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Türkiye, sorunlannı çözebilmek bir yana her geçen gün Gor- 
dion düğüm ünden daha da girift hale getirmeyi başaran bir 
ülke. Siyasal ve Sosyal sistemdeki tıkanıklık, adalet mekaniz
ması, sağlık ve eğitim hizmetleri gibi en temel alanlarda yaşa
nan çözümsüzlük ve yetersizlikler ve sonuçta ortaya çıkan 
yoksulluk ve sefalet m anzaraları tahammül sınırmı zorlayacak 
noktaya gelmiş gibi görünüyor. Adeta sistem çürümeye, halk 
ise kendi haline terkedilmiş durumda.

Eski Sovyetler Birliği’nin ve Doğu Bloku’nun dağılışının a r
dından uluslararası konjonktürde kendi lehine oluşan fırsat
ları değerlendiremeyen Türkiye, bugün içe kapanmış ve kendi 
içinde devasa problemlerle karşı karşıya. Normal demokratik 
bir sistemde halkın yaşadığı sorunlara çözümler üretmesi ge
rekenler yine halkın temsilcileri ve oluşturduklan hüküm et 
organı olması gerekirken, bu merciler beklenen fonksiyonları
nı icra etmiyorlar/edemiyorlar. Biz bu tıkanm a ve çözümsüz
lük ortamının oluşm asında Türkiye’nin hatta OsmanlI’dan 
devralarak bugünlere kadar getirdiği askeri ve sivil otorite yet
ki karm aşası ve çakışm ası gibi gözüken bir problemin etkili ol
duğunu düşünüyoruz. Özellikle 1960'lardan itibaren sahte ve
ya gerçek Gordion düğümlerini İskender’in bir kıhç darbesiyle 
çözmüş gibi gözüken askeri ihtilaller geleneği, bu durum u k u 
rumsallaştırmıştır.

Umran'm bu  sayısında Türkiye’nin bu köklü meselesini ele 
alıyoruz.. Yayın yönetmenimiz Cevat ÖZKAYA Ordu-siyaset 
ilişkilerinin kısaca geçmişine değindikten sonra 27 Mayıs İhti- 
lali’nin Anayasa’ya dahil ettiği Milli Güvenlik Kurulu’nun işlev 
ve fonksiyonunu inceliyor. Mustafa AYDIN’m yazısında “Bir 
Güvenlik Sistemi Olarak Devlet” ve bu devletin ferde ve toplu
ma karşı kendisini öncelikle güvenceye almaya çalışan yapı
lanma anlayışı işleniyor. Abdullah YILDIZ ise, konuya tarih
sel bir boyut ve perspektiften yaklaşarak Osmanlı’nm derin 
devleti diye adlandırdığı Yeniçeriler’den Cumhuriyet dönemi
nin darbe geleneğine uzanıyor. Bir diğer yazarımız Celalettin  
VATANDAŞ, Siyaset-Ordu ilişkisinin modern siyaset açısın
dan geçerli olan temel özelliklerini tespite çalışıyor.

Yine bu sayımızda yazanmız Raşid el-GANNUŞİ Batı ve Ba
tılılaşma hareketleri karşısında İslam’ın geleceğini ele alıyor, 
onu öcü gibi göstererek halklann gözünde m ahkum  etme ça- 
balannm  bugüne kadar başarılı olmadığına dikkati çekiyor.

Aynca, Ahmet Yaşar HOCAEFENDİ, Ekrem SAGIROGLU 
ve Said ÇEKMEGİL’in yazılanyla Hüseyin Kazım KADRİ’den 
Ö. Hakan ÖZALP’m yaptığı bir sadeleştirmeyi, Mustafa ÖZ- 
CAN’la İslam dünyasına bakışlan, Haluk BURHAN ve Ahmet 
MERCAN’m devam eden denemelerini ve daha pek çok araş
tırma inceleme ürünlerini okuyucularımızın istifadesine su 
nuyoruz.

Yeni Umran’larda buluşmak dileğiyle...
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MGK z e m in i n d e
ORDU VE s iy a s e t  İLİŞKİLERİ

KAPAK

ürk siyasi hayatında askerin yeri ve 
konumu her zaman sorun teşkil et
miştir. Askerin nasıl konumlanaca

ğı, ordu-siyaset ilişkisi, sivil iktidarın asker 
üzerindeki inisiyatifi, askerin sivil iktidara 
itaati gibi konular, siyasi hayatımızı doğru
dan ilgilendiren konular olmuşlardır. Ancak 
siyasi hayatımızı etkileyen bu konuları bir 
türlü açık bir biçimde tartışma cesaretini 
gösterememişizdir. Bu, hem konunun neza
ketinden, hem de sivil kadroların memleke
tin bu esaslı meselesini tartışma konusun
daki cesaretsizliğinden ve isteksizliğinden 
ileri gelmektedir.

Biz, imkanlarımızın elverdiği ölçüde, 
Türkiye özelinde ordu-siyaset ilişkisine yö
nelik bazı noktalar üzerinde durmaya çalı
şacağız bu yazımızda.

Ordusunun konumunu tayin etmiş ve ku
rallara bağlamış olan ülkelerde de, bu sonu
ca ulaşana kadar geçen süreç içinde, ordu 
ile siyasi iktidar arasındaki ilişkilerde tartış
malar ve çok ciddi sıkıntılar olmuştur. Çün
kü ordu gibi, bünyesinde yoğun bir güç ba
rındıran bir kurumu, hukuki sınırlar içine al
mak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Bu 
kurumun bir ülke için vazgeçilmez olduğu
nun bilincinde olarak, kurumun gücünü, hu
kukun sınırları içinde ve sivil siyasetin insi- 
yatifi altında kullanmasını sağlamak, siyasi 
otoritenin vazgeçilmez ve ertelenemez gö
revlerinden biridir. Ayrıca ülkede kurumlar 
ve kuralların ikame edilmesinin de önemli 
göstergelerinden biridir bu durum.

Türkiye’de asker-siyaset ilişkisine bu 
açıdan baktığımızda çok iç açıcı bir durum
la karşılaştığımızı söyleyemeyiz. Hemen 
hemen Osmanlı İm paratorluğu’nun geri
lemeye başladığı dönemden bu yana, as
ker-siyaset ilişkisi hep sıkıntılı olagelmiştir 
ülkemizde. Bunu tarihi şartların getirdiği

bir durum olarak nitelemek mümkündür. 
Başlangıçtan bu yana kurulan Türk devlet
lerinin askeri fetihler yoluyla genişlemesi, 
fetihleri yapan orduyu millet nezdinde 
müstesna bir konuma yerleştirmiştir. Os
manlI imparatorluğu da başka bir çok etme
nin yanında genelde fetihler yoluyla geniş
leyen bir imparatorluk görünümündeydi. 
Savaşın bir önemli faaliyet alanı olması, 
bunun icracısı durumunda olan orduyu da 
tabii olarak önemli bir konuma yerleştiri
yordu. Bu durumda siyasi otorite, iktidarı
nın devamı için ordunun mutabakatına ihti
yaç duyuyordu. Zaten merkezinde siyasi 
otoriteyi temsil eden sarayın bulunduğu yö
netim, bir ayağını ilmiye (ulema, medre- 
se)’nin diğer ayağını, seyfiye (ordu)’nin, 
bir üçüncü ayağını da kalemiye (bürokra- 
si)’nin teşkil ettiği bir sacayağı şeklindeydi. 
Herhangi bir işin sorunsuz halledilebilmesi 
için, Saray’ın, yani siyasi otoritenin bu üç 
sacayağından bir tanesi ile mutabık olması 
yeterli idi.

Sistemin düzgün işlediği zamanlarda, 
ordu genellikle siyasi otoritenin yanında 
yer almış ve sistemin işleyişinde bir tıka
nıklık meydana gelmemiştir. Ancak gerile
me döneminde mağlubiyetlerin arka arkaya 
gelmesi hem siyasi otoriteyi zayıflatmış, 
hem de ordunun disiplinini bozmuştu. Öyle 
ki, ordunun belkemiğini oluşturan yeniçeri
ler milleti kemiren bir tehlike haline gelin
ce, siyasi otorite yani padişah, ulemayı da 
yanına alarak kendi ordusuna karşı cihad 
ilan etmişti. Bilindiği gibi 1826 yılında Ye
niçeri Ocağı lağvedilmiş, onun yerine dü
zenli bir ordu teşkiline gidilmişti. Ancak bu 
düzenli ordu da mağlubiyetlerin önünü ala
mayınca durumdan doğrudan siyasi otorite 
sorumlu tutulmuş ve sivil-asker aydınların 
kurduğu, ama askerlerin ağırlıkta olduğu
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vatanı kurtarmaya dönük teşekkül
ler ardı ardına kurulmaya başlan
mıştır. “Genç OsmanlIlar”, “Jön 
Türkler”, “İttihad  ve Terakki” 
gibi çoğunluğunu askerlerin teşkil 
ettiği siyasi teşekküller, günün siya
si iktidarma karşı mücadeleye giriş
mişlerdir. Artık bu, askerin görevini 
yaparken bile siyasete yaptığı etki
nin ötesinde, fiilen siyasete karış
masının ve siyasi parti gibi davran
masının başladığı bir dönemdir. 
Bilhassa İttihad ve Terakki dönemi, 
askeri işlerle siyasi işlerin birbirine 
alabildiğine karıştığı ve ordunun si
yaset yoluyla bölündüğü bir dö
nemdir. Siyaseten bölünmüş bir or
dunun Balkan H arb i faciasının 
önemli sebeplerinden biri olduğu 
tarihi bir vakıadır. Nitekim Osman- 
lı İmparatorluğunu 1. Dünya sava
şına İttihatçı yöneticiler sokmuşlar 
ve İmparatorluk bu savaş sonucun
da dağılmıştır.

İmparatorluğun enkazı üzerine 
kurulan Cumhuriyet, kendi açısın
dan birçok yenilikler getirmekle be
raber İttihatçıların birçok nakısala- 
nnı da devam ettirmiştir. Kuruluş 
dönemine muhalefeti yok etmeye 
dönük bir takım operasyonların (Ali 
Şükrü Bey Vak’ası, İzmir Suikastı, 
Menemen olayı v.b) İttihatçı gele
nekten gelme bir mantıkla kotarıldı- 
ğını söylemek yanlış olmayacaktır

Bir şeyi daha söylemek gerekir 
ki, Cumhuriyetin kuruluş dönemin
de Kurtuluş Kayalı’nın deyişiyle 
“sivil aydınlar siyasetin öznesi ol
maktan çıkmışlardır” Artık müca
dele askerler arasında yapılmaktadır. 
İktidarda genelde askerler vardır. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk muha
lif partisi olan “Terakkiperver 
Cumhuriyet Fırkası” da asker kö
kenli kişiler tarafından kurulmuştur.

O dönemde hem fiili askerlik gö
revinde bulunmak, hem de mecliste 
mebus olarak görev yapmak ve fiili 
olarak siyasetin içinde bulunmak 
kanunen mümkündü. Birinci Mec
lis döneminde bu kanunu kaldırmak 
ve orduyu siyasetten uzaklaştırmak 
kimsenin aklına gelmedi. Yine Ka
yalı’nın deyişiyle “çünkü birinci

mecliste muhaliflerin arkasında or
du desteği yoktu” İkinci mecliste 
ise, durum tamamen değişikti. Mu
halifler bizzat aktif ordu komutan
ları idi. Bu durumda, mevcut iktida
rı oluşturanlar orduyu siyasetten 
ayırma fikrini sürecek hem mebus 
olmayı hem de aktif ordu görevinde 
bulunmayı engelleyen kanunu çıka
rıp, muhalefeti ordu desteğinden 
mahrum bırakmışlardır. Bu arada 
güvendikleri kimselerin de orduda 
kalmasını sağlamışlar ve ordu des
teğini garanti altına almışlardır. 
Çünkü “halka rağmen, halk için” 
anlayışı ile tepeden inmeci olarak 
yapılacak yenilikler için ordu gücü
ne şiddetle ihtiyaç duyulmaktaydı. 
Böylece hem orduya bir misyon 
yüklenmişti, hem de ordu siyasi bir 
enstrüman olarak kullanılmıştı. 
1920’li yılların başından 1940’lı

■ yılların ortalarına kadar siyasi ikti
darın misyonu ile askerin misyonu 
arasında bir mutabakat olduğu için, 
görünürde ordu-siyasal iktidar iliş
kileri uyumlu gitmiştir. Ve bu muta
bakat döneminde “halka rağmen, 
halkı için” misyonuna bağlı sivil ve 
askerlerin oluşturduğu ve daha çok 
askerin patronajında gelişen bir “re
el iktidar” ortaya çıkmıştır.

Bu dönemlerde oluşmuş “Terak
kiperver Fırka” ve “Serbest Fırka” 
gibi muhalefet teşekkülleri, icazetli 
muhalefet yapan birer muvazaa par
tisi durumundadırlar. Bunlar, halkın 
muhalefetinin temsilcisi olmaktan 
ziyade, “majestelerinin muhalefe
ti” konumunda ve “reel iktidar”ın 
ihtiyaç duyduğu bir enstrüman ola
rak varlıklarını devam ettirmeye ça
lışmışlardır. Bu örgütler, bir nevi 
halkın nabzını kontrol etmek için 
“reel iktidar” tarafından icazet ve
rilmiş örgütlerdir. Ancak Kayalı’nın 
deyişiyle “Halk otoriter yönetimle
re direnirken, bu örgüderle ilintili 
bir durum içine girmektedir. Zaten 
bu örgütlere bizatihi kendi varlıkla
rı sebep gösterilerek sınır konma
mış, örgütün arkasındaki halk des
teği otoriter yönetimleri ürkütmüş
tür. Bütün muhalif örgütlerin bir sı
nırda tutulması isteği de, halkın et

kisini sınırlama amacıyladır” (Ka
yalı Kurtuluş, Ordu ve Siyaset İleti
şim Yay., s. 204)

Konumuz açısından Demokrat 
Parti özgün bir örnek teşkil etmek
tedir. 1940’lı yılların ortalarında 
konjonktür gereği çok partili siya
sete geçişe izin verildiğinde 
C.H.P’den ayrılan bir grup millet
vekili tarafından kurulmuştur. D.P. 
sistemin genel kabulleri noktasında
C.H.P ile büyük bir ayrılıkları yok
tur. Hatta sınırii bir muhalefet olma 
konusunda mutabakatlarınm varol
duğu da söylenebilinir. Yâni D.P 
“reel iktidar” tarafından, bir iktidar 
talebi olmayan muhalif bir parti ko
numunda düşünülmüştür. Ancak 
halkın o günün mevcut iktidarına 
tepkisi tahminlerin ötesine geçerek
D.P’yi iktidara doğru sürüklemiştir. 
1946 seçimlerinde “açık oy, gizli 
tasn if’ usulleri ile, halkın oyunu 
gasbederek D.P’nin seçim kazan
masını önleyen günün iktidarı, 
1950’de aynı mahareti göstereme
miştir. Dolayısıyla D.P. kendine bi
çilen konumun dışına çıkmış, se
çimleri kazanmış ve iktidar olma 
durumuyla karşı karşıya kalmıştır.

D.P. olayı özgündür dedik. Çün
kü ilk defa halk oyu yani “genel oy” 
bir siyasal örgütü iktidara sürükle
me gücünü göstermiştir. O güne ka
dar sınırlı tutulabilmiş muhalefet, 
“genel oy” vasıtasıyla iktidara taşı- 
nabilmiştir. bu durum “genel oyun” 
bundan sonraki Türk siyasal haya
tında bir güç olarak kabul edilmesi
ni sağlamıştır.

Ancak “reel iktidar” “genel oy’a 
ve onun getirdiği iktidarlara nza 
göstermek niyetinde değildir. Onun 
için de yeni enstrümanlarını devre
ye sokmuştur. “Genel oy’un tasvib 
edilmiyen sonuçlarını bertaraf et
mek için darbeler dönemi başlatıl- 
mışür. Darbe sonrası oluşturulan 
veya tadil edilen anayasalada “ge
nel oy”un gücü budanmış ve ona dı
şarıdan ortaklar getirilmiştir. Yani 
istenmiyen siyasi iktidarlar, iktidar 
mevkiinde muktedir olma imkanla
rından mahrum bırakılmıştır. Bu
nunla da yetinilmemiş, “genel oy”u
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bir güç olarak Türk siyasi hayatına 
sokan ve sınırlı olması gereken mu
halefeti iktidara taşıma gafletini 
gösteren D.P. kapatılmış, mensupla
rı Yassıada’lara tıkılmış, bir kısmı 
idam edilerek cezalandırılmıştır.

Darbe sonrası oluşturulan 1961 
Anayasası “Milli Güvenlik Kuru- 
lu’nu oluşturarak “genel oy”un gü
cünü azaltmış ve “genel oy” ile se
çilmiş iktidara dışarıdan ortak getir
miştir. Anayasa’da istişari bir organ 
olarak takdim edilen M.G.K fiiliyat
ta genellikle bir karar organı gibi ça
lışmıştır. ‘61 Anayasası’ndan bu ya
na yapılan her anayasa tadilatı ve 
yenilenmesinde etkisini ve yaptırım 
gücünü artırmış ve bugünkü hükü
metler üstü konumuna gelmiştir. ‘61 
Anayasası’nda M.G.K için hüküme
te bildirir ifadesi kullanılırken, 12 
Mart anayasa tadilatında bu ibare 
“tavsiye eder”e dönüşmüş, 12 Ey
lül Anayasası’nda ise “Bakanlar 
kurulunca öncelikle dikkate alı
nır” ifadesine yer verilmiştir.

Nitekim bugün yaşadığımız, hal
kın seçtiği insanların oluşturduğu 
hükümetti istifa mecburiyetinde bı
rakan 28 Şubat süreci M.G.K marife
tiyle başlatılmıştır. Seçilmiş beş sivil 
ve atanmış beş üyeden oluşan bu ku
rum, bugün siyasette belirleyici bir 
etkiye sahip bulunmaktadır.

Aldığı tavsiye kararlarının takibi
ni yapmakta ve tavsiyesine uyulma
masının hesabını sorabilmektedir. 
Basma yansıyanlar doğru ise, M.G.K 
toplantıları siyasilerin askerler tara
fından hesaba çekildiği toplantılar 
şeklinde cereyan etmektedir.

M.G.K anayasal bir kuruluştur. 
Benzeri kuruluşlar İngiltere, Ja
ponya, A.B.D gibi ülkelerde de bu
lunmaktadır. “Silahlı kuvvetlerin si
vil otoriteye bağlılığını kabul eden 
bu ülkelerde söz konusu kurumlar 
vasıtasıyla askerlere savunma ve 
güvenlik konularındaki görüşlerini 
açıklamaları ve bu konulardaki hü
kümet politikasının belirlenmesine 
katılmaları imkanı sağlanmıştır.” 
(Özrük Metin, ordu ve politika. Gündoğan Yay. s. 40)

Görüldüğü gibi bu kurumların 
görev alanları belirlenmiştir.

M.G.K’nm görevine ilişkin Anaya
sa’da bir sınır bulmak mümkün de
ğildir. “Devletin varlığı ve bağım- 
sızhğı ülkenin bütünlüğü ve bölün
mezliği, toplumun huzur ve güven
liğinin korunması hususlarında 
alınmasını zorunlu gördüğü tedbir
lere ait kararlar bakanlar kurulunca 
öncelikle dikkate alınır.”

“Dikkat buyurunuz! M.G.K’nın 
ilgi alanlarının sınırlan çizilmemiş 
çok geniş ne ile ilgilenip, ne ile ilgi
lenmeyeceğini Anayasa’yı okuya
rak yorumlanmak imkansız Alın
masını zorunlu gördüğü tedbirleri 
Bakanlar Kurulu almaya mahkum” 
(A.R. Karduz, 19.3.98 Sabah)

Aynı zamanda kurumun ismini 
aldığı “Milli Güvenlik” kavramının 
da sınırı, belli bir tanımı yoktur. Bu 
kavramın kapsamadığı bir alan da 
yoktur. Durum böyle olunca Anaya
sal bir kurum olan M.G.K Anayasa
daki bu belirsizliğin de bir gereği 
olarak kendi görev alanlarını sınır- 
larmı adeta kendisi çizmektedir. 
Böyle bir hareket serbestinin varlığı 
da, istişarî olduğu söylenen bu ku
rumu, devletin en etkin karar meka
nizması haline dönüştüımektedir.

