başlayarak, git gide ço
ğalan bir seviyede camiye götürülmeli. Cami
deki yanlışlarından dolayı asla azarlanmama- 
lı. Azarlama yerine yaptığı hatanın önü tı-
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kanmalı. Mesela, camide diğer çocuklarla gü
rültü yapmışsa, bir dahaki namazda, baba, 
arka safta namaz kılıp çocuğu_da_yanma al
malı ve gizli bir kontrol sağlamalıdır.
vii- Çocuğun camiye gidip gelmesi, ev içinde 

gündem olmalıdır: Anne, camide ne yap
tıklarını, kimleri gördüklerini sormalı, 
gözünde hoş olmayan izler kaldı ise, tela
fisine gidilmelidir.

viii- Cami ezanının duyulabileceği bir ev sa
hibi olmak esastır. Gerekiyorsa mesken 
değişikliğine bile gidilmelidir.

ix- Çocukta namaz eğitimi başladığı yıllarda, 
Ka’be/Beytullah/Cami ilişkisi izah edilme
li. “Camiler Allah’ın evleridir” sloganı et
rafında, camilerin büyük kazanç yerleri 
olduğu, zorluklara karşı sığınma, güzel
likleri arama yerleri olduğu defalarca ve 
bıkmadan anlatılmalı. Gerektiğinde cena
zelerin camilerden kaldırılışı malzeme 
olarak kullanılmalıdır.

x- Bahçesi olan camilerde, baba-oğul, anne- 
kız birlikteliği ile ev dışı gezilerinin bir 
bölümü değerlendirilebilir.

* Ailenin, namazın bir davetiyesi olarak ezana 
ciddi bir hürmeti istikrarlı bir şekilde sergile
mesi gerekir. Ezana saygı, onu duyunca sus
ma, evde onu terennüm ve daha önemlisi, ki
mi randevuları ezana ayarlı yapmalı: “Ezan
dan sonra gideriz, ezan okunsun konuşu
ruz..” gibi.

* Cuma, Bayram namazları, kalabalık cenaze 
namazları (yaşı açısından uygun ise), çocuğa

namazın tanıtılıp sevdirilmesi açısından mu
hakkak değerlendirilmesi gereken fırsatlar
dır. Önceden hazırlığı yapılarak Cuma nama- 
zına götürülmesi ve camide onun için sıkıcı 
olmayan bir yerde namazı kılmasının sağlan
ması gerekmektedir.

* Evde namazı hayatın ayrılmaz parçası olarak 
sevdirme çalışması yapılmalı. Bunun için me
sela:
- Evde kılman namazları, yalnız bir odada 

değil, çocukların da bulunduğu bir odada 
kılmayı tercih etmelidir. Bunu yaparken 
de, mümkün olduğu kadar, onların na
mazdan ötürü azarlanabileceklerini his
settirmeden “biraz sessiz olun.” gibi ikaz
larda bulunulmalı.

- Çocuklara muğlak ifadeler kullanılmama- 
lıdirTNamazı emreden cümleler, çocuğun 
yaşı, tepkisi ve itaati ile orantılı tutulmaya 
çalışılmalıdır. Mesela: Şu altı cümle söyle
necekleri yer ve zaman bakımından fark
lıdırlar:

- Namaz kıldın mı canım?
- Lütfen namazı geciktirmeden kılar mısın?
- Çıkma vaktimiz gelmeden namazı kılıver 

canım.
- Bak, namazı unutacaksın, hemen kılıver!
- Haydi tatlım. Namaz çok gecikti. Namaz 

böyle gecikmeleri kabul etmez.
- Namazı ihmal etmenin ne kadar tehlikeli 

olduğunu, ne büyük ecirler kaybettiğini 
biliyor musun? Haydi canım, davran!

* Çocukların da iştirak edeceği mini cemaat
lerle namazlar kılınmalı. Baba bir nedenle ca
miye gidememişse, fırsat olarak değerlendiri
lebilir. Çocuklar böyle bir cemaatle namaza 
iştirak etmemiş olsalar bile onlar için etkili 
bir iş yapılmış olur.

* Namaza alıştırmada sevgi ve şefkat esastır. 
Katı tutumlar iki yüzlülüğe itebilir. Ancak, 
sevginin ölçüsü kaçırılıp, otorite kaybedil
memelidir.

* Piknik ve benzeri ev dışında yapılan ve ço
cuklar açısından özlenen gezilerde, muhak
kak bir cemaatle namaz bölümü oluşturmak 
gerekir. Aynı şekilde eve gelen misafirlerle ve 
misafirliğe gidilen yerlerde bir cemaat nama
zı eda edilmelidir. Gerekiyorsa bunun için o
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vakitte cami cemaati de terk edilebilir.
Namaz eğitimi esnasında çocuğu, kendi em
salleri ile kıyasladığınızı ona söylememeksi
niz. Filanca çocuğu görüyor musun? Deme
melisiniz. Gerçekte de, hiçbir çocuk diğeri
nin aynı değildir. Ne yaş benzerliği ne de kar
deşlik gibi değerler, kapasitelerin aynı oldu
ğu anlamına gelmez. Fler çocuk ayrı bir kim
lik kartı taşıdığı gibi, farklı bir kavrama ve 
kapasite de taşımaktadır.
Ebeveyn olarak aynı noktadan hareket etme
ye çalışınız. Sizin aranızdaki fikir farklılıkları 
eğitiminizin en azından gecikmesine neden 
olur. Çok zorlanırsanız asgari ortaklarda ha
reket etmeye gayret ediniz.
Bu uzun süreli eğitim çalışmasında kimi za
manlar, kısa zaman dilimleri için çocuğu ser
best bırakarak, verdiğiniz eğitimin ne denli iz 
bıraktığını deneyiniz.
Namaz eğitimi süresince cezalandırmayı hiç 
düşünmeseniz en iyisini yapmış olursunuz. 
Çocuğun artık cezayı hakettiğine asla, anne 
ve baba olarak siz karar vermeyin. Çocukla 
içiçe olmanızdan dolayı, zamanı gelmeden 
veya hakketmeden ceza yöntemine başvura
bilirsiniz. Size danışmanlık yapan bir üçüncü 
şahıs gelinen noktayı tesbit etsin.
Yine de ceza, gerekli hale gelirse, on yaşından 
önce çocuğu dövmenizin caiz olmayacağını bi
liniz. Dövmenin dışındaki cezalarda ise:
1-Kin ve sinirinizi yatıştırmak için sakın ceza 

vermeyiniz.
2-Çocuğu sizden ve ailesinden soğutacak, 

başkalarına yakın olmasına sebep olacak 
türde bir cezaya asla başvurmayınız.

3-Anne baba birbirinize, savcı/ hakim rolün
de olmayın. Birbirinizi teselli edip, açıkla
rınızı kapatmaya çalışın.

4-Verdiğiniz ceza çocuğa, artık ailede değeri
ni kaybettiğini zannettirecek cezalar ol
masın.

5-Muhakkak ceza verilecekse bunun kararı- 
nı, gergin olmadığınız bir zamanda veri
niz. Abdest alın, çıkıp farklı bir ortamda 
gezinin, büyüğünüze danışın sonra karar 
verin. Şeytanı umutlandıracak iş asla yap
mayın,

6-Verilecek cezada adım adım ilerleyin. Pili

nizi bir günde tüketmeyin. Mesela: İlk 
merhalede pek üzüldüğünüzü hissettirin, 
bir zaman sonra bunu dile getirin. Daha 
sonra dudak bükme, ardından ikaz etme. 
Bir zaman sonra da, lütuflarda geçici kı
sıtlamalar vd. Bunlar arasında da belli bir 
zaman dilimi muhakkak geçmiş olsun.

7-Fler şeye rağmen ardı ardına ceza gelmesin. 
Muhakkak cezalarda sayı artacaksa iki ce
za arasında, cezasız güzel günler veya du
rumuna göre haftalar geçsin.

* Namaz eğitiminde baba-annenin en büyük 
malzemesi sabırdır. Sabrı bile sabırla tutmaya 
çalışmalıdırlar. Çocuğun balon gibi şişmesini 
beklemeyin. Çınar gibi büyütün ki, ebedi bir 
iz bırakabilesiniz. Bedeninin büyümesini sa
bırla beklediğiniz gibi, namaza hazırlanması
nı da sabırla bekleyiniz. Namaz, uğuruna 
harcanan her şey çok sayılamayacak kadar 
değerlidir. Sabredin ve çocuğu şeytana terk 
etmeyin. Siz namaza eğitirken en büyük raki
binizi unutmayın: Şeytan o çocuk doğduğu 
günden beri beklemektedir. Sakın çocuğu 
çevrenizden uzaklaştırma gibi bir yöntemi 
denemeyin. Eğer bir zaman sizden ayrı kala
caksa o da, sizin yaptığınızı yapacak birisinin 
kontrolünde olmalıdırrKaybettiğiniz-bir-kaç 
vakit sizi yıldırmasın. Ebedi cennetler sizin 
olacaktır. Cennet ucuz değil. Bizden önceki
lerden kazananların nasıl kazandıklarını dü
şünün.

* Namaz eğitim hayat boyu sürecek bir ibadet 
eğitimi olduğu için bir defa hatta birkaç defa
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aynı şeylerin tekrarından asla kaçınılmamalı
dır. Her defası ilk defa im iş  pibi a n la t ı lm alı-s O
dır. Şeytan yıllardır bıkmadı usanmadı, biz 
neden usanalım ki?

* Çocuğun namaza eğitilmesinde, çevresinden 
fazlaca etkileneceğini unutmamak gerekir. 
Bunun için de, çocuğun çevresinde beraber 
olmak istediği arkadaşlarının kimliklerine 
dikkat edilmelidir. Onu rahatsız etmeden, 
ayırma ve yeni bir çevre oluşturma gerekebi
lir.

Bütün gayretlerinize rağmen mesafe kat ede
miyorsanız şu kontrolleri yapmayı ihmal etme
yiz:

1-Ebeveyn olarak çocuk üzerinde farklı uygula
malar mı yapıyorsunuz?

2-Kendinizde bir ihlas ve takva engeli mi var ki 
Allah Teala, yolunuzu kolaylaştırmıyor? Na
maz konusunda sizde bir ihmal çocuk için 
ipucu olmuş olabilir mi?

3-Çocuğunuzun zihninde apayrı bir dünya var
dır; sizin hiçbir sözünüz onun kulağından 
girmemekte, gözü sizi görmemektedir. Böyle

bir durumda önce, çocuğun beynini doldu
ran şeyi tespit edin, ona alternatifler üretin.

4-Şu veya bu nedenle çocuğunuz size veya anne
sine tepkilidir. Size inat için namaz eğitimine 
yanaşmamaktadır. Önce aranızı düzeltme 
yollarına başvurun.

5-Konuşma üslubunuz, emrediş tarzınız soğutu
cu, kaçırıcıdır; gerekiyorsa kendinizde deği
şiklikler yapın.

6-Çocuk, verdiğiniz bilgiler arasında çelişkiler 
bulmuştur; içten içe size gülmektedir.

7- Çocuğa kapasitesinin üstünde yük bindiriyor- 
sunuzdur.

8-Sizin getirdiğiniz namaz eğitimi çocuğun vaz
geçmesi zor zevklerini zorlamaktadır. Onu 
programlamaya çalışın.

* Ailede birden çok çocuk varsa, ilk çocuk üze
rindeki çalışmaların önemi artmaktadır. Son
rakilerin eğitimini kolaylaştırması bakımın
dan ve kötü örnek oluşturmamak için bu ko
nuya dikkat edilmelidir.

* Nihai kararda acele etmeyiniz. Ne çocuğun 
bir kaç gün namaz kılması eğitimin bittiğini 
gösterir ne de, birkaç günlük ihmal veya boş
laması işinin bittiğini gösterir.

* Namaz eğitimi esnasında şunları asla yapma
maya çalışınız:

1-Çocuğun vazgeçmesi zor zevkleri ile na
mazı karşı karşıya getirmeyiniz.

2-Çocuğu münafıklığa dürtecek zorluklar 
çıkarmayınız.

3-Çocuğun yaşı ve birikimine uygun olma
yan bilgiyi ve uygulamayı ondan iste
meyiniz.

4-Konuşmalarınıza dikkat ediniz. Yaşma 
ve kapasitesine göre konuşunuz. Azar
lama hakkınız sadece, on yaşından son
radır.

5-Namaz konusundaki eksikliklerini bir 
dedektif gibi izlediğiniz hissi vermeyi
niz.

6-Namaz telkinleri esnasında, namaz kılın- 
maması durumunda nelerin olacağına 
dair ayet-hadis ve diğer bilgilerden baş
lamayınız. Kılanın neler elde edeceğini 
konuşunuz.

7- Namaz bilgisi ve eğitimine ait konuşma
larınız tartışma şeklinde olmasın. Bir
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güne de sıkıştırılmasın. Aralara serpişti
rilmiş konuşmalar daha etkilidir.

* Çocuğa, namaz için şartlı ödül verme yerine, 
sürpriz armağanlar yapılmalıdır. Ücretli na
maz gibi bir kötü alışkanlığa zemin hazırlan- 
mamalıdır.

* Çocuğun bulunduğu ortamlarda (ev ve başka 
yerler) namazı çağrıştıran nesneler sıkça göz 
önüne konmalı. Namaz seccadesinin dolap
larda değil göz önünde tutulması, evin en 
çok göze çarpan bir köşesinde Kabe resminin 
asılması, teşbihlerin el altında gezdirilmesi, 
çocuk için de, -kullanmasa bile- bir takke 
alınması vb.

* Ebeveynin çocukla ilişkilerinde sertlik veya 
donukluk gibi pürüzler söz konusu ise, na
maz eğitimi için ikinci şahıslar araya girmeli
dir. Bu eğitimde çocuğun sevdiği mesela da
yısı veya halası daha çabuk sonuç alabilir.

* Namaz sık sık dua ile bağlantılı hale getiril
melidir. Baba, anne ve ailenin diğer büyükle
ri sesli ve sessiz dua ederek, namazların ar
dından ve Kur’an okunan zamanlarda dua 
ederek teşvik unsuru olmalıdırlar.

* Çocuğun rahatsızlığı olduğu dönemler, eği
tim için iyi bir fırsat olarak kullanılabilir. 
“Hastasın diye, Allah sana acıyor ve yatarken 
namaz kılmanı istiyor. Sadece başını oynat 
yeter.” gibi telkinlerle, o durumda namaz kıl
masından çok, namaza bağlanmasına, nama
zı ağır bir yük olarak görmemesine yardım 
edilmiş olur.

* Namaz eğitimi başlamadan önce ve eğitim 
sürdüğü sürece, ebeveyn kendi görüş ve uy
gulamalarını üçüncü şahıslarla istişare etme
lidir. Çocukların ahvaline vakıf bir hoca, aile 
hocası olarak danışılıp eğitime ortak edilirse, 
yıpranma payı düşük bir merhale geçirilmiş 
olur.

* Beklentilerinizde gerçekçi olmaya çalışınız: 
Hangi çevrede ve şartlarda yaşadığınıza ve 
neler vermeniz gerekirken ne verebildiğinize 
bakarak kendi zaman ve şartlarınızla kıyasa 
kalkmadan değerlendirme yapm.

* Çocuk on yaşma yaklaştığında, namazın ka
zasını gündeme getirmeye başlayınız.

* Namazı telkin tarzı çok önemli:
Kesinlikle tedriç şarttır. Tedriç için ise:

i- Namaz bilgisini hafiften ağıra doğru işle
meli. Önce sadece ayakta durma ve rukü 
yapma üzerinde durulmalı. Belki bir iki 
hafta sonra secde ilave edilir.

ii- Namaz bir bütün olarak beş vakit yerine 
mesela önce, akşam namazından ve sade
ce sünnetlerden başlanarak, daha sonra 
iki vakte çıkarılan bir süreç işlenmeli. 
Hangi namazdan başlanacağında da çocu
ğun şartları göz önünde tutulur.

iii-Namazın edası için lazım olan ezberlerin 
namazdan ayrı bir zamanda halledilmesi 
daha uygundur. Namaz ve ezberler bir 
arada olduğunda ağır zannedilebilir. Ka
şık kaşık yutulanın hazmı daha kolaydır. 
Bir zaman, istiftah duası ile, daha sonra 
fatiha ile...

iv- Namaz ahkamının farzlar, vacibler, sün
netler, mekruhlar gibi bir tasnife tabi tu
tuluşunu iyi değerlendirmek gerekmekte
dir.

* Namaz eğitimi esnasında istikrar ençok 
muhtaç olacağınız araçtır. İstikrarlı tavrınız

— şeytanın sizden uzak.durmasına yardım ede- 
bilir.

* Sonunda hangi noktaya gelmek istediğinizi 
baştan biliniz:

Namazı öğretmeyi değil, 
sevdirip kıldırmayı hedefliyoruz.
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Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

ISLAMASI«« I * - -

1933 yılında, Zonguldak’ın ilçelerinden 

Ereğli ile Devrek arasındaki şose yolun ke

narında tek başına duran, yapayalnız bir ev

de dünyaya gelen Mehmet Şevket Eygi, ci

varında başka evlerin bulunmadığı bu yol 

kenarındaki hanede, kardeşi de olmadığın

dan yalnız ve arkadaşsız bir çocuk olarak 

büyür. Ereğlili olup ihtiyat zabitliğini İstan

bul’da yapan, sonra ticaretle meşgul olan 

babasının ismi Mehmet, Ereğli’de iptidai 

muallimi olan hafız dedesinin ve dahi anne

annesinin ismi de Şevket olduğundan, üçü

ne nispetle adı Mehmet Şevket konur. Anne

si Seher Hanım aynı yörede 11 sene öğret

menlik yapmış, oldukça kültürlü bir hanıme

fendidir. Rahmetli Özal’ın öğretmen olan an

nesi Hafize Hanımla da arkadaşlıkları vardır.

MEHMET ŞEVKET EYGİ
ABDULLAH  YILDIZ

Galatasaray’ın Kitap Aşığı Öğrencisi

M ehmet Şevket ilkokul çağma geldiğinde anneci
ğini bir telaş alır, zira evlerine en yakın yerle
şim birimi olan Ortaköy’de okumak için yavru

cuğunun, her gün tek başına ıssız ve uzun bu köy yolu
nu yürümesi imkansızdır. Onun başına bir sıkıntı gel
mesinden, onu kurtların veya köpeklerin yemesinden 
korkan anneciği M.Şevket’i, Istanbul-Ortaköy’deki Ga
latasaray Lisesinin ilkokul kısmına yatılı olarak yıllık 
245 hra ücretle yazdırır. 1940’tan başlayarak tam 12 yıl 
Galatasaray’da okuyan Mehmet Şevket Eygi çalışkan bir 
öğrencidir ve hiç ikmale kalmadan okulu bitirir. Dersle
rinden ziyade okulun zengin kitaplığındaki kitaplar onu 
celbeder; bu yüzden de kütüphanenin anahtarı, lise 
yıllarında kendisine teslim edilir. Zira rahmetli annesi 
daha altı yaşında iken ona kitap, dergi sevgisi aşılamış, 
henüz okuma yazma bilmediği halde onu iki çocuk der
gisine abone yapmıştır: Yavrutürk ve Çocuk. O dergile
ri nasıl heyecanla beklediğini şöyle anlatıyor Şevket Eygi: 

“Yıl 1939. Ereğli-Devrek arasında pek vasıta filan ça
lışmazdı. Ereğli’ye vapurla gelen posta malzemelerini, 
postacı olarak tutulan bir adam Devrek’e katırla götürür 
ve dağıtırdı. Ben dergilerimin gelmesini dört gözle bek
lerdim. Adam katırını durdurmadan dergilerimi atar ge
çerdi. Ben hemen alır, ‘anne mecmualar geldi’ diyerek 
anneme koşar ve bana okumasını söylerdim.”

Daha okul öncesi çağlarından dergilere, kitaplara aşi
na olan Mehmet Şevket Eygi, sonraları Galatasaray’ın ki
tap okumaya en düşkün öğrencisi olarak şöhret bulacak
tır. Rüşdiye mezunu olan babası da Ereğli’ye her gidip 
geldiğinde oğluna kitaplar almaktadır: Hatırladığı kada-
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rıyla Reşat Ekrem Koçu’nun tarih kitapları ve 
çeşitli seyahat hatıralarının da aralarında bulun
duğu bu kitaplar o yalnız evde kendisine en sa
mimi ve sadık arkadaşlar olur. Kitaplarla arka
daşlığı hiç bitmeyen Mehmet Şevket Eygi ağa
bey, okumayı hâlâ çok sevdiğini, evinde televiz
yon bulunmadığım, elli binin üzerindeki kitap
larıyla ilgilendiğini söylüyor.

Galatasaray Lisesine ve özellikle kütüphane
sine çok şey borçlu olan Eygi, hocalarının dik
katini çekmekte de gecikmez. Okulun impara
torluktan, Tevfik Fikret’lerden kalma muazzam 
kütüphanesi onun yetişmesinde büyük pay sahi
bidir. Kütüphanede II.Napolyon’un hediye ettiği 
kitaplar bile bulunmaktadır. Okulda Osmanlı 
nazırlarından Raşit Erer, edebiyatçı Orhan Şa- 
ik Gökyay, Nihat Sami Banarlı, şair Ahmet 
Kutsi Tecer, şair Ömer Zeki Defne, Ercüment 
Ekrem Talu gibi seçkin hocalar ders vermekte
dir. Mehmet Şevket Eygi, kendi edebiyat hocası 
olan Muvaffak Benderli ile ilgili bir hatırasını 
şöyle anlatıyor:

“Bir gün Muvaffak Benderli hoca bana, ‘Kü
tüphaneye git ve Feridun Bey Münşeât’ını al ge
tir’ dedi. Hemen koşup kitabın bulunduğu dola
bı açtım, çünkü yerini biliyordum, hemen getir
dim. Hoca Münşeat ı açtı, karıştırdı ve Kanuni 
Sultan Süleyman’ın Fransa Kralı I.Fransuva’ya 
yazdığı nâme-i hümâyûnu buldu ve okumaya 
başladı.”

Galatasaray Lisesinin eğitim düzeyi hakkında 
bir fikir veren bu olay, aynı zamanda Eygi’nin 
kitaplara vukûfiyetinin de bir göstergesidir. 
M.Şevket Eygi’nin o yıllardaki İslâmî duyarlılığı
nı ve okuma aşkını gösteren bir başka şey de, 
Üstad Necip Fazıl Kısakürek’in Büyük Doğu’yu 
günlük çıkardığı dönemde, herkes saat 6.30’da 
kalkarken, onun sabahın 6’smda kalkarak gaze
teyi alması ve ders başlayıncaya kadar önemli 
yazıları okumasıdır. Aileden aldığı dini terbiye 
ve yaşayışın Galatasaray’da da devam ettiğini 
söyleyen Eygi, aslında Galatasaray geleneğinin 
buna uygun olduğunu, Sultan Abdülhamit za
manında namazı cemaatle kılmak mecburi iken 
sonradan yasaklandığını hatırlatıyor. “Merak 
edenler, merhum Ziyad Ebuzziya’nın Galatasa
ray’la ilgili kitabının Namaz bölümünü okuyabi
lirler” diyor.