Böylesine etkin ve üyelerinin ya
rısının askerlerden teşekkül ettiği, 
bir kurumun varolduğu ülkede, as
keri siyasetin içinden çekmeye ça
lışmak abesle iştigaldir. Bazı dö
nemlerde askerin siyasal iktidarın 
emrinde gibi gözükmesi bu durumu 
değiştirmez. Yani siyasi gücün pat
ronunun, seçilmiş siyasal iktidar ol
duğu anlamına gelmez bu durum. 
Bu, “reel ikddar’la “günün iktidarı” 
arasındaki misyon uyuşmasını ifade 
eder normal şartlar altında. Ancak 
şartlar hep anormalleşirse durum 
değişir. Tansu Çiller’in deyişiyle 
“Ama ortaya bir kriz çıkmaya gör
sün, gerçek patron veya patronlar 
da ön plana çıkmaya başlar. Bu kri
zin reel bir kriz olması da gerekmi
yor. Etkin çevrelerin endişeye ka
pılması yeterli sebeptir”
(Altuğ Bayram , ropörtaj 12. 2. 1998 Akit) 

Ordu-Siyaset ilişkileri açısından 
oldukça sıkıntılı bir dönemden ge

çiyoruz şu günlerde Silahlı Kuvve- 
ler’in bazı mensuplarının davranış
ları bu kurumu “seçime girmek zo
runda olmayan bir siyasi parti” ko
numuna düşürmektedir. Bu da hem 
silahlı kuvvetler hem de ülke açı
sından hiç de arzu edilir bir durum 
değildir. Cumhurbaşkanı Süleyman 
Demirel’in tabiriyle demokrasi “ku
rumlar ve kurallar rjimidir” Türki
ye, yöneticilerinin söylemine göre 
demokrasi ile idare edilen bir ülke
dir. Dolayısıyla kurumlannı, kural
lar çerçevesi içine almak zorunda
dır. Aksi halde demokrasi iddiası 
havada kalır.

Ayrıca, Türkiye Umran’ın önce
ki sayılarında da belirttiğimiz gibi, 
darbe sonrasında yapılmış anayasa
lardan, tepki yasalarından kurtul
mak zorundadır. Sistem gereği mil
leti bağlayan ve devlete meşruiyeti
ni veren anayasaların kriz dönemle
rinde ve tepki yasaları biçiminde 
yapılmış olmasının sıkıntılarını bu 
ülke çekmiştir ve çekmeye de de
vam etmektedir. Seçilmiş parla
mentonun önündeki en acil görev, 
ülkeye normal dönemlerde yapılmış 
bir anayasa hediye etmektir. Bunun 
kolay olmadığını biliyoruz. Böyle 
bir şeye teşebbüs etmenin, birtakım 
bedeller ödemeyi gerektirdiğinin de 
farkındayız. Bunları biliyor olma
mız, toplumun tüm katmanlarının 
katılımıyla oluşturulacak bir anaya
sanın gerekliliğini ortadan kaldır
mıyor. Bugünlerde, -anketlerin so
nuçlarına göre- genel bir itibar dü
şüklüğü yaşadığı söylenen parla
mentonun ve siyaset kurumunun, 
itibarını kurtarmasının en emin yo
lu bu ülkeye normal dönemlerin 
ürünü olan bir anayasa kazandırma
sıdır. Aksi takdirde, parlamento, 
millet adına kullanmak durumunda 
olduğu egemenliğin, kayıt ve şart 
altına alındığı çok sınırlı işlevler 
gören bir kurum olarak varlığını 
sürdürmek zorunda kalacaktır. Bu 
durum, sağıyla, soluyla, liberaliyle 
sosyal demokrat ile parlamentonun 
üyesi olan hiçbir milletvekilinin ar
zu edeceği bir durum değildirkana- 
atimizce. ■
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TÜRKİYE’DE SİYASAL
BUNALIMIN ANLAMI

GENEL OLARAK
s iy a s a l  hayat  v e  d e v l e t

iyaset insanlığın temel kurumla- 
rından birisidir. Toplumsal yapı
yı, bir başka deyişle kamu düze

nini sağlıklı kılabilmek için insanlığın, 
başından beri varolagelmiştir. Siyaset 
sosyologlarına göre ne zaman ki bir top
lumda aile başkanlığının dışında birileri, 
topluluk hayatını düzenleyici ikinci bir 
görev taşımaktadır, işte burada potansi
yel olarak siyasetten söz edilebilir. Ör
gütlenmiş haliyle olmasa bile böylesi bir 
toplumsal/siyasal işlev, insanlığın başın
dan beri varolmuş olmahdır.

İşin gerçeği asıl olan toplumsal düzen
dir, çünkü temel odur. Nerede insanlar 
bir araya gelmişse orada karşılıklı etkile
şimden doğmuş, içkin ve aşkın değerle
rin de katılımıyla normsal-kurumsal ya
pılar meydana gelmiş, bir başka deyişle 
bu insan birlikteliği merkezileşerek (di
ğer kurumların yanında) bir siyaset kuru
mu meydana getirmiştir.

Şüphesiz siyaset, halk, ülke, vb. gibi 
değişik unsurların yanında devlet adı ve- 

M ustüfü  rilen önemli bir organizasyona da sahip 
AYD IN  olmuş, hemen her toplum, basit ya da ile

ri düzeyde bir devlete sahip bulunmuş, 
en azından bazı örgütsel yapılar bu ihti
yaca denk düşmüştür. Gerçi burada asıl 
sorun bir toplum için sırf bir devletin va
rolup olmaması değil, bu devletin sağlık
lı, sürekli olmasıdır.

İnsanlar başından beri devlete çok 
önem vermişler, yüzyıllarca onu sadece 
siyasetle değil, bütün bir toplumla özdeş
leştirmişlerdir. Onun için modern dö
nemlere kadar (meselâ) Fransa toplumu 
ile Fransa devleti, Osmanlı toplumu ile 
Osmanlı devleti özdeş sayılmıştır. Bunun 
sebebi de toplumsal düzenin önemsen
mesi, anarşistlerin iddiasının aksine, top
lumsal düzenin yanında siyasal bir düze
nin olması gerektiğine inanılmış olması
dır. Yani devletin olmadığı yerde karga
şanın olacağı düşünülmektedir ki bu du
rum “ya devlet başa, ya kuzgun leşe” öz
deyişiyle de gayet açık olarak ifade edil
miştir. Marksist çizgi onu bütünüyle yan
lı bir araç, egemen sınıfın bir kamçısı gi
bi görse de devlet genelin saygısına maz- 
har olagelmiştir.

Ancak yukarıda da belirtildiği gibi si
yasal hayat bakımından asıl sorun devle
tin varlığından çok işleyiş tarzıdır. Mo
dern dönemlerde kurumsal yapılar ve bu
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arada devlet, toplumsal içkin hale geldikçe, genel 
grup ve zümrelerle ilişkisini azaltıp genelleştirmek 
üzere pek çok ilkeler/kurallar getirilmiştir ki bu ku
rallar kümesine genel olarak “sistem” ya da “rejim” 
adı verilmektedir. Kısaca tanımlamak gerekirse siya
sal rejim (veya sistem), siyasal hayatta, halk ve dev
letin konumları başta olmak üzere, kurumların en te
mel unsurlarının yerlerini ve ilişkilerini belirleyen 
ana çerçevedir. Bu çerçeve genel olarak, demoki'asi, 
anayasal düzen, cumhuriyet, krallık gibi kavramlarla 
anlatılmaya çalışılmaktadır. Ne var ki tanımlama ve 
içerik farklı biçimlerde ele alınabildiği için bu isim
lendirmeler kısmî bir anlam taşırlar. Söylenenleri ör
neklendirmek gerekirse bir yerde isminin başında 
demokrasi yazan bir ülkede demokrasinin temel es- 
pirisine rastlanmaz iken bir başka yerde (meselâ İn
giltere’de) krallık anlamlı bir yapı oluşturabilir. Do- 
layısıyle de siyasal sistemin belki adından daha çok 
dayandığı ilkeler, bunların içerikleri ve birbirleriyle 
olan bütünlükleri önem taşımaktadır. Yoksa kendisi 
çelişkilerle dolu bir siyasal sistemin siyasal kurumlar 
arasında eksen görevi yapması beklenemez.

BİR DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ OLARAK SOSYAL 
DEVLET VE SİYASAL DEVI.E1 ANLAYLŞI

Bir toplumdaki siyasal hayatın, dolayısıyle de reji
min birinci problemi şüphesiz toplum, devlet ve fer
din konumlarını belirlemedir. Yani toplum içinde 
devletin yeri nedir, veya devlet toplumu ne olarak 
görüyor, tek tek ele alındığında fert (siyaset sözlü
ğünde vatandaş) nerede bulunuyor soruları cevap 
bulmalıdır. Devlet sınıflamalarnıuı çoğu da bu bileş
keye göre yapılmıştır. Meselâ “demokrasi, teorik 
olarak halkın önceliğini kabul eden bir siyasal yapı 
anlayışıdır” gibi.

Dünden bugüne devlet, sosyal bilimciler tarafın
dan sınıflandırılagelmiştir. Bunların içerisinde ilkel 
devlet, gelişmiş devlet gibi genel türden sınıflamalar 
olduğu gibi, yaşanan pozisyonlara uygun düşecek 
şekilde derin devlet, gizli devlet, gibi özel türden ka
tegoriler de türetilegelmiştir. Ancak günümüz siyaset 
sosyolojisinde benimsenen yaygın bir tiplemeye gö
re devlet, “Siyasal devlet” ve “Sosyal devlet” türle
rine ayrılmaktadır.

Siyasal devlet, siyasal’ın öncelendiği, toplumu 
devlet için var sayan devlet tipidir. Devlet orada bir 
yerlerde durmakta, değişmeyen bir yapıya sahip bu- 
lunmaktadn-. Siyasal devletin en belirgin özelliği as- 
keri-sivil bir seçkinci zümrenin vesayetinde olması

dır. Onlar her şeyi bilmekte ve cahil halkı (!) sürük
leyip götürmektedirler. Buna kai'şılık sosyal devlet 
kısaca toplum eksenli bir devlet anlayışıdır. Buna gö
re devlet, toplum için vardır ve dolayısıyla toplumsal 
ihtiyaçlar, dönüşümler doğrultusunda değişime uğrar, 
çoğulcu, rekabedi, toplumla koordineli bir siyasal 
elitler yapısına sahiptir. Sosyal devlet, bizim anaya
sada yazıldığı gibi sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, gi
bi sosyal hizmetleri yürüten devlet demek değildir, 
çünkü bunlar en total siyasal devletin bile görevidir. 
Buradaki “sosyal”lik toplum eksenlilik demektir.

Şüphesiz ideal devlet tipi, sosyal devlet tipidir ve 
bazı Batı Avrupa ülkelerinde devlet bütünüyle top
lum eksenli hale gelmemişse de salt siyasal eksenli 
olmaktan çıkmış, mesela üretim süreci çok merkezli 
hale gelmiştir. Ne var ki modern ulus devlet yapıla
rının büyük bir kısmı, aralarında derece farkları gös
terse de, siyasal devletlerdir.

Denebilir ki günümüzün sağlıklı devlet tipi sosyal 
devlettir. Sosyal devlet, toplum ve bireyin öncelendi
ği, ideolojisiz, yansız bir devlet anlayışıdır. Bunun 
gerçekleşebilmesi için de siyaset veya devlet denen 
“güç”ün bir taraftan nesnel hukuk kurallarıyla dü
zenlendiği, diğer taraftan da ferdi koruyan toplumsal 
hayatta, fert ile devlet arasındaki ikincil yapıların 
(dernek, vakıf, belediye, parti, vb.) gelişmesine im
kan tanındığı, gelişigüzel sınırlamaların getirilmedi
ği devlet tipidir.

Bu açıdan bakıldığında Türkiye’deki devletin (do- 
layısıyle sistemin) sosyal değil, tam anlamıyla bir si
yasal devlet olduğu görülür. Ancak konunun daha iyi 
anlaşılabilmesi için önce toplumumuzdaki genel 
devlet/siyaset düşüncesine kısaca bir göz gezdirmek 
gerekiyor.

GENEL OLARAK TQPLUMUMUZDA 
SİYASET VE DEVLET DÜŞÜNCESİ

Bilindiği kadarıyla toplumumuzda genel olarak siya
setin ve özel olarak da devletin önemli bir yeri ola
gelmiştir. En yüce erdemler devlet kavramıyla anla
tılmıştır ki mesela ikbal için “başına devlet kuşu 
konmak” deyimi kullanılmış. Kanuni Sultan Süley
man da ünlü “Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat 
gibi” mısrasında sağlıklı olmayı devlette olmakla ni
telemiştir.

Yine bizde tarihsel olarak devlet, sosyal yapı ile 
özdeşleştirildiği için fert ve devlet arasında bir ayı
rım düşüncesi olmamış, onun için de devlet bir “bi
rincil ilişki sistemi” olarak görülmüştür. Yine bu se-
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beple bir diğer önemli kurumumıız olan aile kavram
larıyla anlatılmaya çalışılmış; buna göre devlet bir 
baba, bir ana olarak nitelenmiştir. Hatta o merhame
tin ve daha da önemlisi yakınlık kültürünün en üst 
ifadesi olarak “rahim” bir varlık sayılmıştır.

Tarihsel gelişimde devletin hep bir önceliği olmuş
tur. Mesela dindarlığından kuşku duymadığımız Os
manlI’da devlet, İslam’dan önce gelmiş, onun varlı
ğı ve bekası için din kullanılmış, veya (kaba bir de
yişle) gerektiğinde feda edilebilmiştir. Sözgelimi 
devletin devamı için kardeş katline cevaz verilebil
miş, son iki yüzyılda devleti kurtarma kaygısıyla, 
dinle çeliştiği açık olan Batı kökenli reformlar yapı
labilmiştir. II. Mahmut’dan beri, şeklen Batı’ya ben
zerlikten medet umarak giyimdeki İslami emirlerle 
yer yer partallaşabilmiş, gerekçesi ne olursa olsun, 
kendi kızının başörtüsünü çekip alan bir üvey baba 
rolünü üstlenmekten çekinmemiştir. Bu son ifadeler 
bizi devletin modern zamanlarda bütün dünyada ve 
giderek bizde kazandığı konuma götürmektedir.

İşin gerçeği modern teamülde toplumsal yapının 
merkezi bir gücü demek olan devlet, ne anadır, ne 
babadır ve ne de rahimdir, toplumsal bileşkede oluş
muş, onun kamu düzenini sağlayan bir organizas
yondur. Orada bir yerlerde durmadığı için de iyi or
ganize edilmediği zamanlarda belli grup ve zümrele

ri önceleyen, bir grup seçkincinin eline geçip yerine 
göre çoğunluğun aleyhine icraatlerde bulunabilen 
bir yapı kazanabilmiştir. Halbuki bu bileşke çok da
ha sağlıklı biçimde gerçekleşebilir, toplum genelini 
gözeten bir yapı kazanabilir; yansız, ideolojisiz, top
lum çoğunluğuna göre hareket eden, bir başkasını ır
galamadığı oranda tek kişinin değerlerine bile saygı
lı olan, onun yerine kendine has bir inanç ikame et
meye kalkışmayan devlettir.

Şüphesiz ülkemizde devlet, o eski kutsal/ailesel 
özelliğinden çıkmış, modern çizgide seyretmektedir. 
Hatta halkm önemli bir kısmı modern devlet-rahim 
devlet farkını kavrayamadığı için bir çelişki yaşa
makta ve olup bitenleri sağlıklı bir biçimde değerlen- 
dirememektedir. Mesela hala onun için “Allah zeval 
vermesin” diye dua etmekte veya bir baba gibi ondan 
hayır dua beklemektedir. Halbuki o, grupsal yapıla
rın gücünün yansıdığı sosyal bir organizasyondur.

Türkiye’de ortaya çıkan devlet (genel olarak mo
dern olmakla birlikte) sosyal değil, siyasal bir dev
lettir, üniter bir egemenlik sistemidir. Bottomore’un 
da ifadesiyle bu egemenlik katıksız bir halk egemen
liği değildir, onun adına seçkincilerin kullandığı bir 
egemenliktir. Daha önce de söz konusu ettiğimiz gi
bi sosyal ve siyasal devlet anlayışları ülkelere göre 
farklı biçimlerde gerçekleşmektedir. İşte Türkiye’de
ki siyasal devlet de kendine özgü bir biçimde gerçek
leşmektedir.

Bizdeki siyasal devlet anlayışını genel olarak “bir 
güvenlik sistemi olarak devlet” diye nitelendirebili
riz. Buradaki “güvenlik” öncelikli olarak ferdin gü
venliği değildir, devletin kendini güvenceye alması 
şeklinde ortaya çıkan bir güvenlik sistemidir. Buna 
göre fert ve topluma karşı devlet, güvenceye alın
maktadır, öncelikle tedbirler devletin kendisi içindir. 
Bu mekanizmanın en önemli görüntülerinden birisi 
MGK’dır. MGK, yarı yarıya asker ve sivil üyelerden 
oluşan ve asıl hükümeti aşağıda bir sekreterya konu
muna koyan bir koalisyon biçimidir.

Şüphesiz burada tartıştığımız şey MGK’nın meş
ruiyeti değildir, o bir sistem içinde yeri belli, yasal 
bir kuruluştur. Biz ise burada çağdaşlığı kendine 
prensip edinmiş bir siyasal yapılanmanın analiziyle 
meşgulüz ve kuvvetler ayrımına dayalı modern siya
set anlayışıyla bağdaşmadığını, en azından sosyal 
devlet olmaktan ne denli uzak bulunulduğunu ifade 
etmek istiyoruz.

Ülkemizdeki siyasal devlet anlayışının önemli gö
rüntülerinden birisi de D GM ’lerdir. Burada 
DGM’lerin eleştirilen yönü sırf askeri yargıçlar taşı
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ması değil, dayandığı siyasi felsefe itibariyle çağdaş 
anlayıştan uzak olmalarıdır. Bilindiği gibi DGM’ler 
devletin güvenliğini sağlamak için kurulmuş mahke
melerdir. İşin temel espirisi de burada yatmaktadır. 
Halbuki devlet güç’tür, korunacak olan toplumdur, 
grupsal, örgütsel yapılardu: ve ferttir. Modern teamü
lün (bir başka deyişle sosyal devlet anlayışının) en 
temel ilkesi devlet denen güç karşısında bireyin ve 
grubun mümkün olduğunca özgürleştirilmesi, az 
güçlü olanların haklarının daha güçlü olanlara karşı 
korunup kollanmasıdır. Esasen siyasal düzeni, sosyal 
düzenin bir parçası olarak algıladığımızda, devlete 
karşı olduğu düşünülen eylemlerin önemh bir kısmı
nın devlet güvenliği değil, vatandaş güvenliği içinde 
yer aldğı görülür. Yani devletin de bir güvenliğinden 
söz edilebilir ama bu çoğukere bir toplumsal güven
lik sorunudur. Konuyu toplum güvenliği veya kamu- 
düzeni olarak almakla, devlet güvenliği olarak ele al
ma arasında şüphesiz önemli farklar vardır. Toplum 
güvenliği geneldir, kapsayıcıdır, halbuki devlet gü
venliği topluma karşı duyulan bir kuşku üzerine ku- 
rulailir ve bu vehim arttığı oranda bir yığın mürettep 
suç türü üretilebilir ki Türkiye’nin içinde bulunduğu 
durum bunun en açık örneğidir. Devlet adına hareket 
eden seçkinler toplumu potansiyel tehlike ile dolu 
görmekte hatta toplumun geniş bir kesimini iç düş
man olarak ilan edilebilmektedir. Şimdi de bu sürecin 
nasıl işlediğine bakalım.

SÖZ KONUSU GÜVENLİK SİSTEMİNİN ~  
____________ GÜNCELLEŞTİRİLMESİ____________

İki yıldır toplumu tepesinden alıp sürükleyen hare
keti bu çerçevede değerlendirebiliriz. Bilindiği gibi 
söz konusu hareketin temel iddiası, ülkenin rejimi 
olan Cumhuriyetin dayandığı temel ilkelerin tehli
keye girmiş olması ve bundan da din bağlantılı ge
niş bir halk kesiminin sorumlu tutulmasıdır. Hatta 
daha da öte bu halk kesiminin iç düşman ilan edil
mesi bir kısım basının veriş biçimiyle, bu kitleye 
karşı topyekün bir savaşın verilmiş olmasıdır. Düş
manın adı da “irtica” olmaktadır. Böylece yukarıda 
güvenlik sistemi olarak adlandırdığımız siyasal an
layış, topluma karşı duyduğu güvensizliği sonuna 
kadar götürerek onu dost ve düşman diye ikiye bö
lüyor ve iki ayrı cepheye yerleştirmiş oluyor. Bu iki 
ayrı cephenin birisinin niteliği laik/cumhuriyetçi, di
ğeri ise mürtecidir. Ne varki ne laik/cumhuriyetçili
ğin ve ne de irticaın tanımı bir türlü yapılmamıştır.

Kim, hangi ilkeyi, nerede, nasılhğına, hangi tür bir 
eylemle tehlikeye soktuğu belli olmadığı gibi; kim, 
hangi ilkeyi, nasılhğına koruyup, nihai olarak top
lumsal düzen demek olan devletin rejimini koruduğu 
belli değildir. Belli olan tek şey güvensizlik üstüne 
oturan bir güvenlik sisteminin işaret edilen mantığı
dır. Rejim kollanırken bir taraftan oturmuş kurumlar 
yerlerinden oynatılıp parlamento etkisiz, hükümet 
ciddiyetsiz hale getirilirken, hukuk sistemi derin bir 
zaafa uğratılıp laikliği dindarlık karşıtlığı üzerine 
kurarken diğer taraftan irtica denen düşmanın ne ol
duğu bilinmemektedir. Mesela hazırlanıp milli irade
nin temsilcisi olan TBMM’nin önüne getirilen ve ya
salaşması istenen bir metne göre irticaya bulaşan 
memur, hukuki soruşturmaya gerek duyulmadan iki 
amirin raporuyla kamu kuruluşlarından tart edilmesi, 
ailesini ve çocuklarını da kapsayacak şekilde tam bir 
engizisyon mantığıyla, hiçbir yerde iş verilmemesi 
öngörülüyor. Ama bu lanetlik memurun neye bulaş
tığında, irticaya bulaşmış olacağı hala belli değildir. 
Yani bu suç namaz kılmak mı, evindeki eşinin başı
nın örtük olması mı, cebinde takke-tesbih taşıması 
mı, dini kitap okuması mı, bir mümin kardeşine 
maddi-manevi yardımda bulunması mı, bunların 
hepsi mi, ya da bunların hiçbiri değil de saklanan bir 
başka şey mi bilinmemektedir. Her neyse bu ucube 
suç sonuç olarak Cumhuriyeti ırgalamaktadır ve bu 
da tanım olarak ye terlidir. Şüphesiz bu garip işlem
lerin nasıllığına cumhuriyete destek olduğu, ayrıca 
üzerinde durulmaya değer bir konudur.

Esasen rejimin dayandığı temel ilke ve kurumların

Siyasal devlet, siyasalcın öncelen- 

diği/ toplumu devlet için var sayan 

devlet tipidir. Devlet orada bir yer

lerde durmakta, değişmeyen bir 

yapıya sahip bulunmaktadır. Siya

sal devletin en belirgin özelliği as- 

keri-sivil bir seçkinci zümrenin ve

sayetinde olmasıdır. Onlar her şeyi 

bilmekte ve cahil halkı sürükleyip- 

götürmektedirler.
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Esasen rejimin dayandığı temel îlke ve kurumlann hep 

tehlikede olduğuna ilişkin bir söylemi 70-80 yıldır din

lemekteyiz. Yani başından beri birileri sistemi alaşağı 

etmek üzere pusuda beklemekte, hatta bazen hareke

te geçmekte, sistemin koruyucuları onu uçurumun ke

narından geri almaktadırlar. Marjinal grupların sistem 

yıkıp sistem kuracaklarına ilişkin iddialar dünden bu

güne süregeldi. Buna göre beş marksist, dört türkçü, 

üç dinci; komünist, turancı veya şeriatçı bir devlet kur

mak üzereyken ellerindeki suç aleti kitaplarla yaka

lanmışlardır.
hep tehlikede olduğuna ilişkin bir söylemi 70-80 yıl
dır dinlemekteyiz. Yani başından beri birileri sistemi 
alaşağı etmek üzere pusuda beklemekte, hatta bazen 
harekete geçmekte, sistemin koruyucuları onu uçu
rumun kenarından geri almaktadırlar. Marjinal grup
ların sistem yıkıp sistem kuracaklarına ilişkin iddi
alar dünden bugüne süregeldi. Buna göre beş mark- 
sist, dört türkçü, üç dinci; komünist, turancı veya şe
riatçı bir devlet kurmak üzereyken ellerindeki suç 
aleti kitaplarla yakalanmışlardır. Bunların önceliği 
de konjonktürel yapıya göre değişmiştir: Doğu blo- 
kunun canlı olduğu dönemlerde komünist, dış türk- 
lerin gündemde olduğu dönemlerde turancı, şimdi
lerde dinci öncelik kazanmıştır, yani vesayetçi siste
mi sürdürebilmek için bu çeşit türetmelere hep ihti
yaç duyulagelmiştir.

Halbuki bir gerçek vardır ki rejimin dayandığı temel 
ilkeler, bunların yanında meclis, anayasa gibi kurum 
ve kuruluşlar hiçbir zaman marjinal gruplar tarafından 
alaşağı edilmezler, yani hiçbir grup ne marksist, ne tu- 
rancı vc ne de şeriatçı devlet kurabilir. Topyekün top
lum ise bu kurumlara karşı derin bir kabul ve güven 
beslemektedir. Mesela 80 yıldır cumhuriyetin alterna
tifi sayılan saltanat ve hilafed savunan hiçbir hareket 
örneği gösterilemez. Buna rağmen aksini düşünmek, 
sadece halka karşı anlamsız bir güvensizlik değil, biz
zat rejime karşı güvensizlik, halkın sistemle bütünleş
mesinin önüne geçmek demektir.

İşin gerçeği rejimin dayandığı temel ilkelerin içini 
boşaltıp anlamsız kılmak icra makamındaki kişilerle 
ilgili olduğu gibi, onun en temel kurumlan olan Ana

yasa’yı iptal, meclisi ilga gi
bi eylemler de marjinal kişi 
ve grupların değil, yine dev
letle irtibatlı organize güçle
rin işi olabilir ki, bir yönü 
veya bir kısmı meşruiyet ta- 
şısa bile ortalama on yılda 
bir yapılagelen darbeler bu
na örnek verilebilir. Yani 
meclisin iptali, anayasanın 
kaldırılması ancak böyle bir 
yolla mümkün olmuştur. Bu 
hareketlerin her seferinde 
devleti on yıl geriye çektiği, 
devlet-toplum paralleliğinin 
bozularak sistemin sıkıntıya 
düştüğünde şüphe yoktur.

Halbuki örnek alındığı id
dia edilen Batı tipi siyasal 

çağdaşlaşmanın temel ilkesi devletle toplumun önü
nü tıkamak değil, onu değişime açık tutmak, bir seç- 
kinci yapısına ve daha da ötede çete devlet anlayışı
na fırsat vermemekdr. Ne var ki devleti en üst düzey
de temsil eden S. Demirel’e göre bile bu yapı Türki
ye’de ancak ikiyüzyıl sonra gerçekleşebilecek bir 
şeydir. Peki ama bunun sebebi nedir? Siyasal devlet 
anlayışını pekiştiren nedenlere daha yakından bak
mamız gerekiyor.

SİYASAL DEVLET ANLAYIŞINI SÜRDÜREN
SEBEPLER VE KISACA OLMASI GEREKENLER

Türkiye’de siyasal devlet biçiminden çağdaş sosyal 
devlet anlayışına geçilmeyişinin asıl nedeni, ülkede
ki belli etkin çevrelerin kendilerini normal vatandaş
lık ilişkilerinin ötesinde çıkar ekseninde devletle öz
deşleştirmiş olmalarıdır. Bir başka deyişle varlıkları
nı genel toplumla değil, devletle ilişkili saymalarıdır: 
Askeri bürokrasi, üst düzey sivil bürokrasi, hükümet 
ve partilerin üst örgütsel yapıları, işveren çevreleri 
ve işçi temsilcileri ve medya patronları, bu etkin de
diğimiz kesimlerin en önemlileridir.

Şüphesiz bunların başında bazı ülkede olduğu gibi 
askeri bürokrasi gelmektedir. Gerçekten de silahlı 
kuvvetler, iş itibariyle siyasal otoriteye en yakın ke
simdir. Her ne kadar er denen insan unsuruyla toplu
mun her kesimiyle bir biçimde irtibatlıysa da üretimi 
sivil hayata uzaktır. Elindeki gücün de katsayısıyla 
bürokrasinin bir temel kuralına uygun olarak, seçi-
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İClilerin boşluğundan yarai'lanan ve kendini devletle 
özdeşleştiren bir kesimdir, dolayısıyle de seçkincili- 
ğin en temel unsurlarmdan birisini temsil etmektedir. 
Ne var ki çağdaş devlet anlayışı siyaset dışı kalması
nı gerektiriyor, demokratik ortamlarda ortalıkta gö
zükmesinin bir gerekçesi bulunmamaktadır.

Ne var ki kendini devletle özdeşleştiren yalnızca 
askeri bürokrasi değildir, önemli bir sivil bürokrasi 
de vardır, yüksek yargı organlarının başkanları bun
ların başında gelmektedir. Son iki yıldır yaşamakta 
olduğumuz olağanüstü süreçte en çok fire veren ku
rumun hukuk kurumu olması da bunu göstermekte
dir. Mürettep irtica brifinglerini önüne gelen vakı
alarla karşılaştırmadan da
kikalarca alkışlamasının ne
deni de budur. Yani burada 
yargıçlar, toplumun değil, 
temel misyonlarıyla çelişe
rek kendi varlık sebebi say
dıkları siyasal devletten ya
na tavır almışlardır.

Hükümet ve partilerin üst 
örgütsel yapıları, aslında 
devlet denen resmi yapı ile 
karşılaştırıldığında oradaki 
payları ne olursa olsun sivil 
toplumun temsilcileridir, 
adı üzerinde seçilmişlerdir,
yetkiyi ondan almışlardır, bir süre sonra sandıkla he
sap verecekleri merci de orasıdır. Ne var ki Türki
ye’deki genel olarak partiler ve özellikle hükümet 
kuruluş biçiminden tüm icraatlarına kadar bir atan- 
mışlik görevi içinde siyasal devlet anlayışının yanın
da yer almaktadır. Toplumun en doğal sivil tepkileri
ni güç kullanarak karşılamış, bu tavırlarında bir tara
fın sivil bir misyonu üstlendiğini bile düşünmemiştir. 
Diğer bazı partiler ise toplum karşıtı yerlerini almış
lar, iktidar yolunun topluma değil, siyasal yapıya ya
kın olmaktan geçtiğine inanmışlardır. Devletin zir
vesindeki kişi, o koltukta oturma pahasına dün söy
lediklerinin pek çoğunu reddetmiş, devletin sosyal 
işlerliğinin önüne çıkmıştır.

Şüphesiz bunların içinde en ilginç olanı da tabiatı 
itibariyle sivil olan ve en azından devlet dışı bir giri
şim biçiminin ürünü kabul edilen iş çevrelerinin 
(TÜSİAD, vb’nin) başından beri siyasal devlet anla
yışının destekçileri olmalarıdır. Bu da temsil ettikle
ri girişimçiliğin “serbest” olmasından çok hala dev
let desteği ile sürdürmüş olmaları ve devlet elindeki

Sosyolojik anlamda sosyal dev

let olmanın yolu devleti halktan 

mümkün olduğunca . arındır

mak, halkı ondan tecrit etmek, 

hele devlete ait bir ideoloji (hat

ta bir din ve inanç sistemi) belir

lemek, halkın din ve inancını 

dışlamak demek değildir.

rantı paylaşmak için hep ona yakın durmalarıyla 
açıklanabilir. Hatta bazı yorumlara göre son iki yıl
dır yaşanan olaylar ülkenin rantını paylaşmada yeni 
rakipler islemeyen bu iş çevrelerinin güç odaklarını 
harekete geçirmeleriyle meydana gelmiştir.

Nihayet medya, siyasal devlet anlayışının önemli 
bir dayanağıdır. Basın patronları bu destekleri saye
sinde teşvikler krediler kopararak işlerini yürütmek
tedirler. Teorik olarak sivil hayatın sözcüsü sayılan, 
kamuoyunu açığa çıkararak temsil etmesi gereken 
basın, halka karşı devletçi bir tavır taşımaktadır.

Şüphesiz bunlarla anlatmak istediğimiz şey, bu ku
rumsal örgütsel yapıların devlet karşısında saf bağla

maları değildir. Toplum- 
devlet ilişkisinde kendi 
üzerlerine düşen sivil mis
yonları 5'erine getirmedik
leridir. Esasen bunlar, işaret 
edilen misyonlarını yerine 
getirmedikleri ve salt güç 
yanında ve çıkar çevresinde 
kaldıkları için devlet, çağ
daş misyonuna çekileme- 
mektedir. Devlet bütün bir 
toplumundur, herkesin or
tak noktalarım temsil etme 
durumundadır.

Sosyolojik anlamda sos
yal devlet olmanın yolu devleti halktan mümkün ol
duğunca arındırmak, halkı ondan tecrit etmek, hele 
devlete ait bir ideoloji (hatta bir din ve inanç sistemi) 
belirlemek, halkın din ve inancını dışlamak demek 
değildir. Devlet inanç yönünden nötr bir olgudur, hal
kın din ve inançları üzerindeki sınııiandırıcılık, kendi 
inşa ettiği din adına değil, her kesimin rahat edebilir
liği, birilerinin başkaları üzerinde baskı unsuru haline 
gelmemesi içindir.

Sosyal devlet olmak için, halk katlarında gerçek
leşmesi gereken şey ise, grupsal yapıların, eğilimle
rin mümkün olduğunca kendi doğaları içinde örgüt
lenmelerine, kendilerini ifade edebilmelerine imkan 
tanımaktır, bir başka deyişle fert ile devlet arasında
ki ikincil yapıları güçlendirmektir. Çünkü toplum 
ancak böyle sağlanabilir, güçlü devlet de ancak güç
lü bir toplum üstüne oturur, devleti güçlü kılmanın 
yolu toplumu sindirmek değildir. Çağdaşlaşma, içi 
boş bir lâf olarak kalmayacaksa işin yolu budur. Tür
kiye’nin siyasal hayatındaki gerilimlere bilimsel açı
dan bakıldığında görünen de budur. ■
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KAPAK
PQLITIKASIZ ORDU 

‘‘ORDU”SUZ POLİTİKA

ürk tarihi incelendiğinde “Ordu” 
faktörünü politika dışında, poli
tik gelişmelerin çoğunu da as

kersiz ele almanın mümkün olmadığı gö
rülecektir.

Madem ki bu böyledir; o halde neden 
“politikasız ordu, ordusuz politika” ! Bu 
bir temenni mi? Belki, ama daha çok ta
rihsel tecrübelerin bir hülasası, bir neti
cesi ya da kıssadan hisse!

Dilerseniz, “sonucu” baştan ifade ede
lim: Ne zaman ki ordu, asli görevi olan 
yurt savunması dışında iktidar kavgaları
nın bir aracı olarak kullanılmıştır; veya 
ordu politik hayata müdahale etmiştir; 
sonuç mutlaka kaos, bunalım, düşman 
istilası, yıkım kısaca felaket olmuştur. 
Eski Türk tarihinin ilk dönemlerinden 
günümüze değin ordu-politika ilişkileri 
incelendiğinde, nice felaketli yılların bu 
ilişkiyle alakalı olduğu görülecektir.

“ORDU m il l e t t e n  
SALTANATIN BEKÇİLİĞİNE

Tarihimizde ilk Türk ordusunu Mete 
Han’ın kurduğu söylenir. Yüeçiler’e re
hin verilen Mete, onlardan kurtularak 

Abdulluh  oluşturduğu düzenli ordusu ile babası Te- 
YILDIZ  oman’a başkaldırır ve onu yenerek Ka

ğan olur. Böylece onluk sisteme göre 
oluşturulan bu ordu (ilk Türk ordusu), bir 
politik araç olarak doğar.

Teslim etmek gerekir ki, ordusuz dev
let kurulamaz. Devletler parlak askeri za
ferlerin ürünü olarak doğarlar. Kılıçların 
ya da süngülerin gölgesinde kurulan dev
letlerin bekasını temin eden ise salt aske
ri güç değildir. Tarihçi İbn Haldun’un 
“asabiyet” ismini verdiği dayanışma ru
hu, iç dinamizm, ahlaki ve manevi er
demlerin üstünlüğü ve ekonomik güç gi
bi unsurlar olmazsa, askeri güç anlamsız 
hale gelir.

Türk tarihinde de, devletlerin kuruluşu 
parlak askeri zaferlerle sağlanır. Devlet
lerin kuruluş yıllarında tam bir ordu-mil- 
let kaynaşması yaşanır. Esasen, Osmanh- 
lara gelinceye değin boyların otonomisi
ne dayalı konfederatif devlet yapısının 
doğal bir sonucu olarak Türk devletle
rinde profesyonel ordulardan ziyade, eli 
silah tutan herkesin oluşturduğu "millet 
ordusu” varolagelmiştir. Ordu, abdâl’ı, 
eren’i, alp’ı, cavlak’ı, ahiyân’ı, bâciyanı 
ile toplumun bütününden oluşur. Sistem 
dayanışma, kardeşlik, ortak katılım ve 
paylaşım temeli üzerine kurulmuştur. 
Böyle bir temel üzerinde şekillenen or- 
du-milletin ortak düşman karşısında akıl
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Yeniçeri Ağası, Reis Efendi, Şeyhülislam, Çavuşbaşı Şatın

almaz başarılar sergilemesi elbette tesadüfi değildir. 
Bir Malazgirt, bir Hıttin zaferi, bu dayanışma ruhu 
ve imanın örneklerinden sadece ikisidir.

Buna karşılık, Türk devletleri ne zaman ki, ordu- 
millet kaynaşmasına ihtiyaç duymamış, ‘‘iç ve dış 
tehlikelere” karşı “profesyonel ordular” kurmaya 
kalkışmışsa; ne zaman ki ordu, hakanların, beylerin 
iktidar kavgalarına alet olmuşsa işte o zaman kaybe
dilmiştir. İslam öncesinde Orta-Asya’da kurulan 
Türk devletlerinden pek çoğu iktidar kavgaları ile 
birbirlerini yiyip bitirdikleri gibi, İslamiyet’ten son
ra da bu hastalık sürüp gitmiştir. Hunlar ve Göktürk- 
1er nasıl saltanat kavgalarının kurbanı oldularsa Ka- 
rahanlılar ve Gazneliler de düşman saldırılarıyla de
ğil aynı türden iç çekişmelerle sarsılıp yıkıldılar. 
Gaznelilerin çeşitli uluslardan oluşturdukları hetero
jen yapıya sahip profesyonel ordu, yıkılışlarını dur
duramadığı gibi bilakis ivme kazandırdı. Selçuklula
rın kurduğu “Hassa ordusu” muhtemelen İran’dan 
kopya edilmişti ve kölelerden (Gulâmân-ı Saray) 
oluşuyordu. Türk Sultanları bu tür ordularla saltanat
larını güvenceye aldıklarını zannederlerken halkları
nın desteğini kaybederek herşeylerini yitirdiklerini 
geç anlayacaklardı. Son Büyük Selçuklu Sultam 
Sencer, kardeşleri Mehmet Tapar ve Börkyaruk’u 
yenip Terken Hatun’un entrikalarını da savuştura
caktı; ama halktan koptuğu için göçebe Türkmenlere 
esir düşerek ellerinde oyuncak olup saltanatını da.

devletini de kaybedecekti. Anadolu Selçuklu Sultanı 
II. Kılıçarslan’ın oğulları, daha babaları ölmeden 
taht kavgasına başlayınca Haçlılar Konya’ya kadar 
ilerleyip Anadolu’yu yağma edeceklerdir. Ve nihayet 
II. Gıyaseddin Keyhüsrev’in veziri Saadettin Kö- 
pek’in çevirdiği entrikalar siyasi ve askeri yapıyı ta
mamen felce uğratarak 80 binlik Selçuklu ordusu, 30 
binlik Moğol ordusu karşısında Kösedağ meydanın
da bir gecede buharlaşacaktı. Beyliklerin birbiriyle 
boğuşup durduğu kargaşa dönemi ise, Osmanlı Bey- 
liği’nin Bizans’a karşı kazanacağı seri zaferler döne
mine kadar sürüp gidecekti.