II.Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye ve
Bir Hatıra: Fevzi Çakmak’ın Cenazesi

Eygi’nin Galatasaray’da okuduğu yıllar dünyada 
ve Türkiye’de önemli değişimlerin yaşandığı dö
nemlerdir. Onun kısa özetiyle: II. Dünya Sava
şı’ nın sonuna gelinmiş; 1945 Mayıs’ında Alman
ya, aynı yılın Ağustos’unda Japonya teslim ol
muştur. Dünyada Anglo-Amerikan barışı ha
kimdir ve bu güçler Türkiye’ye de baskı yaparak 
tek parti yönetiminden çok parti yönetimine ge

Abdullah Yıldız
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çilmesini sağlamışlardır. 1945’te CHP’nin dışın
da ıik kez yeni bir parti kurulur: Milli Kalkın
ma Partisi. Nuri Demirağ isimli dindar, vatan
perver bir iş adamının kurduğu bu parti pek iti
bar görmez. Çünkü, siyaset kumaşı zayıf olan 
Demirağ, gazetecileri toplayıp kuzu ziyafetleri 
vermenin ötesinde pek bir şey yapamaz. Bu yüz
den partinin adı “Kuzu Partisi”ne çıkar. İşin da
ha ilginç ve tuhaf olan yanı ise şudur: Demi- 
rağ’ın Sivas’ta kurduğu zirai ilaçlama da yapabi
len küçük çaplı uçakların üretildiği Türkiye’nin 
ilk özel uçak fabrikası, İnönü’nün ve CHP ikti
darının bu uçakları almaması ve dışarıya da satı
lamaması sebebiyle kapanır. Bu arada seçim sis
temi de değişir. Müntehib-i Evvellerin Münte- 
hib-i Sânî’leri seçtiği onların da Ankara’ya gidip 
milletvekillerini seçtiği sistemden 1946’da ilk 
kez çok partili seçime geçilir. CHP ile yeni kuru
lan Demokrat Parti’nin yarıştığı bu seçimde halk 
istediği partiye oy verme hakkına kavuşur ama 
‘açık oy-gizli tasnif sistemi gereği oylar açıktan 
verilmekte, sayım ise gizli yapılmaktadır. Muha
lif partiye yani Menderes’in partisi DP’ye oy ver
mek cesaret meselesidir. M.Şevket ağabey, o se
çimde köyünde meydana gelen bir oiayı aktarı
yor: “Bir çobanın üzerinde Demokrat Parti’ye ait 
bir oy pusulası bulan jandarmalar adamcağızı 
döve döve hastanelik etmişlerdi. Yine İsparta’nın 
Senirkent ilçesi ile güneyde Aslanköy diye bir il
çede halk, sandıkların gizli tasnif için kaçırılma
sına izin vermediler diye çocuklu kadınlar dahil, 
jandarma tarafından zincirlenerek yürütülmüş, 
zulme uğramıştı... Hasılı CHP 1946 seçimlerini 
bu tür zulümler, baskılar ve hırsızlıklarla aldı.” 
Yeri gelince taşı gediğine koyan Eygi, bunların 
unutulduğunu ve hafızasız bir toplum olduğu
muzu vurguluyor.

Yıl 1950 baharıdır ve Türkiye yeniden seçi
me gitmektedir. Menderes’in Demokrat Partisi 
artık iyice yayılmış ve “Yeteri Söz Milletindir” 
afişleriyle her tarafı donatmıştır. Millet Partisi 
de Mareşal Fevzi Çakmak liderliğinde seçime 
girmektedir. Çakmak, mevcut rejimin bekçiliği
ni yapan ama aynı zamanda namaz kılan, din
dar, tarikat mensubu bir insandır. Ancak tam bu 
sırada Fevzi Çakmak ölür. Devletin radyolarının 
müzik ve eğlence yayınlarına devam etmesi üze
rine üniversite gençliği ayaklanır ve radyoları

basar. Cenaze günü ilginç olaylar yaşanır: Zorla 
Türkçe okutulan ezanlar cenaze günü Arapça 
okunur. Çakmak’ın cenazesi Teşvikiye’deki 
evinden alınarak Eyüp’e kadar eller üstünde ta
şınır. Tabutun kolları birkaç defa kırılır. Dışarı 
çıkmalarına izin verilmediği için olup bitenleri 
Beyoğlu’ndaki Galatarasay Lisesi’nin bahçesin
den seyretmek zorunda kalan Mehmet Şevket 
Eygi, halkın farklı kesimlerinden insanların kol- 
kola girerek cenazeye katılışına tanık olur.

Yine aynı günlerde CHP’nin İstanbul dışın
dan kamyonlarla, otobüslerle insan taşıyıp Tak
sim meydanına yığması ye İstanbul Belediye 
Başkanı Fahrettin Kerim Gökay’ın bu yığma 
kalabalığı göstererek kulakları duymayan İsmet 
İnönü’ye “Paşam, İşte İstanbul!” deyişine de ta
nık olduklarını ve bu sözün tarihe geçtiğini ha
tırlatıyor Mehmet Şevket Eygi ağabey. Yine bir 
tarih dersi vermeden de geçemiyor: “Bir hafta 
sonra yapılan seçim, taşıma kalabalıkların hiçbir 
işe yaramadığını ortaya koydu. Bugün de bazı 
meydanlara taşıma kalabalıklar yığanlar, bu yığ
ma kalabalıkların hiçbir anlamının olmadığını 
göreceklerdir. Tarihi bilmeyenler bugünü anla
yamazlar ve istikbale ait bir keşifte de buluna
mazlar.”

Diyanette Bir Mülkiyeli ve 
27 Mayısçılarm Toplama Kampları

Galatasaray Lisesini bitiren Mehmet Şevket Eygi 
için sıra üniversite tahsilindedir. Ancak rahmet
li babasının işleri bozulduğundan, devletin burs 
verdiği nadir okullardan birini tercih etmek zo
rundadır: ya her yıl aldığı 150 öğrenciden 40’ma 
burs veren Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin yaptı
ğı imtihanda ilk 40’da yer almak ya da jeoloji 
mühendislerine burs veren MTA’nın açtığı imti
hanı kazanmak. Her iki imtihanı da kazanan Ey
gi, Siyasal Bilgiler Fakültesini tercih eder; zira 
Mülkiye’nin geleceği daha parlak görünmekte
dir. Galatasaray mezunu olduğundan Mülki- 
ye’ye doğrudan 3. sınıftan başlar. Ancak, aldığı 
100 liralık burs yeterli değildir. Le Monde gaze
tesinin Türkiye mümessili olan hocasının öneri
siyle, öğleden sonraları Fransız hükümetinin 
Ankara’da açtığı kültür merkezinin kütüphane
sinde çalışmaya başlar, ta ki Fakülteyi bitirince
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ye kadar. Eygi’nin kitap ünsiyeti ve kitap düş
künlüğü üzerinde bu kütüphanenin de büyük 
etkisi olmuştur. Fransız Akademisi üyeleri dahil 
pek çok önemli zevatla o sıralar tanışmıştır.

Siyasal Bilgiler Fakültesinin Siyasî şubesin
den mezun olan Eygi, diplomat olmayı hak eder. 
Nitekim Hariciye Bakanlığının açtığı diplomat
lık imtihanını da ilk girişte kazanır. Fakat bir sü
re sonra Hariciye’deki evrakını geri alır; zira ai
leden kazandığı dini terbiye ve âdab, hariciyeci 
olmasına izin vermez. O bilmektedir ki, viski iç
mek, dans etmek, briç oynamak neredeyse dip
lomat olmanın temel şartıdır. Kendisine mesleki 
bir yön tayin etme arayışında olan Eygi, tam o 
sıralar Mahmud Celaleddin Ökten hoca ile bir
likte Milli Eğitim Bakanı iken ayrılıp DP Genel 
Başkan Yardımcılığına getirilen Tevfik tleri’yi 
evinde ziyaret eder ve kendisine parlak bir Siya
sal mezunu olarak kaymakamlık veya benzeri 
bir görev verilmesi konusunda tavassutunu rica 
eder. O da kendisini İçişleri Bakanlığı müsteşarı 
Dilaver Argun Beye gönderir. Fakat bu tayin bir 
türlü gerçekleşmez. Nihayet, yine Tevfik Beyin 
tavassutu ile Diyanet İşleri Başkanlığında yeni 
açılan mütercimlik kadrosunda işe başlar. Bura
da çalışırken, on kişilik bir grupla 1957 yılında 
İslâm adında bir dergi çıkarmaya başlar. Avukat 
Rıza Ulucak ve Salih Özcan gibi zevât da vardır 
bu ekipte. Diyanet’te çalıştığı dönemde, 1958- 
59’da, askerlik vazifesini de yedek subay olarak 
Erzurum’da tamamlayan Eygi, askerlikten dön

dükten kısa bir süre sonra Diyanet’teki görevin
den ayrılır. Zira 27 Mayıs 1960 Darbesinden 
sonra Ankara’nın ve hele Diyanet merkezinin 
havası teneffüs edilecek gibi değildir. Subaylar 
sık sık Diyanet’e gelip müdahalelerde bulunma
ya kalkışmaktadır. Nitekim, merhum Ömer Na- 
suhi Bilmen de yoğun baskılara dayanamayarak 
istifa edecektir.

“27 Mayıs Darbesi sonrasında Türkiye bü
yük bir tımarhaneye dönmüştü” diyen Mehmet 
Şevket Eygi, darbecilerin çok muhterem din 
adamlarını ve İslam alimlerini derdest ederek Si
vas ve Erzincan’da, tıpkı Hitler rejimi gibi, oluş
turdukları toplama kamplarına doldurdukları
nı ve oralarda süründürdüklerini hatırlatıyor. Ve 
bugün toplumsal hafızasızlığımız sebebiyle bun
ların da unutulduğunu ekliyor, hayıflanarak...

Yeni İstiklâl Dergisi ve Bugün Gazetesi

Tam Diyanet’ten ayrılmayı düşündüğü sıralarda 
İstanbul’dan, Mahir İz Hoca’dan bir mektup alır, 
Mehmet Şevket ağabey. Bir grup Müslümanm 
kurduğu Sözmez Şirketi bünyesinde çıkarılmak
ta olan haftalık Yeni İstiklal dergisi, işten anla
yan birileri olmadığı için sıkıntıya girmiştir. Ma
hir Hoca vasıtasıyla bu derginin başına geçmeye 
davet edilen Eygi, babası ve annesiyle istişare et
tikten sonra İstanbul’a gelip Yeni Istiklal’in yö
netimini devralır. Ancak, altı ay sonra şirketin 
sermayesi tükenir ve iflas noktasına gelir; gaze

HAZİRAN '07 ÜMRAN 77

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


tenin yayını da durma tehlikesi ile karşı karşıya
dır. Tekrar memuriyete dönmesinin mümkün 
olmadığını gören Şevket Eygi bu noktada cesur 
bir karar verir, ‘şirketin tüm hisselerini bana 
devredin’ der. Sonunda, Konya Lezzet Lokantası 
sahibi Mustafa Doğan Bey’den borç alarak 15 
bin liraya şirketi ve dergiyi satın alır. 1960’da 
başladığı Yeni İstiklal macerası 1966 yılma ka
dar devam eder. Şirketi devraldıktan sonra beş 
parasız kalmasına rağmen, zorluklara göğüs ge
rerek dergiyi, 20 bin aboneye ve toplam 35 bin 
tiraja ulaştırır; üstelik basılan dergilerin tamamı 
satılmaktadır. Ve Yeni İstiklal, o yıllarda Türki
ye’deki bütün Müslüman grupların sözcülüğünü 
üstlenir, baskılara yiğitçe direnir ve adeta bir 
ekol haline gelir. Derginin 92. sayısının kapağı 
“Zulümlerin En Şent’i ve Alçakçası Kanunların 
Gölgesinde Yapılandır” başlığıyla çıktığı için 
hemen tutuklanır(1961). İlk hapis cezasını da 
böylece alır.

M.Şevket Eygi, 1965 yılının Ramazan ayının 
ilk gününde günlük Bugün gazetesini çıkarmaya 
başlar. Günlük gazete çıkarma olayı şöyle geli
şir. Bir gün, Büyük Postane civarında ticaretle iş
tigal eden Hacı Nafiz Çelebi Bey M.Şevket ağa
beye gelir. Akşam, Süleymaniye’de bugün Suffa

Vakfı olan konağında, Mehmet Zahit Kotku
Hocaefendinin de bulunduğu bir ortamda Müs- 
lümanlarm günlük bir gazeteye sahip olmamak
tan yakındıklarını, Omer Derin ve Rıfat Tando- 
ğan beylerin yönlendirmesi ile bu işi ancak Şev
ket Eygi’hin yapacağının konuşulduğunu ve he
men oracıkta 27 bin lira da para topladıklarını 

anlatır. O sıralar günlük bir gazete çıkarma
nın kelimenin tam manasıyla bir macera 
olduğunu düşünen Eygi, dostlarıyla isti

şare ettikten sonra yapılan teklifi ka
bul eder. Toplanması planla
nan para 400 bin hra olduğu 
halde, sadece 92 bin lira top

lanabilmiştir. “Meğer bu pa
rayla gazete çıkarmak sandalla Atlas 

Okyanusu’nu aşmak gibi bir şeymiş, 
çünkü o gün bu gündür iki yakamı bir 

araya getiremedim” diye özetliyor durumu 
Şevket ağabey. Ama yola girilmiştir bir ke

re; hemen kollar sıvanır. Önce kırık dökük 
bir yer kiralanır, ardından külüstür bir Enter- 
tip dizgi makinesi alınır ve gazete çıkmaya 

başlar. Ama ilk başta gazete pek tutmaz. “Zira” 
diyor Eygi, “bana dikkatli bir dil kullanmamı, 
bir manada suya-sabuna dokunmamamı söyle
mişlerdi. Baktım ki sağa-sola çatmadan, tenkit 
etmeden, feryat etmeden gazetecilik yapılmıyor. 
Bu kez başladık Komünistlere, Siyonistlere, dön
melere, resmi ideolojiye çatmaya... Velhasıl bü
tün kötülük odaklarına birden savaş açtık. Arka
sından baskılar, tehditler, mahkemeler geldi ve 
yurt dışına çıkmak zorunda kaldık. Demek ki, 
hepsine birden saldırmamak gerekiyormuş...” 
Bu ateşli üslûpla 80-90 bin tirajı yakalayan Bu
gün Gazetesi, Türkiye’nin en etkili gazetelerin
den biri haline gelir. Aleyhinde açılan davalar
dan üçü ile ilgili basın affı çalışmalarının netice
lenmesini yurt dışında beklemeye karar veren 
Eygi, işin üç ayda biteceğini zanneder ama, an
cak 6 yıl sonra Türkiye’ye dönebilir. Bir süre 
Arabistan ve Lübnan’da, daha çok da Avrupa’da 
(Almanya’da) kalan M.Şevket Eygi, yurt dışın
dan yazılarım göndermeye devam eder; ta ki 12 
Mart 1971 Muhtırası ile Bugün Gazetesi süresiz 
kapatmcaya kadar. O süre zarfında, 1961’de 
kurduğu Bedir Yayınevinden gelen paralar ve 
aldığı borçlarla geçinir.
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Ve Muhteşem Sabah Namazları

Bugün gazetesini çıkardığı dönemin en ses geti
ren gelişmesi ise, o geniş katılımlı sabah namaz
ları olur. Eygi ağabey, sabah namazlarında bin
lerce müslümanı bir araya getirme fikrinin nasıl 
başladığını şöyle anlatıyor: “O sene hacca git
miştim. Dönüşte, hatıralarımı yazmaya başla
dım. Bir ara aklıma bir fikir geldi, okuyucularla 
ve tanıdıklarla buluşmak maksadıyla, yazımın 
altına iki satır bir davet yazdım: ‘Pazar sabahı 
Dolmabahçe Camiinde buluşalım.’ Ben Anado
lu yakasında oturuyorum. O sıralar köprü filan 
da yok. Yazıhanede sabahladım. Galata köprüsü 
de gece gemilere açıldığı için trafik kapalı. San
dala binip Karaköy’e, oradan da dolmuşla Dol- 
mabahçe’ye vardım. Baktım, iki bin kişi gelmiş 
sabah namazına. Hepsiyle el sıkıştık. Bu benim 
için bir tecrübe oldu. İkincisini Bayezit Cami
inde yaptık ve cami tamamen doldu. Hatta, İs
tanbul üniversitesini işgal etmiş bulunan komü
nistler epey korkmuşlar, bu camiden çıkan müs- 
lümanlar üniversiteyi basacak diye. Derken, ba
na iyice cesaret geldi. Bu kez 1968’in Haziran 
ayında halkı, bir Pazar sabahı Sultanahmet Ca- 
mii’ne çağırdım: İfade şöyleydi: ‘Allah’ını seven, 
Pazar sabahı Sultanahmet Camiine gelsin.’ Ta
bi bunu sık sık gazetede duyuruyoruz. Doğrusu, 
bir taraftan da Sultanahmet’i dolduramamaktan 
ve bu işin fiyasko ile sonuçlanmasından korku
yorum. Gece, Kızıl Minare Camiinin müzezzini

Saadettin hocanın evinde misafir kaldım. Saat 
3’te kalktım. Yola çıktım, baktım vızır vızır ara
balar işliyor. Dedim; herhalde bu vakitler böyle 
oluyor. Neyse bir dolmuşa binip Sultanahmet’e 
geldim, bir de ne göreyim! Cami ana-baba günü! 
Meğer insanlar akşam vakti Anadolu’nun birçok 
yerinden otobüslerle gelmişler ve camiyi kapat
tırmamışlar, bütün ışıklar yanıyor. Camiye oluk 
oluk sel gibi insan akıyor. Ben bu manzarayı sa
dece Harem-i Şerifte görmüşüm. ‘İşte namazın 
gücü’ dedim. Gerçekten namazın kendine has 
esrarı ve müthiş bir gücü var; ben bilemem bu 
gücün ne olduğunu ama var olduğu kesin. Beni 
müezzin mahfiline çıkardılar. Baktım her yer 
dolmuş, iğne atsanız yere düşmez. Kanaatimize 
göre 30 bin kişi vardı. Ve namazdan sonra hiçbir 
dünya kelamı edilmeksizin dağıldık.”

Bu büyük Sabah namazlarının ne gibi etkile
ri olduğunu soruyorum Eygi ağabeye: Ertesi gün 
Ankara’daki Ulus gazetesinin “Yeni bir 31 Mart 
Denemesi” diye manşet attığını söylüyor ve ek
liyor: “Tabi bu kadar insan toplandı, arkasından 
bir şeyler olur diye bekleyenler de vardı. Ama 
büyük bir vakarla herkes dağıldı. Meğer 66.Tü- 
men’i Sarayburnu’na getirmişler. Tabı“,“ bizim 
müslümanlar da ne büyük iş yaptıklarının far
kında değil. Dağılırken bir müslüman geldi, ade
ta yakama yapışarak ‘Ta Karabük’ten sırf bunun 
için mi geldik’ dedi. Dedim ki; ‘Sen tâ Kara
bük’ten gelip sabahın köründe 30 bin insanla 
beraber sabah namazı kılıyorsun ve ‘sırf bunun

HAZİRAN '07 ÜMRAN 79

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


için mi’ diyorsun, bundan daha büyük şey olur 
mu?’ Namaz gerçek bir güç ve bana göre müslü- 
manlar, kurtulmak için namaza ve cemaate 
önem vermek zorundalar...”

Namaz Gönüllüleri Platformu’nun kurulu
şuna katkıda bulunan ve bir yıldır Anadolu’yu 
dolaşıp yüzbinlerce insana namaz bilinci kazan
dırmaya çalışan bir namaz gönüllüsü olarak, Ey
gi ağabeyin tesbitine yürekten katılıyorum. 
M.Şevket Eygi devam ediyor: “Efendim, namaz
kılmadan, camileri doldurmadan büyük büyük 
lâflar etmenin hiçbir manası yoktur. Önce na
maz kılınacak. Namazı dosdoğru kılmadan baş
ka işlere yönelmek beyhûdedir.” Bu arada cema
atle namazın Müslümanları birleştirici özelliğini 
vurguluyor: “Yine Sultanahmet’teki sabah na
mazlarının birinden çıkarken Bediüzzaman Sa- 
id Nursi’nin talebelerinden Mustafa Osmanoğ- 
lu ve Mustafa Sungur’la karşılaştık. ‘Demek İs
tanbul’dasınız ve geldiniz’ dedim. Dediler ki, 
‘Hayır, biz Karabük’ten sırf bu namaz için gel
dik.’ Yine onun talebelerinden Molla Hamit Ku- 
ralkan Van’dan binmiş uçağa ve namaza gelmiş. 
Tabi o zamanlar bu kadar cemaat, tarikat, parti 
ayrılıkları yoktu ve namaz bizi birleştiriyordu. 
Bugün de bu böyledir. Mesela bir İbni Teymi- 
ye’ci ile İbni Arabi’ci yan yana aynı safta namaz 
kılar; bir mezhepsiz ile mezhepli de öyle. Bu 
müslümanlarm gücüdür. Allah’ın yardım eli ce
maatin üzerindedir.” Bu güzel tesbite de yürek
ten katılıyor ve Namaz Gönüllülerinin bir duası
nı hatırlatıyorum: “N am az bizim için vestle-i 
rahmet, vestle-i nusret ve vestle-i vahdet o lacak
tır, inşaallah.”

Sultanahmet’teki sabah namazından sonra, 
Anadolu’nun her tarafından “biz de böyle yapa
lım” diye teklifler gelir. Bursa Ulu Camiinde, 
Edirne Selimiye Camiinde, Konya’da, Adapa- 
zarı’nda ardarda sabah namazları kılınır. Bunla
rın en muhteşemlerinden biri İzmir’de tam 40 
bin insanla Hisar Camiine kılınanıdır. Otobüs
lerle ve traktörlerle İzmir’e dolan bu insanları 
caminin alması mümkün değildir. Tam namaza 
durulacağı sırada müthiş bir olay yaşanır. Eygi 
ağabeyi dinleyelim: “Birisi telaşla yanıma geldi; 
‘Emniyet’ten öğrendim, komünistler buraya 
bomba koymuşlar’ dedi. Doğrusu korktuk. Bin
lerce insan. O ara cami müezzini ‘ey cemaat, kö
tü niyetli birilerinin bize suikast yapacağını ha

ber aldık; ama biz ölsek de bu namazı kılacağız’ 
dedi. Sünnet kılınmıştı. Farza başladık; imam, 
malum olduğu-üzere uzun bir sûre okuyor. Bir
den korkunç bir patlama sesi! İnanır mısınız, 
hiç kimse yerinden kıpırdamadı, bir kişi dahi 
namazını bozmadı. Meğer bir saksının içine bir
ses bombası koymuşlar ve hamdolsun kimseye 
bir şey olmadı, sadece bombanın yakınındaki 
bir-iki kişinin gömleği yırtılmış, kolları kana
mış, onlar bile namazı bozmamışlar. Ben buna 
şahidim. Bakın, Allahu Teala kendisine ibadet 
edenlere sekinet ihsan ediyor. Düşünün orada 
bir panik olsa, binlerce insan birbirini ezer. En 
küçük bir telaş ve izdiham olmadı.”

Yaklaşık Elli Yıldır Sürekli Okuyup Yazan, 
Elli Bin Kitap Biriktiren Yazar

1957’deki İslâm Dergisi, 1960’lardaki haftalık 
Yeni İstiklal gazetesi ve günlük Bugün gazetesi
ni çıkarmaya başladığı günlerden beri hep ya
zan, ta çocukluk yıllarından beri de sürekli oku
yan Mehmet Şevket Eygi ağabeyin engin ve zen
gin birikimi ve ibretlik tecrübeleri, bilmem bir 
hatırâta dönüşür mü veya sığar mı? (Zira, hâtı- 
râtını yazmayı düşünmediğini söylüyor Eygi 
ağabey.) Bugün’ü çıkardığı sıralarda, aynı za
manda B abıali’de Sabah  gazetesinin yönetimini 
de deruhte eden, yıllar sonra ise bir ara Son Ha
ber  gazetesinde yazan, daha sonra üç ay süre ile 
Zaman gazetesini yöneten Mehmet Şevket Eygi, 
kısa bir süre de Son Çağrı’da yazar. 1991 yılın
dan bu yana da aralıksız olarak Milli G azete ’de 
ücret almadan yazmaya devam etmektedir.

Ömrü hep mücadele içinde geçen; namaza, 
ibadete, âdâba, geleneğe, kaliteye verdiği önem
le etrafını hâlâ eğitmeyi, terbiye etmeyi sürdüren 
bu fikir ve aksiyon adamından dinleyeceğimiz 
daha çok fazla şey var.

Gençlik çağında evlenmeye dahi fırsat bula
mayan, altı yılını da yurt dışında geçirmek 
zorunda kalan Mehmet Şevket Eygi, çocukluk 
yıllarından alışık olduğu yalnız hayatını bugün 
Sultanahmet’teki münzevî hânesinde sür
dürüyor. Evini süsleyen elli bin civarındaki 
kitapları en sadık dostları onun. Her gün mut
laka birkaç saatini okumaya ayırıyor.

Allah ömrünü hayırlı eylesin, Şevket ağabey.
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I Edebiyat

B ir ed eb iyatç ı; toplum unun  
aydını ya da en te le k tü e li 
m idir?  Bana göre  to p lu m 

sallığ ın en önem li ifadesi olan  
e d eb iy a t ve onun m üdavim i olan  
e d eb iy atç ı bir sosyolog ya da f i
lo zo ftan  daha çok, toplum unun  
aydın ı o lm ak zo ru n d ad ır. Çünkü  
yazm ış  olduğu rom anın ı ya da şi
irini ya  parçası olduğu to p lu m u 
nun içinden ç ık arır  ya da o rtay a  
koym uş olduğu rom an kahram anı 
ya da şiirinin ruhu yaşadığ ı to p lu 
m a m odel veya  id ea lite  olarak  
sunabilir.