OSMANLI’LARDA ORDU POLİTİKA İLİŞKİLERİ 
YA DA “BEKÇİLIK’TEN “EFENDİLİĞE” 

KAPIKULLARININ SERÜVENİ

Osmanlı devleti, geleneksel ordu-millet anlayışını 
terkeder. Merkezi devlet yapılanmasına paralel ola
rak Selçuklu’nun “Gulam” sistemine benzer biçimde 
“Kapıkulu ocakları” oluşturulur. Balkanlar’dan dev- 
şirilen “Pençik oğlanları” İslam terbiyesinden geçi
rilip sıkı bir eğitime tabi tutularak Padişah’ın “Has 
kullan”na dönüştürülür. En kalabalık ve en savaşçı 
unsurunu Yeniçeriler’in oluşturduğu Kapıkulları, ar
tık “saltanatın direği, mülkün bekçisi ve hâzinenin 
sahibi” ilan edilirler.

Ama çok geçmeden, Kapıkulları “bekçilik”ten 
“efendiliğe” yükselir. İktidar oyununun baş aktörleri 
haline gelirler. Kulları sayesinde rakiplerini tasfiye 
edip iktidar koltuğuna oturan ilk Osmanlı hükümda
rı Yıldırım Bayezit olur. Babası I. Murat’ın Koso- 
va’da şehit olması üzerine, kardeşi Yakub’u oracıkta 
Yeniçerilere boğdurluverir. Yakub’un komuta ettiği 
Anadolu askerleri ile rekabet başlar. Orduyu iktidar 
kavgasına alet etmenin bedeli Ankara Savaşı’nda 
ödenir. Yıldırım, Timur, karşısında yalnız bırakılır. 
Daha sonra, aynı aktörler Şehzade Mustafa’yı önce 
“Düzmece” ilan ederler, sonra, tahta çıkarıp Sultan 
ilan ederler, sonra da Çelebi Mehmet’e satıp Gelibo
lu’da boğarlar.

Artık eski “kul”, yeni “efendi”ler, iktidar oyunu
nun bütün inceliklerine vakıftırlar. Yerini 12 yaşın
daki oğlu II. Mehmet’e bırakıp, Manisa’ya giden II. 
Murat’ı Varna zaferinden sonra tertipledikleri Bu- 
çuktepe Vakası ile yeniden tahtına oturtanlar yine 
Yeniçerilerdir.

Sonraki yıllarda, Enderun’dan yetişen devşirme 
kökenli devlet adamları da iktidar oyununda yerleri
ni alırlar; entrikalar, ayak oyunları daha ustaca sergi
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lenir. Devşirme cuntası, Fatih’i etkileyerek Çandarlı 
Halil’i boğdurur. İpler tümüyle devşirmelerin ve Ye
niçerilerin elindedir. Veli Bayezid’i alaşağı edip Ya
vuz Sultan Selim’e saltanat yolunu açarak etek dolu
su “cülüs bahşişi” kapanlar yine Yeniçerilerdir.

Duraklama devrine gelindiğinde işler iyice çığırın
dan çıkmıştır. Yeniçeri, savaşı değil bahşişi, ulufeyi 
düşünmekte, dış düşmanlarla hcsaplaşmaktansa iç 
düşmanlarla mücadeleyi yeğlemektedir. İstanbul’da 
/ırt-pırt kazan kaldırmak, istemedikleri devlet adam- 
larmın kellelerini almak daha kolaylarına gelmekte
dir bu asilerin! V ak’ayı Vakvakiye’de otuz kadar 
devlet adamı sallandırılır çınar ağaçlarında!. Yeniçe
rilerin şiarı arlık ocak devlet için değil, “devlet 
ocak içinedir.

Hotin kuşatmasında Yeniçerilere söz dinletemedi
ğinden kaleyi alamayan Genç Osman bu fesat yuva
sını ortadan kaldırmak ister.

Ama acemiliğinin ve toyluğunun bedelini çok feci 
biçimde öder. Körpe cesedi İstanbul sokaklarında sü
rüklenir, ibret-i alem için! Bundan böyle Yeniçeriye 
söz dinletebilmek de, diş geçirebilmek de neredeyse 
imkansızdır. Tam tersine güç de iktidar da Yeniçeri
lerde ve devşirme cuntasmdadır. İstedikleri padişahı 
tahta çıkarmakta, istemediklerini indirmektedirler. 
Çocuk yaştaki padişahlar ve muhteris Valide Sultan
lar sadece birer figürandırlar. Asıl devlet, “derin dev
let”, devlet içindeki devlet, yeniçerilerdir.

Yeniçeri manavlıktan leblebiciliğe kadar ekono
mik hayata da el atar. İstanbul esnafı parsellenerek 
haraca bağlanır. Eski kul, yeni efendiler dolaylı ya da 
dolaysız ticarete bcişlar. Artık Yeniçeri’nin dini-ima- 
nı para ve çıkardır. İstanbul’da kabadayılar, Anado
lu’da haramiler türer. Kadınlar hamamından güpe
gündüz, kadın kaldırılır.

Bu arada cephede yenilgiler sürmekte, imparator
luk habire toprak kaybetmektedir. Ordunun yeni as-

Nizamı Cedid askerleri

Genç Osman

kerî teknolojiye ayak uydurması ıslah edilmesi ge
rekmekledir. Ama ne mümkün! ITT. Selim’in Fransız 
Modeli’ndeki Nizam-ı Cedid ordusu Yeniçeri ayak
lanmasıyla dağıtılır.

Nihayet II. Mahmut, medrese öğrencileri, ayan-eş- 
raf ve diğer güçlerin desteğiyle Yeniçeri Ocağına son 
verir. Bu olay Vak’ay-ı Hayriye (hayırlı olay) zanne
dilir, ama devlet felaketten felakete sürüklenmeye 
devam eder.

MODERN ORDU VEYA YENİ YENİÇERİLER 
JÖN TÜRKLER, İTTİHATÇILAR HALASKÂRLAR...

II. Mahmut, bir yandan Avrupai tarzda modern ordu
lar, donanmalar kurmaya çalışırken, diğer yandan da 
Orduyu siyasal hayatın dışında tutmaya özen göste
rir. Askerin savaşmaktan ve hükümetin emirlerini 
yerine getirmekten başka işi yoktur. Eyalet yönetimi
ne katılmayacak, politik fikir beyan edemeyecektir.

Tanzimat, bir anlamda ordunun hükümete bağlı 
bir organ olarak görevini sürdürmesini de içermekte
dir. Artık “Yeniçeriler devri” diye küçümsenen dö
nemlerdeki cuntalaşmalar ve entrikalar geride kal
mış gibidir. Modern ordu cephelerde de iyi sonuçlar
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alabiliyor. Mesela Kırım Sa
vaşı’nda Rusları yenebilmek
tedir.

Ama bu fecr-i kâzip kısa 
sürdü. Asker, Batılılaşma ve 
modernleşme çabalarına des
tek olmak ve yeniliklerin 
önündeki engelleri ortadan 
kaldırmak gibi bir misyonla 
yeniden iktidar oyunundaki 
yerini almakta gecikmedi.
Jön Türkler ve takipçileri de 
orduyu, yapacakları ıslahat
ların “bekçisi” olarak görme
ye başladılar. Mithat Paşa 
açıkça “ciddi reformlar yapa
bilmek için askeri sınıfın el
de edilmesinin şart olduğu
nu” söylüyordu.

Modern ordunun bu yeni 
misyonu, istikametinde 
karıştığı ilk başarısız hareket 
Kuleli Vak’asıdır. Bâb-ı 
Ali’yi basarak Sultan Abdul- 
mecit’i devirmeyi ve düzeni 
değiştirmeyi düşünen bir grup öği'enci, memur, su
bay ve asker tutuklanıp Kuleli Kışlası’nda tutulma
sından olaya bu isim verilmiştir.

Ordu’nun meşru hükümete ve rejime karşı gerçek
leştirdiği, cumhuriyet dönemi darbelerinin de öncülü 
olan ilk ihtilal ise 1876 Jön Türk İhtilali’dir. Jön 
Türk örgütünün üyeleri arasında bir hayli subay ve 
asker de bulunmaktadır. İhtilalin fikir babası Mithat 
Paşa, uygulayıcısı ise Serasker Hüseyin Avni Pa- 
şa’dır. (Seraskerlik; bugünkü Savunma Bakanlı- 
ğı+Genel Kurmay Başkanlığı-t-Karakuvvetleri Ko
mutanlığı) H. Avni Paşa, İngiliz Gizli Servisi’nin 
onayı ve İngiltere’nin İstanbul Büyükelçisi Sir 
Henry George Elliot’un teşviki ile Sultan Abdüla- 
ziz’i devirme operasyonu planladı. Planı, Harbiye ve 
Askeri Okullar Komutanı Süleyman Paşa gerçekleş
tirdi. “Sultan Aziz’e yapılacak suikastı önlemek” gi
bi şerefli bir görevle Saray’ı kuşatan askerler, iğrenç 
bir yalanla ihtilale alet olduklarını farkettiklerinde iş 
işten geçmişti. Abdülaziz tahttan indirilmiş saray aç 
gözlü subaylarca yağma edildikten sonra yerine V. 
Murat getirilmiştir. Bir hafta sonra Sultan Aziz, bilek 
daman kesilerek resmen katledildi. Genç Osman’ı 
katleden Yeniçeri terörü hortlamıştı. Murat’ın ruh 
dengesi bozulunca bu kez II. Abdulhamit tahta çıka

Bundan böyle Yeniçeriye söz 

dinletebilmek de, diş geçire

bilmek de neredeyse im

kansızdır. Tam tersine güç 

de iktidar da Yeniçerilerde 

ve devşirme cuntasındadır. 

İstedikleri padişahı tahta çı

karm akta, istemediklerini 

indirmektedirler. Çocuk yaş

taki padişahlar ve muhteris 

Valide Sultanlar sadece bi
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rıldı ve Meşrutiyet ilan edildi.
Böylece Yeniçeri Ocağı’nın 

ortadan kaldırılmasıdan tam 
elli yıl sonra, “Yeni Yeniçeri
ler” amaçları ve misyonları 
farklı gibi gözükse de tekrar 
siyaset denklemindeki yerle
rini alıyorlardı. Ordu yeniden 
siyasetin göbeğindeydi. Cun- 
talaşmalar, entrikalar, ayak 
oyunları, askerin ilgisini, dı
şardan çok iktidar mücadele
sine yönlendiriyordu.

Avni Paşa Batılı gazetecile
re darbeyi 68 kişilik bir cun
tayla gerçekleştirdiğini şişire
rek anlatırken; bu badireden 
yararlanan Rusya’nın 1877- 
78 Savaşı’nı (93 Harbi) baş
latarak Osmanlı toprakların
dan büyük büyük parçalar 
koparmasına zemin hazırladı
ğının farkında olmayacaktı 
ne yazık ki!

Sultan Abdulhamit, gazete
ci Ali Süavi’nin 1878’deki başarısız suikast teşebbü
sünden sonra istihbarata ağırlık verip, orduyu siyase
tin dışında tutmaya çalıştıysa da, tam otuz yıl sonra 
İttihat Terakkici subayların dağa çıkması ile ikinci 
kez Meşrutiyeti ilan etli. Ordu, öylesine siyasetin içi
ne girmişti ki, küçük rütbeli subayların yüzde 75’i İt
tihatçı idi. Meşrutiyet kahramanı(!) subaylarımız, 
zafer sarhoşluğu içinde “hürriyet” nutukları atarken, 
bu kargaşadan yararlanan Bulgaristan bağımsızlığını 
ilan ediyor, Avusturya da Bosna-Hersek’i toprakları
na katıyordu.

İttihatçı subayların bir yandan siyaseti “vesayet” 
altına alıp hükümete direktifler yağdırırken öbür 
yandan da ordu içindeki rakiplerini geniş ölçüde tas
fiyeye yönelmeleri, krizi iyice derinleştirdi. Bu ra
hatsızlıkların neden olduğu 31 Mart Vak’ası, İttihat
çı Hareket Ordusu’nun isyanı bastırması ile son bul
du. Sultan Abdülhamit’i tahttan indirip yerine V. 
Mehmet Reşat’ı getiren İttihat Terakkiciler yöneti
me bütünüyle ağırlıklarını koydular.

Ordunun siyasete battıkça batması, subayların 
cuntalaşma eğilimini büsbütün artırdı. İttihatçılara 
karşı olan subaylar Halaskâr Zâbitân grubunu kurdu
lar. 1912 ortalarında Rumeli’de dağa çıkma sırası bu 
kez Halaskârlara gelmişti. Amaçları İttihat Terakki
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iktidarına son vermekti. Tem
muz 1912’de İttihatçılar yöne
timden uzaklaştırıldı.

Tam bu hengamede Balkan 
Savaşı patlak verdi. Subayları 
İttihatçılar ve Halaskârlar diye 
ikiye ayrılan; düşmanı durdur
maktan ziyade iktidarı ele ge
çirme hesapları yapan bir ordu, 
herhalde muzaffer olamayacak
tı. Öyle de oldu; Bulgariar Edir
ne’yi aşıp Çatalca’ya kadar gel
diler. İttihat ve Terakkiciler, hü
kümetin Edirne’yi düşmana sa
tacağını yayarak, bu havadan 
yararlanıp Bab-ı Ali Baskm ı’nı 
düzenlediler. Bir avuç ayak ta
kımı ile hükümet toplantı halin
deyken Bab-ı Â li’ye giren Talat 
ve Enver Beyler, Sadrazam Kâmil Paşa’ya zorla isti
fa mektubunu imzalattılar. Bu arada Halaskarân lide
ri Nazım Paşa vurularak öldürüldü. İttihat Terakki 
Fırkası, yönetime tam anlamıyla el koymuştu. Silah
lı kuvvetler başta olmak üzere her alanda tasfiyeye 
girişen İttihatçılar, 1913’îe Sadrazam Mahmut Şev
ket Paşa’nın muhalifleri tarafından öldürülmesini de 
fırsat bilip iktidarını iyice sağlamlaştırdılar.

Ancak askerin politik çekişmelere alet olmasının 
bedelini devlet ve millet olarak çok kötü biçimde 
ödedik. Balkan savaşları ile Arnavutluk dahil tüm 
Balkanları kaybettik (sonradan Edirne ve Kırkiare- 
li’yi kurtarmıştık); Birinci Dünya Savaşı ile de kos
koca bir İmparatorluğu....

İmparatorluğun kaderine hakim olan İttihatçı En
ver, Talat, Cemal Paşalar Mebusân Meclisi’ni ve 
Sadrazam’ı hiçe sayarak devleti Alman çıkarları 
doğrultusunda I. Dünya Harbi’ne soktular. 1918’e

23 Ocak 1913 Bab>ı Ali baskını 
sonrasında Saray'a giden Enver Paşa 

Sarayın Selamlığında

gelindiğinde İmparatorlukta İt
tihatçı diktatörler de ortadan 
kalkmış olacaktı.

Hasılı, koskoca bir impara
torluk, boğazına kadar siyaset 
batağına saplanan muhteris su
bayların ellerinde paramparça 
olup gitmişti.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE 
ORDU-POLİTİKA İLİŞKİLERİ 

VE DARBE GELENEĞİ

Türkiye Cumhuriyeti Ordusu, 
Kuvay-ı Milliyesi ve halkıyla 
topyekün bir milletin yeniden 
şahlanıp Kurtuluş Savaşı’m ka
zanması ile doğdu. Birinci ve 
İkinci Meclis’te, doğal olarak 

üniformalı milletvekilleri de yerlerini aldılar.
Mustafa Kemal Paşa, Hilafeti ve ona bağlı diğer 

kurumlan ordunun desteğiyle kaldırdı. Ekim 1924’te 
ise, siyaset yapan ordu komutanlarının ordudan ay
rılmasını sağladı. M. Kemal, “kumandanlar askerlik 
vazifesini ve icablarını düşünürken ve tatbik eder
ken, siyasi mülahazaların tesirinde bulunmaktan ka
çınmalıdır.” düşüncesindeydi. Nitekim Erkan-ı Har
biye Vekaleti, Genel Kurmay Başkanlığına dönüştü
rülmüştü.

Ertesi aylarda. Kurtuluş Savaşı’nda büyük hizmet
leri görülen emekli komutanların öncülüğünde kuru
lan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Gazi’nin ona
yı ve İsmet Paşa marifetiyle tasfiye edildi. Şeyh Said 
isyanı bahanesiyle bu parti tasfiye edilirken ordu el
bette iktidardan ve Ebedi Şef’ten yana tavır almıştı. 
Ancak, 1926 İzmir suikastı sonrasında kurulan İstik
lal Mahkemeleri Gazi’nin rakiplerini temizlerken

ittihatçıların ünlü triumvira'sı Talat, Enver, Cemal Paşalar
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27 Mayıs 1960 ihtilali ordu-politika ilişkilerinde 

bir dönüm noktasıdır. TSK iç Hizmet Kanu- 

nu'nun 34. maddesi hukuki dayanak yapılarak  

gerçekleştirilen bu ihtilal, 12 Mart 1971, 12 Ey

lül 1980 müdahaleleri ile 28 Şubat 1997 post

modern darbelerine örneklik teşkil edecektir. 

Keza yine 27 Mayıs, 1876 Jön Türk ve 1908 İt

tihat Terakki geleneğinin izlerini taşımaktadır.

Kazım Karabekir ve birkaç arkadaşı, ordu içindeki 
bazı kıpırdanmalar sonucu ipten kurtulabildiler. Ama 
bu yıllarda Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak sa
yesinde Gazi’nin orduyu tam anlamıyla denetim al
tında tuttuğu görülecektir.

1944’te Mareşal’in Genelkurmay Başkanlığı’ndan 
ayrılması üzerine, Genelkurmay Başkanlığı Başba
kanlığa bağlanacaktır. 40’lı yıllarda îsmet Paşa’nın 
Tek Parti yönetimi her alanda olduğu gibi Silahlı 
Kuvvetler üzerinde de mudak kontrole sahiptir. 50’li 
yıllarda Demokrat Parti yönetiminin, orduyu siyase
tin dışında tutarak mevcut iktidarın emrine tabi bir 
organ haline getirme çabalan sonuç vermez ve İnö
nü’nün ordu üzerindeki karizmatik etkinliği diğer et
kenlerle birleşince 27 Mayıs İhtilali gerçekleşir.

27 Mayıs 1960 ihtilali ordu-politika ilişkilerinde 
bir dönüm noktasıdır. TSK iç Hizmet Kanunu’nun 
34. maddesi hukuki dayanak yapılarak gerçekleştiri
len bu ihtilal, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 müdaha
leleri ile 28 Şubat 1997 post-modern darbelerine ör
neklik teşkil edecektir. Keza yine 27 Mayıs, 1876 
Jön Türk ve 1908 İttihat Terakki geleneğinin izlerini 
taşımaktadır. 1876’ların Hüseyin Avnileri, Süleyman 
Paşaları, 1908’lerin Enver Paşaları, 1960’larda kar
şımıza Cemal Madanoğlu, Talat Aydemir ve benzer
leri olarak çıkarılmış. İşin ilginç yanı Sultan Azizle 
Menderes’in kaderleri de birbirine çok benzemekte
dir.

27 Mayısçılar ve takipçileri, ihtilal sonrasının “Is
marlama Anayasa”sına dayanarak oluşturdukları 
Milli Güvenlik Kurulu vasıtasıyla siyasal hayatı “ve
sayetler” altına alacak ve yaklaşık her on yılda bir 
“tam da uçurum kenarına gelmiş memleked ve de
mokrasiyi kurtarmak için” siyasal hayata müdahale 
edeceklerdir. Umran'm “Ek”inde yayınladığımız 27

Mayıs ve sonraki ihtilallere ait bil
diriler incelendiğinde, darbelerin 
“ortak dili”ni ve sun’i gerekçeleri
ni yakalamak hiç de zor olmaya
caktır.

Öte yandan 27 Mayıs İhtilali, ka
dim “cuntalaşma geleneği”ni ye
niden başlatmış, 12 Mart, 12 Eylül 
ve 28 Şubat post-modern darbe sü
reci cuntalar arası hesaplaşmalara 
sahne olmuştur. Bu durum gerek 
silahlı kuvvetlerin asli görevlerini 
ifasında, gerek ordu-politika ilişki
lerinde bir takım sıkıntılar doğur
muştur.

Ordu-politika ilişkilerinin sağlıklı temellere otur- 
tulamaması hem seçimle işbaşına gelen meşru hükü
metleri zor durumda bırakmış hem de askerin yurt 
savunmasına yoğunlaşmasını zaman zaman engelle
miştir. Örneğin 12 Eylül İhtilali’nin halkın gözünde 
meşrulaşması için anarşi kasten tırmandırılmış ve 5 
bin gene feda edilmiştir. Bu gelişmeler ülkenin kade
rini hiç de olumlu yönde etkilememiştir. Sadece bir 
soru: Söz konusu ihtilallerin ertesinde ABD ve İsra
il’in dümensuyuna biraz daha fazla girmemiz bir te
sadüf müdür?

Yine aynı nedenlerle yaklaşık elli yıldır her cum- 
hurba.şkanlığı seçiminde ve her Ağustos ayında yapı
lan terfiler döneminde bu ülke hep “sıcak saatler” 
yaşamıştır.

Yazımızın başındaki temennimize dönersek, “or- 
dusuz politika, politikasız o rdu”yu tartışmanın za
manı gelmedi mi? Bunca tarih tecrübesi bize birşey- 
1er hatırlatmıyor mu? ■

KAYNAKÇA

- N. Nazif Tepedelenlioğlu, Ordu ve Politika, Bedir Y., 1st. 
1967.
- Yılmaz Öztuna, Ayvaz Gökdeniir, Türkiye'de Askeri Müda
hale

ler. Tercüman Y , İsi. 1987.
- Dr. O. Metin Öztürk, Türkiye'de Asker ve İktidar, Y. Yüzyıl 
Ki

taphğı.
- Erol Toy, Ordu ve Politika, Mozaik Basım ve Yay., İst. 
1989.
- i. Hami Danişmend, İzahlı OsmanU Tarihi Kronolojisi, 
Türki

ye Y . İst. 1971.
- Feroz Ahmed, Modern Türkiye'nin Doğucu, Çev. Y  Alo- 
gon, Sarmal Y , İst. 1995.
- i. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, TTKB, Ank. 1982.

AĞUSTOS 1998 ■ 17



KAPAK

DEMOKRASİDE
o t o r it e  AYRIMI

SIYASI KATILIM VE ORDU

onumuz' sivil ve askeri otorite
nin birbirlerine göre konumları 
ve bu konumun gerektirdiği 

ilişkilerin temel özellikleridir. Bir başka 
deyişle, siyaset-ordu ilişkisinin modern 
siyaset açısından geçerli olan temel özel
liklerini belirlemektir. Ancak şu var ki, 
asıl amaç, Türkiye’deki siyaset-ordu iliş- 

. kişinin mahiyetini anlamaya yönelik bazı 
ipuçları tespit etme arzusudur. Bu itibar
la, konu genel anlamda ele alınacaksa da, 
esasında Türkiye’nin yaşadıklarını ve ya
şamakta olduklarını anlamaya bir katkı 
amacı taşımaktadır. Konunun, doğrudan 
ve tamamıyla Türkiye bağlamında ele 
alınmasının nedeni, değerlendirmede te
mel olacak genel ölçüleri belirleme gaye
sidir. Elbetteki, sadece Türkiye’nin sahip 
olduğu şartlar ve özellikler dikkate alına
rak konu dahilinde bazı tespitlerde bulun
abilir. Ancak bu tür bir araştırmada/de
ğerlendirmede konunun belirli açmazlara 
takılıp kalması kesin görünmektedir. Zi
ra, Türkiye’deki sivil ve askeri otoritenin 
ilişkisini ve askeri otoritenin olması gere
ken konumunu sadece Türkiye şartların
da değerlendirmeye çalışmak, bir olay 
veya olguyu sadece kendisiyle karşılaş
tırmanın varacağı açmazlara neden olma- 

Celaleddİfl  sı kuvvete muhtemeldir. Böylelikle konu- 
VATANDAŞ  nun gerçek boyutunu açığa çıkarma şansı

büyük oranda kaybedilecektir. O halde 
konu açısından Türkiye’nin özelliklerinin 
ne durumda olduğunu ve olması gerekti
ğini doğru tespit edebilmek için genel öl
çütlere ihtiyaç vardır ve bunun için mo
dern siyasetin gerektirdiği esasları bil
mek gerekmektedir.

Konumuzla ilgili değerlendirmede mo
dern siyaset önemli ve Türkiye’yi değer
lendirmede de en önemli ölçüt; çünkü, 
Türkiye iki yüzyılı aşkın süredir sivil ve 
askeri otoriteyi elinde tutanlar tarafından 
“modernleştirme” sürecinin zorunlu üye
si kılınmış bir ülke. Modern toplumların 
düzeyine çıkmayı kendilerine “kutsal” 
gaye edinmiş sivil ve asker bürokratların 
gerçekleştirmeye çalıştıkları zihinsel, bi
reysel ve toplumsal değişimlerin eksenini 
söz konusu gaye oluşturmakta ve her şey 
o gayeye endekslenmiş bulunmaktadır. 
Dolayısıyla sivil ve asker bürokratların 
bu değişmeyen yönelişlerinin ve uygula
malarının ulaştığı aşamayı tespit ederken, 
modern siyaset, araştırmanın olması ge
reken zemini durumunda. Bu zemini dik
kate almayan tespitlerin doğruluk değeri 
taşıması imkansız görünmektedir.

Elbetteki konu hem özelliği gereği ve 
hem de bir dergi yazısı için olması gere
ken hacmi gereği çok geniş ele alınmaya
caktır. Sadece bazı temel özellikler belir-
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lenmeye çalışılacaktır. Bu bağlamda öncelikle belir
lenmesi gereken durum, modern siyasetin otorite 
konsanda neleri gerektirdiğidir. Bunun için de de
mokrasinin dikkate alınması zorunludur. Çünkü, Ay
dınlanma Çağı’ndan bu yana dünyada etkin olan mo
dern zihniyetin, bireysel ve toplumsal hayat tarzının 
20. yüzyılda vardığı aşama bunu gerektirmektedir. 
Modernleşme kuramı özellikle son elli yıldır iktisadi 
alanda kapitalizmi ve siyasal alanda da demokrasiyi 
idealleştirmiştir. Buna bağlı 
olarak da, Batılı olmayan top- 
lumların erişmeleri gereken bir 
ideal toplum düzeni olarak ka
pitalizmle liberal demokrasinin 
birlikte yürürlükte olduğu Batı 
toplumsal ve siyasal örgütleni
şi benimsenmektedir. Bu ise 
modern olmayı kutsamış bir 
elitin kontrolündeki ülkede si- 
vil-asker otoritesi ve ilişkisini 
incelerken, demokrasiyi daya
nak yapmayı gerekli kılmakta.
Fakat şurası da açıktır ki, ülke
ler için örnek alınabilecek ideal 
tip bir demokrasi söz konusu 
değildir. Her toplumda siyasal 
karar alma süreçlerine katılım, 
iktidar karşısında özgürleşme 
farklı biçimlerde gerçekleş
mektedir. Zaten demokrasi de 
bir yönetim biçimi olmaktan 
ziyade, bir algılayış-düşünüş- 
değerlendiriş, biçimidir/yöntemidir. Pennock’un tes
piti de bu durumu açıklar mahiyettedir: “Demokrasi, 
düzenli aralıklarla yapılan seçimlerde iktidarın de
ğişmesini sağlayan siyasal bir yöntemdir.”’

MODERN SİYASET VE DEMOKRASr

Demokrasi terim olarak eski Yunan dünyasından gel
mekle birlikte, esasında Modern çağların, dolayısıy
la Yeni Çağ’m bir olgusudur. Kelime olarak “halkın 
gücü” anlamına gelir ve “Halk Egemenliği”ni ifade 
eder. Bu da gösteriyor ki, demokrasi diğer bütün si
yasal sistemlerde olduğu gibi “Egemenlik”le ilgilidir 
ve egemenliğin kaynağı konusunu gündeme getirir. 
Modern anlamda “Egemenlik” teriminin ilk olarak 
tanımlamasını yapan, onu sistemleştirerek belirli bir 
teori haline getiren ise ünlü Fransız hukukçusu Jean 
Bodin’dir. Bodin 16. yüzyılın sonlarına doğru yayın

^^Gelişmis toplumlarda 

ordunun siyasal iktidara 

bağlılığını sağlayan en 

önemli öğe, sivil denetim

dir. Sivil denetim, askeri 

gruplarla sivil iktidar 

arasındaki ilişkiyi kuran 

en önemli düzenektir. Si

vil denetimin başarıya 

ulaşması, ordunun siya

sal gücünün zayıflaması 

demektir.

ladığı “Devletin Altı Kitabı” (Les Six Livres de la 
Republique) isimli eserinde egemenliği ülkede yaşa
yan “bütün vatandaşlar ve tebaa üzerinde kanunla kı
sıtlanmayan en üstün iktidar” olarak tanımlar. “Ege
menlik”, Bodin’e göre sınırsız ve mutlak bir iktidar
dır. Egemenlik aynı zamanda Tek’tir, bölünmez ve 
devredilmez. Başka deyişle, belli bir ülke üzerinde 
ancak tek bir egemen kudret olabilir ve bu egemen 
kudret bölünemeyeceği gibi bir başkasına da devre

dilemez.
İngiltere’de başlayıp, Fran

sız, Amerikan ve Rus devrim- 
leriyle gelişen ve bugün sosyal 
bir içerik kazanan demokrasi, 
temsili demokrasidir. Halk ya
sama ve yürütme güçlerini 
doğrudan doğruya kendisi kul
lanmakta, ancak bu güçleri 
kullananları seçerek ya da seç
meyerek denetlemektedir. Bir 
rejimin çoğulcu dcmoki'atik ni
teliği, optimum düzeyde, genel 
ve öz olarak, yönetilenlerin si
yasal katılma yoluyla yönetimi 
etki altında tutabilmesi ve yö
netenlerin yönetilenlere karşı 
sorumlu ve duyarlı olması ile 
belirlenir. Bu çerçeve içinde, 
siyasal partiler önem kazan
mıştır. Seçmenlere açık seçik 
politikalar önerecek olanlar si
yasal partilerdir. Bu politikala

ra karşı halkın ilgisini uyandıracaklar, halktan onay 
almak için ellerinden geleni yapacaklardır. Yönetime 
geldiklerinde de uygulamalarını halka bcğendirmez- 
lerse, yine halk tarafından değiştirileceklerdir. Bütün 
bu nedenlerden dolayı, siyasal partiler modern siya
sal sistemlerin en önemli öğesi olarak kabul edilir
ler.'' Zira, iktidara geçmenin yegane meşru yolu siya
sal partilerden, bu siyasal partilerin ürettikleri politi
kalardan ve bu politikaların halkın onayını almasın
dan geçer.

“Siyasal partiler”in, “Siyasal katılım” modern si
yasetin anahtar terimlerinden bir diğeridir. Siyasal 
katılma, siyasal yönetim kadrolarında yer alacak 
olanların seçimleri ve bunların izleyeceği politikala
rı etkilemek amacıyla yurttaşların gösterdikleri bir 
eylem ya da davranış biçimi" olarak tanımlanabilir. 
Demokratik sistemin yönetim kadrolarını belirlemek 
için ilk adımı, yurttaşın siyasal katılımını sağlamak-
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lan ibarettir. Demokratik rejimlerin ikinci ortak özel
liği ise siyasal katılmayı olağan sınırları içinde tuta
bilmek için siyasal partilerin örgütlenmesini sağla
masıdır. Siyasal katılımın genel, yaygın, etkin ilk bo
yutu, seçimlerde oy kullanmadır. Bunu, seçim kam
panyası etkinliklerine katılma, tartışma, ve bürokra
siyle ilişki kurma izlemektedir.^ Ancak, bireyin siya
sal katılma türü bu üç davranış biçimiyle sınırlandı
rılmaz. Siyasal katılma yelpazesi oldukça geniştir. 
Şartlara göre değişebilir. Siyasal katılımın en yaygın 
ve olağan biçimi olan oy kullanmadan başlayan ve 
tedhiş hareketlerine kadar varan olağandışı siyasal 
katılma türünden de söz edilebilir. Fakat, siyasal ka
tılım, siyasal partiler aracılığıyla oy kullanma düzle
minde tutulmaya çalışılır. Diğer olağandışı katılım
ların önü bu şekilde kesilir.

Demoki'atik sistemlerde iktidarın yetkileri anayasa 
ile sınırlanır. Halkın özgür katılımlı oylama sonu
cunda onayını almış anayasa belirleyici unsurdur. Bu 
nedenle “idare edenlerin idare edilenlere karşı ana
yasaya dayanan mesuliyeti”’ temel özelliktir. Anaya
sanın yazılı veya yazısız olması önemli değildir. 
Önemli olan yürütmenin, anayasanın koyduğu sınır
lamalara yasama organı tarafından riayet ettirilmesi
dir. Modern siyasal sistemde, siyasal sistemin işler
lik kazanması, iktidar partisinin hükümet etme süre
ciyle başlamaktadır. Bu yüzden, hükümet eden parti
nin anayasa ve hukuk devletinin üstünlüğüne bağlı
lığının sağlanması, yasama, yürütme ve yargı erkleri 
arasındaki dengenin yürütmenin lehine bozulmama
sı, icraatın partizan amaçlarla kullanılmaması, ikti
dar yetkisinin yasal çerçeveyi zorlamaması, seçim 
kampanyalarındaki vaadlerin ve parti pogramının dı
şına çıkılmaması devletin organlarının ve kurumları- 
nın özüne aykırı hareket edilmemesi için ya da bu tür

girişimleri gemlemek, denetlemek ve sistemin açık 
kalmasını sağlamak için demokratik siyasal sistem, 
bünyesinde çoğulcu kuruluşları da barındırmak zo
runluluğu duymaktadır.

Modern siyasetin ulaştığı aşama olarak demokra
tik sistemin özelliklerini ayrıntılı bir şekilde araştır
mak ve bir de söylem-uygulama farklılıkları nede
niyle oluşan tartışma konularını belirlemek bu yazı
nın hacmini ziyadesiyle aşar. Bu nedenle, asıl konu
muzun anlaşılması için sadece bazı satırbaşlıklai'i 
tespit amacında olduğumuzdan konunun ayrıntıları
na ve derinliklerine girmeden konuyu buraya ka- 
darki kısmıyla özetleyecek olursak; bunun için yuka
rıda belirttiklerimizi tamamlaması ve konuyu özetle
mesi açısından Pye ve Finer’in tespitleri önemlidir. 
Pye’e göre, bir ülkedeki demokratik düzenin özellik
lerini belirlemek için, siyasal geliştirme süreci, siya
sal kültür ve demokrasi terimleri ile bunlar arasında
ki ilişkileri dikkate almak gerekmektedir. Pye bu zo
runluluğa bağh olarak da şu açıklamayı yapar: “Si
yasal kültür, bireyin siyasete öznel yönelimidir. 
Özellikle kamu kuruluşları ya da bireylere karşı gös
terilen güven, hiyerarşik düzen ve onun karşıtı sayı
lan eşitlik, özgürlük ya da zor kullanmayla ilgili de
ğer yargıları, sonuç olarak da demokrasiyle verimli
lik arasında yapılan tercihler, herhangi bir toplumda 
uygulanan demokratik düzenin değerlendirilebilme
si için gereken öğelerdir”* Finer ise, siyasal kültür 
ile siyasal gelişme sürecinin etkileşimleri sonucu si
yasal sistemin niteliğine ilişkin koşulların ortaya 
çıktığını belirterek, bu koşulların demokratik olabil
mesi için şu özelliklerin bulunması gerektiğini ifade 
eder: “ 1- Siyasal iktidarın değişmemesini düzenle
yen usûllerin halk tarafından geniş ölçüde kabul gör
mesi ve bu yolların dışında iktidarı almanın gayrı 
meşru sayılması, 2- Kimin ya da neyin egemen oto
rite olduğu hakkında genel bir anlayışa varılmış ol
ması ve bunun dışındaki kimsenin ya da merkezle
rin meşru iktidar olmadığına inanılması, 3- Halkın 
dinsel örgütleri, şirketler, sanayi birlikleri, sendika
lar ve siyasal partiler gibi özel derneklere bağlanıl
mış olması gerekir.”’

d e m o k r a t ik  s is t e m  v e  o r d u

Şimdi, “demokratik sistemde ordunun yeri nedir?” 
sorusunun cevabını tespite çahşalım. Demokratik 
modelde, aristokratik modelin tersine, asker-sivil 
seçkinler, birbirinden tümüyle ayrılmışlardır. Veya 
daha doğru bir ifadeyle, ayrılmış olmaları beklenir.
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Sivil siyasal seçkinler, askerler üstündeki denetimle
rini, resmi kurallar çerçevesinde yürütürler. Bunun 
yanmda, askeri işlevlerin özerklik kazanması sivil 
denetimi kolaylaştırır, askeri kariyer sivil kariyerden 
ayrılır. Askeri önderleri devletin ulusal ve demokıa- 
tik kurumlarına itaat ettiklerinden ve tek görevleri
nin savaş yapmak olduğunu bildiklerinden, hüküme
te bağlılığı bir borç bilirler."’ Dolayısıyla ordu, siya
sal sürece doğrudan katılmaz, edilgen bir rol üstlenir. 
Yani, kurulan sivil hükümetlerin eylemleri, ordunun 
zorlamasıyla, ya da siyasete müdahale tehditleriyle 
yönlendirilmez. Hiç kuşkusuz, hükümetler karar alıp 
uygularken ordunun siyasal eğilimlerini ve istekleri
ni hesaba katabilirler. Ancak, eylemlerinin ordu tara
fından “veto” edilmesini beklemeleri söz konusu de
ğildir." Finer’e göre bu koşulların hepsini yerine ge
tiren İngiltere, ABD, İskandinav ülkeleri, İsviçre, 
Kanada, Avustralya, Hollanda gibi olgun siyasal kül
türe sahip yerlerde Ordu, öbür çıkar grubu olmaktan 
daha başka bir şey değildir.'^

Huntington, konuyu “Sivil Denetim” terimi kapsa
mında değerlendirerek, Sivil Demetim’i ikiye ayır
makta ve şunları söylemektedir:

“Gelişmiş toplumlarda ordunun siyasal iktidara bağlılı
ğını sağlayan en önemli öğe, sivil denetimdir. Sivil de
nelim, askeri gruplada sivil iktidar arasındaki ilişkiyi 
kuran en önemli düzenektir. Sivil denetimin başarıya 
ulaşması, ordunun siyasal gücünün zayıflaması dem ek
tir. Sivil denetimin başlıca iki türü vardır: Birincisi öz
nel sivil denetimdir. Bu denetim , bir bakıma sivil gücün 
son derece güçlü durum a gelm esi demektir. Sivil iktida
rın güçlülüğü, biraz da özel sivil grup ya da grupların ik
tidarının genişlem esiyle olur. Bu tip sivil denetim, ku
rum lar aracılığıyla yapılır. Bu denetim de, anayasal yö
netimlerle yapılıyorsa da, bu denetim uygulaması, tota
liter rejimlerde de görülür. Bu tip rejimlerde, siyasal ko
m iserler ve benzeri tekniklerle askeri hiyerarşi, sivil ik
tidarın etkisi altına girmiştir. İkinci tür sivil denetim ise 
nesnel sivil denetimdir. Nesnel sivil denetim, askerlik 
mesleğinin gelişmiş durum a gelm esiyle gerçekleşir. Or
du ile sivil gruplar arasındaki yetki bölümü, subaylar 
arasındaki mesleksel eğitim  davranışlarının ortaya çık
m asına yardımcı olmuştur. Gerçekte, nesnel sivil dene
tim, öznel sivil denetimin tersidir. Öznel sivil denetimin 
başarılı olması, ordunun sivilleşm esinin sonu olup, dev
letin aracı durum una gelm esi demektir. Nesnel sivil de
netimin karşı tezi, ordunun siyasallaşmasıdır. Bu siya
sallaşm a anayasal ya da kurumsal biçimde olabilir. As
kerlik mesleği özerkliğinin varlığı, nesnel sivil deneti
min kurulması ile m üm kün olabilir. Nesnel sivil dene
tim le ordu, m eslekleşebilir ve siyasal yönden nötralize 
edilebilir.” '-’

s i v i l  o t o r i t e  v e  o r d u n u n  MÜDAHALESİ

Konuyu açmaya yardımcı olacak bir soruyu sormak
ta yarar var: “Ordu’nun siyasi yapıya ve hatta rejime 
müdahalesinin belirli kriterleri var mıdır?” Bu soru
ya verilebilecek en genel cevabın “vardır” biçiminde 
olacağını söyleyebiliriz. Ordular, rejimler ve toplum
lar üzerine yapılan araştırmaların ekseriyetinin varıp 
dayandığı noktalardan birisi de, demokrasilere askeri 
müdahalelerin esas itibariyle azgelişmiş veya geliş
mekte olan ülkelerde görüldüğüdür. Günümüzde Ba
tılı demoki'atik rejimleri kapsamına alan sivil toplum 
modeli, devletin müdahalesi dışında kalmış, bireyle
rin kendi kendilerini yönlendirebilecekleri ve demok
rasi mücadelesi verebilecekleri alan haline gelmiştir. 
Ayrıca bu toplumlarda cemiyetin yapısı o derece kar
maşık bir hale gelmiştir ki buralarda girift kuvvet 
dengesini bozarak bütün sektörleri askeri bir otorite 
etrafında toplamak imkansızdır. Az gelişmiş ülkeler
de ise toplum bu müdaheleye karşı koyacak bir orga
nizasyon seviyesinden mahrum bulunmakla kalmı
yor, silahlı kuvvetlerin temsil ettiği organizasyon ce
miyette bazı fonksiyonların inşası için istenir hale ge
liyor. Fakat muhakkak ki azgelişmişlik askeri idare 
geçmenin veya müdahalenin bir sebebi değildir, sa
dece bu sebepler için uygun bir zemin teşkil etmekte
dir. Ayrıca azgelişmişlik değer yüklü bir terim olarak 
tartışmalara açık ve tanım birliği olmayan bir konu
dur.