Y a z a r  ya da şair, rom anıyla  
ve ş iiriy le  bir an lam da düşünce  
dünyasındaki y arı ü topik  ö z lem 
lerin i o rta y a  koym aya çalışır. Y a 
zın dünyasında ve yaşan ılır dün
y ad a  ta r ih s e l o la ra k  y u k a rıd a  
b ah se ttiğ im  her iki durum  da ya 
ş a n m ış tır . E n te le k tü e l s ad e ce  
yaşadığ ı to p lu m un ve ülkenin de
ğil, aynı zam anda tü m  insanların  
ve dünyanın v icd an ıd ır. Yani Y a 
z a r  dünya insan ların ın  acılarını 
hisseden bir v icdan ve bu acıları 
dile g e tirm e k te n  çek in m eyen  ev 
rensel bir d ild ir "E n te le k tü e l ku
cağında y e tiş tiğ i çevren in  o rg a
nik b ir parçasıd ır. Ona tu ta rlılık  
k a zan d ır ır ."1

E n te le k tü e l’ in ne o lduğuna  
d air yukarıdak i b ir kısım  ta n ım la r  
ayn ı h a fta la rd a  is im leri çokça  
zik red ilen  Orhan Pam uk ve Ed- 
w ard Said ’i ne kadar ifade e t 
m ek te d ir.

O lgusallık ve  re a lite  açısından  
b a k tığ ım ızd a  m ese le  b ize  “ kel 
a la k a ” gibi görünse de k a v ra m 
sal o larak  e n te le k tü e li e le  a lır-

LİLİPUTLAR ÜLKESİNDE BİR 
GÜLİVER* VE BİR VİCDAN

A. Said Dağ

y a t e le ş tirm e n id ir - e n te le k tü e l 
kavram ın ın  fonksiyonelliğ i bakı
m ından her ikisi de düşünür, a y 
dın o larak  to p lu m un nabzın ı tu 
tan  ve top lum una yön v erecek  
ciddi b ir konum a s ah ip tir le r. Ed- 
w ard Said en te le k tü e li m eta fo rik  
bir sürgün ve yu rtsu zlu k  konu
muna y e rle ş tir iy o r. O rta ya  ko y 
muş olduğu en te le k tü e l k a v ra m ı
nın o r ta y a  k o n m as ın d a  kendi 
geçm iş yaşantıs ı ve  düşünsel du 
ruşunun etkis in in  oldukça fa z la  
olduğunu düşünüyorum . S a id 'e  
göre sürgün, içinde yaşadığ ı to p 
lum un y e r lile r in d e n  o lm ay an , 
orada hep ted irg in  ve ra h a ts ız  ve  
başkaların ı rah ats ız  eden bir y a 
bancı o lm ayı içeren bir konum a  
sah ip tir. Peki, tü m  bunlara bağlı 
k alarak  ilk önce “ K ar" adlı ro m a 
nıyla ülke M üslüm anların ı k ızd ı
ran, on lara  hissiz davranan y a z a r  
O rhan Pam uk "başkaların ı ra h a t
sız eden bir yabancı konum unda  
o lan" b ir e n te le k tü e l duruş mu 
serg iliyo rd u ?  Yoksa "ö te k in in ” 
inanç ve d e ğ erle rin e  saygı duy-

yordu? “ K ar" adlı rom an, inan cı
nı, davasını, değ erle rin i basit n e f
si is tek leri için te rk  edeb ilen  ve 
bu te rk  e tm ey i b ir t iy a tro  sahne
sinde "a lem e ib re t olsun" diye  
son perdede gö steri haline g e ti
ren rom anın kahram an ı K ad ife  ve 
onun nezd inde M üslüm an genç 
k ızları ve M üslüm anları h a fife  a l
ma ve yok saym a gibi an lam ı dile 
g e tiren  saygısız b ir üsluba sahip 
bir rom an fenom eni m iyd i?  Y ine  
y a za r Necip ve Fazıl adlı iki gen
cin s loganları ve  âşık o ldukları 
Kadife için yok oluşunu, hiçliğini 
o rtay a  koyarken  aslında neyi ha
fife  a lıyordu? Ya da t iy a tro c u  Su- 
nay Za im 'in  za fe rin i rom anın  so
nunda vurgu larken , la is ist b ir ta 
v ır serg ilerken  hangi s a fta  o ldu
ğunu b e lirtm ek  is tiyord u?  Ya da 
" Bu to p rak la rd a  1 m ilyon E rm e
ni, 3 0  bin K ürt ö ldürü ldü" d e r
ken Cem il M eriç 'in  nefis b ir dille 
ifade e ttiğ i "H a k ika t uğrunda her 
tü rlü  savaşı göze  alan bağım sız  
bir m ücahid"2 e n te le k tü e l tavrı 
o rta y a  koyup yok  s a y ıla n la r ,

sak -k a n a a tim c e - h içb ir sakınca
nın d o ğ m a y a c a ğ ın ı d ü şü n ü y o 
rum . Olgusal o larak  biri edeb i
y atç ı ya da rom ancı gibi görünse  
de biri s iyaset bilim ci konum un
da olsa da -u n u tm a y a lım  ki, E. 
Said aynı zam an d a  iyi bir edebi-

m ayan jakoben bir ta v ır  ve  duruş  
mu serg iliyordu?  "Ö te k in in "  g e 
rektiğ in d e  ya da fırs atın ı buldu
ğunda inanç ve değ erle rin i te rk  
e tm e  durum unu ta sv ir ed erken  
dindar o lan ların  duygularına k a r
şı neden fü tu rsu zca  ta v ır  serg ili-

m u s ta za tla r, yoksullar, güçsüz- 
ler adına kendi görüşünü, e n te 
lektüel tavrın ı tem sil e tm e k te  ıs
rarlı, asil e n te le k tü e l b ir yazar  
im ajı mı serg iliyordu? Eğer böyle  
bir derdi ya da karın  ağrısı o lsay
dı her gün ö ldürü len  y ü z le rce
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irakiı veya  Filis tin lin in  acısını düe 
g e tirird i. Yoksa h içb ir sebep yo k 
ken böyle bir dem eci verm esin in  
nedeni b ir tak ım  lobilere , o to r ite 
lere, ik tid arla ra  h izm et e tm e  gibi 
bir iradeyi g ö s te rm ek  is tem e sin 
den mi kaynaklan ıyordu . Oysaki 
düşünür ya da aydın  yeryüzünün  
her ta ra fın d a  yaşayan  insanların  
yaşadığı acıları ve  ç ile le ri dile g e 
tirm e k te n  ç ek in m e y e n  bir ko 
numda o lm alıd ır. K an aatim ce  O r
han Pam uk doğrudan herhangi 
bir ik tid arın  ya da züm ren in  sö z
cülüğünü ve onların  h izm etç iliğ i
ni üstlenm iş gibi e ğ re ti bir duruş  
serg iliyor. G ram sci'n in  ta n ım lad ı
ğı o rg a n ik  a yd ın  tip le rin d en  o l
madığı gibi Cem il M e ıiç 'in  "K a fi-  
le-i A cube" o larak  isim lendird iğ i, 
peygam berlerin in  M arx olduğunu  
s ö yle d iğ i d e v r im c ilik  o y n ay an  
sosyalist sınıfa a tfe d ilen  ş e z lo n g  
e n te le k tü e lle r in in  v a s ıfla rın d a n  
bazı y ö n le riy le  a y rılırk e n  bazı

yö n leriy le  o rtak lık  gösterm ekte^  
dir. Cem il M eriç 'e  göre ş e z lo n g -  
n iş in le r  h içb ir d a va ya  b a ğ la n 
m az , h iç b ir d a v a y a  k a tılm a z ,  
gençlik  için büyük te h lik e d irle r. 
Orhan P am u k’un yazd ığ ı e s e rle 
rin popü ler kü ltü r içerisinde y u 
varlan an  gençliğin bu y u v a rla n ı
şının katsayısın ı a rtm asın ı s ağ la 
yan e s e rle r olduğunu düşünüyo
rum . Toplum sal hareketliliğ i, b i
reysel ruhun d irilişini sağ layan  
e s e rle r olm adığı gibi k ah ra m a n 
ları da top lum un idea lize  edilm iş, 
m odel o luş turab ilecek  y e te n e k te  
değild ir. Orhan Pam uk Türk e d e 
b iyatın ın  ve rom anının  olm adığ ı, 
öldüğü zam an lard a  eserlerin i p a 
zarla m ay ı bilm iş piyasanın  g e 
rek le rin i yerine  ge tirm iş  bir y a 
za rd ır . Yani Üstad Cem il M e riç ’in 
d eyim iy le  tam  an lam ıyla  L illp u t- 
lar ü lkesinde bir G ü liverd ir*. Er- 
m en ile r ve  K ü rtle r  hakk ın d ak i 
verm iş  olduğu destek m a h iy e tin 

deki b e y a n a tta  S okrates  ya da 
B runovari b ir çıkış gibi duruyor. 
F a k a t tü m  d ü n y a  in s a n la rın ın  
acıların ı d ik k a te  alm adığ ı gibi bu 
acılara  değ inm ediğ i için inan d ırı
cılık vasfın ı y it ir iy o r. Toplum un  
g österm iş  olduğu tepk i ise ta m a 
men ham asi, so fis tike  o lm ayan  
"top lum sa l linç" gibi duruyordu. 
Söz konusu y a z a r  dem ecin i v e r
m ekle  bir şey le ri göze a lm ak  e n 
te le k tü e l ces are tin i ve duruşunu  
serg ilem iş tir. A m a bu c esare ti 
diğer ka tliam  ve soyk ırım larda  
g ö s te rm em iş tir . Ju lien  Benda'ya  
göre "g e rçek  e n te le k tü e lle r  k az ı
ğa b a ğ lan ıp  y a k ılm a  s ü rg ü n e  
g ö n d e rilm es i, ç a rm ıh a  g e rilm e  
riskine g irm ek  d u ru m u n d ad ırlar.3

D rey fu s 'u n  a jan lık la  suçlan
ması ve d e v le te  karşı D reyfus 'u  
savunan ların  az  o lm asından do
layı O'nun gerçe k  düşünür o larak  
adlandırılm ası söz konusudur. N i
te k im  301. m ad d ey le  yarg ılan an  
Orhan Pam uk ve davası D rey- 
fus'a  ve davasına  b en zetilm iş tir . 
Orhan Pam uğun verd iğ i b e yan at 
insanlığın genel acısına ve sıkın
tıla r ın a  te rc ü m a n  olm am ış, sade
ce b ir kısım  zü m re n in  ya da sını
fın ç ıkarına  h izm e t e tm ek le  s ın ır
lı k a lm ıştır. B öylece Y a z a r Ben- 
da'nın dediği günüm üz e n te le k 
tüelin in  ç ıkm azlığ ın a  ve sorun- 
s a llığ ın a  d ü ş m ü ştü r. B en d a 'y a  
g ö re  g ü n ü m ü z  e n te le k tü e lin in  
sorunu “ sahip  o ld u k ları ahlaki 
o to rite y i, s ek te rlik , k itle  da lk a 
vukluğu, m illiy e tç i ç ığ ırtk a n lık , 
s ın ıf ç ık arla rı gibi "k o le k tif duy
gu ların" ö rg ü tlen m e s i adını v e r 
diği şeye d e vre tm iş  o lm alarıd ır.

Sürgün e n te le k tü e l zorun lu  
olarak ironik, kuşkucu ve h a tta  
oyunculdur, am a kinik değild ir. 
E n te le k tü e l it ib a r  g ö rm e y e n , 
inandırıcı o lm ayan , söyled ik leri 
d ikka te  a lın m ayan , kolayca alınıp  
satılab ilen , H .C ibran 'ın  dediği g i
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L iu p u t la r  ü lk e s İ Edebiyat

bi "beyn in i sepete  koyup pazara  
çıkıp en fahiş fiy a ta  satışa  ç ıka
ran satıc ı"  konum unda o lm am alı
dır. Ya da Said 'ln  dediği gibi A le 
xis de Toqv ie lle 'n in  F rans ız ların  
C e z a y ir l ile re  y a p tığ ı s o y k ırım  
söz konusu olunca ya da insanlık  
dışı p o litik a ları karşısında ka le 
m ini ve dilini sustururken , K ızıl
d e rilile re  yap ılan  soyk ırım  söz 
konusu o lduğunda kalem ini ve d i
lini hiç sakınm adan kullanm ası 
ç ifte  s tan d ard ın a  ve düştüğü en
te le k tü e l ikiyüzlü lüğün b e n ze ri
ne O rhan Pam uk'un da düşm e
m esi g e re k ir. "N ab za  göre şerbet 
v e rm e k , konuşu lm ası g e re k e n  
y erd e  susm ak, şövenist kabada
y ılık la ra , ta n ta n a lı d öneklik  ve  
günah ç ık arm a  tö re n le rin e  ra ğ 
bet e tm e k  b ir e n te le k tü e lin  ka
m usal ro lüne en çok gölge düşü
ren ta v ır la rd ır ." 4

E. Said Filistin sorununu m o
dern ta rih in  en büyük haksızlığı 
o larak  y o ru m lar ve bu konuda 
b irço k  k iş in in  g ö z le r in e  bağ, 
ayakların a  köstek, ağ ız larına t ı 
kaç koyulduğunu iddia e d er.5 Ona 
göre e n te le k tü e lin  g örev i krizi 
e vre n se lleş tire rek , belli bir ırkın 
ya da ulusun çektiğ i acıları daha 
geniş bir insani bağlam a oturtu p  
bu deneyim i başkalarının a c ıla rıy 
la ilişkilendirm ek o lm alıd ır.6 Ona 
göre günüm üz toplum u en te le k 
tü e le  ödül vererek , ta tlı sözlerle  
kan d ıra ra k  kuşatılır. J ean  Paul 
S a rtre  N obel'i kabul e tm ey erek  
bu kuşatm ayı yarm ıştır.

A yrıca  Orhan Pam uk'a  v e ri
len N obel Ödülü e d eb iy atın a  v e 
rild iyse  bu ed eb iya t ta rz ı_ da o l
dukça ta rtış m a lıd ır . Y usuf Kap- 
lan'ın "B atılılaşan  /  sekü lerleşen  
T ü rk iye 'd e k i ed eb iyat sanat ve  
k ü ltü r ça lışm aların ı, do layısıy la  
T ü rk iye 'n in  B atılılaşm a m ac e ra 
sını ö d ü lle n d irm iş tir."7 tesp itin i 
de o ldukça önem li bu luyorum .

Şunun bilinm esin i is terim  ki O r
han Pam uk'u Nobel ödülünü a l
m asından dolayı onu suçlu bulan
lardan ya da "bu ödül bana neden  
verilm ed i?" d iye kıskançlık  k riz 
lerine g iren lerden  değilim . Z a ten  
bu y e te rlilik te  ve bu konum da da 
değilim , o lam am . Şunu söylem ek  
istiyorum  Y a z a ra  v erilen  ödülle  
onun verm iş olduğu d em eçle  za- 
m ansal bir p a ra le llik  söz konusu
dur. Bu aynılık  y a za rı şüphe ve 
zan a ltında b ıra km a k ta d ır ve  Onu 
cevap verm ek  zorund a b ırakıyo r. 
Y a z a r bu şüpheyi tıpk ı 1 9 6 4  y ılın 
da J.P . S a rtre 'n in  y ap tığ ı gibi No- 
beli reddederek  o rtad an  k a ld ıra 
b ilird i. Ş im di bu zan d an  F ilis 
tin 'd ek i acıları ve  Irak ta k i ö lüm 
leri dile g e tire re k  k u rtu la b ilir. Ya  
da verilen  para  ödülüy le  bu in
san la rın  a c ıla rın ı h a fif le te b ilir .  
E vet Said d iren işç ile rle  b erab er 
İsrail ta ra fın a  taş  a ta ra k  ces are 
tin , onurun ve v icdanın  tem sili o l
du. Kısaca insanlık  O rhan Pa- 
m uk’tan  onurlu  bir e n te le k tü e l 
ta v ır  s e rg ile m e s in i b e k liy o r. 
Yoksa cicili, küçük sm okin e lb ise

leriy le , çam ur değm em iş b is ik le 
tin d en  inm eyen, a ram ıza  h içbir 
zam an katılm am ış  gibi duran y a 
z a r bu ayrıksı durum una son v e r 
m ey e ce ktir . O ysaki bu to p lu m  
m azlum u ezen  za lim e  taş a ta n la 
rı daha çok sever ve sayar.

*  Jo n a th a n  S w ift’in G ülive r C üce le r 
Ü lkesinde  eserind eki G üliver bir 
den izc id ir. Bir gün yo lculuk y a p t ı
ğı gem i b a ta r. G üliver kendin i m i
nicik insan larla dolu b ir ü lkede  
bulur. Burası parm ak kadar küçük  
in s a n la rın  ya ş a d ığ ı L il ip u t 'tu r .  
Ü stad Cem il M eriç 'in  y a z ıla rın d a  
sık sık y e r  verd iğ i b ir d ey im d ir.

Dipnot:
1. M eriç , C em il, M ağaradakile r, i le t i

şim ya y .
2 . M eriç, Cem il a.g .e. shf. 2 4
3 . A k ta ra n  Said Edw ard, E n te le k tü 

e l Sürgün, M arjina l, Y abancı Çev: 
T u n c ay  B irkan ile tiş im  ya y . Shf 
2 4

4 . Said, Edw ard a.g.e shf. 12
5 . A .g.e., shf. 9 4
6 . A .g .e ., shf. 51
7 . K aplan, Yusuf N obel'in  Pam uk'u : 

“ K opu ş"u n  Ö dülü , Y en i Ş a fa k  
1 2 .1 2 .2 0 0 6
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BÜLENT

DİNİ/DİLİ ÜZERİNE..

Bülent Ata, şair, 1972 doğumlu. Ankara Üniver
sitesi M atem atik Bölümü mezunu. İlk şiiri İz lek  der
gisinde (1997) yayımlandı. Şiir ve öykülerini D e f^  
gâh, Dize, Ünlem, K ırk la r, Kaşgar, Yedi İk lim , M er- 
d iv e n ş iir  dergilerinde yayım ladı. Çocuklar için ede
biyatın çeşitli boyutları üzerinde düşünüyor. Yeni
likçi çocuk edebiyatına hem editör hem de yazar 
olarak katkılarda bulundu.

Çocuklar için kalem e aldığı eserler şunlar: 
A li'n in  Günlüğü (2 0 0 3 ). H a y v a n la r D ünyasından  
Ö ykü le r (2 0 0 3 ), S e v im li K e lim e le r Ü lke s i (2 0 0 5 )

Bülent Ata'nın yazm ış olduğu S e v im li K e lim e le r  
Ü lkes i dikkate değer bir çalışma olarak çocuklara 
dini kavram ların nasıl anlatılm ası gerektiği husu
sunda bir yöntem  önerisi sunm aktadır. İşte iki ör
nek: "Allah tektir, birdir, b iriciktir. O her şeyi yara
tandır. Yani filleri, fillerin  üstündeki karıncaları... 
Karıncanın yüzünü okşayan rüzgarı... Mikroskopla 
görülen canlıları, mikroskobu yapan insanları, eve 
götürdüğümüz papatyaları O yara ttı. O bizi bizden 
çok sever. Dua ettiğ im izde bizi dinleyen, dualarım ı
zı kabul eden... H atta e ttiğ im iz dua bizim için hayır
lı değilse duamızı kabul e tm eyip  bizi koruyan  
O'dur. Allah bize her şeyden daha yakındır. Kalbi
miz Allah diye atınca, Allah da bizim le olur." diyor 
"Allah" maddesinde Bülent A ta. "Lokanta" madde
sinin karşılığı da, "Bir nevi annesiz m utfak... Baba
mızın evinde olmadığı için cebimizden para çıkar. 
Aşçısı m utsuz, gönülsüz olan yerlerin yemeği de 
kötü olur" gibi cümleler var. Y azar "Kelimelerin  
karşılığı olan kelimeleri değil de, şairane açıklam a
ları koyarak bir anlamda zihin işgaline karşı aktif 
bir korunma alanı teklif ediyor. Kararan anlamları 
arındırm anın yolunu denemiş yazar." Normal ya
şantıdaki bir takım  sıradan olay, kişi ve şeyler ya
nında bazı dini kavram lara da çok güzel açıklama 
getirilm iş. Bülent Ata ile çocuklar için edebiyatın  
çeşitli boyutlarını değerlendiren bir söyleşi gerçek
leştirdik.

Bülent A ta çocuk edebiyatı ile yakından ilgileniyor. Bu 
alanda yazdığınız ve yayımlanmasına katkıda bulunduğu
nuz pek çok eser var. Sizi bu alana yönlendiren sebepler 
nelerdir?

ilk kez Semerkand Dergisinin editörü Sabahattin Ay
dın çocuk ekinde yazmamı istedi. O günden bu güne belki 
de en sadık okurum olarak beni sürekli teşvik etti, yürek
lendirdi. Çocukluğumda yayınlanan hemen hemen bütün 
çocuk dergilerini takip ettim . Nerdeyse 10 sene bu kay
naklardan beslendim. İçtenlikle yazılan şeyleri dudak bük
meden okuyacak en iyi okurların yine çocuklar olduğunu 
düşünüyorum. Bu alanda yazmak bana kendi çocukluğu
mun yarım kalan güzelliklerini tamamlamak ve paylaşma 
şansı veriyor. Bu benim için önemli.

Türkiye'de Cumhuriyet tarihi boyunca özgün ve sahih 
dini içerikli bir çocuk edebiyatından söz edebilir miyiz?

Cahit Zarifoğlu'nun Yürek Dede ile Padişah kitabı dini 
içerikli bir çocuk kitabı mıdır? Hem evet hem hayır. Haya
tın içinde var olanı masal tadında yeniden üretebilmiştir. 
İçinde dindar insanlar vardır. Biz bu insanların hikâyesi 
esnasında aslında din ve insanlar hakkında da çok önemli 
şeyler öğreniriz. Dindar insanların yaşantısı ders kitapla
rından çıkartıldı. Yok böyle insanlar sanki. Çocuk yayıncı
lığını bu güne kadar yürüten yayınevleri, dergiler yerli 
olanı ya görmediler ya da istedikleri biçimde gördüler. El
bette dindar insanların gözünden bir çocuk edebiyatı ile 
dini içerikli çocuk edebiyatını birbirinden ayırmak lazım. 
Ben birincisini daha sağlıklı bir yöneliş buluyorum. Anlatı
lan şeyin değil, anlatıcının önemli olduğunu düşünüyorum.

Modernleşme döneminde yazılı çocuk edebiyatına ba
kışta gerek bu alanla doğrudan ilgilenenlerde gerekse 
farklı yazarlarda bu alanın kökenlerine ilişkin bakışta cid
di sayılabilecek farklılıklar söz konusu. Çocuk edebiyatı
nın devreye girişi ne tü r gelişm elerin/değişmelerin sonu-

84 ÜMRAN HAZİRAN ‘07

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


I Röportaj

cunda ortaya çıktı? Çocuklar için 
edebiyatı zorunlu kılan tarihsel şart
lar nelerdir?

E zberinde m asa lla r h ikâye le r ya  
da ş iirle r olan kaç insan tan ıyoruz. 
K alm adı öy le insanlar, an la tıc ıla r yok. 
Onun ye rin e  bir çizg i film  vcd si koyup  
çocuğum uza s e y re ttir iy o ru z . Şeh irle- 
şen ve b irlik te  zam an  geçirm ek ye ri
ne b ireyse lleşip  ya ln ız laşan  insanlar 
kendi ed eb iy atla rın ı ku rab ilir mi bilm i
yorum . A m a önem li olan insana dön
m ek. Onu ve hayallerin i an layıp  anla
tab ild iğ in iz  zam an ed eb iy at başlar. O 
zam an insana güzel olanı an latan  onu 
incelikli kılan b ir şarkı sö yleyeb iliriz . 
Bence o söylediğin ta rih i şart ailenin  
küçülüp insanların birb irinden uzak
laşm asıd ır olsa olsa...

Batı çocuk edebiyatındaki akım
ların, anlayışların Türkçe çocuk ede
biyatına yansımaları nasıl olmuştur? 
Mesela Saint Exupery ya da Michael 
Ende Türkçe’de nasıl yankı buldu?

Rasim  Ö zd en ö ren , Fau lkner ve 
D o s to y e v s k i'd e n  e tk ile n d iğ in i am a  
ya zd ık la rın ın  b aşka ların ca  M aupas- 
s a n t’ ın y a z d ık la r ın a  b e n z e tild iğ in i 
sö yle m iş tir . C ah it Z a rifo ğ iu ’na kimi 
okuduğu  so ru ld u ğ u n d a , "k e n d im i"  
d e m iş tir. Bu b ir ukala lık  değil. Bir y a 
za rın  neyden ilham  aldığı, neyden  
hoşlandığı fa rk lı fa rk lı ke y fiy e tle rd ir. 
Çocuk ed eb iy a tın ın  geliş im ini b ir aka
dem isyen gibi ta k ip  e tm ed im . Y a z 
m ak için bu güne kadar bunlara ih ti
yaç da duym ad ım . A m a kendi çocuk
luğum ve okuduğum  k itap la r daha  
dün gibi canlı, ism ini andığ ın ız  y a z a r
ları okudum  ve  kend im e katıp  unut
tum .

100 Temel Eser bağlamındaki ta r
tışmaları nasıl değerlendiriyorsun?

B ütün k ita p la r te m e ld ir  deyip in
sanları ö zg ü r b ıra km a lıla r. Y ay ın ev le -  

-rH O O  te m e l e s er y e rin e  betki-yeni y a 
z a r la ra  yö ne lir. Bu da büyük b ir h iz 
m et o lur...

Cum huriyet döneminde gene! 
olarak çocuk edebiyatının temel yö
nelişinin toplumsal yapının yönelişi 
ile özdeş hale geldiğini biliyoruz. Bu

yönelişler çocuk edebiyatı alanına 
nasıl yansıdı?

Sistem  neyi y ü ce ltm ek  is tiyorsa  
çocuk k itap la rı onu y ü c e ltti. S is tem  
neyi kö tü lem ek is tiyorsa o da k ö tü 
lendi. Ö ğ retm e n  iy id ir, im am  kö tü dür. 
İş Bankası, Y ap ı Kredi B ankası gibi 
banka lar yayın lad ık la rı k ita p la r la  ço 
cuk ve ye tişk in  dünyasını ku şatan  ve  
çoğunlukla yabancı d illerden  çeviri 
olan ya y ın la r yap ıyor. G elecek ku şak
ların  kü ltü r dünyasını b e lir ley ec ek  k i
tap la rı banka ların  basıyor o lm ası ne 
tu h a f! K endine yö n elen  in s an ların  
d u y g u la rın ı ve  p a ra la r ın ı ku llan an  
d indar serm aye sahip leri bazı banka
ların neden sanat ve kü ltü r iş lerine  
bu kadar para ya tırd ığ ın ı h içb ir z a 
m an a n lay am a ya cak la r galiba. Para  
kazanm ak insan k a za n m a ktan  daha  
önem li s a n ıy o rla r. O ysa y a y ın c ılık  
alanındaki banka lar büyük b ir dönü
şüm projesi içinde ke n d ile riy le  sem 
patik  ilişkiler ku racak b ir nesil h a z ır
lıyor. T üb itak  çocuklar için h a z ır la n 
mış inan ılm az ka lite li k itap la rı ner- 
deyse bedavaya sa tıyo r. T ü b itak  y a 
y ın ları D arw in ve evrim  teo ris in i o ka 
dar sevm iş ki neredeyse  10 k itab ın  8 ’i 
bu konuya şöyle veya böyle m utlaka  
değ in iy o r. T ü b ita k ’ın e s te t iğ in i ve  
ü retim  çeşitliliğ in i ka rş ılayacak  a lte r 
n a tif k itap la rı kim basacak? H erkes  
bahane bulabilir. Bu so ru m lu lu ktan  
kaçan  s e rm a y e  s a h ip le r i b u n la rla  
yü zleşm ek zorunda...

Çocuk kitaplarının sadece çocuk
lara mı yoksa hem çocuklara hem bü
yüklere mi hitap ettiği konusunda ne 
düşünüyorsunuz?

Büyükannem  m asal an la tırd ı bize. 
O m asalı ya ln ızca çocuklar d in lem e z
di. A nnem , tey ze le rim , d ay ıla rım  hep 
b irlik te  dinlerdik. Şim di, o m asa llar 
kaç yaş içindi, pedagog larım ız çıksın 
iştn-içinden. Bert-bu-yaş s ın ırlam a la rı
nı çok tab ii bulm uyorum . H er kitabın  
iç inde okuyana an laşılm az gelen y e r
le r olabilir. Z a te n  onu m erak  e tm ek , 
keşfe tm ek, anneye babaya so rm ak bi
le bir heyecandır. K itap lar hap değil 
ki! A lg ılayam adığı şeyi za ra rlı bulan  
bir pedagoga kim dur d iyecek. Eğitim

işlerini gelip ed eb iyatın  içine sokuş
tu rm ak ya za rla rın  görevi o lm am alı.

S ev im li K e lim e le r Ü lkes i çocuk 
kitaplarınız içinde kavramlara odak
lanması nedeni ile farklı bir yerde 
durmakta. Bu eser biçim ve muhteva 
açısından nasıl oluştu? Diyanet İşle
ri Başkanlığı'nın Ankara'da düzenle
diği kongrede "D in i K avram la rın  Ç o
cuk D iline  A k ta rı lm a s ı S o ru n u "  baş
lıklı bir bildiri sunmuştunuz. Bu sorun 
çerçevesindeki düşünceleriniz nedir?

Ç ocuklara  dini ka vram ları a n la t
m ak is ted im . Bunu ya p m a ya ça lış ır
ken fa rk  e tt im  ki okuduğum  m e tin le r  
çok sıkıcı. Sözlük dili, iş b itse de eve  
gitsek d iye s a a te  bakan m em urun d i
li gibi. Ç ocuklara bazen  an layam ad ık 
ları şeyi b ir başka şekilde an latm ayı 
dened iğ im izde  saçm alam a pahasına  
tu h a f b ir dil ku llan ırız . B azen iş a re t 
dili, bazen  a lış ılm ad ık b e n ze tm e le r ve  
biraz da şiirsel b ir dil. H ay a t bir bü
tün . İç inde dini, din dışı d iye bir şey  
yok aslında. Bu k itap  b ir te k lifti. Ço
cuk k itab ı y a za rla r ın a , çocuklara dini 
eğ itim  veren  insan lara  dem iş olduk  
ki; 'B ir dakika! Bak bu yo ğ u rt böyle  
de ye n e b ilir .’ Sonradan çok kişi o te b 
liğ sonrası b ize u laştı. Ü m it ed iyorum  
bu konuda b ir a ray ışa , bir yönelişe  
vesile  o lm uşuzdur.

"Dünyanın pek çok yerinde sürek 
avı var" diyorsunuz. Çocuklar İçin ya
zılan metinlerde kötülük teması nasıl 
işleniyor? Sizce nasıl işlenmelidir?

Ö m er S e y fe tt in  B eyaz Lale 'de iş
g a lc ilerin  kö tü lü k lerin i an la tırken  bir 
kadına işkence anını kötünün gözün
den öy le ballan d ıra  ba lland ıra  a n la t
m aya başlar ki donar kalırsın ız . M ide
n ize k ra m p la r g ire r. K itap larda  kö tü 
yü tem s il eden ç iz im le r, şiddet sah 
neleri gördüğ üm de bunun hastalık lı 
bir şey olduğunu düşünüyorum . Biz 
m ü şrik lerin  ke lles in i uçuran sahabe- 
ler ç ize re k  çocuk lara  dini sevd irem e- 
y iz . K urban  ke sm ey i re s m e tm e k le  
kurban kesm ek fa rk lı şeyler. O an y a 
şanan b ir o layın  kendi o rtam ı içindeki 
norm alliğ i b ir k itap  sayfasında karş ı
m ıza ç ık tığ ında  bam başka an lam lar  
o luş turab ilir.
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F r H n n a n  A k ı n ' ı ^  D ü y â f f l Î i ğ i Ağzına Sağlık Roni!

İşgal öncesL Irak 'a  canlı kalkan o larak  g iderek  büyük bir d u 
y arlılık  g ös teren  p ro tes t m üziğin önem li is im lerinden E rdo
ğan A kın 'ın  yeni çıkan kaseti ile ilgili o larak  V a k it g a ze te s in 
de yay ım lanan  söyleşisinde sanata  vah iy  m erke zli o larak  ba-

~~ kılm ası g e rek tiğ in in  
altın ı şu sözleri ile 
ç iz iy o r ;  "Y a ra d ı lış  
g a y e m e  u yg u n  o la 
ra k  k u llu ğ u m u  ö rtce -  
le d im . R a b b im ln  r ı 
za s ın a  u y g u n  a m e l
le rd e  b u lu n m a k  b e 
n im  en  ta b i i  hakk ım . 
N e t ic e d e  b e n  b ir  
M ü s lü m a n ım . N o r 
m a l o la ra k  M ü s lü 
m a n lığ ın  ö ğ r e t is i  
o la ra k ,  K u r 'a n  ne  
d iy o rs a  o na  u y m a 

ya  ç a lış ıy o ru m . S a n a tç ı  
o la ra k  R a b b im in  ban a  b a h ş e t t iğ i bu  

s a n a t y e te n e ğ in i y in e  o n u n  y o lu n d a  k u lla n ıy o 
ru m . K an  a ğ la y a n  c o ğ ra fy a la rd a  B o s n a 'd a n  Ç e ç e n is ta n ’a, 

A fg a n is ta n 'd a n  ira k 'a , T ü rk iy e 'd e k i b a ş ö r tü s ü  ya sa ğ ın a  k a 
d a r  ilg ile n m e k  z o ru n d a s ın ız . S a n a tç ı, e s e r le r in d e  to p lu m u n  
y a ra la r ın ı o r ta y a  k o y a b ilm e li.  H a k la r ın  e z i lm iş l iğ i e s e r le re  
g irm iy o rs a  o k iş in in  s a n a tç ılığ ın ı d e ğ il, in s a n lığ ın ı k o n u ş m a k  
g e re k ir.( ...)  S a n a t, H a k k 'a  d a y a lı o lm a lı, İ la h i r ız a  ö n e m lid ir .  
D e ğ e r le r im iz e  b a ğ lı o la ra k  s a n a t y a p m a lıy ız ."  İslam cılık  ta r 
tışm aların ın  sanat üzerin den n ih ayete  e rd irilm e ye  çalışıldığı 
kü ltü re l o rtam d a  M üslüm anların  duyarlılığ ın ı taş ıyan  s an a t
ç ılara  en az düşünürler, s tra te jis tle r  kadar ih tiy ac ım ız  var.

S o s y a l i s t  
y a z a r ve  şa
ir Roni M ar- 
g u lies , e -“ 
m u h t ır a y a  
k arş ı ç ık 
m a y a n la r ın  
solcu o la 
m ayacağın ı söyledi. Böylece g e rek  ta r ih 
sel blok partis i CHP gerekse  bild iriye  
sessiz kalan diğer sol p a rtile r in  de sınıf
ta  kaldığını be lirten  M argulies , "B ir sol
cunun dem okrasiy i savunm adan başka 
bir şeyi savunm ası abesle  iş tig a ld ir” de
di. M argulies  üzerin d e  fa rk lı görüşlerin  
o rta y a  atıld ığ ı apo le tli sivillik g ö s te rile ri
nin de darbeye  zem in h azırlam ay ı am aç
ladığını savundu.
"Ç a ğ ia y a n 'a  g id e n  k a la b a lığ ı iz le d im . H a 
y a tım d a  m it in g e  g id e n  b u  k a d a r  ç o k  c ipe  
b in m iş , s a ç la r ı  fö n lü , s a r ış ın  g e n ç  kad ın  
g ö rm e d im ."  diyen M argulies , ka tılım c ıla 
rı da ik iye  ay ırıyo r: “ B ir  k ıs m ı b ü ro k ra t,  
e m e k li p o lis  ve a s k e r le rd e n  o lu ş a n  re s m i 
ke s im . D iğ e r i de  ya şa m  ta rz ın ın  te h d it  a l
tın d a  o ld u ğ u n u  z a n n e d e n  o r ta  s ın ıf" .  
S osyalis t şair M argulies, AK P arti'n in  3 
Kasım  seç im lerinde  aldığı oyun küçüm 
senm esini de yanlış buluyor. Dünyada  
pek çok hüküm etin  yüzd e  5 0 'n in  altında  
oy a la ra k  ik tid ar olduğunu b e lirten  M ar- 
gulies'in  ta vrın a , cesare tin e  te şe k kü rle r.

D ağlarca'nın H ikâyesi

Soyadların ın  bile göz açıp kapa
yıncaya kadar kısa bir sürede  
bulunduğu bir ülkede yaş ıyoruz. 
Bu konuda b irb irinden fark lı bin
lerce hikâye var. T ürkçe  şiirin  
önem li is im lerinden Fazıl Hüsnü 
soyadının hikâyesini şu şekilde  
anla tıyor:"  O ismi ben kendim 
buldum. Askerî okulda bir gün 
yüzbaşı, ‘herkes öğlen saat on

ikiye kadar kendine b ir soy isim 
bulsun. Eğer isim bildirmezse
niz nüfus müdürlüğü sizin adını
za bir isim uyduracak' dedi. 4 
saat vakit vardı ben o dört saat 
boyunca dünyadan koptum ve 
isim bulmaya çalıştım. Dağ ol
malıydı ama nasıl? 4 saatin so
nuna yaklaşırken Dağlarca adı 
çıkageldi."
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Kültür - Yorum

Bir Çocuğun Gözümden Müslüman Ütopyacıya Dair

Demokrat Parti

Türk siyasal yaşam ının toplum sal hafızada b ırak
tığ ı iz le r önemli olduğu kadar üzerinde duru lm a
mış ve kültürel ta rih im iz in  kayıp halkası o larak in
celenm eyi bek lem ekted ir. G eçm işteki D em okrat 
P arti yılların ı, ya ltak la n m aları, sars ın tıları, m uha
liflik leri, dergileri k ısaca her şeyi ile an la tm ayı d e 
neyeceğin i be lirtiyo r Selim  ileri: ‘ ‘ 1949  d o ğ u m lu 
yum . 1 9 5 0 'li y ılla r ı ç o c u k lu ğ u n  p u s la r ı a ra s ın d a n  
h a tır la y a b iliy o ru m . H a tır la y ış la r ,  d in le y iş le r , s o n 
ra k i g ö z le m le r... H a tır la d ık la r ım ı, y ı l la r  y ılı d in le 
d ik le r im i,  g ü n lük  g a z e te le r ,  h a fta lık , a y lık  d e rg ile r  
a rş iv iy le  p e k iş t irm e y e  ça lış ıp  d u ru ru m . G eçm iş, 
B ir Daha Geri Gelmeyecek Zam anlar'ın son  c i ld in i 
g ü n ü n  b ir in d e  k o ta ra b il irs e m , 1 9 5 0 'le r  dünyas ın ı, 
d aha  d o ğ ru su , ç o c u kk e n  ya şa m ış  o ld u ğ u m  k ü ç ü k  
d ü n y a y ı ka le m e  g e t irm e k  is t iy o ru m . S iy a s e t h e r  
za m a n  k ü çü k  ç o c u k la rın  d ü n ya s ın a  s ız a r ve d e r in  
iz le r  b ıra k ır . "  Bence harika  bir k itap olur.

Ali Ş era iti ile ilgili b i
y o g ra fi ç a lış m a la rı 
peş peşe y ay ın la n ı
yor. Bu ç a lışm a la r
dan Ali R ah n em a’nın 
"A li Şeria ti: B ir İs lâ 
mî Ü topyacın ın  S iya 
si B iy o g ra fis i"  adlı 
k itab ı ile ilgili d e ğ e r
lend irm ede bulunan  
R ecep  Ş e n tü rk  r e 
alizm in ve reel poli
tik  siyasal ta s a v v u 
run egem en olduğu  
s o s y a llik le rd e  im 
kânsızı düşleyen ayd ın ların  önem ini şu şekilde o r ta 
ya koyuyor: " ü to p y a la r ın  g e rç e k le ş m e s i ne  k a d a r  
im k â n s iz  o lu rs a , s o s y a l d e ğ iş im i o r ta y a  ç ık a rm a  
g ü ç le r i de  o k a d a r  fa z la  o lu r. Ç ü n kü  ü to p y a  ü re te n  
a yd ın , ra s y o n a lite n in  l im it le r in d e n  k e n d in i k u r ta r a 
m a d a n  b u  iş i g e rç e k le ş tire m e z . O nun m u h a ta p la r ı  
da ra s y o n a lite n in  ve s ık ıc ı re a liz m in  v a a t e d e m e y e 
c e ğ i ş e y le r i v a a t  e den  s ö y le m in  c a z ib e s in e  k a p ı lı r 
la r . B ö y le ce  va k ıa n ın  s ın ır la r ı  z o r la n ır  ve  ş u u ru n  e t 
ra fın d a  ö rü lm ü ş  s u r la r  y ık ılır . A l i  Ş e r ia t i 'y l  b ir  a yd ın  
o la ra k  b a ş a r ılı  ve c a z ip  yap an  ş e y , re a liz m  ve ra s 
y o n a liz m i m a ğ ru r  â lim  ve a k a d e m is y e n le re  b ıra k ıp , 
b u n la r la  k e n d in i s ın ır la m a  m e c b u r iy e t i h is s e tm e 
den, g e n ç liğ in  ö n ü n e  - ra s y o n a lis t  ve re a lis t le r in  g ö 
z ü y le  b a k ıld ığ ın d a  ü to p ik  b ir  v iz y o n  k o y m u ş  o lm a 
s ın d a d ır"

“ Cannes’ta Fatih Akın’a Büyük Onur” !!!

6 0 . Cannes Film  Festiva linde , Fatih  A kın 'ın , "Y aşam ın  
K ıyısında" isim li film i en iyi senaryo ödülünü kazandı.

leri ve g a ze te c ile r in  büyük beğenisini kazanm ış, bunun 
üzerin e  g aze te n in  biri başlığında yukarıdak i ifadey i kul
lanm ıştı. Daha önce de "A ltın  Ayı Ö dülü" alan Fatih  Akın  
yüz k ızartan  s en aryo la rıy la  nasıl "onur'M anacak ya da 
Türk iye , Akın ad ına nasıl "o n u r” duyacak b ilem iyorum ?
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Deneme

ZOR OLAN ŞUURLARI
lar üzerin d e  bir kontro l ve  yö n 
lend irm enin  hedeflend iğ in i söy
leye bilirizr-

DEĞİŞTİRMEK

Nuran Yalçın

a nsanoğlu, haya tın  v ar olduğu  
ilk çağ la rd an  bu yana yaşadı- 

"  ğı to p lu m un sosyal hayatın ı 
ıslah e tm ek  ve daha ahlaki k ıl
m ak için çeş itli yo llar denem iştir.

İnsanların  ıslahı için, yaygın  o la 
rak dev le tin  ya da yasa koyucu
ların k a ra rla rıy la  b irey ile b irey  
ya da b irey  ile top lum  arasındaki 
ilişkileri sevgi ve  barış ç e rç e v e 
sinde, yaş an ab ilir ahlaki n o rm la 
ra o tu rtm a  g a y re tle ri g ö s te ril
miş, ancak ş id d eti, kadınları döv
m eyi, kapkaç yolu ile insanların  
m alların ı gasp e tm ey i, y ayg ın la 
şan uyuşturucu tic a re tin i, y a ln ız 
ca hüküm et v ey a  yargı k a ra rla 
rıy la  ön lem ek bugüne kadar so
nuç alınm ası için te k  başına y e 
te r li o lm am ış tır.

A m erik a 'd a  e m n iy e t güçleri ac 
ze düştüğü için, çocuk ta c iz le r i
nin önüne geçeb ilm ek m aksad ıy 
la, in te rn e t ü zerin den  sapık avına  
çıkıp bu kişileri m edya kanalıy la  
te şh ir edip cezaland ırm ası dahi, 
bu suçun iş len ilm esin in  önüne  
geçm ede y e te rli o lm am aktad ır.

İnsanların  ge rçe k  ıslahı; insan la 
rın v icdan larında  hazcılık, b ire y 
cilik, dünyevilik  barındıran ş iddet 
kanun ların ın  y erin e , bütün d in le 
rin o rtak  paydası olan, o rta k  ah 
laki norm ları a k tif  hale geçirecek  
olan, esenlik  kanununun tesis i ile 
g erçe k le ş tir ile b ilir .

İnsanların  v icdanlarında, sevgi, 
barış ve esenlik  kanununun tesis i 
için; şuurların  değ iş tir ilm esi zo 
ru n lu d u r. Ş u u rla rd a k i değ iş im , 
m utlak  o larak h aya tın  biçim  ve 
s u re tle rin d e  de değişim  m eyd a 
na g e tire c e k tir .

Toplum  bilim  açısından b a k tığ ı
m ızda; eğer, şuurlardak i değişim  
h ayatın  biçim ve su re tle rin d e  d e 
ğ işim e yol aç ıyorsa , bunun te rs i 
de m üm kündür; yani haya tın  su
re t ve b içim lerinde  m eydana g e 
tir ilec ek  değ iş ik lik ler de, insan la
rın şuurlarında değişim e yol a ça 
c ak tır.

İnsanlık ta rih in e  b a ktığ ım ız  z a 
m an, insanlar ü zerin den  y ü rü tü 
len tü m  top lum  pro je lerin d e , ik in 
ci yöntem in  daha sıklıkla uygu
landığ ını, yani en kolay olan y o 
lun seç ilerek , şuurlar y erin e  su
re tle r in  d eğ iş tir ilm e ye  ça lış ıld ığ ı
nı, tü m d eng elim  m eto d u y la  şuur-

Insanları haric i d eğ iş im lere  uğ
ra tm ak  y ö n te m  o larak  daha ko
lay ve sonuçları hızlı fa rk  e d ile b i
lir o lduğundan, azam i g a y re tle r  
bu yönde sarf ed ilm e kted ir.

A ncak su re tle rd ek i değişim in  
harici hayatı biçim  o larak  değiş
t irm e k te n  ö te  bir işlev g ö rm e d i
ği, bu yönde harcanan ku vv et ve 
m ücadelenin  insanın kişisel te k â 
mülü için fayd a  y a ra tm a k ta  y e 
te rs iz  kaldığı aş ikârd ır. H aric i su
re t le rd e k i d e ğ iş im in  ş u u rla r ın  
değişm esine, zihni geliş im e ve 
ahlaki d e ğ erle ri v icdan larda  iç^- 
se lleş tirm eye , perde teşk il e ttiğ i, 
günüm üz insanının düştüğü içler 
acısı durum  g ö z le r önündedir.

Toplum  ancak insanların  ş u u rla 
rı değ iştirild iğ inde  ıslah ed ileb ilir.

U n u tm am alıy ız  ki, insan akim a, 
evrense l insan haklarına  ve a h la 
ki norm lara  uygun düşm eyen gö
rüşleri s ırf güç ve o to rite  adına  
zih in le re  y e rle ş tirm e y e  ç ab a la 
m ak, şuurlarda bir değişim  y a ra t
m ayacağı gibi, insan to p lu lu k la rı
nın b içim lere  ve harici s u re tle re  
kendilerin i daha çok h ap se tm e le 
ri sonucunu d o ğ u rac ak tır.

İs ten ilen  to p lu m sal değişim  ve  
gelişm enin, akla  ve vicdana te rs  
düşm eyen d e ğ e rle r barınd ırm ası 
zaru rid ir. Islah ancak bu koşu lla 
rı barın d ıran  ş u u rlard ak i d eğ i
ş im le m üm kündür.