Huntington’a göre azgelişmiş toplumlarda ordu
nun güce başvurmasının nedeni, bu toplamların eko
nomik gelişme ve siyasal istikrar sağlama amaçları
na ulaşma çabalarının yetersizliğinin toplumda şid
det ortamını yaratmasıdır. Bir yandan şiddet, öbür 
yandan askeri güce başvurulması birbirini izleyen 
ihtilalci hükümet darbelerini (Coup d’Etat) ortaya çı
karmaktadır.''' Linz ve Stepan ise, askerî darbe ihti
malini arttıran öğeler içinde siyasal gücün yapısı, hü
kümetin meşruluğu gibi siyasal kökenli sorunlara ek 
olarak nüfus artışı, sanayileşme, kentleşme ve öbür 
yapısal değişmeleri sıralamaktalar.'^ Askeri darbe 
olasılığını artıran bir başka öğenin de ordunun pro
fesyonelleşme düzeyiyle ilgili olduğu anlaşılıyor. 
Şöyle ki, azgelişmiş ülkelerde profesyonelleşme dü
zeyinin getirdiği örgütsel kazanım, ordunun sivil sis
temdeki örgütsüzlükten rahatsız olmasını, bu da sivil 
kesimlerin yetenek ve güdülerinin ordu tarafından 
küçümsenmesini doğurur. Askerler, toplumsal buna
lımları çözebilmek için sanki askeri yeteneğe sahip 
olmak gerekir gibi bir duyguya kapılırlar. Genel ola
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rak toplumdan yalıtılmışlık, grup içi tutarlık ve say
gınlık, kendisine önemli bir rol düştüğü bilinciyle as
kerleri mağrur ve kasıntılı bir biçimde mutlak ufku 
içine kapanmaya zorlar. Özel ve kapalı bir grup ola
rak kendisine aşırı önem verme, askerin hem iktidar
lar karşısındaki özerkliğini, hem de siyasal yaşama 
müdahale etme olanaklarını artırır. “

Finer’e göre ordunun siyasi yapıya müdahale ede
bilmesi için öncelikli olarak, siyasi yapı ile toplumu 
ayrıştu-ması söz konusu olmaktadır:

“Askerler, ulus ile iktidardaki hükümeti bir kez ayırdılar 
mı, ulusal çıkar anlayışlarını geliştirm ekte gecikmezler. 
Bu anlayışı sivil ik tidara zorla kabul ettirmek, bir sonra
ki adımdır. A skerler kendi mesleklerinin uzmanı olarak 
güçlerinin örgütü, teçhizatı, ve büyüklüğü gibi konular
da zaman zaman sivil hükümetlerle çatışırlar. Bu açıdan 
ordu, toplumu bir m alzem e ve insan gücü deposu olarak 
görür. Kısacası, güvenliği sağlamak görevi, silahlı kuv
vetlerin bağım sızlaşm asına yol açmıştır. Ordunun, hü
kümetin yurt içindeki muhaliflerine karşı kullanılm ak
tan hoşlanmam ası d a  profesyonelleşm enin bir başka so
nucudur.””

Anlaşıldığı üzere ordunun sivil hayata müdahale
sinin birçok nedenleri söz konusu olabilmekte ve bü
tün bunların içerisinden bazı başlıkları şu şekilde be
lirlemek mümkün olmaktadır. Ordu sivil hayata mü
dahale edebilir; eğer, 1- Bir toplumsal sistemde var 
olması gereken seçeneklerin yokluğu durumunda or
du, devletin siyasal gücü olabiliyorsa'" 2- Kararsızlı
ğın hüküm sürdüğü yerde ordu, yönetimi ele alabili
yorsa, sivil politikacıların bozulmuş olduğu dönem
lerde ordu, işleri yerine getirmede “tek” örgüt olarak 
karşımıza ç ık ıy o rs a .3- Siyasal şiddet ortaya çıktı
ğında çözüm orduda aranıyorsa. Tüm bunlar ise, or
dunun güçlü olmasından değil, sivil siyasal kurum- 
ların “zayıflığından kaynaklanır.^" Askeri darbe ola
sılıklarının bir kurum olarak ordudan kaynaklanma
sının nedenleri ise genellikle şunlardır. 1- Ordu, sivil 
örgütten ayrı bir varlık olarak benliğinin bilincine 
varmış olmalıdır. 2- Bu bilince, ordunun güçlü oldu
ğunun algılanması katılmalıdır. Öyle ki, askerler, ön
lerinde kendilerini durduracak hiçbir gücün bulun
madığını iyice kavramalıdır. 3- Ordu, herhangi bir- 
toplumsal nedenden adam akıllı huzursuz olmalıdır. 
Bu üçüncü nedene ek olarak Finer, şunları söylüyor, 
“...Sivil politikacıların kamuoyunda gözden düştüğü 
ve ordunun popülerleştiği durumlar, askerlerin siya
sete girmeleri için en iyi fırsattır”.̂ '
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ACZ VE AHLAK
DENEME

İ nsan, dünyanın her yanında aynı 
insan değildir. Fiziksel güç ve be
ceri, ortalama ömür yaşı, ten rengi, 

tabiata uyumluluk, kullanılan dil ve için
de yaşanılan toplum insanları birbirinden 
farklı kılar. Ancak bu farklılık bir ayrıca
lık değildir. Ali Şeriati insanın, beden, 
zaman (tarih ve gelenek), coğrafya, top
lum (dil ve görgü) tarafından çerçevelen
miş halini “zindan” şeklinde nitelemişti. 
Şeriati insanın sosyolojizm (toplum), na- 
turalizm (coğrafya-iklim), historizm (ta
rih) baskısı altında yşaşadığını, insan ol
ma sürecine girdiğinde giderek ve aşa
malı olarak baskılardan kurtulup zindan
dan çıkacağını savunur. O, uygarlık ve 
teknoloji ilerledikçe insanı baskı altında 
tutan çevre ve tabiat kanunlarından (zor
lamalardan) kurtulabileceğini, bunu bi
lim ile yapacağını söyledi. Ama son zin
dan olan “insanın kendi zindanı” ancak 
aşk ve din ile aşılabilir. B öylece coğraf
ya, tarih, toplum zindanlarına isyan eden 
insan “bilim”i kendi zaafiyetine isyan 
edip insan olmaya kalkışan beşer de 
“din”i kullanmalıdır. (Bir yayınları, 
1985))

İnsanın çerçevelenmişliklerini aşması 
gerekmeyebilir. Örneğin teknolojinin ça
lışma süresini oniki saatten bir saate in
dirmesi Şeriati’nin sandığı gibi bir öz

gürleşme (bkz, s. 65) olmayabilir. Çünkü 
kitap “O halde boş kaldığın zaman yo
rul” (94/7) demektedir. Diğer taraftan in
san dünyada bir güçlükten kurtulduğun
da onun yerini alan başka bir güçlüğün 
içine düşer. Nitekim kitap “Ey Adem bu 
(şeytan) sakın sizi cennetten çıkarmasın.
Sonra (iş yapmak zorunda kalır) yorulur
sun” (20/117) şeklinde buyuruyor. Bu 
ayet insanın dünyada zahmet ve meşakat 
ile bulunacağını işaret eder. Diğer değiş
le dünyanın meşakkati bitmez, insan boş 
kaldığı zaman bile fıtratına münasip me
şakkat yüklenmelidir. İnanıp salih işler 
yapanlardan başkası zamanı mücerred 
heva ve hevesleri için kullanır ve onlar 
hayran-ü sergerdan (sersemce şaşkınlık- 
la-tabir Elmalı’nın tefsirinden alındı) do
laşırlar: “Görmüyor musun onları, her 
vadide şaşkın şaşkın dolaşırlar” (26/225).
Bu ayet şairler için indirilmiş olmakla 
beraber iman-salih amel-zûlmü (münke- 
ri) nehy içermeyen bir zaman kullanma
nın sersemlikten başı dönmüşlük olduğu
nu işaret eder. Buna göre cennette çalış
maktan azade imtihan veren insan yere 
indiğinde aynı imtihanı çalışma dolayı
sıyla verecektir. Diğer deyişle cennette 
insan hür idi; lâkin yerde hürriyet ancak 
çalışarak elde edilebilecektir. Cennette Hüluk 
iklim, sıcak-soğuk, btlık , vs, tehditleriy- BURHAN
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le karşılaşmadığı için ihtiyaçlarını 
hazır bulan insan yerde artık bu 
imkanı yitirmiştir. Bu kez yiyece
ği mevsimin ve hava şartlarının 
değişmesiyle çürüyecektir. O se- 
beble yiyeceğini koruması yani 
acıktığı zaman kullanabilmek için 
işlemden geçirmesi gerekmiştir. 
İşte bu çalışma mecburiyetini ki
mi insanı kimine göre ‘zengin’ ya 
da güçlü kılan tabii eşitsiz
liği ortaya çıkarır. Stok ya
pabilen, kısa zamanda çok 
malzeme işleyebilen insan
lar buna takati olmayanlara 
göre bir adım öne geçerler.
İşte çalışmanın ahlakla ilin
tisi bu noktadadır. Çalışma 
ameli; üretim aracı ve ge
çimliği sağlayıcı becerisi 
olan adamı başkalaı mın ka
pısında boğaz tokluğuna 
emeğini sarfetmesini en
gelleyen bir değerdir. Ça
lışmak bireyi kölelikten 
(esaretten) korumalıdır. Ay
nı şekilde çalışmak başka
larının esaretinin kaynağı 
da olmamalıdır. Yani birey çalış
malı ve kendisini başkasının hü
kümranlığını engelleyecek değer
ler üreterek korumalıdır. Aynı şe
kilde ürettiği değerler de başkala
rının hürriyetini bozmamalıdır.

Bu kıstas temel alındığında 
toplumların üretim biçimlerinin 
ne olduğu ehemmiyet arzetmez. 
Bu kıstasla inşa edilmiş toplum- 
larda birey artık sosyolojizmin, 
historisizmin, naturalizmin “zin
danında” değildir. Fakat bir çerçe- 
velenmişliğin altındadır. Çerçe- 
velenmişlik çoğu zaman insanın 
yaşamının anlamını sorgulaması 
için gerekli soruları sunar. Aşıl
maz gibi görünen dağlar, deryalar 
kimini kaşif yapar; tarihin (yani 
üretim biçimlerinin)içinden yeni 
üretim biçimlerinin gelişmesini

sağlayan bilgiler (mucitler) çıkar; 
nihayet toplum düzeninin çerçe
velendiği halkın içinden hakim 
(filozoflar-bilge)ler gelir. Çerçe- 
velenmişlik bir nimettir, çünkü 
toplumu kendi sıhhatini anlaması 
ve tedbir alması için sallar.

Şimdi burada bir kader teorisine 
girmek kaçınılmaz. Çerçevelen- 
mişlik durumu bir yönüyle kade-

Ahlak; acizliğe, çaresizliğe, 

çerçevelenmişfiğe aslında 

güçlülerin ayrıcalıklarının 

önemli olmadığını, erdemin 

zorbaları devirecek büyük bir 

güç olduğunu hatırlatıyor. 

Dileyen bu yolu tutar ve 

salihlerden (sulhü getirenler

den) olur.

rin diğer yönüyle de ahlaki eyle- 
min-ameliyenin alanında değer
lendirilmek gerekir. Her insan bir 
çerçevelenmişlik içindedir ve çer
çevesi insanı belirler. Örneğin in
san anne ve babasını seçemez. 
Burada kader, insanın istese de 
kendisini çerçeveleyen şartları 
değiştirmemesi şeklinde açıklana
bilir. Ancak kaderin ahlakla ilinti
si boyutunda “yaşanan” şey fark
lılaşacaktır. Birey kaderini iki yol
la yaşar: 1- Kaderine razı olarak; 
ki örneğimizde birey ailenin ken
disini belirlemesine razı olur. 2- 
Eğer birey ‘kader’inden acı duyu
yorsa o zaman insan kaderini acı
lardan hareketle varlığının mana
sım anlamak için de yaşayabilir. 
Bu kez yine örneğimize göre aile 
bireyin müsbet/menfi belirleyicisi

olmaktan çıkar yerine gerçek bir 
belirleyici olarak ontolojik soruş
turma gelir. K ur’an’da şöyle be
yan edilmiştir: “Eğer onlara mer
hamet eder ve onlara dolaman za
rarı gideriverirsek, tuğyanları 
içinde şaşkınca dolaşmalarını sür
düreceklerdir” (23/75). Bu ayet 
yerde acı, elem, meşakkat, ziyan 
görmeyen insanın nimetler içinde 

yaşamakla Allah’a isyan 
yoluna kayacağım işaret 
eder. Dolayısıyla insanın 
cehdi “kötü” diye nitelendi
ği şeyden kurtulmak değil, 
tuğyandan uzak kalmak yö
nünde gelişmelidir. Kader 
teorisinin ahlaki temeh bu
dun Kader ahlaki tekamüle, 
haddi aşmayı men eden bir 
amaca hizmet eder. Bu yak
laşımla çerçevelenmişlik ve 
kader nitelemeleri daha üst 
bir açıklama biçimi ile yeni
den tefsir edilebilir hale ge
lecektir. Kaderi ve çerçeve- 
lenmişliği ahlakla ilintile- 
yenler “kötü” ile “tuğyan” 

arasında bir tefrik yapabilecekler
dir. Kaderlerini ahlakla mücehhez 
bir nazarla ele alanlar her kesin 
“kötü” dediği bir şeyi yaşayabile
cek ama tuğyandan berî kalacak
lardır. Örneğin bir kadının kocası
nın ölümü “kötü” de olsa kader
dir. Bu kaderi yaşamaya başladı
ğında kadının ahlak boyutunda 
kalarak sabretmesi eyleme (teka
müle) geçiş için fırsattır; yok eğer 
kaderin kendisini belirlemesini 
seçmişse bu kez ortada bir eylem 
(ameliyye ve tekamül) kalmamış
tır. Dikkat edilirse ahlak burada 
kadına derhal ölen kocasının yeri
ni bir başkasıyla ikame etme tav
siyesiyle yaklaşmamıştır; fakat 
kaderini (çerçevelenmişliği) ya
şarken tekamül için bir fırsat ve
rildiğini hatırlatmıştır.
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Ahlaktan bahsettiğimizde “kö- 
tü”lüğün tamamen ortadan kalka
cağı umudunu kafamızdan atmalı
yız. Bu yeryüzü için gerçekleşme
si imkansız bir hülyadır. Buna gö
re yeryüzü günahsızlığın, masu
miyetin zemini olmayacaktır. Lâ
kin ahlak, kötülükle yaşanılan bir 
ilişkiyi ortaya çıkarır. Bu tıpkı in
sanın şeytanı ortadan 
kaldırmaması ama şey
tanın salihlere dokun
maması (15/42) gibi
dir. İnsan yeryüzünde 
kötülüğü veya çerçe- 
velenmişliği iptal ede
meyecektir, fakat kötü- 
lüğün/kıstınlm ışlığın 
insanı belirlemesine de 
izin vermeyecektir.
Buna göre yeryüzünde 
gerçek eylem ahlaki 
duruştur. Birey ahlaki 
duruşuyla kötünün 
karşısında kaldığında 
hiçbir hareketi bulun
madığı halde eylemini 
ortaya koymaktan geri 
durmaz. Diğer deyişle 
kıstırılmış olanlar ve 
çerçevelenmiş bulu
nanlar ilkel ve zavallı 
değillerdir. Bilakis za
vallılık, bireyin kendi
sine, içinde bulunduğu 
yoksunluğa acımasına bağlı ola
rak insanın içinden gelir. Örneğin 
Muhammed (s.a.v) ve arkadaşları 
Mekke’nin malına, tanrılarına, pa
zarlarına, örfüne, geleneklerine 
herhangi bir müdahalede bulun
madıkları halde ekonomik ve sos
yal boykot altmda alındıklarına 
“dünya nimetlerinden yararlan
maya bizim de hakkımız var” di
yerek silahlı veya silahsız propa
gandist gösterilere temayül etme
diler. Yani arayışlarının ‘haklı’ ol
duğu yönünde kitle gösterileri.

oturma eylemleri ortaya koymadı
lar. Bu, ahlakın kendisinin bizzat 
eylem olması gerçeğine dayan
maktaydı. Onlar haklılık iddiaları
nı topluma kanıtlama yolunu değil 
ahlak iddialarında samimi olduk
larını sabırlarıyla Rablerinin ka
bulüne sunma yolunu denediler. 
Mekke’de kimse Muhammedile-

Muhammed (s.a.v) kendisine ^mec- 

nun  ̂ diyen, yollarına diken serpen 

zorbalara karsı öfkelenmemekte di- 

reniyordu. Halkına seslenmeye çalış

tıkça arkasında alay eden, def çalıp 

ses çıkaran, böylece tebliği boğmak 

isteyenler için Rabbine iltica ettiğinde 

^onlar cahildir, bilmiyorlar; onlara 

mühleti arttır^ diyordu. Kendisini yok 

etmeye gelen kötülüğe karşı bile kin, 

öfke, intikam, adletten kopma, vs. gi

bi sapmalar göstermeyen Muham- 

med în tavrında ahlakın nasıl eylem 

haline geleceği ortaya çıkıyor.

rin ağlaşarak gösteri yaptıkları id
diasını ortaya atamadı. Çünkü 
‘Muhammedi’ dedikleri insanların 
karınlarına taş bağladıkları, ağaç 
kökleri yedikleri bir süreç yaşan
dı. Ahlak yöneliminde sebat ettik
lerinde, ahlaki seçimlerinden do
layı yaşadıklarında mutmaini bul
duklarında kötülük kendiliğinden 
dağıldı. Nitekim Mekke’de boy
kotu uygulayanlar, açlıktan huzur- 
suzlanan bebeklerin çığlıklarına 
bizzat kendileri dayanamadılar; 
Yusuf’u hapsedenler onun ahlaki

temayüzü karşısında mapushane 
kapısını elleriyle açtılar; Hendek 
çevresinde toplaşanlar aralarında 
ihtilaf edip parçalanmaktan kurtu
lamadılar. Demek ki ahlaki duruş
la yaşanması gereken şey bireyin 
kıyamete değin yaşasa bile mah
rumiyetlerine yazıklanmamasıdır, 
yani birey enfüs ve âfakta ahlâkın 

kendisinden istediği 
rızayı bulmalıydı.