Z o r olan, evren se l ahlaki n o rm 
ları hedef alan, şuurlardak i değ i
ş im le , in sa n la rın  v icd a n la rın d a  
her geçen gün daha fa z la  eg e
men olan ş idd et yönelim in in  y e r i
ne, içinde sevgi, barış, kardeşlik  
ve esenlik  barınd ıran  sevgi kanu
nunu tesis  e tm e y e  çabalam ak o l
m alıdır.
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Yansımalar

H z. Ö m e r a rk a d a ş la r ıy la  
sohbet ederken , huzura  
üç genç g irer. D erle r ki 

"E y ha life , bu aram ızd ak i a rk a 
daş b izim  babam ızı ö ldürdü. Ne  
g erek iyo rsa  lü tfen  y erin e  g e ti
rin ." Bu söz üzerin e  Hz. Ö m er 
suçlanan gence dönerek: "S ö y le 
d ik le ri doğru m u ” d iye  s o rar. 
Suçlanan genç, e ve t doğru der.
Bu söz üzerin e  Hz Ö m er an la t 
bakalım  nasıl oldu d iyesorar. Bu
nun üzerin e  genç an la tm aya  baş
lar, der ki; "Ben bulunduğum  ka
sabada hali vak ti yerinde  olan bir 
insanım . A ilem le b erab er g e zm e 
ye ç ık tık , kader bizi a rkadaş ların  
bulunduğu ye re  g e tird i. O sırada, 
(h ayvan larım  arasında her g ö re 
nin b ir kez daha dönüp baktığ ı 
güzel b ir a t) hayvana ne y a p tıy 
sam bu arkadaşların  bahçesin 
den m eyve  koparm asına engel 
o lam ad ım . A rka d a ş la rın  babası 
içerden hışım la ç ıktı, a tım a  bir 
ta ş  a tt ı. A tım  o ra c ık ta  öldü. N e f
sim e bu durum  ağır geldi, ben de 
bir taş  a ttım , babası öldü.

Kaçm ak istedim  fa k a t a rk a 
daşlar beni yakalad ı, durum  bun
dan ib a re t"  dedi.

Bu söz ü ze r in e  H z Ö m er; 
"S ö y ley ecek  bir şey yok, bu su
çun cezası idam . M adem  suçunu  
da kabul e ttin "  dedi.

Bu sözden sonra delikanlı söz 
a larak; "E fendim  bir özrüm  var"  
d iye rek  konuşm aya başladı; “ Ben 
m em le ke tin d e  zengin  bir insa
nım , babam  ra h m etli o lm adan  
bana epey  bir a ltın  b ıraktı. G e lir
ken kardeşim  küçük olduğu için 
saklam ak zorunda kaldım . Şimdi 
siz bu cezay ı in faz ed ersen iz  y e- 
t im in -h a k k ın ı-z a y L e tt iğ in iz  iç in__

HALİFE HZ. ÖMER VE 
BİR GENCİN HİKÂYESİ

Ertuğrul Bayramoğlu

nin yerine  kim  kalır ki?
"Sözün burasında genç adam  

o rta m a  bir göz a ta r, derki; "Bu 
z a t benim  yerim e  kalır."

O z a t Hz. P eyg am b er E fendi
m izin  (sav) en iyi a rka d aş ların 
dan daha yaşarken  cen n etle  m üj
delenen A m r İbni As' dan başka
sı değild ir. H z.Ö m er A m r'a  döne
rek; "Ey A m r, delikanlıy ı duydun"  
der. O yüce sahabe; "E vet, ben 
k efilim " der ve genç adam  ser
best b ırakılır. Üçüncü günün so
nunda v ak it dolm ak ü zered ir fa 
k at gençten  bir haber yoktur.

A llah (cc) indinde sorum lu o lu r
sunuz, bana üç gün izin v e rirs e 
niz ben em an eti kardeşim e te s 
lim e d e r gelirim , bu üç gün içinde  
y e rim e  birini bulurum " der.

H z. Ö m er dayanam az der ki; 
"Bu to p lu luğa yabancı birisin, se-

M e d in e ’nin ile ri g e le n le r i Hz. 
Ö m e r'e  ç ıkarak  gencin g e lm e ye 
ceği, dolayısıyla A m r İbni As’a 
v erilecek  idam  y erin e  m aktu lün  
d iye tin i v erm e yi te k lif ederler, 
fa k a t gençler razı o lm az ve baba
m ızın  kanı y erd e  kalsın is tem iyo 

ruz d e rle r. H z. Ö m er kendinden  
beklenen cevabı verir: “ Bu kefil 
babam  olsa fa rk  e tm ez , c ezay ı 
in fa z  ed erim . "H z A m r İbni As 
ise ta m  bir te s lim iy e t içeris inde; 
"B en de sözüm ün a rkas ın d ay ım ."  
"Bu a rad a  kalab a lık ta  bir d a lg a 
lanm a o lur ve insanların a ra s ın 
dan bir genç görünür.

Hz. Ö m er gence dönerek  der  
ki; "E v lad ım  ge lm em e gibi ö n e m 
li bir nedenin  vardı, neden g e l
din? "G enç vak u r bir şekilde b a 
şını k a ld ırır ve  (günüm üz insani 
için pek de önem li o lm ayan) " A H 
DE V E F A S IZ L IK  ETTİ d e m eyes i- 
niz d iye g e ld im " der. H z.Ö m er  
başını bu d e fa  A m r İbni A s 'a  dö 
ner, der ki; "E y  Am r, sen bu d e li
kanlıyı tan ım ıyorsun , nasıl oldu  
da onun y e rin e  kefil o ldun".

A m r İbni As (A llah k en d is in 
den razı o lsun) vakar içinde k a n ı
m ızı dond uracak bir cevap v erir; 
"Bu kadar insanin içerisinden b e 
ni seçti. İN S A N L IK  ÖLDÜ d e d ir t
m em ek için kabul e tt im ” d e r. S ı
ra  gen çle re  gelir, derler ki; “ Biz 
bu davadan vazg eç iyo ru z. "Bu  

-s ö z  üzerine^H-z-Ö m er; "N e  otc 
b iraz evvel babam ızın  kani y e rd e  
kalm asın  d iyordunuz, ne oldu da 
v azg eç iyo rsu n u z? " der. G enç le 
rin cevabı daha da d ehşetlid ir: 
"M E R H A M E T S İZ  İNSAN K A L M A 
DI D E M E Y E S İN İZ  DİYE ..."
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Eleştiri

M. Ali Demir

H e r alanda bir anlam  krizi 
ve kavram  kargaşasının  
y aş an d ığ ı b ir d ö n em d e  

yaş ıyo ru z. B ir tan ım lam a boşlu
ğu söz konusu olan. Bu pro b lem -

lam ası iyi yap ılm adığ ı zam an na
sıl da am acına  ulaştığ ın ı hepim iz  
son zam a n lard a  yaşanan sosyal 
buna lım larla  g ö rm e k tey iz .

Tarih  algısı, m ed en iy e t ta sa v -

vard ığ ın ı m aa lesef g ö rm e k te y iz . 
Yani yukarıda  b a h se ttiğ im iz  ba
kış açısı prob lem in in  oluşm ası, 
iş te  belki b irçoğum uza basit gibi 
görünen bu zem in le rd e  h a zırla n - 
m aktad ır.

İşte  bizim  burada konum uz  
olan 3 0 0  S p a rta lı film i de bu 
b a h se ttiğ im iz  ta rih s e l a lgıda bir 
ta h r ib a t o lu ş tu rm ak  için yapılm ış  
çok basit bir filim d ir. Film in ku r
gusu konusunda b ir şey s ö y le m e
yi za te n  gereksiz ve an lam sız  bu
luyorum . Çünkü az ıc ık  bilişsel ve  
m ekanik  bir zihin yap ıs ına  sahip  
olan herkes çok iyi b ilir ki 3 0 0  ki
şi yüz b in lerce insanla savaşıp  
z a fe r e lde ed em ez. A yrıca  filim -

lerin yaşanm ası kuşkusuz bir ö z 
güven e ks ik liğ i o lu ş tu rm a k ta ,  
m ed en iy et algısını ze h irle m ek te  
ve h a tta  onto lo jik  güvensizliğe  
varan  bir n e ticeye  yol a ç m a k ta 
dır. Bu sorunların  te m elin d e  bir 
bakış açısı prob iem im izin  oiduğu- 
k an aatin i ta ş ıy o ru m . Kuşkusuz  
günüm üzde böyle bir problem in  
yaşanm asında m edyanın , ö ze llik 
le görsel a rgüm anların  nasıl bir 
rol oynadığı hepim izin  m alum u. 
Ö zellik le  son zam an lard a  s ine
m ada boy g österen  film ler sor
g u la n m a k s a m  izlendiğ i zam an , 
orda sunulan değerle rin  bizdeki 
yansım ası, te ka b ü liy e ti ve ta n ım -

vuru  ü ze r in e  yap ılm ış  film le re  
b aktığ ım ız  zam an yukarıda  bah
s e ttiğ im iz  teh liken in  dozajın ın  bi
ra z  d ah a  a r tt ığ ın ı g ö rü y o ru z .  
Ö zellik le  bu a landa yapılm ış  film 
lerde kendi özüne yabancılaşan , 
ta rih i d inam ik lerinden  kopartan , 
geçm işle  olan tü m  bağları ko
p a rtm a k  is teyen  bir endişe ve 
kaygının olduğunu çok ra h a t gö
rü yo ru z. Ö ze llik le  b izim  gibi ta 
rihsel hafızas ı yok edilen, kendi
sine sunulan değ erle ri sorgula- 
m aksızın  alan ve sahiplenen bir 
to p lu m da bu ta rz  p ro je lerin  çok 
daha kolay uygulandığ ın ı ve so
nuçların ın  da çok ciddi b oyutlara

deki güvenlik  ta n ım lam ası da ta 
rih boyunca batın ın  güvenlik  an 
layışının hiç değ işm ediğ in i gös
te rm e k te d ir .  Y an i S p a rta  ism i 
y erin e  ABD ismini y azm an ız  d u 
rum unda gerçek  çok daha iyi an 
laş ıla cak tır sanırım . Tıpkı bugün  
olduğu gibi y ü z le rc e  yıl önce de 
batı kendi özgürlüğü için bir ö te 
ki tan ım lam a sı y ap m a k tad ır. Y a 
ni İY İ BEN'in yaşam ası ve ö zg ü r
lüğü için KÖTÜ Ö TEKİ'n in  d u rd u 
rulm ası ve  yok o lm ası g e re k m e k 
te d ir. Tarihse l hafızas ı o lm ayan  
zih in le re  işte bu düşm an algısını 
y erle ş tird iğ in iz  zam an, düşm an  
safında y e r alan sosyal öbek v e 
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ya top lum sal segm entin  a rtık  si
z in le  aras ında  var olan sizi bir 
arada tu ta n  tü m  bağları kan, aile, 
gelenek, m ed en iyet ve  belki de 
din unsuru a rtık  önem siz o lm ak
ta , o a rtık  karşı sa fta  y e r a lm ak
ta d ır, yani düşm andır.

B iz im  to p lu m u m u z d a  her  
alanda olduğu gibi sinem a a lanın
da da üniform  bir kim lik d a y a t
ması ve te k  tip le ş tirm e  operas
yonların ı g ö rürüz. Ö rneğin hepi
m izin bildiği, izlediği film lerden  
başlayalım . Bir ara  (hala öyle) 
Tarkan  diye bir kaç vers iyondan  
oluşan bir film  serim iz  vardı. O r
da b ir kurt ta ra fın d a n  küçüklük
te n  itib aren  kaç ırıla rak  beslenen  
ve b ü yü tü le n  ondan sonra da 
a ta la rın ın  in tikam ın ı a lm ak için 
yine bu kurt ta ra fın d a n  savaşçı 
y e tiş tir ilen  bir tip le m e  söz konu
suydu. Toplum da y a ra tılm a k  is
te n en  genç m odeliydi bu. Ancak  
bu ta rz  bir tip le m e  geleneksel İs- 
lam i m o tif le r in  hâk im  olduğu  
Anadolu insanı ta ra fın d a n  pek it i
bar görm ey ince  bu defa  biraz d a 
ha dini m o tifle rle  süslenm iş bir 
Malkoçoğlu tip le m es iy le  karş ılaş
tık . M alkoçoğlu aslında ne için 
savaştığ ın ı b ilm em e kted ir. Ö ldü
rülen ailesi için mi, kaçırılan  sev
gilisi için mi yoksa dini için mi? 
Kafası çok karış ık tır.

Kılıç ve kalkan ile dış düşm an
lara karşı savaşan Tarkan  ve M al
koçoğlu tip le m es i b irden daha  
m odern s ilah lar ile am a içteki 
düşm ana karşı savaşan bir kahra
m ana b ıraktı yerin i. Yeni idol o y 
du a rtık . M iroğlu ve Polat artık  iç
te k i teh likey le  m ücadele  e tm ek-

bir anda ortad an  kayboldu. Çünkü 
kim senin Polat'ın  yap tık larına  e t 
tik le rin e  itira z  e ttiğ i yoktu .

Bu iç tek i ta rih  ve m ed en iyet 
algısı konusundaki kafa  karış ık lı
ğı, d ışarıdaki filim le r ile de iyice  
kö rü k le n m e kted ir. Tarihsel a id i
yet konusunda kendim izi nasıl 
bir eksende göreceğ im iz ve ta 
n ım layacağ ım ız  konusunda m a
a le se f ta m  bir kaos söz konusu. 
Y aş ad ığ ım ız  coğra fya  üzerinde  
ta r ih  ve m ed en iyet konusunda  
çeş itli te z le r  ileri sürü lm ekted ir. 
B unlardan biri; O rta  A sya b ozk ır
larınd an  ç ıkıp gelen insanların  
o luşturd uğu Asyagil b ir ta rih  a l
g ıs ınd an  b ah se d e r. B ir d iğeri; 
özellik le  A nadolu Selçuklu ları ile 
bu ta rih se l süreci b a ş la tm ak ta 
dır. B iraz  daha Türk İslam  s en te 
zin in ön planda olduğu tasavvu r  
söz konusu. Am a asıl üzerinde  
durm ak isted iğ im  bir d iğer te z , 
bu b a h se ttiğ im iz  ta r ih  bilincini 
A ntik  Yunan m ed en iyetin e  d a 
yan d ırm a noktasındad ır. Burada  
geniş an lam da bir A kdeniz hav
zas ı m e d e n iy e ti te z i s av u n u l
m ak ta d ır. Yan i A kd en iz 'e  kıyısı 
olan ü lke lerin  tem eld e  A ntik  Yu-

de sav u n an la rın  sayıs ı hiç de 
a zım san m ayacak  b o y u tta . B ura
da bahsettiğ im  her bir te z  kendi 
kahram anın ı y a ra tm a k ta  ve s ine
ma arac ılığ ıy la  da top lum un tü m  
k a tm a n la r ın a  u la ş a b ilm e k te d ir . 
Buradaki kah ra m an ım ız  sadece  
Spartan ın  değil, tü m  batın ın ö z 
gürlüğü için savaşm ak zorunda  
kalan I. L e o n id as 'tır . Tıpkı Aşil g i
bi. İşte 3 0 0  S p a rta lı film i de her 
ne kadar m ito lo jik  ve  efsanevi bir 
boyut k azan d ırılm ak  istense de, 
aslında ta rih se l a id iy e t konusun
da yapılm ış bas it bir re flekstir.

Top lum ları is ted iğ in iz  yönde  
şek illen d irm en iz  için onlara m o
del olacak k a h ra m an la r ü re tm e 
niz lazım . Bu k ah ra m an la r başta  
hepim ize çok m asum ane gelen  
bir iş y ap ıyo r o lab ilirle r . Ancak  
o lay la rın  a rka  p lan ın ı görm ek, 
gösterm ek  ve d eş ifre  e tm ek  zo 
rundayız. İş leyen  zihni süreci çok 
iyi okuyarak  ona uygun re fleksler  
g e liş tire b ilm e liy iz .

İnsanı m e rke ze  a lan bir bakış 
açısıyla, yen id en  inşa sürecinde  
sağlıklı b ir ta r ih  algısı ve  m edeni
y e t bilinci o lu ş tu ra ra k , tarihsel 
m irasını red e tm e y e n  ama ihya

te d irle r . Bu m ücadelelerin i v e rir
ken de kim olduğu belirs iz k iş iler
le veya  kurum larla  da işbirliği 
yapm aktan  hiç kaç ın m am aktad ır
lar. Bu yeni tip lem e  toplum da o 
kadar tu ttu  ki, y ıllardan beri hep 
yakındığ ım ız segm enter yapım ız

nan m ed en iyetin in  e tkis inde  kal
dığı savu n u lm aktad ır. A ntik  yu 
nan m e rk e z li bir m ed en iyet, ç ev 
re b ö lg e lere  ihraç ed ilm iş tir. Bu
radan itib a ren  başlayan bir sü re 
ci m ilad o larak  kabul e tm ek te d ir. 
H a tta  bu sonuncu te z i ciddi şekil-

eden, ta rih s e l d inam ik lerinden  ve  
re fe ran s la rın d an  hab erd ar olan  
ve geleceği ta s a v v u r e tm ed e  de 
böyle bir te la k k iy i te m el pa ra 
m etre le rin d en  biri o larak  kabul 
eden ka lp lere  ve  a k ılla ra  ih tiyac ı
mız var.
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GENÇLİK ŞÖLENİ 2007

Son beş y ıld a  "Ü m ra n  Q k u lu "n u n  g e n çlik  
d e rg ile r i o lan  M e c ra , G enç Ö n c ü le r ve  S a lın 
cak  d e rg ile r in in  m u h te ş e m  ş ö le n in i ya ş a d ık , 
y a ş a m a y a  d e v a m  e d iy o ru z  hep  b ir lik te . D ö rt  
y ıld ır  m uh  t  e ş em  k a til im i a r I a g e r  ç e k I e ş e n , 
in a n ılm a z  c o ş k u la ra  s ah n e  o lan  v e  son d e re 
ce y ü ks ek  b ir h e ye ca n ın  y a ş a n d ığ ı G ençlik  
Ş ö len i, 8  M ayıs  2 0 0 7  ta r ih in d e  y in e  F K M 'd e  
y a p ıld ı. Beş s en ed en  bu y a n a  h e r y ıl te k r a r la -  

G e n ç  Ö n c ü le r  \ıe  M e c ra  d e rg ile r in in  h ik â 
y e  ve m a k a le  y a r ış m a la r ı b ü y ü k  ilg i g ö rü y o r  
ve  bu y a r ış m a d a  d e re c e y e  g irm e y i b a şa ran  
genç y a z a r la  ra  ö d ü lle ri bu m u h te ş e m  şö le n -  
le r  e ş liğ in d e  ta k d im  e d iliy o r. G enç Ö n cü le r'in  
" A ile "  konulu  h ik â y e  y a r ış m a s ı ile  M e c ra  D e r
g isin in  " Y a ln ız lık  Ç a ğ ı"  k onu lu  m a k a le  y a r ış 
m as ın a  çok say ıd a  k a tılım ın  g e rç e k le ş m iş  o l
m ası, g e le c e k  ad ın a  u m u t v e r ic i b ir g ö s te rg e  
su n u y o r b ize .

Bu y ıl G enç lik  Ş ö len in d e k i e n fe s  K u ra n -ı 
K e rim  t i la v e t iy le  d in le y ic ile r i b ü y ü le y e n  Ş eh -  
za d e b a ş ı C am ii im am ı S e lm a n  O k u m u ş , g e n ç 
lik d e rg ile r im iz in  G enel Y a y ın  Y ö n e tm e n i s e v 
gili Z a fe r  Ö zd e m ir, M e c ra 'n ın  g e le c e k  v aad  
eden  y a z a r  v e  h a tip le r in d e n  s ev g ili A b d u r
ra h m a n  B a b a c a n  ve Ö m e r T e m e l, ü s ta d  N ec ip  
F azıl K ıs a k ü re k 'in  ünlü " S a k a ry a  T ü rk ü s ü "n ü  
m ü th iş  b ir h e y e c a n la  o k u yu p  s a lo n u  a yağ a  
k a ld ıra n  ve  ıs ra rlı is te k  ü z e r in e  ş iiri ik inci k e z  
a y n ı h e y e c a n  ve  c a n lı l ık la  o k u y a n  T r a b 
zo n 'd a n  sev g ili S alih  B a tta lb a ş , G enç Ö n cü le r  
a d ın a  k o n u şu p  o n la rın  h is le r in e  te rc ü m a n  
olan  sev g ili C ih ad  D u rsu n , S a lın c a k  D erg is i 
ad ın a  ko n u şan  g e le c eğ in  b ü y ü k  h a tîb e s i çok  
s ev g ili E lif S ezg in , s a y ıla r ı y ü zü  a şa n  S a lın c a k  
Ç ocuk k o ro su n u  b a ş a rıy la  y ö n e te n  s ev g ili İs 
m ail M e m iş , K a fka s  O yun E kib i hocas ı M alika  
han ım , g e ce s in i g ü n d ü zü n e  k a ta ra k  s in e v iz -  
yon  g ö s te ris in i h a z ır la y a n  sev g ili A b d u llah  
S a b it T u n a  ve  s ah n e d e  g ö s te rd iğ i ü s tü n  p e r
fo rm a n s ıy la  g e ce n in  su n u cu su  s ev g ili B u ra k  

adın ı s a y a m a d ığ ım ız  o n la rc a  
, "Ü m ra n  O k u lu "  a d ın a  te -
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Kitap Kültürümüzün Neresinde?
İsmail Çalışkan*

-Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu (  Sivas 4-6 Mayıs 2007) Üzerine-

SİVAS KEM AL IBN-I HUMAM VAKFI

V-* i • ■■■' : ? T

Kültürümüz ve
Kitap

sempozgumı

\\

dan kitaplı bir top lum  
oluşun a n la m ı ü z e 
rin d e  d u ru ld u . S e l
ç uklu lar ve  Osm anlı 
to p lu m u n d a  k itab ın  
yerin i ird e leyen  ko
nuşm alar özel o larak  
m e d re s e le rd e , te k 
kelerde  ve özel m ec-

4 - 6  M ayıs 2 0 0 7 'd e  S ivas 'ta  K e
mal İbn-i H üm am  Vakfı ta ra f ın 
dan K ü ltü rü m ü z  ve K ita p  S e m 
p o z y u m u  adıyla bir sem pozyum  
düzenlendi. Yed i o tu rum da k itap  
ve kü ltür, k itap  ve insan ilişkisi 
ü zerin de  bilgi a lışverişinde bulu
nuldu.

O tu ru m lara  geçilm eden önce  
saygın y a za r ve  şair Y avu z  Bü
lent B akiler verd iğ i konferansta , 
C u m h u riy e t d ö n em in d e  T ü r k i
ye'n in  kü ltürü  ve k itap  yayıncılığ ı 
konusuna eğildi. Kendine has üs
lubu ile engin bilgi ve tecrübesin i 
harm an lad ığ ı konuşm asında b i
raz  da hali pür m ela lim ize  dair 
te s p itle rd e  bulundu. İlk günün  
o tu ru m la r ı T ü rk -İs la m  k ü ltü rü 
nün te m elle rin d e  ve yakın  z a 
m an lara  kadar yaşayan can lılı
ğında kitabın  yerin e  dair te b liğ le r  
sunuldu. Ö ncelik le  dinsel bakım -

lis le rd e  oku tu -~  
lan /o ku n an  k itap la rı 
da a n la ttıla r.

İk inc i gününün  
k o n u ş m a la rı yak ın  
geçm işe ve günüm üz
A r i  ?  1/ I ^  r l  ı C* ■■ rv\ U ı ı r !_
u u a n ı a ı ı u ı .  v_* u  11 ı ı  ı u  ı ı

y e ti'n  kuru luşundan  
günüm üze kadar en büyük kitap, 
daha doğrusu te rc ü m e  k itap  p ro 
jes in in  Milli Eğitim  Bakanı Haşan  
Ali Yücel dönem inde olduğu, da
ha sonra bu çap ta  bir girişim in  
olm adığının açıklandığ ı ilk o tu 
rum da, T ü rk iye 'd e  düşünsel ve 
to p lu m sal değ işim lerin  yaşandığ ı 
1 9 6 0  sonrasının k itap  bağlam ı 
m ercek  a ltın a  alındı ve bu geliş 
m ede yerli y a za r la r ın  k itap la rı 
yanında te rc ü m ele rin  rolünün de 
büyük olduğu be lirtild i. S iyasi ve  
fik ri ak ım lara  göre k itap la rın  o r
ta y a  çıktığ ı, fik ir le rin  en güçlü  
kaynağının k itap  olduğu bu ves i
ley le  bir kez daha anlaşılm ış o l
du. Y ay ıncılığ ın  sorun ların a  da 
değinilen o tu ru m ların  sonuncu
sunda son y ıllarda  ivm e kazanan  
y ere l ta rih , kü ltü r ve k itap  y a y ın 
cılığı ü zerin de  duruldu. K itap  y a 
yıncılığ ının taşrad a  yeni a tılım la r

gerçe k leş tird iğ in e  iyi bir örnek  
olarak  S iva s 'ta  k itap  ve k itap  y a 
y ın c ılığ ın ın  ta rt ış ıld ığ ı bu o tu 
rum da, k ısaca, İl K ü ltü r M üdürlü - 
ğü'nün b aş la ttığ ı ve şu ana kadar 
on k itab ın  basıldığı S iv a s  1 0 0 0  
T e m e l E s e r  pro jesi ile K itabe- 
v i’nin İstanb u l'dan  y ü rü ttü ğ ü  S i-  
vas  K i ta p lığ ı  ça lışm aları a y r ınt ılı
b ir b içim de ta n ıtıld ı. Ö yle an laş ı
lıyor ki, yaş ad ık la rı bö lg e lerd e  
yöresel ta r ih e , kü ltü re , gelenek  
ve g ö ren ek le re  değ er v ere n  gö
nül e r le r in in  e lle r iy le , M ü jgan  
Ü çer'in  ad land ırm asıy la  gücünü  
‘halkından alan e lle r' ile daha çok  
kitap  h a ya t bu lacaktır.