Muhammed (s.a.v) 
kendisine ‘mecnun’ 
diyen, yollarına diken 
serpen zorbalara karşı 
ötTcelenmemekte dire
niyordu. Halkına ses
lenmeye çalıştıkça ar
kasında alay eden, def 
çalıp ses çıkaran, böy
lece tebliği boğmak 
isteyenler için Rabbi
ne iltica etliğinde ‘on
lar cahildir, bilmiyor
lar; onlara mühleti art
tır’ diyordu. Kendisini 
yok etmeye gelen kö
tülüğe karşı bile kin, 
öfke, intikam, adalet
ten kopma, vs. gibi 
sapmalar göstermeyen 
Muhammed’in tavrın
da ahlakın nasıl eylem 
haline geleceği ortaya 
çıkıyor. Üstelik çerçe

velenmiş! ik ya da kötülerin kötülü
ğü istizafa uğrayanları arındıran, 
onları diri tutan, gevşemelerini en
gelleyen yardımcı faktör derecesi
ne iniyor. Böylece ahlâk yolda yü
rürken kullanılabilen araç olmak
tan çıkıp, tamamlanması gereken 
bir şeye yani ‘yol’a dönüşüyor. 
Ahlak; acizliğe, çaresizliğe, çerçe- 
velenmişliğe aslında güçlülerin ay
rıcalıklarının önemli olmadığını, 
erdemin zorbaları devirecek büyük 
bir güç olduğunu hatırlatıyor. Dile
yen bu yolu tutar ve salihlerden 
(sulhü getirenlerden) olur. ■
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— DÜŞÜMCE
İSLAM’IN İKİ GÖRÜNTÜSÜ

ARASINDAKİ ÇATIŞMA

lymetli bilimadamları, alimler 
ve katılımcı kardeşler, Nahda 
H areketi’ndeki kardeşleriniz 

adına sizleri selamlıyorum.
Aramzda bulunmak suretiyle, görüş

lerinizden yararlanmak ve bu arada dü
şüncelerimi sizlere aktarmak isterim. 
Ancak insanm .her arzusu gerçekleşmi
yor ne yazık ki. Bu. yüzden sadece bir 
tebliğ gördermekle yetinmek zorunda 
kalıyorum.

Bu çalışmamda, şu soruya bir yanıt 
aramak istiyorum. Teknolojik bakımdan 
genelde üstünlük sağlamış olan, ayrıca 
Îslamî anlayışta bozulmalar meydana 
getirmek isteyen ve İslam ’a olumsuz bir 
yaklaşım içerisinde olan Batı gerçeği 
karşısında İslam ’ın geleceği nedir?

1- Batı’mn İslam düşmanlığı yeni bir 
olay değildir tabi. Eski-yeni karşıtlığı, 
Hıristiyanlığın kontrolündeki bölgelerle 
İslam ’ın yayılması ve bir çok halklara 
ve kültürlere süre gelmiştir batı düş
manlığı. Çünkü Batı, İslamı bir tehlike 
olarak algılıyordu. Üstelik, îlah ’ın Me
sih’te vücut bulması, M esih’in de kilise 
ve din adamı olan papazlarda vücut bul- 

Raşİd  ması anlamına gelen “hululiyet” anlayı- 
EL-GANNUŞI  şmdan dolayı inanç düşünce ve ifade

özgürlüğü asırlarca mümkün olmamış
tır. Bu nedenle, dinin egemenliği top
lumsal yaşamdan kaldırılıncaya kadar, 
mezhepler arasında dinsel savaşlar 
uzunca bir süre devam etmiştir. Meyda
na gelen laik aydınlanma hareketlerinin 
etkisiyle sağlanan dini özgürlüklerle 
birlikte diğer özgürlüklerin de tümü 
sağlanınca ancak hoşgörü mümkün ola
bilmiştir.

Batı Avrupa’da sayıları on milyonun 
üzerinde olan, Am erika’da da en az bu 
sayının yarısı kadar bulunan müslüman- 
ların oralardaki varlığı ciddi bir gelişme 
sayılır, hatta yirminci yüzyılın fütuhatı 
olarak da kabul edilebilir.

Batılı toplumların laik düzene geç
mekle kilisenin etkisinden kurtulmaları 
bu gelişmeye yol açmıştır. Oysaki müs- 
lümanlarm yönetimi altındaki bölgeler
de değişik kesimlerden milyonlarca hı- 
ristiyan, farklılıklarını koruyarak asırlar 
boyunca eşit bir şekilde yaşamıştır. Çün
kü onların farklılıkları doğal kabul edil
miş ve hem yurttaşlıkta, hem de medeni
yette aynı şekilde ortak sayılmışlardır. 
İslam’ın kültüründe “bir tek olan Allah 
yarattıklarını farklı yaratmıştır”, inancı 
bu hoşgörüyü meydana getirmiştir.
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Bu inanç nedeniyle, hiçbir şe
kilde, îslam Hûluliyet ve Mutlak 
Hakikat iddiasını kabul etmez.

Bu şekilde, İslam kültürünün 
gerilediği çağlarda tasavvuf adı 
altında bir dönem hulüliyetle kir
lenmiş olmasına karşın, dini öz
gürlük, ictihad özgürlüğü ve ço
ğulcu düşüncenin önü açılmış ve 
her alanda gelişmeler meydana 
gelmiştir.

2- Mescidleriyle, merkezleriy
le ve özgün kültürleriyle batı top- 
lumlarmda vatandaş olarak yaşa
makta olan milyonlarca müslü- 
man bu düşmanhğı azaltmak su
retiyle, yahudilerin örneğinde ol
duğu gibi îslam ’ı ve müslüman- 
ları da batının bünyesi içerisinde 
yer alan, onun bir parçası haline 
getirebilirdi. Ancak, sınırlı bir ta
kım gelişmeler olmuşsa da arzu
lanan düzeyde bir noktaya gele
memiştir henüz.

Batının İslam ’a soğuk bakma
sını ve müslümanlarla kaynaş
masını sadece, tarihte meydana 
gelmiş olan Haçlı Seferleri gibi 
ve sömürge savaşları gibi tarihi 
olaylara bağlamak da yanlış olur. 
Çünkü zaman içerisinde ilave ne
denler meydana gelmiş ve halen 
günümüzde bir şekilde etkisini 
devam ettirmektedir. Ayrıca batı
nın nüfuz merkezleri sürekli İs
lam ’ı karalamakta ve sönmeye 
yüz tutmuş kin ve husumet ateşi
ni yeniden alevlendirmek için 
toplumları İslam ’la korkutmakta
dır. Özellikle de Doğu blokunun 
çökmesi ve İkinci Körfez Sava- 
şın’dan sonra, başta silah ticareti 
lobileri ve batının İslam ’a olan 
düşmanlığını kullanarak İslam 
dünyasına iüşkin emellerini ger
çekleştirmek isteyen siyonist lo
biler, İslam ’ı, batı medeniyeti ve 
çıkarları için bir tehdit unsuru ve 
en büyük tehlike olarak gösterme

çabası içerisine girmişlerdir.
Ancak, bütün bunların esas ne

deni hiç kuşkusuz, kendi amaçla
rına bir engel olarak gördükleri 
İslam’ı etkisiz hale getirmektir. 
Çünkü artık onların B atı’daki 
güç merkezlerinde bile karşıları
na çıkan muhalif güç islamdır. 
Bu yüzden, onlar için tek rakip 
sayılan İslam ’ı hedef seçmişler
dir. Bundan bir takım kazançlar 
bekleyenler de B atı’nm çıkar 
grupları, Siyonizm ve İslam dün
yasından dışlanmış olan bazı yö
netimlerdir. Bu nedenle, İslam ’ı 
bilinçlenme ve gehşmelere karşı 
savaş tamtamları seslerini yük
seltmişlerdir.

Bu meyanda siyonist hareket, 
ilk iş olarak, enformasyon nokta
larında, araştırma merkezlerinde, 
iktisadi kumluşlarında ve karar 
mekanizmalarındaki etkin nüfu
zunu harekete geçirerek, İslam ’ı 
bir tehhke olarak sunmaya ve 
düşman kabul edilmesi için yo
ğun bir çaba sarfetmeye başla
mıştır.

Bu dev enformasyon aleti ge
celi gündüzlü var gücüyle İs
lam ’ı karalamaya devam etmek
tedir. İslam’ı, insanları; bilim ve 
teknolojiye, demoki'asiye, inanç, 
düşünce ve ifade özgürlüğüne, 
insan temel hak ve özgürlükleri
ne, özellikle de kadın haklarına, 
seçme ve seçilme, seçimle yöne
timlerin el değiştirmesi gibi siya
si özgürlüklere, eserler meydana 
getirme özgürlüğüne, sanat, ede
biyat, güzel sanatlara ve güzel 
olan her şeye karşı gibi çağdaş 
kazanımlar için bir tehdit unsuru 
gibi tanıtırlar. Bu sebeple, günü
müzde insanlar artık müslüman- 
lardan ürkmeye, İslam ve müslü- 
manlara karşı kin ve düşmanlık 
beslemeye ve kapıya dayanan bir 
çeşit bela gibi algılamaya başla

mıştır. İnsanların belleğine yerle
şen bu imaj dolayısıyla İslam de
yince; çağdaş m edeniyete ve 
çağdaş değerlerin tümüne zıt; çöl 
ortasında yeşil alanlara doğru ha
rekete geçen bir çekirge sürüsü 
gibi tasavvur edilmektedir.

3- Bu korkuların haklılık dere
cesi nedir?

Doğrusunu söylemek gerekir
se, bu korkuların biı- kısmına hak 
vermek gerek. Hatta bir kısmını 
anlayışla karşılamak gerekir. İs
lam B atı’da yeni bir hadisedir, 
yeni hadiseler insana yabancı ol
duğu için kabul görmezler. Bir 
vücudun bünyesine bir organ ta
kıldığı zaman vücut bunu kabul 
etmeyebilir. Toplumlarda da aynı 
şeyler söz konusudur. Özellikle, 
de, Batılı kimi toplumlarda oldu
ğu gibi, ulusal kimhğin dönüşü
mü söz konusu olursa kabul gör
mez. Ayrıca B atı’da veya daha 
başka yerlerde yaşamakta olan, 
düşünce ve davranışları geri kal
mış İslami bazı akımlar vardır; 
bunlar, örneğin demokrasiye kar
şı çıkarlar, ya da kadının sosyal 
yaşama katılmasmı kabul etmez
ler, ya da siyasi hedeflerine ulaş
mak için vahşi kör şiddete başvu- 
ı-urlar.

Ne ki bütün bunlar, İslam ’a ve 
müslümanlara düşmanlık yap
mak ve genel bir savaş açmak 
için gerekçe olamaz. Çünlcü çok 
geıiiş bir coğrafyaya yayılmış bir 
ümmet bir yana küçük toplum
larda bile aykırı gruplar ve istis
na teşkil eden unsurlar bulun
maktadır. Örneğin İrlanda geril
laları yıllarca Londra’nın metro 
vagonlarına geüşigüzel patlayıcı
lar koydular. Kim katolik mezhe
bini ve katolikleri bundan sorum
lu tutmuştur? Protestanların aşı
rıları tarafından Oklahoma 
City’de yapılanlardan dolayı kim
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piotestan mezhebini ve protes- 
Umlan bundan sorumlu tutmuş
tur? İşgal altındaki Filistin top- 
raklarmda Siyonist çetelerin ci
nayetleri sebebiyle Yahudiliği te
rör hanesine dahil etmek için ki
min sesi çıkmıştır? Neden sadece 
İslam, kimi bireylerinin davra- 
nışlarmdan dolayı yargılanıyor 
ve sıradışı bazı bireylerinin, ken
di öğretisine aykırı olarak yaptık
larından dolayı kınanıyor?

Bunun yanısıra, İslamı karala
ma ve İslam ümmetini ve kültü
rünü kötüleme planlarının hayata 
geçirilmesinde aşın  akımların et
kisi vardır. O halde yapmamız 
gereken; bu sıradışı ve aşırılığın 
önünü almak suretiyle İslam ’ın 
imajını düzeltmek, başka bir de
yişle, İslam ’ın esas mahiyetinin 
anlaşılması için dünyaya yardım
cı olmalıyız.

4- İslam ’ın imajının düzeltil
mesi konusunda ılımlı akımlar 
nasıl bir çaba göstermiştir? Veya 
şöyle ifade edelim; İslam ’ın tev
hit, kardeşlik, adalet, rahmet, 
hak, iyilik ve güzellik dini oldu
ğunu dünyanın fark etmesi için 
neler yapmıştır?

a- Islahat hareketi, İs lam ’a, 
müslümaıılara ve İslam kültürü
ne uluslararası büyük bir kam 
panyanın tüm faaliyetlerine rağ
men İslam ’ın üzerine atıian ça
murları silmeyi başarmış ve ya
şadığı çağla bağlantısını sağla
mıştır. Bu arada müslümanlar ta
rihte ilk defa İslam ’ı dünyanın 
her tarafına taşıma imkanı bula
bilmiştir. Müslümanların maddi 
güçsüzlükleri nedeniyle dünya
nın her tarafına öğrenci, sığınma
cı, veya tüccar olarak gitmiş ve 
oralarda yerleşmiştir. Değişik 
toplumlara ve değişik kültürlere 
girdiler; onların dillerini öğrendi
ler ve tarihte ilk defa İslam bu lü-

gatlaıia ifade edilmiştir. Merkez
ler, mescidler, ticari mekanlar ve 
yayınevleri kurdular. Tıp, mü
hendislik ve idari bilimler gibi 
üniversitelerde en yüksek dere
celere ulaştılar. Bunun ardından 
siyasete, sinema gibi yeni sanat
lara ve internet gibi enformasyon 
yeniliklerine yöneldiler. Bu ara
da eğitime de büyük bir önem 
verdiler. Bu nedenle okullar ve 
üniversiteler kurdular, İslam, 
maneviyatı olduğu gibi maddiya
tı da kapsar, ifadesine uygun bir 
şekilde iktisat alanına da önem 
verdiler. Bu yüzden, İslâmî ban
kalar ve şirketler kurdular. Müs
lümanlar, çağı kavramış ve çağın 
icaplarına göre İslam ’ın yolunu 
tesbit etmeye çalışıyorlar. Yöne
timde, toplum hayatında, eğitim, 
teknik ve iktisat gibi alanlarda İs
lam ’ın nasıl tatbik edilebileceği
nin tesbit edilmesi için her gün 
yeni konular keşfediyor ve geliş
tiriyorlar. İslam diyarında tatbik 
etmek üzere kimi zaman Batılı 
bazı uygulamalar olduğu gibi alı
nırken, bazen de çıkarmalarla ve 
ilavelerle uygulanabilir hale geti
rilmektedir. Kimileyin de alıntı
lama imkanı olmayınca da başka 
bir seçenek tesbit ediliyor.

b- Bu süreçte müslümanlar da 
Yahudi ve Zenciler gibi acılarım 
ve çilelerini batının vicdanına ta
şımak için sözün ve resmin gü
cünden yararlanmahdır. Batının 
işlemiş olduğu cinayetleri sık sık 
dile getirerek vicdanlarını hare
kete geçirmiş ve günahlarını tela
fi etmek için onlara haklar ver
mişlerdi. Müslümanlar da aynı 
yolu izleyebilir. Büyük edebiyat
çılar ve sinemacılar, Filistm ve 
Bosna dramlarını alanlarına taşı
yabilir ve meydana gelen vahşet
leri teşhir edebilirler. Çünkü ora
larda büyük olaylar yaşandı ve

yeteri kadai' belge de mevcuttur.
c- İslam her ne kadar fıtrat dini 

de olsa kendisine ihtiyaç olduğu 
halde, kendisine yabancı olan 
topraklar da boy göstermektedir. 
Ayrıca her yeni oluşumun, girdi
ği çevre tarafından dışlanmadan 
gehşebilmesi için mutlaka uyum
lu olması gerekir. Yani girdiği 
çevreyle iyi ilişkiler kurmak du
rumundadır.

Halihazırda bunun da yolu; 
bıktırmayan bir tanıtım, müşte
rekleri öne çıkarmak ve yeni çev
reyle özellikle dini ve kültürel 
konularda yardımlaşmaya ve İs
lam ’ı anlatmaya önem vermektir. 
Her halükarda, ahmaklığın ge
nellikle yaptığı gibi sürekli zıt
lıkların ve ihtilaflı konuların üze
rinde durarak itici olmadan; iliş
kilerde İslam ’ın gerçeklerine za
rar vermeyecek şekilde ve hiçbir 
surette bu gerçeklerden taviz ver
meden yapıcı davranışlar göster
mek lazım. Nitekim, İslam öğre
tisi ondan önceki öğretilerle de 
temas kurmaya, beşeriyetin birli
ğini esas almaya ve hangi kay
naktan gelirse gelsin güzel ahla
ka bürünmeye önem vermiştir.

“Güzel ahlakı tamamlamak 
için gönderildim.”

Özet olarak:
Tarihte olanların etkisi, siyo- 

nist ve uluslararası planların yol 
açtığı sonuçlar İslam alemindeki 
geri kalmışlık, istibdat ve tutucu
luk gibi İslam aleminin bünyesi 
içerisinde yer alan olumsuzluklar 
dahi şu izlenimlerin oturması 
için yeterli olmadı; Müslümanla
rın ilerlemesine engel sayılan bu 
yüzden de, onun yerine Batı ori
jinli bir seçenek alınabilmesi için 
bertaraf edilmesi gereken, Batıyı 
ve onun kültürel kazanımlarını 
tehdit eden, dolayısıyla karşı ko
nulması gereken bir tehdit şek
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linde anlaşılan İslam ’m bn’aktığı 
izlenim, ismi anıldığmda bile bü
tün bunları çağrıştırdığı halde, 
hiçbir zaman sadece bu anlamı 
ifade etmemiştir.

İslam, gerçek kimliğini savun
mak için bütün cephelerde müca
dele vermektedir. Gerçek kimli
ğiyle tanımlanmak için ve beşeri
yetin de bunu görmesi için uğraş 
vermektedir. Çünkü gerçekte İs
lam, tevhid, kardeşlik, adalet, 
eşitlik ve rahmet dinidir. Beşeri
yete de şu tanımla hitap etmiştir; 
“Ey insanlar.” Beşeriyete değer 
vermiş ve beşeriyetin ve aslının 
bir ve eşit olduğunu, din ve nü
büvvetin de ayrılmaz olduğunu, 
bütün öğretiler arasında gerçek
ler noktasında bir bağlantı bulun
duğunu vaz etmiş ve herkesi 
farklılıklarla beraber birlikteliğe, 
evrenin kaynaklarını bütün in
sanların hizmetine sunmak için 
yardımlaşmaya ve ebedi hayat 
olan ahiret hayatı için hazırlık 
yapmaya çağu'mıştır.

Sonuç Olarak:
1- İnsanların doğasında iyilik 

temeldir.
2- Evrenin ve medeniyetin ni

zamı, geçmişte hak ve adaletin 
üzerine oturmuştur, gelecekte de 
aynı şekilde olacaktır. O halde, 
görünürde böyle gözükmese de 
zulmün ve zalimlerin kurtuluşu 
yoktur.