K itap  okum a gündem e ge lin 
ce, birçok p la tfo rm d a  olduğu gibi 
burada da, sık sık Türk to p lu m u - 
nun az okuduğuna vurgu yapıld ı. 
Bunun iflah ı zo r bir hasta lık  o ldu
ğuna d ikka t çekm ekle  y e tin m e k  
is tiyo ru m . M us ta fa  Ö ze l'in  ko
nu şm as ın d a  a ç ık la d ığ ın a  g ö re  
1 9 8 0  yılında kü ltü r bakanlığ ın ın  
yaptığ ı ilk k itap  sem p o zyu m u n 
dan sonra T ü rk iye 'd e  k itaba  özel 
bu ikinci sem pozyum dan  çıkan  
en önem li sonuç, yazılı kü ltürün  
sözlü kü ltürü  b eslem eye devam  
e ttiğ i m üddetçe  sağlıklı b ir geliş 
m enin beklenebileceğ i idi. K itaba  
yapılan  bu m ü te v az ı ve dostane  
katk ıdan  sonra y u rt sath ında  sa
dece to p la n tıla rla  değil doğrudan  
kitap  o k u yarak  ve o k u ta ra k  d e 
vam  e ttir ile c e ğ in e  d a ir üm id im iz  
biraz daha a rtm ış tır .

Doç. Dr. İsm ail Ç alışkan, C u m h u riye t Ü n ivers ites i Ö ğr. Üyesi
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Dergi/Kitap
Mehmet Kar

Durup Düşünebilen Bir Dergi:
MECRA

G ündelik  h a ya tın  ve to p yekü n  
çağ'ın  koşuşturm acası içerisinde  
boğulan, h a tta  çoğu kez yok olan 
irad em iz  ve özgü rlü ğ ü m ü ze  v u r
gu yapan (K a d im  B ir  S o ru n : D u 
ru p  D ü ş ü n e b ilm e k )  yan ıy la , 15. 
say ıs ına  u laşan  M e cra  derg isi 
d ikka t çek iyor.

Bütün bö lüm leri ve y a z ıla r ıy 
la ün ivers ite li gen çle r ta ra fın d a n  
hazırlanan  M ecra, genç kadrosu
nun sam im i ve g a yre tli ça lışm a
ları ne tices iy le , T ü rk iy e 'd e  siya
set, to p lu m  ve kü ltü re l alanda  
yay ın  yapan b irçok dergiden da
ha fa z la  o k u n m a y ı hak eden  
em ek m ahsulü bir dergi n ite liğ in 
de.

H er sayısında önem li b ir ko
nuğa y e r veren  M ecra 'n ın  bu sa
yısındaki konuğu; H aşm et Baba- 
oğlu. Büyük bir key ifle  o ku yaca 
ğınız bu söyleşi'y i, T e v fik  Em in’in

w

ra h a t la t ıc ı y az ıs ı ta m a m lıy o r .  
S onras ında  M ecra  y a z a r la r ın ın  
nitelik li m a k a le le riy le  g en iş le ti
len haya ta  d a ir fa rk lı b ir boyutu , 
Zü leyha Çubuk’un M ecra  d e rg is i
nin bu yıl d ü ze n le m iş  o lduğu  
"Y a ln ız lık  Çağı" adlı m aka le  y a 
rışm asında 1. lik ödülü alan yazısı

ta m am lıyo r. M ecra A tö lyes i o la 
rak adlandırılan  çalışm alar, a y r ı
ca denem e, hikâye ve kü ltü r-sa - 
nat say fa la rıy la  dolu dolu bir d e r
gi olan M ecra bütün s ay fa la rıy la  
büyük bir saygıyı ve tab i ki o ku n 
m ayı hak ediyor.

irtib a t Tel: 0  212 631 13  8 5

ÂBOULHÂM ÎOİM  
SİYASET RESMİ

M odern bir m erkezi d e v le te  dönü
şüm sürec inde , İm p a ra to rlu ğ u n  
ta şra  idaresinde yaşanan değişim i 
hikâye eden bu k itap , B irinci M eş
ru tiy e t devrin in  son 13 y ılın ın v ila 
y e t idaresine v a lile r p e rs p ek tifin 
den yak laşıyor. II. A bdülham id 'in  
Y ıld ız  S aray ı'nda  güç te m e rk ü z ü 
nü ta m a m la d ığ ı 1 8 9 5  y ılın d a n , 
m uhalif İtt ih a t ve T e rakk i C em iye - 
ti-n in idareyi e le  geçird iğ i Tem -- 
m uz 1 9 0 8  İh tila li’ne kadarki dö
nem de 2 9  v ila y e tte  9 0 'm  üstünde  
vali görev  y ap tı. Osm anlı D evle- 
ti'n in  son dönem indeki bu idare  
m odelini önceki d ö n em lerin  re 
fo rm la rın a  a tıfla  kesif b ir in ce le 

m eye tab i tu ta n  yazar; va lile ri, 
güncel o lay lar ışığı a ltın da  em p er- 
yal ve yere l düzeyde çeşitli ku- 
ru m larla , g rup larla  ve kişilerle  bo
ğ u ş u rken  re s m e d iy o r . O sm an lı 
D e v le ti’nin yüksek idarec ilerin in  
z ih n iye tin e , iki yüzy ıl arasındaki 
geçiş zam anının  ruhuna ve m e r
k ez le  v ila y e tle r  a ras ın d ak i güç 
m ücadele lerin e  ışık tu tu y o r. D ev 
let işleyişini t a j r a  gözlüğünden
inceleyen  bu çalışm a, v ila y e tle r le  
m e rk e z in  karş ılık lı bağ ım lılığ ın ı 
d e v le tin  m erk e z ile ş m e s i b a ğ la 
m ında ele a lıyor.

Abdülham id'in Valileri, 
Abdulham it Kırm ızı, Klasik Yay.

[lu «s turroYir».-»

□

Abdülhamid’in 
VALİLERİ
Osnıanlı Vilayet idaresi 1895-1908

L  jı
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t r

H erhangi bir şey hakkında 
konuşacak ya da yorum  ya
pacaksak, söz konusu o 

"şey"in antropolojik iz sürümünü 
ve pratiğe tekabüliyetini göz önün
de bulundurarak bir değerlendirm e  
yapabiliriz. Zira o zaman yapılan 
değerlendirm e anlam kazanır ve 
bir bağlayıcılığı söz konusu olur. 
Aksi takdirde yapılan şey, durum

nın adı o lan  İs lam cılık , m o de rn  d ün 
yada d in i b ir  h a y a t yaşam a, bu h a 
ya ta  iliş k in  s o ru la r sorm a, bu h a ya t 
bağ lam ında  karşıla şıla cak  so ru la ra  
cevap verecek  b ir  donanım a sah ip  
o lm a  kayg ıs ın ın  o lu ş tu rd u ğ u  b ir  
dalganın  veya h a re k e tin  a d ıd ır ."d i
ye  tanım lanm ış olduğuna göre, ha
yatı kolaylaştıran ve yaşanılan za 
man dilimine tekabüliyeti sağlayan

tespiti ve zihni egzersiz yap-m ak- 
tan öte bir anlam taşım az.

Bu anlamda "tanım lanm ış" ve 
"öğretilm iş" dünyamızda, hayatı
mıza dair hemen her şeyin "verili" 
olduğunu, bütün tanım lam aların ve 
anlam landırmaların da "verili" olan 
uu düzlem üzerinden yürülüidüğü- 
nü belirterek başlamalıyız. (Bu öz
gün bir tanım lam anın ve hayat ta r 
zının olamayacağı anlamına gelm e
mektedir. Sadece hakim olan söy
lemin her şeyi kendine göre tan ım 
laması maksadıyla ifade edilm iş
tir.)

Zihnim izde böyle bir girizgâh  
olmadığı takd irde yapacağım ız şey; 
gündelik hayatın yaşanm ışlık ları 
üzerinden, sadece olaylar üzerin
den tanım lam alar ya da tesp itler  
yapmak olacaktır.

Cihan Aktaş'ın son kitabı "Bir 
H ayat Tarzı Eleştirisi: İslam cılık"  
adlı eserini okurken zihnime üşü
şen onlarca sorudan sonra her ol
gunun olması gereken mecrasında 
bulunması gerektiğ in i ve o asli 
mecrasından koparılmadan değer
lendirme yapm ak gerektiğini bir 
kez daha rikkatle  anımsadım.

K itap ta  'İs lam cılık ' kavram ı; 
"Son e ll i y ıl iç inde  İs la m 'la  i lg i l i  h e r  
teza hü rü n , so runun  ve so rgu la m a -

bir ideoloji olarak karşımıza çık
m aktadır.

Dolayısıyla bir hayat tarzı ola
rak eleştirilen İslamcılık, tem el pa
ra m e tre le rin i ve kurucu aklını 
din'in asli kaynağı olan vahiy'den  
değil, bilakis yaşanan dünyanın  
pratiğ iy le  şekillenen bir sürece, 
karşı duruşun adı olmuştur. Her ne 
kadar tem el referansları itibariyle  
zeminini İslam'a nispet etse de, 
modern hatta postmodern bir ta 
vırla tem el değerleri ve kadim ge
leneği sorgulamaya açmış, hemen 
her şeyi yeni baştan tanım lam a yo

Cihan Aktaş
Bir H a y a t T a rz ı E leştiris i:

İslamcılık

luna gitm iştir. (Burada Fıkh'ın kapı
sının kapatılması gerektiği anlamı 
çıkarılm am alıdır.)

Ve İslamcılığı bir hayat ta rz ı 
olarak eleştirdiğini söyleyen Aktaş, 
son derece modern bir form  olarak  
karşım ıza çıkan 'kadının yeri, kadı
nın hakları, kadının özgürlükleri 
vb.' konulara bir hayli yer ayırarak, 
hatta  biraz da ham aseti ve var olan 
ezberi katarak benzeri bir çelişkiyi 
bilakis kendisi ortaya koym aktadır. 
Ve eleştirilen söz konusu hayat an
layışına muadil kılınabilecek bir ha
yatın varlığından ya da yaşanm ışlı
ğından hiç bahsedilm em ektedir.

Bunun nedeni olarak, A ktaş’ın 
referans kaynaklarını gösterebilir 
m iyiz bilm iyorum fakat tanım lam a
lar, örneklendirm eler son derece  
incitici, onur kırıcı göstergeler ola
rak karşımıza çıkm aktadır.

Söz gelim i şu cüm leyi nasıl 
okumalı ve anlam alıyız; ‘Kadın ya 
da e rkek  olmadan önce gerçek v a r
lık lar olm ayı öğrenm em iz gerek i
yor. Kur'an'ın anaerkil b ir d ili o l
muş olsaydı, bu k e z  de sorunlar 
o lacaktı şüphesiz. H içb ir zam an  
yansız b ir dil olm ayacak çünkü, 
yans ız  b ir  okum a da o lm a y a - 
cak..'(s. 139)

Kur'an'ın ataerkil bir dil kullan
dığını, kadına haksızlık yapıldığını, 
kadının adaletten mahrum bırakıl
dığını iddia etm ek, yazının g irizgâ
hında bahsedilen işi aslından, m ec
rasından koparm aktır. Zira yanlış 
bir akıl üzerine kurulmuş olan m o
dern paradigmanın duvarları a ra 
sında kalarak, akıl yürütm ek, yo
rum yapmak hakikatin yalınlığın
dan kaçm aktır.

Yaşanılanlara salt akılla baka
rak, mekanik bir portre içerisinde 
her şeyi sebep sonuca bağlamak 
ve özgün bir bakışın imkânlarını 
zorlam adan işe koyulmak, ‘h ikm et’i 
ihmal ederek bakmak dem ektir.

B ir H a y a t Tarzı Eleştirisi: İslamcılık 
Cihan Aktaş, Kapı Yay.
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MEDENİ BİR

Bu eserde, M edine to plum unun  
yapısı, ö ze llik le ri, sosyal ve eko
nom ik  h a y a tı İn c e le n m e k te  ve  
g e rç e k le ş tir ile n  ilk u y g u lam a lar  
üzerin de  d u ru lm a ktad ır . Bu eseri 
aynı konuyu işleyen d iğer eserler  
v e  s iy e r k ita p la r ın d a n  a y ıra n  
özellik  ise ilk defa  bu eserde  ko
nular e le a lın ırken  hadis kritiğ i 
m etodunun ku llan ılm asıd ır. Böy- 
lece İslam  ta rih in in  ilk dö n em leri
ne ilişkin eldeki b ilg ile r ve riv a 
y e tle r  hadisçilerin  ö lçü tlerin e  gö
re  yeniden d e ğ erlen d irilm ek te d ir. 
Y a z a r  M edine top lum unu çeşitli 
y ö n leriy le  ince lerken  ilk dönem e  
a it kaynakları da d eğ erle n d irm e k 
te  ve İslâm  ta rih in in  hadisçilerin  
m etoduna göre yen iden  yazılm ası 
ve yo ru m lan m a s ın a  yönelik  bir 
m odel s unm aktad ır.

TOPLUM

Medine Toplumu 
Prof. Dr. Ekrem Ziya Umeri, 

Risale Yay.

ı

Bir Medeniyet Öngörüsü,
Leonid Skyiainen, Ufuk Kitapları

Bölünmüş Batı,
Jürgen Habermas, YKY

Bürokrasinin İcadı,
Françoise'Dreyfus, İletişim Yay.

Kurtuluş Yolu: O’nun Ahlakı Kur’an’da,
Hanifi Tosun, Çıra Yay.

Medeniyet İdeali,
Ömer Bolat, Küre Yay.

Medine Toplumu,
Ekrem Ziya Umeri, Risale Yay.

Ahlak-ı Alai /  Kınalızade Ali Çelebi,
Mustafa Koç, Klasik Yay.

Gelenekler Çatışması,
Muhammed Kutub, Beka Yay.

Aile Ahlakımız,
Mustafa Sıbai, Beka Yay.

Türkiye’de Devlet ve Sınıflar,
Çağlar Keyder, İletişim Yay.

Cihad Nedir?
Orhan Tutar, www.tevhidedogru.com

ONURLU BİR HAYATIN İMKANI
Kişilik ve k im liğ iyle  onurlu bir h aya
tın  yaşanab ilm e  im kânın ı görünür 
kılm aya çalışan, ayrıca  M üslüm anla
rın bencilliğ i ve  kendilerin i m e rk e z 
de (en d o ğ ru ) g ö rm e le rin e  karşı 
"ü m m e t"  bilincini vurgu layan  A ta - 
soy M üftüoğ lu  k itab ı üzerin e  şunları 
söylüyor:

"Ş iarım ız , b ir h izbe karşı sorum 
lu olm ak değil, Ü m m e te  karşı so
rum lu o lm ak o lm alıd ır. H izip bencil
liğine saplanıp ka lan la r hiç bir geliş 
m eyi doğru a n la y am a zla r. Hiç bir h i
zipçi adam  gibi adam  o lam az. Baş-

da yaşanıyor. Irkç ılık  sınır ta n ım ı
yor. Seçilm iş halk e fsanesine  ina
nan İsrail, kendisini bu e fsane sebe
biyle bütün bir insanlığın ü zerin de  
göreb iliyor. D ünyaya kapalı olm ak, 
o lay lara  ve ge lişm elere  kapalı o l
m ak, dini bir hassas iyet biçim i o la 
rak savunulam az, kabul ed ilem ez. 
Önem li olan dünyaya  kapalı o lm ak  
değil, dünyanın şehevi ve nefsan î 
hazlarına  kapalı o lm ak tır. H er hak
sızlığa, her zu lm e karşı koym ak en 
doğal İnsanî g ö rev im izd ir. Sahici bir 
direniş iradesi g ö s te rd iğ im izd e , ge-

kaların ın  a leyh ine  ölçüsüz bir şek il
de büyüyen ve kontro l ed ilem eyen  
bir im p ara to rlu k , insanlığa daha bü
yük kö tü lü k le r y ap a b ilir. Bugün, h e 
pim izin gördüğü ü zere , gerçek an 
lam da " ile rle m e "  ka tliam  ve soykı
rım  te k n o lo jile rin d e /u y g u la m a la rın 

lecek bizim  için ış ım aya baş layacak
tır . B ireysel ve to p lu m sal anlam da  
İlah î irad eye  tes lim  olduğum uzda, 
göklerin  ve yerin  ruhu olan şanı çok 
yüce R abbim lz im dad ım ıza  koşacak
tır ."

Onurumuzla Yaşamak 
Elimizdedir 

Atasoy Müftüoğlu, 
İnsan Yay.

turumuzla 
yaşamak 
elimizdedir
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■Fahrettin  G ö r

ra la rın d a  yeni tü rd e  bil
m ec e le r soran iki de likan 
lıdan biri d iğ e rin e  s o r

muş;
-Y ıla n ın  yu ttu ğ u  kurbağanın  

favori şarkısı nedir?
D iğ eri b ira z  d ü ş ü n d ü kte n  

sonra:
-B ile m e d im , sen söyle
-U z u n  ince bir yo ld ay ım  Gidi

yorum  gündüz gece, d iye cevap  
verm iş

Seçim  yarış ına  g irilen  bu s ıra 
larda p o litikac ıla r da bu şarkıyı 
te re n n ü m  ed iyo r g ib iler. K im ileri 
her devrin  adam ı gibi davranır, 
hangi partid en  seç ileceğine  bile 
henüz ka ra r v e rm e m iş tir . Bunlar 
b iraz ç ıkarc ı t ip le rd ir . B azıla rı 
dededen babadan kalm a p a rtic i
lik ge leneğ iy le  fu tbo l ta k ım ı tu ta r  
gibi kendilerin i belli b ir m isyonun  
sahibi san ırla r. K im ileri de ide
a lis t, prensip li insan lard ır. H er 
nered e g örev  a lsa la r en iyisini 
yapm aya çalış ırlar. Bunlara v iz 
yon sahibi k iş ile r den ir. Bilhassa  
seçim dönem lerind e p a rtiy e  d a 
ve t her vesile  ile uygulanm ası 
gereken  b ir görev  o lur. Onlarca  
yalan yanlış  her tü rlü  p ro pagan
da m ub ah tır. A rtık  seçm en de 
u yu m am aktad ır.

İş te  böyle bir seçim  dönem in
de adam ın birin in ayağı kaym ış

ve düşm üş y ere . K alabalığ ın  o r
tas ınd a  ye re  düşen adam  hızla  
yanına koşup onu ayağa kald ıran  
p o litik ac ıya  te şe k kü r e tm iş  ve  
sorm uş;

-B u  iy iliğ in ize  karşılık  size ne 
vereb ilirim .

Politikacı;
-B e n  şu m üzm in m u h a le fe t 

partis in in  aday ıy ım . Ö nüm üzdeki 
seçim de bizim  p a rtiy e  oy v e r ir 
seniz ödeşm iş oluruz.

A dam  ö fke lenerek;
-B e y e fe n d i!  B eyefend i! K a 

rış tırd ın ız  herhalde. Ben düşünce  
sırtım ı y e re  vurdum , kafam ı d e 

ğil! D eyip uzaklaşm ış.
Seçim i e rd e  serg ilen en  fa n te 

zi düşünceler, ucuz kurtu luş  ha
ya lle ri, devası belli o lm ayan ilaç 
gibi b ir şeydir. B unların  ne derde  
deva olduğunu b ilm eden yu tm ak, 
şifa n iye tin e  ö lm ey i k o lay la ştırır  
şu h ikâyede olduğu gibi:

H asta iık  hastası b irisi bilinen  
basit b ir hasta lığ a  yakalanm ış. 
D oktor d o k to r do laşıp  derdine  
d eva lar a rıyo rm u ş . D oktor dey in 
ce şunu da söylem eden  geçe m e
yeceğ im . B azı d o k to rla r da p o liti
kac ıla r gibi d a vran m ay ı severler. 
Yap acağı işin önem in i a rtırm a k  
için önce vakay ı um u tsu z g ö s te 
rir le r ki z a fe r  kazan ılm ış  olsun. 
B iraz da böyle bir doktorun  eline  
düşen h a s ta m ız , a y rıc a  konu  
kom şu, ahbap ve yaran ın  ta v s i
y e lerin e  de uym aya  devam  e t
m ek ted ir, v erilen  h e r ilacı içer. 
Bir süre sonra m idesi, kalbi ve  
karaciğeri bozu lur. Ö lüm  d erec e 
sinde iy ice  b itk in leş ir. E vla tların ı 
başına to p la r ve şöyle  bir vas i
y e tte  bulunur;

-E v la t la r ım ! Ben ö lüyorum . 
Size v as iye tim  şudur. M e za r ta ş ı
ma; " iy iyd i, daha iyi o lm ak İçin öl
dü" diye y azd ırın .

Seçim  sonunda sağlıklı ka l
m ak um uduyla...
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KADİFE DARBELERDEN ÇIKAN DERS: 
MİLLETİ YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

YILD IR IM CANOĞLU

Türkiye’de 27 Nisan 2007 E-Muhtıra’smdan bu yana yaşanan siyasal gelişmeler ile bu sürece paralel 
olarak yürütülen aynı amacı gerçekleştirmeye yönelik süreçler, iki-üç yıl önce Sırbistan’dan başlayarak 

Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan ve hatta Kıbrıs’ta uygulanan “kadife darbeler” serisini hatırlatıyor. Gerek 
amaçları, mihrakları, yöntemleri gerekse uygulama biçimleri, sembolleri, sloganları... itibariyle birbirine 
benzeyen “kadife darbeler”i enine-boyuna incelemenin bugün için anlamlı mesajlar içereceği düşünce

siyle, Umran’m Mayıs 2005 tarihli 129.sayısında yer alan sayın Yıldırım Canoğlu’nun aşağıdaki analizini
UmranJek olarak yayınlamayı uygun gördük.

S ırbistan’da başlayıp Kırgızistan’da şimdilik son bulan, ancak de
vam edeceği anlaşılan, medyada 'Kadife Devrim' diye nitelendi
rilen batı destekli İşbirlikçi Sivil Post Modern Darbeler dönemi

çok önemli yeni bir süreçtir. Bu süreç, bu güne kadar alışılmış darbe 
süreçlerine benzememekte, asker doğrudan doğruya işin içine girme
mektedir. Sırbistan,Gürcistan, Ukrayna ve Kırgızistan işbirlikçi Post 
Modern Darbeleri, Genişletilmiş Ortadoğu’yu Kuşatma, ABD’nln yıkı
lan imajını düzeltme ve ABD hakimiyetini, kan bedeli ödemeden, kur
ma amaçlıdır. Yeni tip işbirlikçiler kazanma ve onlarla çalışma süreci 
olarak bakıîabilir bu sürece. Bu süreç, ABD’nin imparatorluk hayalleri 
ile beraber göz önüne alınarak iyi okunmalı, analiz edilmeli, iyi yorum- 
lanmalı ve gerekli karşı önlemler alınmalıdır. Bu çalışmada bu konu 
ele alınmaktadır.

Gizli Dünya Devleti

Sovyetler Birliğinin çökmesi ile biten iki kutuplu dünya dönemi, 
ABD’yi rakipsiz bir güç haline getirmiştir. ABD’nin patronajında başla
tılmak istenen Yeni Dünya Düzeni, cazip bir slogan olmaktan öteye ge
çememiş, ABD patronluğu beklenen ilgiyi görmemiştir. Küresel olma
sa bile yeni bölgesel güçler, Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve AB ön 
plana çıkmaya başlamıştır. ABD’nin bir arada var olma nedeni olarak 
görülen/ gösterilen ‘Dış Tehdit’ ortadan kalkınca, ABD’nin bünyesin
deki etnik kimlikler ön plana çıkmaya ve ABD’lilik  önemini kaybetme
ye başlamıştır.____________________

ABD’nin parçalanmaktan korunması, uluslararası arenada kendi
ne meydan okuyacak bir gücün ortaya çıkmasına mani olunması, ABD 
halkının tüketim toplumu özelliğini muhafaza ederek ihtiyaçlarının ma
kul ölçüler içerisinde karşılanabilmesi ve uluslararası sermayenin 
önündeki tüm engellerin kaldırılması, ABD’nin soğuk savaş sonrası 
stratejisinin dört ana belirleyicisi olmuştur.

1800’lerden beri ABD, kapitalizmin putlaştırdığı bir şirket devlet
tir:

“Ülkemizin halkı ülkemizin şerefi, 
ülkemizin halkı ülkemizin gerçek zenginliğidir.” 

Ebû Hamîd el-Gazali

“Başkan Hayes(1876): Amerikan hükümeti şirketlerin, şirketler ta
rafından, şirketler için yönetildiği bir hükümettir.” der.1 
Başkan Woodrow Wilson, 'Para babalarının önündeki engellerin 
ne pahasına olursa olsun kaldırılması’ talimatını verirken, bir şir
ket devletin başkanı olduğunun bilincindeydi.2

Ahlak ve adalet gibi kavramların kapitalizmde yeri yoktur. Kapita
lizmin doğası, uluslararası sermayenin kârının maksimizasyonunu ön
görür. Buna engel gördüğü her düşünce, her sistem ve her millet yok 
edilmesi gereken bir düşmandır:

“(Tüm müdahalelerde) Amaç, rakip toplumsal düzenlerin ortaya 
çıkmasını önlemek ve kapitalist bağımlı devlete karşı işleyebilir 
tüm alternatifleri ortadan kaldırmaktı... Tehlikede olan şu ya da bu 
Üçüncü Dünya ülkesindeki yatırımlar değil, bütün bir uluslar öte
si yatırımlar sisteminin uzun vadeli güvenliğidir. Bağımsız bir ge
lişme rotası izleyen hiçbir ülkenin, öteki halklar için tehlikeli bir 
örnek oluşturmasına izin verilmemelidir.”3

Bu uluslararası sermayenin çok öne çıkmasa da ideolojik bir kim
liği vardır. Bu kimlik, Siyonizm olup bir dünya devleti kurma peşinde
dir. Gizli Dünya Devleti elindeki muazzam sermayeyi ve nüfuz ettiği 
bürokratları kullanarak ülkelerin kaderleri ile oynamaktadır. ABD bu
gün bu güç tarafından yönetilmektedir:

“(House Banking Commitee başkanı, kongre üyesi Wright Pat-
------- man);------------------------------------------------------------------------------------

‘Amerika’da aslında iki hükümet bulunmakta... Bir usûle göre teşek
kül eden hükümet var... Bir de, aslında kontrol yetkisi Anayasa ta
rafından kongreye verilen, mali gücü idare eden, bağımsız, kontrol 
edilmeyen, koordine edilmeyen Federal Reserve Sistem mevcut.”4

Dünyada vuku bulan pek çok olayın asıl failleri sahnede rol alan 
aktörler değildir. Onlar birer figürandır. Asıl irade perde arkasında bu
lunmaktadır:
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"Dünyada ki asıl malı gilç, birleşmemiş olan şahsı bankaların ku
lisi arkasında kalan, (uluslararası veya büyük bankerler diye isimlen
dirilen) Investment olan bankerlerin elinde bulunuyor. Bu, merkez 
bankalarının ajanlarından çok özel, güç sahibi ve gizli olan uluslarara
sı işbirliği ve ulusal hakimiyeti içeren bir sistem kurdu.”4

Eski Bakanlarımızdan Kâmran İnan; "Çok uluslu şirketlerin insan 
satın almada ihtisasları vardır... Milletlerarası ekonomik ilişkilerin gö
rünmeyen tarafları, görünenden çoktur.” 5 derken gizli bir gücün varlı
ğına dikkat çekmiş olmaktadır.

Bu gizli devlet, CFR, Bilderberg, Tri Lateral, Lions, Rotary gibi ku
ruluşlarla legal, Masonluk, Siyonizm gibi kuruluşlarla illegal olarak 
dünyayı yönetmeye ve ülkelerin kaderleri ile oynamaya çalışmaktadır. 
Bu yazıda biz ABD derken, görünen legal yapı ile görülmeyen illegal 
yapıyı birlikte kastetmekteyiz.

ABD İmparatorluğu İçin Genişletilmiş Ortadoğu’nun Kontrolü

ABD stratejistleri, ABD İçin gelecekte tehlike olabilecek güçleri iki 
farklı boyutu/ekseni gözönüne alarak tespit etmektedirler. Eksenlerden 
biri, askeri-ekonomik; diğeri ise değerler sistemidir. Askeri-ekonomik 
olarak AB, Çin, Rusya, Hindistan, Japonya; değer sistemi olarak da İs
lam muhtemel güç olarak düşünülmüştür.6

ABD'nin soğuk savaş sonrası stratejisinin nirengi noktası, gele
cekte kendisine rakip olabilecek tüm güçleri şimdiden tasfiye edebil
mek için gereken önlemleri almaktır:

“Stratejimiz şimdi, gelecekte potansiyel bir küresel rakibin ortaya 
çıkışına meydan vermeyecek şekilde yeniden ayarlanmalıdır.”7 
Bu sonucun elde edilebilmesi için hazırlanan ‘Yeni Amerikan Yüz
yılı Projesi' (FNAU), 'Merkez Böige’ diye tanımlanan (Genişletil
miş Ortadoğu, Büyük Ortadoğu) bir bölgenin kontrolünü hedef
ler,8

Genişletilmiş Ortadoğunun enerji kaynaklarına ve onun ulaşım 
yollarına hakim olmakla ABD, rakiplerinin nefes boruları üzerine kont
rolü kendisinde olan birer vana yerleştirmiş olacaktır:

“ Irak’ta Mac Arhur tarzı bir askeri yönetim kuracağız ve petrol kay
naklarını ele geçireceğiz. Askeri yönetim, Suudi Arabistan dahil, 
petrol üreten Arap ülkeleri üzerinde ki denetimimizi garanti altına 
alacak. Suudi Arabistan ve Irak gibi iki büyük petrol kaynağını ele 
geçirip bu iki bölgede Islâmcı grupları yok ettikten sonra Ameri
ka’nın dünya ekonomisini ele geçirmesi için çok önemli bir güç 
kazanacağız."9

İki Farklı Güç

11 Eylül sonrasında ABD’nin izlediği politikalar, dünyaya karşı takın
dığı tavır, ABD’ne Dünya Kamuoyunu kaybettirmiştir. Kamuoyunun 
kafasında gıpta edilen, sevilen, saygı duyulan ABD yerle bir olmuş; 
bunun yerine, korkulan, nefret edilen tehlikeli görülen, yalancı, ilkesiz, 
çifte standartçı, iki yüzlü, barış ve insanlık düşmanı bir ABD gelmiştir. 
Artık ABD, dünya kamuoyu nezdinde dünya barışı için en tehlikeli iki 
ülkeden (İsrail, ABD) biridir. 11 Eylül'de dünya kamuoyuna karşı söy
lenen yalanla yapılan en büyük yanıltma, aldatma faaliyetinin sonu
cunda gerçekte yıkılan, ikiz kuleler değildi; yıkılan ABD rüyası, ABD 
imajı, ABD imparatorluğu, ABD güvenilirliği idi.

Nobel ödüllü Iranlı avukat Şirin Ebadi'nin Ebu Gureyp’teki olaylar 
üzerine söyledikleri, ABD’ye hayran olanların psikolojisinin dışavuru

mundan başka bir şey değildir:

“Amerika bir zamanlar her yerde insan hakları konusunda ölçüt
__ olarak alınırdı; ama şimdi,-Iraktan gelen resimleri gördüğümde,

kendi kendime ne oldu o Amerikan uygarlığına diye sordum.”10 
Bu gerçeği gören Brzezinski, Amerikalıları kendileri ile yüzleşme
ye çağırmaktadır: “Amerikalılar, kitle kültürümüzün dünya çapın
daki, kültürel kutuplaşmayı hızlandırdığı gerçeği ile yüzleşmek 
zorundadır... Ulusal tarihimizde dünya kamuoyu, ABD'ye hiç bu 
kadar düşman olmamıştı.” 10

ABD yönetimi, dünyada girdiği bu yalnızlığın farkına varmış ol
malı ki, Dünyada ki medyada nasıl algılandıklarını anlayabilmek için 
Doksan milyon dolarlık bir bütçeyi araştırma için ayırmıştır.11

ABD politikalarında güç kullanımı konusunda çekişen iki farklı 
yaklaşım vardır: Sert Güç(Hard Power)’, “Yumuşak Güç(Soft Power)’.

'Yumuşak Güç’ kavramı, ilk kez Joseph S. Nye tarafından 1990 yı
lında çıkan 'Öncülüğe Mecbur: Amerikan Gücünün Değişen Doğası' 
("Bound to Lead: The Changing Nature of American Power” ) adlı kita
bında ortaya atılmıştır. Nye’ye göre Yumuşak Güç;

"Başkalarına cazip gelerek ve onları ikna ederek hedeflerinizi be
nimsemelerini sağlayarak istediğinizi elde etme hüneridir... Yu
muşak güç, zorlama ve baskı değil işbirliği ve iknadır. Özü bir ta
kım değerlerde bulunur. Mesela demokrasi ve insan hakları, bir 
ülkenin kültürünün, politik ideallerinin politikalarının cazibesiyle 
oluşur... Yumuşak güç kimin kazandığına değil kimin hikayesinin 
kazandığına ilişkindir.. Enformasyon çağında siyaset, sonunda 
kimin öyküsünün galip geleceği meselesidir.” 10 
Nye’ye göre 'Sert Güç’ ise: “Başkalarının sizin isteklerinize uyma
sını sağlayacak biçimde, askeri ve ekonomik imkanın havuç ve 
sopasını kullanma kabiliyetidir".10

Giyim tarzı, düşünme tarzı .eğlence, film, tiyatro, müzik, ibadet ve 
değerler yumuşak gücün silahlarıdır. Bu silahlar, İnsanların kalpleri
ne, gönüllerine ve nefislerine yönelmişlerdir, Che Guevera’nın arka
daşlarından Regis Debray:

“Blue-Jeanların ve rock’n roll’un gücü, tüm bir kızıl ordunun gü
cünden fazla” demekle yumuşak gücün etkinliğine dikkat çekmiştir.11

Avrupa’nın göbeğindeki Berlin Duvarı; tek bir mermi atılmadan, 
hiçbir silah kullanılmadan yerle bir edilmiştir:

“(Michael Eisner, 1995) “Berlin duvarı Batının silahları tarafından 
değil, Batının fikirleri tarafından yıkılmıştır. Peki bu fikirleri taşı
yan sistem nedir? Bu konuda Amerikan eğlence sektörünün açık 
arayla başı çektiği kabul edilmelidir. En iyi ve en kötü filmlerimiz
de, TV gösterilerimizde, kitaplarımızda ve kasetlerimizde, bir bi
reysel özgürlük duygusu ve ancak hürriyetle gelebilecek bir ya
şam tarzı içkindir. Bu özellik, Steven Spielberg'in filmlerinde d e , 
Madonna'nın şarkılarında da, Bili Cosby’nin mizahında da bulun
maktadır” ... “Eğlence endüstrisinin, tarihin yönünü tayin etmede 
oynadığı rolle ne kadar övünsek azdır."10 
“Medya eleştirmeni Todd Gitlin: Amerikan kitle medyası küresel 
bir çekim yaratıyor çünkü mutluluğun devamlı olmadığı bir eğ
lence kültürünü yansıtıyor.”10

Gerçekten de Batı eğlence endüstrisi, başta gençlik olmak üzere 
tüm insanları kendisine çekmekte başarılı bir cazibe merkezidir. Baş
langıçta gençleri mutlu ediyor gözüküyor; ancak nihayetinde uyuştu
ruyor, yalnızlaştırıyor, kendisine, toplumuna ve ülkesine karşı yaban
cılaştırıp sürüleştiriyor, eşyalaştırıyor.
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Uluslararası ilişkiler Uzmanı Fuat Köymen, Antonio Gramsci'ye 
atıfta bulunarak üç kavram ('yumuşak güç', 'hegemonya', lider’) ara
sındaki ilişkiyi şöyle açıklamaktadır:

"Yumuşak güç uluslararası ilişkilerde daha çok liderlik ve hege
monya kavramları ile birlikte kullanılıyor. Dünyada lider temelin
de bir düzen kurulduğu zaman, liderin bu düzeni ne şekilde ve 
hangi mekanizmalarla kuracağı üzerine geliştirilen bir kavram. Li
der, sistemdeki düzeni kurarken iki türlü mekanizmaya sahip. 
Bunlardan bir tanesi baskıya ve güce dayanan mekanizmalar ki, 
uluslar arası ilişkilerde daha çok askeri güçle düşünülen bir şey. 
İkincisi de daha çok ideolojik. Kültürel mekanizmalarla düzeni ku
rarken, düzeni oluşturan diğer aktörlerden rıza almak temelinde 
oluşturulan mekanizma... Sistemin lideri düzeni kurarken kendi 
kullanmış olduğu dilin diğer aktörlerin diline tekabül etmesi la
zım. 0 yüzden de hegemonya, güç artı rıza olarak tanımlanıyor... 
Rıza temelinde hareket etmeyen yanı kendi diliyle düzenin diğer 
aktörleri arasında bir tekabüliyet kurmayan bir liderlik anlayışı za
ten hegemonik olamıyor. Sadece baskıcı ve güç temelli olabiliyor. 
O yüzden de hegemonyanın oluşturucu temel referansı, rızanın 
oluşturulması yani liderin kendi çıkarlarına dönük dili sanki dü
zenin çıkarmaymış gibi lanse etmesi ve düzeni oluşturan diğer 
aktörlerin bunu kabul etmeleri gerekiyor”12

Johu Arquilla ve David Ronfeldt, 1992 yılında, ABD’nin Yumuşak 
Güç kullanımı ile ilgili iki aşamalı bir politika önermişlerdir:

“ İlk aşamada Amerika’nın evrensel değerlerinin büyüleyiciliğine 
kapılabilecek bir ruh hali yaratmak. Daha sonra bu değerler üs
tünden Amerikan ideolojilerinin benimsenmesine uygun bir or
tam oluşturmak.”13

Yumuşak Güç Kullanımı: Kadife Darbeler

ABD tarihi süreç içerisinde, bir dünya devleti kurabilme stratejisine 
bağlı kalarak değişik ülkelerde, değişik zamanlarda, değişik darbe 
yöntemleri geliştirmiştir. Bunları dört grupta sınıflandırabiliriz:

•  Birinci Nesil Darbeler: Fiili Askeri İşgal: Afganistan, Irak, Panama 
örnekleri.

•  İkinci Nesil Darbeler: ABD onaylı askeri cunta darbeleri. Türki
ye’de 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül bu tür darbelerdir.

•  Üçüncü Nesil Darbeler(Postmodern Darbe): Askerlerin öncülü
ğünde sivil toplum kuruluşlarının muhalefeti ile hükümetin dev
rilmesi. Türkiye’deki 28 Şubat bunun en güzel örneğidir.

•  Dördüncü Nesil Darbeler(Postmodern Kadife Darbeler): ABD iş
birlikçisi STK’lar ile darbe; Sırbistan, Gürcistan, Ukrayna, Kırgı
zistan örnekleri.

Dördüncü Nesil Darbe, o ülkenin yerli görüntülü sivil toplum ör
gütlerinin önderliğinde kitle hareketi ile yönetimleri devirme sanatı 
olarak tanımlanabilir.

Kullanılan Yöntem
Burada, yerli işbirlikçiler aracılığıyla ülkeleri içerden ele geçirmek 

ana yaklaşım tarzıdır. Baskın olan yumuşak güç kullanımıdır. ABD'nin 
başlattığı bu süreçte ülkeler, içerden karıştırılmakta, etnik ve mezhebi 
tüm ayrılıklar tahrik edilmekte ve tüm gayrı memnunlar iktidar karşıtı 
bir safta birleştirilmektedir. Finansman ve medya desteği ABD’nin 
STK'larınca karşılanmaktadır. Bu yeni dönemin Truva atı: Demokrasi,

İnsan hakları, özgürlüklerdir. ABD bu atla ülkelerin içine girmek iste
mektedir.

Dördüncü Nesil Darbelerin teorik alt yapısı, AvusturyalI düşünür
Kari Popper’in 'Açık Toplum ve Düşmanları' adlı kitabına dayanmaktadır:

“Totaliterler zorunlu, hatta kaçınılmaz olarak baskıya şiddete baş
vuruyorlar. Bu totaliter rejimlerin karşısına konabilecek bir seçe
nek var. Gerçeğin kimsenin tekelinde olmadığı bir seçenek. Fark
lı bireylerin değişik görüşleri taşıdığı, bu farklılıkların, bu çeşitli
liğin barış içerisinde bir arada yaşamasını sağlayacak kurumların 
gerektiği bir seçenek. Yurttaşların haklarını o kurumlar koruyacak, 
ifade ve tercih özgürlüğünü yine o kurumlar güvence altına ala
cak. Bu toplumsal örgütlenmeye bir ad koymak gerekirse, Açık 
Toplum diyebiliriz.”14
Kadife Darbelerin Finansörü ABD’Iİ spekülatör Soros’un vakfının 

isminin, Popper’den mülhem, 'Açık Toplum'(Open Society) olmasına 
dikkat edilmelidir. Soros vakfını bu amaçla kurduğunu saklamıyor. 
Kadife darbelerde uygulanan yöntemin temel felsefesi ise, siyaset bi
limci Gene Sharp’a aittir. 'Şiddet İçermeyen Hareketin Politikası’ ( The 
Politics of Nonviolent Action') ve ‘Diktatörlükten Demokrasiye’ (‘From 
Dictatorship to Democracy’) adlı kitaplarında uygulanan yöntemi anla- 
tır(14). G.Sharp’a göre:

“ iktidar monolitiktir. Diktatörün kredisi azaldıkça ona itaatsizlik 
edecek olan bürokratların ve güvenlik güçlerinin sayısı da artar. 
Bu kitle kritik bir seviyeye ulaştığında ise diktatör iktidarı kaybe
der. Muhalif güçler, işte bu anlayışa uygun nitelikte bir program 
uygulamalıdırlar."14

G.Sarp, kitaplarında, 'sivil itaatsizlik ve uluslararası baskının’ dik
tatörlüklerin ‘aşil topuğu' olduğunu ileri sürüyor ve bu amaçla 189 
farklı eylem metodu öneriyor.14

Gene Sarp’ın uygulamayı önerdiği yöntem şöyle özetlenebilir:14

® 1. Nokta: Örgüt: Öncelikle tek kelimelik vurucu bir örgüt ismi ile 
gençler ve öğrenciler arasında örgütlenme.

•  2. Nokta: Slogan: Basit ve etkileyici bir slogan oluşturma ve yay
ma.

•  3. Nokta: Medya: Ulusal ve uluslararası medya desteği.
•  4. Nokta: Finansman: Uluslararası vakıf ve sivil toplum örgütleri

nin parasal desteği.
•  5. Nokta: Seçimlere Hazırlık: Seçimler halkın sokağa dökülmesi 

için en uygun dönemlerdir. Bunu için alt yapı çalışması yapmak.
-  Seçimlerden altı ay kadar önce seçimlere hile karıştırılacağı 

şüphelerini yayarak seçimlere gölge düşürmek.
-  Seçim sonuçları ne olursa olsun seçimlerin adil yapılmadığı 

ve seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını gündeme getirmek.
- Seçimlere gözlemci olarak gelen batılı uluslararası teşkilat 

temsilcilerinin bu iddiayı destekleyerek sorunun uluslararası 
arenaya taşınmasını sağlamak.

•  6. Nokta: Gerilim Artırma:
-  Ekonomik manipülasyon yaparak bunalımı körüklemek.
-  Etnik ve mezhepsel farklılıkları kaşımak.

•  7. Nokta: Gayri Memnunları Toparlama:
- Kitlelerin takip edebileceği tanınan insanları lider olarak öne 

çıkarma. Eski yönetimden dışlanmış popüler isimler uygun 
olabilir.

- Yönetime karşı olan tüm gayri memnunları bir çatı altında 
toplama.
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•  8. Nokta: Asker ve güvenlik güçlerini kazanma ya da tarafsızlaş-
tırma: Yönetimin yanında yer almamasını, en azından olayiaıa 
müdahale etmemesini, tarafsız kalmasını ve fakat muhalefeti de 
açık bir şekilde destekleyerek askeri darbe görüntüsü de verilme
mesini sağlamak. Böylelikle kitlelerin daha cesur davranması 
sağlanıyor, katılım artıyor.15

•  9.Nokta: Sokak Hakimiyeti: Taraftarları sürekli olarak sokakta tu- 
„tarakıyöBetimin otoritesini ve iradesini kırmak. Bu gelişme yöne^

timi yalnızlığa iter, kendisine bağlı güçlerin itaatsizlik oranında 
'kritik düzeyin aşılmasını’ sağlar ve muhalefetin halk desteğini 
hızla artırır.

•  10. Nokta: Sonuç: Yönetimin(diktatörün) şiddet uygulanmadan 
kansız bir şekilde yıkılışı.

Kadife darbelerin başarılı olmalarının nedenlerini ortaya çıkara
bilmek için iyi bir analiz yapılması ve olaya etki eden tüm parametre
lerin göz önüne alınması gerekir. Olayları iç ve dış dinamikler kapsa
mında iki boyutlu bir uzayda ele alabiliriz (Bunların ayrıntılı incelen
mesine burada yer verme imkanı yoktur):

İç Dinamikler
Kadife Darbe sürecine etki eden, onu kolaylaştıran ve hatta hızlan

dıran İç parametreleri aşağıdaki başlıklar altında toplayabiliriz:

•  'Siyasal Kültür ve Yapılar1
•  Ekonomik Yapı
•  Toplumsal Yapı
•  İktidarın Durumu
•  Muhalefetin Durumu
-  Kiüe İletişim Araçlarının Durumu 
Dış Dinamikler
Bu darbelerde etkili olan dış parametreleri aşağıdaki gibi özetle

yebiliriz:

•  Ülkenin Stratejik Durumu
•  Diş güçlerin Tutumu
•  Kitle iletişim Araçlarının Tutumu

Kadife Darbelerin ortak noktalarını aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:
1-Darbeyi sembolleştirecek ve isim babası olacak çiçekler, renk

ler ve giysiler seçilmiştir. İsimlendirmeler buna uygun yapılmıştır: 
Gürcistan Kırmızı- Gül Devrimi, Ukrayna Turuncu-Kestane Devrimi, 
Kırgızistan Sarı-Lale devrimi.14'15

Kitlelerin elbiseleri buna göre şekillendirilmiştir ve ellerinde çi
çekler bulunmaktadır.

2-Üniversite gençliği öncü rolünü oynamıştır. Gençler, rock kon
serleri, eğlencelerle protestocuların safına çekilmiştir. Batılılar gibi ya
şamak isteyen gençler örgütlendirilmiştir.16 Sovyet zulmünden yeni 
çıkmış, sağlam değerleri olmayan, ekonomileri bozuk ve yönetim ta
rafından baskı altında tutulmuş bu ülke insanlarının medya kitle kültü
rü ile batıya hayran hale getirilmesi pek zor olmamıştır. Bunun sonu
cunda Batı ile işbirliğinde anormal bir şey görmemişlerdir.

Kıbrıs gençliğinde benzer psikolojinin meydanlara yansıdığını 
hep beraber gördük. Genç partinin %7.5’lik bir oy potansiyeline ulaş
mış olmasında medya kitle kültürünün etkisi olduğu unutulmamalıdır.

3- Tek isimli bir gençlik örgütü popüler hale getirilip örgütlenme 
onun etrafında gerçekleştirilmiştir: Sırbistan'da Otpor(Direniş), Gür
cistan’da Kmara(Yeter), Ukrayna’da Pora(Zamanı Geldi), Kırgızistan’da

Birge(Birlikte).
Ukıayııa’da Zııayu, I00 sivil toplum örgütünü bünyesinde barın

dıran bir çatı örgüt olmuştur. 30 bin kişilik bir öğrenci potansiyeline 
-ulaşmıştır. Kırgızistan’da çatı örgüt olarak Kel Kel, 170 sivil toplum ör
gütünü bünyesine almıştır.14-16

4- İçerde ve dışarıda medya desteği sağlanmıştır: Sırbistan’da B- 
92 Radyosu, Gürcistan’da Rustavi-2 televizyonu, Ukrayna'da Kanal 5 
televizyonu, Kırgızistan’da Res Publicave MSN Gazeteleri, ayrıca Biş- 
kek’teki ABD dışişleri bakanlığının basımevi 60 değişik yayını basarak 
destek vermiştir.14

5- Tümünün finansmanı yabancı vakıf ve sivil toplum örgütleri ta
rafından karşılanmıştır. Sırbistan'da Soros vakıfları; Gürcistan’da So- 
ros Vakfı, Freedom House Uluslararası Demokrasi Enstitüsü; Ukray
na’da Soros’un Açık Toplum Vakfı, Freedom House, Amerikan Cum
huriyetçi Partiye Yakın İRİ, Amerikan Demokrat Partiye yakın NDI sivil 
toplum kuruluşları, ABD-Ukrayna Vakfı; Kırgızistan’da USAID, Fre
edom House, National Democratic Institüte(NDI), International Repub- 
lician Institute(IRI), Open Society lnstitute(OSI=Soros’un Açık Toplum 
Enstitüsü).

Kel Kel'in bütçesi 110 bin dolar olup NDI tarafından sağlanmıştır. 
Kel Kel içerisindeki 'Yolsuzluğa karşı Sivil Toplum Kuruluşu'na NED 
(Ulusal Demokrasi Fonu) tarafından 25 bin dolar yardım yapılmıştır, 
Sakaşvili ve yeni yönetimin maaşları uzun zaman Soros vakfı ve BM 
tarafından ödenmiştir.14'15

6- ABD elçilikleri olaylara destek verip yönlendirme yapmışlardır. 
Sırbistan’da Belgrat ABD büyükelçisi Richard Miles, Gürcistan’da Tif
lis ABD büyükelçisi Richard Miles, Ukrayna’da Kiev büyükelçisi John 
Herbst, Kırgızistan'da Bişkek ABD büyükelçisi Steven Young.

Steven Young, 2004 yılında, “Eğer Kırgızistan'da iktidar barışçı 
yollarla ei değiştirirse, bu durum bütün komşu üria Asya devletlerinin 
vatandaşlarını umutlandıracaktır.” 14 diyerek olayları tahrik etmiştir. 
Keza darbeden bir hafta önce internette yayınladığı raporla darbenin 
planını Kırgızistan halkına sunarak yönlendirme yapmıştır. Muhalefe
tin eylemlerini desteklediğini kamuoyuna duyurmuştur.14

7- Eylemi götüren örgütlerin eğitimleri, yabancı vakıflar tarafın
dan finanse edilip Sırbistan üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sırbis
tan’daki örgütler, diğer ülke gençlik örgütlerini eğitmede kullanılmış
tır. Hatta Sırbistan gençliği, diğer ülkelerdeki eylemlere bizzat iştirak 
etmiştir. (Gürcistan)Skaşvill ve arkadaşları Soros vakfı tarafından 
Belgrat'a götürülerek eğitilmişlerdir. Sırbistan’daki Otpor Örgütü (kit
leleri kazanma ve yönlendirme konusunda) Pora(Ukrayna) üyelerini 
eğitmiştir. Znayu tüm il ve ilçelerde seçmenlere seçimle ve adaylarla 
ilgili eğitim vermiştir.15’16

Moldova, Belarus, Rusya ve orta Asya ülkelerinden gelen gençler, 
eğitime tabi tutulmuştur.15

8- Muhalefet liderlerinin tümü daha önce yönetimde bulunup bir 
şekilde dışlanmış olan kimselerdir. Batıda eğitim almış ve batı eğilim
lidirler. Bu ülkelerde gençliğin yanı sıra kadınların önemli rolü olmuş, 
kadın liderler kitleleri sürüklemiştir.

Bayan liderler: Gürcistan'da Nino Burcanadze, Ukrayna’da Yulya 
Timaşenko, Kırgizistan’da: Roza Otunbayeva.16

9- Ülkelerjn hepsinde etnik ve mezhepsel huzursuzluklar kaşın- 
mıştır:14’16 Gürcistan’da; Acara, Osetya, Abhazya, Javakheti, Ukray
na'da; Doğu-Batı, Rus-Ukraynalı, Rusça konuşan UkraynalIlar, Kırgı
zistan'da Özbek-Kırgız.

10-Düğmeye seçimlerle birlikte basılmıştır. Sırbistan(2000), Gür- 
cistan(2003), Ukrayna(2004), Kırgızistan’da(2005). Ancak bu ülkelerin 
tümünde seçimlerden yaklaşık 6 ay kadar önce seçimlerin adil olması
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ve hile yapılmaması için kampanya açılarak farklı örgütler arasında da
yanışma sağlanmıştır. Bu arada kamuoyu hile konusunda şartlandırı
larak bir şuur altı oluşturulmuştur. Seçimlerden önce yapılan anketler
le muhalefetin iktidardan daha ilerde olduğu kanısı yerleştirilmiştir. 
Seçimlerden sonra da hile var diyerek kampanya başlatılmıştır.14’ 16

Yabancı vakıflar, medya ve siyasiler işin içerisine girmiş, AGİT ve 
diğer gözlemci kuruluşlar aracılığıyla seçim sonuçları, uluslararası ca
miaya taşınıp mevcut yönetim baskı altına alınıp yalnızlaştırılmıştır.

Ukrayna seçimleri ile ilgili olarak ABD Başkanı Bush ve AB Dışiş
leri sorumlusu

Javier Solana; 'Seçim sonuçlarını kabul etmediklerini’ ilan etmiş
lerdir.14' 16

Ukrayna darbesinden sonra George Soros: “Orta Asya ülkeleri de 
Ukrayna ve Gürcistan örneklerini izleyerek değişmelidirler.” demiş ol
ması, ABD şirket devletinin olaylara ne derece müdahil olduğunun bir 
göstergesidir,14

AB Dış Politika Temsilcisi Javier Solana, Brüksel'de yayınladığı 
bildirisinde: "Kırgızistan'daki olayları yakından takip ediyoruz. Parla
mento seçimlerinin uluslararası normlara uymaması ve halkı tatmin 
etmemesi konusunda endişeliyiz. Bu durum ülkede gerilim yaşanma
sına neden oluyor’’14 demekle İstenen desteği sağlamıştır.

11 -Bu ülkelerin hepsinde yolsuzluk, yoksulluk, İşsizlik, yandaşlık 
ve adaletsizlik en hakim unsur olmuştur. Değer sistemlerinde ciddi bir 
erozyon vardır. Millet olma bilincinde ciddi kırılmalar mevcuttur. Ba
tının medya kitle kültürü, büyük bir batı hayranlığı oluşturmuş ve ba
tılı gibi yaşayabilmek için para etkin bir unsur olarak öne çıkmıştır.

Sonuç: Kadife Darbelerden Alınması Gereken Dersler

Genişletilmiş Ortadoğu(GO) kapsamına giren ülkelerde, önümüzdeki 
dönemde yapılacak seçimlerde benzer hareket tarzını beklemek yanlış 
bir değerlendirme olmaz. Şimdiden medya aracılığıyla 'sırada kim var’, 
‘sıradaki’ kampanyası başlatılmış bile. Dört ülkedeki darbelerin başa
rıyla sonuçlanmasının oluşturduğu psikoloji, hedef ülkeleri çok ciddi 
bir şekilde etkileyecektir. ABD’nin yumuşak güç kullanmaya dayalı bu 
taktik hareketi İçin hedef seçilen ülkeler; Sovyetlerden kopmuş, 
Rus/Çin baskısından kurtulamamış, ekonomisi bozuk, baskı, yolsuz
luk, yoksulluk, yandaşlık ve adaletsizliğin baskın olduğu ülkelerdir. 
Genişletilmiş Ortadoğu’nun sınır/çevre ülkeleridir. ABD, sert güç kul
lanarak Afganistan ve Irak'ı işgal ederek GO'nun merkezine yerleşmiş
tir. Şimdi de kadife darbelerle ya da yumuşak güç kullanarak GO’yu 
çevreden kuşatmaktadır.

Önemli olan bir nokta da; dünya kamuoyunun dikkatini Suriye, 
Iran ve Filistin üzerine çekecek çıkışlar yapıp rakiplerine daha kuzey
de darbe vurmasıdır. Stratejistlerin 'Dolaylı Tutum’ dedikleri bir strate
jiyi uyguladığı görülmektedir. Bu nedenle Geniş Ortadoğu kapsamına 
giren her ülke hedeftir ve en büyük hedef de Türkiye’dir.

Geniş Ortadoğu’nun neredeyse tamamı, Türkiye'nin güvenlik ala
nıdır. Türkiye'nin güvenliği, Bosna’dan Çin Şeddine; Kırım'dan Güney 
Afrika-Endonezya eksenine kadar olan geniş bir alanla ilgilidir. Türki- 
ye’nin güvenlik alanını, Misak-ı M illi içerisine hapsederseniz içeri ka
panır, sonra da Irak'takl gibi olaylar vuku bulduğunda eliniz kolunuz 
bağlı kalırsınız. Bu geniş coğrafyaya dönük daha ufuklu, daha kuşatı
cı politikaları zamanında geliştirmezseniz, bu coğrafyayı kuşatacak bir 
üst kimlik inşa edemezseniz, kriz zamanlarında seyretmekle yetinirsi
niz. Türki cumhuriyetler ve İslam ülkeleri, ABD, Rusya, Çin, Hindistan 
ve AB’den daha çok bizi İlgilendiren bölgeler değil midir? Herhalde 
bunun sorumlusu, bu ülkeyi yıllardır yönetenlerden başkası değildir.

Kadife darbelerin yapıldığı ülkelerin ortak bir özeliği de, komü
nizmden sonraki dönemde ciddi ve tutarlı bir değer sistemi inşa ede
memiş olmalarıdır. Erozyona uğramış değer sistemleri, Batının medya 
kitle kültürü aracılığıyla neredeyse tasfiye edilmiş, yerine batının eşya- 
laştırıcı ve sürüleştlrlci eğlence kültürü yerleştirilmiştir. Hedef olarak 
da gençlik seçilmiştir. Kadife darbeler, böyle bir değer erozyonunun 
sonunda gelmiştir. AB’nln Kıbrıs’ta benzer bir operasyonu yaptığını, 
'Evet' kampanyasını gençlerin öncülüğünde başarıyla götürdüğünü 
unutmamalıyız. Bu gelişme karşısında Denktaş’ların feryatları hiçbir 
anlam İfade etmemiştir. Çünkü 30 yıl iktidarda olup da gençliğini, top
lumsal değerleri göz önüne almadan batılı değerlere göre yetiştirenle
rin, bu gün şikayet etmeye hakları yoktur.

Genelkurmay Başkam’nın medya eğlence kültürünün tahribatına 
dikkat

çekmesi çok önemlidir. Çünkü askeri bürokrasi hatırlayabildiği
miz kadarı ile ilk defa böyle bir tehlikenin varlığından şikayet etmekte
dir. Bu faaliyetleri, “düşman güçlerin ‘beşinci kol faaliyeti olarak” de
ğerlendirmesi, Kadife Darbelerle bu faaliyetler arasında ilişki kuruldu
ğu manasına gelmektedir. Yapılan, bir malumun asker diliyle ilanıdır. 
Çözüm önerilmemektedir. 100 yıllık batılılaşma hareketi sürecinde bu 
ülkede dini ve milli ne varsa tasfiye edilmek İstenmiştir. Bu hareketin 
sonucunda milli ne varsa neredeyse tasfiye edilmiş; Din ise kendi as
li kaynaklarının var olması nedeniyle varlığını devam ettirebilmiştir. 
Toplumsal bunalım ve Batılı medya kitle kültürünün istilasının yoğun
laştığı dönemlerde insanlar, Din’i koruyucu bir kalkan olarak görüp al
tına sığınmışlardır. Türkiye’de Din’in halk kitleleri indinde yaygınlaş
ması batının eğlence kültürüne bir tepki ve bir karşı duruşun İfadesi
dir. İslam’ın, inkarcılığa, yabancılaşmaya, sürüleştirmeye ve eşyalaş- 
tırmaya dayalı bu şeytanî güce karşı çıkması kaçınılmazdı.

Genelkurmay Başkanı dini bireysel bir olgu olarak tanımlamakta
dır.17 İslam dini bireysellik dini değildir. Bireyi, toplumu ve nesHlerl 
yaşamla birlikte bir bütün olarak ele alır. Bireyin vicdanına veya ma
betlere hapsedilmiş bir din İslam değildir. İslam'ın hiçbir kaynağında 
böyle bir ilke, böyle bir tanımlama bulmak mümkün değildir. Bu tür ta
nımlamalara, yorumlamalara girip Müslümanları rencide etmenin ki
me ne fayda sağladığı iyi düşünülmelidir. İslam, bu ülkenin hatta Ge
nişletilmiş Ortadoğu'nun çimentosudur. Türkiye’deki sivil ve askeri 
bürokrasinin ve aydınların bu gerçeği görmelerinde fayda vardır.

Türkiye'de herkes şunu kendine sormalıdır: Hangi üst kimlikle ve 
hangi değerlerle bölünmekten ve batının istilasından kurtulabiliriz? 
Evet bu soruya bu ülkeyi seven herkes gerçekçi bir şekilde cevap ara
malıdır. Hakaret ve sopa göstererek çözüm arama devri kapanmalıdır.

Türkiye'de Türk-Kürt, Alevi-Sünnl ve laik-anti laik olmak üzere üç 
önemli fay hattı vardır. ABD ve AB, bu fay hatlarını anında harekete ge
çirebilecek bir gerilimde tutulmasını istemektedirler. Türkiye'de uzun 
zamandır, Türk-Kürt, Alevi-Sünni ve laik-anti laik çatışması için ge
rekli alt yapı çalışmaları ABD ve AB tarafından yapılmaktadır. Farklılık
lar tezada dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Son Bayrak ve İstiklal Marşı operasyonları ile Türk-Kürt fay hattı 
harekete geçirilmek istenmiştir. Tarafların basiretli davranması ile şu 
an için fay hattı tetiklenememlştir. Ancak bu, bundan vazgeçildiği an
lamına gelmemelidir. Bu konuda düşmana fırsat verecek tutum ve uy
gulamalardan kaçınılmalıdır. Aynı toprakları yıllarca paylaşmış ve sa
vunmuş, şehitlerinin kanlan birbirine karışmış bu iki aslı unsur ara
sındaki kavga nedeni olabilecek tüm konular çözüme kavuşturulmalı
dır.

Son 2,3 aydır ABD ve AB medyasında Türkiye aleyhtarı yayınlar 
yapılmaktadır. Özellikle şimdiye kadar baş tacı yaptıkları AKP hükü
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meti ağır bir şekilde eleştirilmektedir. Şimdiye kadar Laiklik uygula
masını ve Kemalizm'i eleştirenlerin, birden bire Laikliğin ve Kema
lizm'in tehlikede olduğuna dair yayın yapmaya başlamaları dikkat çe
kicidir. Kime ve ne İçin mesaj gönderilmektedir? TüTkiye’dei<i sistemin 
ne olduğunu çok iyi bilmiş olmalarına rağmen ısrarla İlım lı İslam 
Cumhuriyeti’ nitelemesinde bulunmaları, RAND vakfının yayınladığı 
rapor çerçevesinde, Türkiye’deki 3. fay hattı (laik-anti laik) üzerindeki 

—gerilimi-artırarak-daha fazla taviz-koparmak-içinolamaz-mı?-Genelkur— 
may Başkanının yaptığı konuşma, bu boyutu ile ABD’nin tuzağına dü
şüldüğü anlamına gelmektedir. Müslümanları mürteci gibi gösterme, 
ülkeyi İslam ülkesi olarak görmeme, Din'i vicdanlara hapsetme gibi 
söylemler,17 bu ülkenin yararına değil zararınadır. Ne İslam bir irtica 
hareketidir; ne de Müslümanlar mültecidir.

Yıllardır bu ülkede din ve dindar baskı altında tutulmuş ve horlan
mıştır. Gayri memnunlarını artıran bir ülkenin iç barışı sağlaması 
mümkün değildir. Halkı dış manipülasyonlara açık hale getirmemek, 
ülkeyi yönetenlerin dikkat etmesi gereken çok önemli bir yönetme il
kesidir. OsmanlI İmparatorluğunun hatta bütün imparatorlukların da
ğılmasında en temel parametrenin adaletsizlik ve zulüm olduğu hiçbir 
zaman göz ardı edilmemelidir.

ABD’nin başlatıp devam ettireceği anlaşılan Kadife Darbelerin 
tümünün dayanak kitlesinin, o ülkenin gayri memnunları olduğu 
unutulmamalıdır. Bu ülkede yeteri kadar gayri memnun vardır. Bun
ları artırmak veya memnuniyetsizlik düzeyini derinleştirmek stratejik 
bir bakış olmasa gerek.

Diğer taraftan medya kültürünün yaptığı değer erozyonu ile İs
lam'ın aynı kategoride mütalaa edilmesi, hata olmuştur. Medya, Batı
nın kitle kültürünün yayılmasına hizmet emekle; Batının yumuşak güç 
(Genelkurmay Başkanı Beşinci Kol faaliyeti diyor.) kullanması için ge
rekli ait yapıyı hazırlamış olmaktadır. Türkiye’de, Batının bu yumuşak 
gücüne karşı çıkarılabilecek İslam’dan başka bir güç var mıdır? Eğer 
mevcut sistemin değerleri, bu çürümeye karşı durabilseydi; Denk- 
taş'ların ve Genelkurmay Başkanının şikayet ettiği bir gençlik, ne Kıb
rıs’ta ne de Türkiye’de meydana gelmemeliydi. Tüm dünyayı saran 
inanç boşluğunun meydana getirdiği depremden Türkiye'nin gerekti
ğince payını almamasının en temel güvencesi İslam'dır. Ecevit hükü
meti zamanındaki ekonomik krizde insanların, Latin Amerika ülkelerin
de olduğu gibi birbirinin boğazını kesmemelerini ve etrafı yağmalama
malarını İslam'a borçluyuz. Devletin İslam devleti olmadığı doğrudur. 
Ancak halkının '%99'u Müslüman olan’ bir ülkenin İslam ülkesi olma
dığı ilk defa ifade edilmektedir.17 Bunun ülke halkını derinden yarala
yacağı ve bir güven bunalımı meydana getireceği düşünülmeliydi.

Tüm dünyada İslam’a savaş açmış, haçlı seferlerini başlatmış bir 
ABD'nin, Türkiye'den Ilım lı İslam Devleti diye bahsetmesinin nasıl bir 
havuç olduğunu görememek çok büyük bir yanılgı olur. Genişletilmiş 
Ortadoğu Projesinin uygulamaya sokulduğu bir dönemde, Türkiye'nin 
ihtiyacı kavga değil barıştır. Bunun da yolu kurumların birbiri ile 
uyumlu bir şekilde çalışması ve devletin millet için olduğu gerçeğinin 
unutulmamasıdır.

Kadife darbelerin en belirgin özelliklerinden biri de, Sivil Toplum 
Örgütlerinin öncülük yapması ve bunların uluslararası vakıf ve STK'lar 
tarafından finanse edilmeleridir. ABD ve AB’nin ülkemizde de benzer 
çalışmaları yürüttüğü bilinmektedir. AB'nin 32 milyon Euroluk fonun
dan sivil toplum kuruluşlarına proje karşılığı para verilmektedir.18 
Dikkat edilmesi gereken en temel nokta, bu ülkedeki hiçbir sivil top
lum kuruluşunun, böyle bir işbirliğine yaklaşmamasıdır. Özellikle dini 
ve milli hassasiyetleri yüksek olanların böyle bir şeye karşı açık ve net 
bir tavır alması gerekir.

ABD, Genişletilmiş Ortadoğu Projesi çerçevesinde işgali daha ra
hat gerçekleştirebilmesi için her türlü muhalefeti, içerden kompanze 
etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle sivil toplum kuruluşları ile diyalogu 
artırmayauğraşmakta ve bu arada bazrlarınrişbirllkçi konuma sokmak 
istemektedir. Bu amaçla Katar'ın başkenti Doha'da Washington mer
kezli Brookings Institution adlı liberal düşünce kuruluşu, İslam dünya
sındaki değişik cemaat ve aydınları bir araya toplamıştır. Burada 
ABD'li yetkililer katılımeılara-işbirliği-önerisinde bulunmuşlardır-19—  

Diğer taraftan ABD, bir sivil toplum örgütü olarak gözüken Ame
rikan Uluslararası Yardım Kuruluşu USAID aracılığıyla Bangladeşli 5 
bin din adamını 18 ay süreyle ABD’ye getirip b ir eğitime tabi tutarak 
kazanmaya çalışmaktadır. Keza aynı proje çerçevesinde değişik Müs
lüman ülkelerden 500 civarında din adamını da götürüp eğitmeyi 
planlamıştır.20 Anlaşılan odur ki ABD, Sert Güçle yerleşemediği b ir 
coğrafyaya Yumuşak Gücüyle yerleşmek istemektedir. Bunun için de 
hedef kitle olarak Müslüman cemaat, vakıf ve dernekleri seçtiği anla
şılmaktadır. Bu teşebbüs yeni işbirlikçiler elde etmeye dönük olduğu 
gibi; İslam'ın içerisinde yeni ihtilaflar çıkarmaya ve sapma hareketleri
ni destekleyip geliştirmeye de dönüktür.

Önümüzdeki günlerde(30.04-1.05.2005,İstanbul) TGTVnin ön
cülüğünü yapacağı, 'Uluslar arası İslam Dünyası STK’ları Konferansı: 
Değişen Dünyada Yeni Bir Vizyon Arayışı’ toplantısında Doha'daki ha
taya düşülmemelidir. Hiçbir sivil toplum kuruluşu, ABD ile işbirliğ ine 
girmemeli ve yardım almamalıdır.

Unutmayalım ki;
‘Yardım almaya alışanlar zamanla buyruk almaya da alışırlar'.
Ve unutmayalım ki;
“Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinenler, onların yanında iz

zet (güç ve şeref) mi arıyorlar? Bilsinler kİ bütün İzzet yalnızca Allah'a 
aittir. "(4/139)

Kayraklar
1. Ataöv T., 'ABD; “şirketlerin, şirketler tarafından, şirketler için yönetimidir”

', NPQ, c ilt 6, Özel sayı, 2004, S:18-21
2- Garaudy R., Çöküşün Öncüsü ABD, Nehir Yay, İstanbul, 1997, S: 51
3- Parenti, M..imparatorluğa Karşı, Çeviren Özcan Buze, Kaynak y.Jstan-

bul.(1996)
s:49-50

4-Allen G. Gizli Dünya Devleti, M illi Gazete, İstanbul 1996,
5- İnan k„ Hayır Diyebilen Türkiye, TİMAŞ, İstanbul
6- Huntington,S.P., Medeniyetler Çatışması, Vadi Yay, Ankara, 1997 S.:120
7- New York Times, 8 Mart 1992
8- Huntington,S.P., a.g.e., S:80
9-Karagül I., ‘Enerji Savaşları ve Yeni Dünya Haritası', Ümran Dergisi, Sayı 

95, Temmuz 2002, S:20-27)
10- Gardels N., 'Amerikanın Yumuşak Gücünün Yükselişi ve Düşüşü’,A/PO, 

c ilt 7, Sayı 1, 2005 S:36-43
11- Tartışma, ABD'nin Yumuşak Gücüne Ne oldu? NPQ, c ilt 7, Sayı 1,2005 

S:8-20
12- Köymen, F..Yumuşak Güç ve AKP'nin ikilemi, NPQ, c ilt 7, Sayı 1, 2005 

S:28-29
13- Talu U., Yumuşak ve Şefkatli, NPQ, çit 7, Sayı 1, 2005 S:16-27
14- Kırgızistan Kadife Devrim Dosyası, Araştırma Kültür Vakfı, 2005
15-Başyurt E., Kadife Devrimin Yeni Hadefi: Orta Asya, Aksiyon, 28.03.2005, 

S:34-37
16- Ukrayna Dosyası, Araştırma Kültür Vakfı, 2005
17- Genel Kurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’ün Harp Akademilerindeki Yıllık 

Değerlendirme Konuşması, 20/04/2005
18- Para-Piyasa, 11/05/2004
19- Yeni Şafak, 15/05/2005
20- Yeni Şafak, 19/05/2005

104 ÜMRAN HAZİRAN '07

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com