3- Beşeriyet bir yandan ilerler
ken, bir yandan da yaygınlaşan 
maddiyatçılığın pençesi altında 
ezilmektedir. Çünkü yenilikçilik 
anlayışı, toplumun bağlarını ko
parmış, sevginin kaynaklarını 
kurutmuş ve aile kurumunu ze
delemek suretiyle de rahmet or
tamını yok etmiştir. Nitekim, 
yaşlılık ve düşkünlük hali laik 
planları derinden vurmuştur.

4- İletişim araçlarının gelişme

si sayesinde bilgilenme imkanla
rı artmış, bu nedenle de gerçekle
re ulaşmak kolaylaşmış ve Berhn 
duvarı, sonsuza dek yıkıldıktan 
sonra da herhangi bir düşünceyle 
veya bir mezheple tanışmak 
mümkün olmuştur.

5- İslam alemini batılılaştırmak 
için bu yüzyılın ortalarından iti
baren geliştirilen ve müslüman- 
ların ilerlemesi için tek seçenek 
gibi gösterilen projeler her alan
da başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 
İlk aşamada müslümanlar, ihtilal 
ordularını Filistin’de kalan ve za
manla İslam ’ı bilinçlenmenin 
yaygınlaşmasıyla birlikte atıla
cak olan girintilerin dışında onla
rı dışarı atmış ve ikinci aşamada 
da sömürge kalıntılarıyla kıyası
ya bir mücadeleye girmiştir. Par
ti veya devletler düzeyindeki bu 
kahntılar düşünce alanında iflas 
etmiş ve artık pohs jopu dış des
teklerle ayakta duracak hale gel
miştir. Buna karşılık, kurtuluşu 
İslam ’da gören halk İslam’a yö
nelmiş ve bunun neticesinde ca
miler dolup taşmış, giyim kuşam 
tarzı, gelenekler, yasal düzenle
meler ve finans sistemleri gibi 
toplum hayatında İslam ’ın etldsi 
belirgin bir şekilde kendisini 
göstermiştir. Sendikal hareket ve 
öğrenci teşkilatları neredeyse ta
mamen İslam’ın etkisine girmiş, 
siyaset alanında İslam ’ın ağırlı
ğının artması sonucu, kimi dev
letler İslam ’ı esas almış, kimileri 
de İslamcıların katılımını kabul 
etmiştir. Geri kalanlarında ise 
mücadele devam etmektedir.

6- Batı’da bugün artık şöyle bir 
anlayışa doğru gidilmektedir. İç
te İslam ’ı tanıyan ve bünyesi içe
risinde bir parçası gibi kabul 
eden, dışta da seçkin bir kültür 
mirasına sahip olması ve laik 
parti ve devletlerin çöküş süreci

ne girmiş olmalarına karşın, İs
lam ’ın yükselen bir değer olması 
nedeniyle onu bir dost gibi gören 
bir eğilim gehşmektedir Batı’da.

Bütün bunlar bize gösteriyor ki 
İslam ’ın üzaklaştırılması, önlen
mesi gereken ve her an medeni
yetin önüne çıkabilecek bir ifrit 
gibi gösterenlerin başarıya ulaşa
caklarına dair bir kanıt yoktur.

Gerçekler de gösteriyor ki İs
lam her gün taraftarlar ve dostlar 
kazanmaktadır. İslam ’ın medeni
yete ve insanlığa gerekh okluğu
nu ortaya koymaya çalışanların 
taraflararası İslam dinine mensup 
olanların içinde olduğu gibi diğer 
kültürler arasında da özellikle de, 
içinde birçok zıtlıklar ve savaşlar 
olduğu halde İslama en yakın 
medeniyet olan Batı kültürü için
de dc sayıları her geçen gün art
maktadır.

Önemli olan; sabırla kuşan
mak, uzun bir nefese sahip ol
mak, planlı çalışmak, kademeli 
bir şekilde ilerlemeyi hedefle
mek, yardımlaşmaya önem ver
mek İslam ’ın gerçek mahiyetinin 
özgürlük, tevhid, kardeşlik, ada
let ve rahmet dini olduğuna dair 
çalışmaları ilke olarak destekle
mek ve İslam ’ın tehhkeymiş gi
bi, diğerlerini yok eden bir sis
tem gibi görülmesine sebep ola
bilecek davranışlardan kaçınma
yı alılaki bir ilke olarak kabul et
mektir.

“De ki; hak geldi, hatıl yıkıldı 
gitti. Zaten batıl yıkılmaya mah
kumdur.” (17 İsra 81)

Çev.: Masum DENİZ

Nof: Bu yazı. Gannuşi'nin 17.05.1998  
rar illinde E .snanoranîo' da yapılan  
konferansa gönderilen tebliğ metnidir.
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ULUS’A TAPINMAK YA DA
• •

m il l iy e t ç il ik  d in i

^  Ekrem  
SAGIROGLU

irçok modern bâtıl dinin hüküm 
sürdüğü çağdaş dünyada, içinde 
bulunduğumuz toplumun bir kesi

mi de “milliyetçilik/ulusalcılık” ideolojisi
ni din edinmiş durumda.

Bu dine, eski ismiyle bir nevi Şovenizm 
demek de mümkündür.

Bu dinin öncüleri, ideologları, yayıcıla
rı ve politik havarileri, sadece “millet” ve 
“milliyet” diyor, başka bir şey demiyorlar. 
Her hal ve durumda onu öne çıkarıyorlar.

Bunların hayalinde, gönlünde, idealinde 
ve hedefinde sadece o var. Dolayısıyla her
hangi bir yerdeki olağan konuşmalannda, 
tertipli ve programlı nutuklarmda, sohbet
lerinde, konferanslarında.... Yazar-çizerle- 
rinin yazdıkları makalelerinde, kitapların
da, gazetelerinde işlenmiş kısaca her nevi 
toplantılarında, afişlerinde ve sloganların
da sergilenen, vurgulanan, tavsiye ve em
poze edilmeye çalışılan yegâne unsur, biri
cik öğe millet, milliyet ve milliyetçilik!..

Her fırsatta buna vurgu yapıyor; zuhur 
eden her imkan ve her vasıta ile, etrafa bu 
fikri telkin ve tebliğ etmeye çalışıyoriar.

Bu yapay ve bâtıl dine göre önemli 
olan; yalnız “ulus” ve “ulusalcılık”tır. En 
iyi siyasal-sosyal düzen de budur. Beyin
ler, kalpler bu idealle bezenmeli, devlet de 
ideoloji olarak bunu benimsemeli ve yöne
tim ruhunu ulusalcılık ilkelerinden almalı
dır.

Milliyetçilik idealini kendilerine yol se
çenler, “ulusları uğruna” yani milliyetçilik 
için canlarını feda edebileceklerini ifade 
ederler. Bunlar “ulus”u putlaştırır, ulusalcı
lıktan üstün bir değer tanımazlar.

Milliyetçilik akımını dünya genelindeki 
durumu itibariyle inceleyen Carlton J. Ha
yes’e göre de, modem milliyetçilik bir din 
mahiyeti kazanmış durumdadır. Bu dinin

her yerde, kişinin vatanmm, memleketinin, 
milli devletinin hamisi veya tecessüm et
miş bir ilahı vardır. Ve milliyetçilik, kendi
sine has tapınakları, ilahları, ikonları, iba
det biçimleri, sembolleri olan bir dindir.

Her din gibi, milliyetçilik de akla, mu
hayyileye ve duyulara seslenmektedir. 
Akıl, spekülatif bir milliyetçilik teolojisi 
ve mitolojisi inşa eder. Muhayyile, kişinin 
milliyetinin ezeh geçmişi ve ebedi gelece
ği etrafında gaybi bir alem kurar. Duygu
lar, hayr-ı mutlak, hafız-ı mutlak olan millî 
tanrının tefekküründe bir zevk, bir vecd 
uyandırır.'

Özellikle Türkiye’de çokça görüldüğü 
üzere, milli duygulann çok basit sebepler
le (bile) kabardığı zamanlarda bu halk tara
fından gösterilen infial, yapılan tezahürat, 
sergilenen hamasi söylem, atılan kahra
manlık nutukları da “milli tann”nın ne de
rece ta’zim edildiğinin göstergesidir.

Zira hayretler içinde müşahade ediyoruz 
ki, hiçbir duygu ve hatta dinsel bağlılık, in
sanı bu derece heyecana getirmemekte, 
böyle olağanüstü duyarlı kılamamaktadır.

Bu bakımdan, insanın yaratılışında bu
lunan fakat din ile terbiye edilmemiş ve 
makul ölçülere çekilmemiş bu zaaf, ulus 
devletin de işine gelmektedir. Çünkü halkı 
böyle milli duygularla vatan-millet-bayrak 
ezan edebiyatıyla kandırmak, galeyana ge
tirip istenilen tarafa yönlendirmek belli bir 
fikre inanmak ve bir hedefe yöneltmek da
hi mümkün ve hatta çok kolay olmaktadır. 
Milli duygular çok da iyi bir istismar mal
zemesidir. Çünkü milli duygular kabartıl
dıktan ve coşturulduktan sonra halk, ne de
nirse onu rahatlıkla ve hatta sevinçle kabul 
edecek ve yapacak duruma gelmektedir. 
Böylece bir “gönüllüler ordusu” teşkil et
mek bile mümkündür.
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m illilik  d uyg usu  ve spor MİLLİYETÇİLİĞİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ

Garip bir tecelli ki spor (futbol) fanatizmi ile milliyet
çilik birbirini desteklemektedir. Milliyetçilik dininde
ki duygusal şahlanış, spor fanatizmi ile beraber bulun
maktadır.

Başka bir deyişle ulusalcılık, futbol fanatizmini de 
içinde barındırıyor. Milli maçlarda spor heyecanı, mil
li bir heyecana dönüşüyor. Spor/futbol putu ile milli 
asabiyet putu biraraya gelince heyecan ve galeyan do
ruğa yükseliyor.

Bu heyecanın ve bu bağlılığın bir “din vecdi” ve 
bağlılığından daha yüksek düzeylerde ve daha şiddet
li/yoğun bir biçimde yaşandığını, dışa vurduğunu şu 
toplumda zaman zaman görmekteyiz. Görmekteyiz de
ğil, esefle ve içimiz kan ağlayarak müşahde etmekte
yiz.

Mesela 1995 yılında, Türkiye-İsviçre Futbol maçı 6 
ölü, 9 yaralıya malolmuştu. Halkta heyecan öyle bir 
seviyeye yükselmişti ki, haliyle sevinç gösterileri es
nasında 6 insan ölmüştü.

Buna rağmen, yani bu acı yetmiyormuş gibi ne ya
zık ki bir “sağcı” gazete bu maç için “Hilal ile Haç’m 
mücadelesi” yargısında bulunmuştu. Çünkü milli asa
biyet duygulan kabarmıştı. Maça hem milli hem de di- 
ni/îslami bir ruh, bir nitelik yapıştırmıştı. “Bu maç, Hi
lal ile Haç’ın mücadelesidir ve Hilal’in zaferiyle bit
miştir...” diye başlık atmış ve müslümanları ikinci bir 
sefer gönülden yaralamıştır (Birinci yaralanmamız o 
anormal gösteriler sebebiyle olmuştu). İslam inancma 
zıt düştüğü halde bu rezaleti zafer diye göstermiş ve ilk 
acımızı unutturmuştu.

O gazete de böylece, dini görünümüne ve binlerce 
müslümana hitab etmesine rağmen, hakikatte ve zım
nen “bir milliyetçi” olduğunu ortaya koymuştu.

Daha kötüsü, laik-demokratik-batıcı bir düzlemde 
işleyen “maç” olayından “hayır” umulmuş, ona önem 
ve kıymet verilmiş ve ondan övgü ile bahsedilmişti.

Hatırlatmaya lüzum yoktur ki peygamberimizin ya
sakladığı, şiddet ve nefretle kınadığı “asabiyet” (ulusal 
duyarlıhk ve titizlik) budur işte! Yani milli övünç, ya
hut “ulusal onur” gibi masum ve şerefli görünümlü ta
birlerle ifade edilen şey...

Ki bu da, gözleri kör eden, kalp gözünü/basireti per
deleyen, aklın gözünü de görmez kılan bir manevi il
lettir, bir cahiliye adetidir.

Çünkü bu “ulusalcı sağcılar”a göre önemli olan; 
“ulusal başarı”dır. İster top tepmekle elde edilsin bu 
başarı, ister müzikle yeter ki üstün gelinsin ve böylece 
hamasi duygular tatmin edilsin, milli onur yükselsin. 
Ayrıca birlik ve beraberlik de sağlansın.

Milliyetçilik esası itibariyle “övünme” psikolojisine 
dayanır. İnsan, bu duygu saikiyle kendi ırkını diğer 
ırklardan ve kendi ulusunu diğer uluslardan üstün gö
rür.

Mesela bir İngiliz milliyetçisi, yazar Jonathan Ric
hardson, İngilizler ile antik Yunan ve Romalılar arasın
da karşılaştırma yaparak kendi ırkmı yüceltici mahi
yette şöyle der: “Bizi benzer kılan şey, atalarımızdan 
devraldığımız ve İngilizler olarak bize ait olan mağrur 
yüreklilik, düşünce yüksekliği, beğeni yüceliği, özgür
lük sevgisi, sadelik ve dürüstlüktür.”^

Buna benzer duygu ve kanaatleri 18. yüzyıl başı 
Fransa’sında da görüyoruz. Her ulus, kendini övüyor 
ve başkalarını küçümsüyor.

Kısaca milliyetçi insan ve ulus, başka kesimleri, di
ğer ulusları “aşağı” görüyor, hatta daha ileri giderek 
bazan kem gözle bakıyor.

Ayrıca, iyi düşünüldüğü zaman kolayca anlaşılır ki: 
Ulusalcılık dininde insan, dolaylı olarak biraz da “ken
disine tapmakta”dır. Yani bizzat kendini, enaniyetini 
ilah edinmektedir. Çünkü ulusalcı duygular insanı ön
ce tam bir “ben” yapıyor; insandaki benlik duygusunu, 
modern adıyla “ego”yu öne çıkarıyor ve onu bir gurur 
heykeli haline getiriyor. Bundan sonra da insan herha- 
lukârda ve her fırsatta; benim milletim, benim atala
rım, benim ecdadım, benim vatanım ve toprağım, be
nim bayrağım... demeye ve ben şerefliyim, ben kahra
manım, en soylu milletin mensubuyum...” iddiasında 
bulunmaya başlıyor. Tabii ki buna gerçekten de inanı
yor.

İşte ulusalcılığın bir itikad, bir din olması da böyle 
başlıyor.

Böyle itikadi bir saplantı içinde bulunan ulusalcı in
sana göre kendi kavmi daha kahraman, daha şerefli, 
daha asil ve daha adildir.

Ve tabii, Türkiye’ye mahsus bir kanaat olmak üze
re, kendi kavmi İslamiyet’e daha çok hizmet etmiştir.

O halde önde olma, övünme, lider ülke ve imtiyazlı 
millet olma hakkı da onun olmalıdır.

İşte ulusalcı insan bu akidelerle, daha doğrusu bu 
kompleks ile, kendi bencil hislerini, egoist açlığını 
doyurmakta, okşamakta ve beslemektedir.

DİPNOTLAR
1- CiU'lton J. H ayes, M illiyerçilik : B ir  D in, .s. 227-228, 1st. 1995,

Tere. M urat Ç iftkaya.

2- A ntony D. Sim itlı, M illi Kimlik, s. 138,1st. 1994, Tere. B ahadır S i
na Şener.
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ARA DONEMDE
g e n ç l ik

M ehm et
H EKİM

etrci dönemleri iyi değerlendiril
diğinde toplumlar için yeni 
ufuklar açıldığı, maddi ve mane

vi yüccliş hamlelerinin hazırlık sallıaları 
olurlar. Ancak her “fetret” döneminin de 
müsbcl neticeler doğurduğu söylenemez. 
Bir “ara dönem” olan fetretin, zilletten 
nusrete geçiş olması için gereken ferdi 
ve sosyal gerekler yerine getirilmediği 
takdirde zilletin de ardından “yok oluş” 
kaçınılmaz bir sonuçtur. İnsanlık tarihin
de, bunalımlı dönemler yaşamış, bu dö
nemlerden daha da güçlenerek çıkmış ve 
yeni medeniyetler oluşturabilmiş millet
lerin yanısıra, tarihi misyonunu nihayet- 
lendirerek varlık sahnesinden çekilmiş 
nice toplum örnekleri de vardır. İçerisine 
düştükleri buhran neticesinde ayrılıp 
parçalanarak varlıklarını yitiren toplum- 
ların yanısıra, o toplumlara kimlik ka
zandıran değerlerin yitirilmesiyle yaşa
nan kültürel çözülüşün sonucunda bugün 
esamesi okunmayan, herhangi bir top
lumsal kimlik taşımayan veya başka top- 
lumlarm kimliklerine tamamen angaje 
olmuş nice topluluklar vardır.

Türkiye’nin de bir ara dönemden geç
tiği sıkça söylenir olmuştur. İçerisine 
düştüğü sosyal çalkantılar, toplumsal 
kimliğin temel değerleri konusunda uzun 
yıllardır bir türlü bitmeyen tartışmalar, iç 
ve dış siyasetinde hükümetlerle değiş

meyen genel geçer ana ölçülerin hala tes
pit edilmemiş olması, ülke çapında kor
kunç bir sosyal adaletsizliğin hüküm sür
mesi (bir bölgesinde insanlar hayvanlar
la ziraat yapmaya çalışırken kimilerinin 
eğlence gecelerinde tomar tomar döviz
leri har vurup harman savurması) tüm bu 
kangrenleşmiş problemler neticesinde 
toplumsal ahengin sağlanamaması ve ni
hai olarak hüküm süren sıcak çatışmalar, 
kardeş kavgaları, ülkeyi bölünmenin eşi
ğine sürükleyen tehlikeli gelişmeler, is
ter istemez Türk aydının başını iki elinin 
arasına alıp düşünmeye, yıllardır şaşmaz 
doğrular olarak uygulanan politikaları 
sorgulamaya, “nerede yanlış yaptık?” so
rusunu sormaya yöneltmiştir. Aslında bu 
sorgulama süreci yeni değil. Sancılı bir 
şekilde çok partili döneme geçişle birlik
te Türk aydını. Kurtuluş Savaşı sonrası
nın sıcak atmosferinde Türkiye Cumhu
riyeti kurulurken, alelacele belirlenmiş, 
yeterince tartışılmadan değişmez kural
lar haline getirilmiş sistemin mutlakları
nı sorgulamaya başlamıştır. Türk milleti
ne biçilen elbisenin toplumsal ölçülere 
ve şartların ortaya çıkardığı yeni gerçek
lere uymaması, ister istemez beraberinde 
yeni arayışlar doğurmuştur. Demokrat 
Parti, bu çerçevedeki arayışların yalnızca 
siyasi arenadaki versiyonudur. Ancak bu 
halkçı karşı çıkışın, halka rağınenci zih-
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niyetin demir balyozuyla 1960’da ezilmesi, liderinin 
ve ileri gelenlerinin idam edilmesi, gayet doğal bir 
zeminde gerçekleşen değişim taleplerinin mevcut 
yapmm kodamanlan tarafmdan hiç de hoş karşılan- 
mayacağmm ilk işaretleri idi. Toplumun kendi ger
çeklerinden yaşanabileceği realitesini kavrayamayan 
zihniyetin ‘60 müdahalesine benzer aleni veya örtü
lü siyasal müdahalleleri günümüze kadar birbirini iz
ledi.

1960 ihtilalinin ardmdan gençliğin siyasi şuurla- 
nışmda, örgütlenmesinde hummalı bir hazırlık döne
mi yaşandı. Resmi bir söylemle, “şer odaklarının 
devleti yıkmak için beyinleri yıkaması”ndan öte bir 
sorgulama arayış, ve sosyal tıkanıkları aşma çabasıy- 
dı bu. O güne kadar kendisine adeta sloganlarla ez
berlettirilen kavramları, gençlik ilk kez büyüteç altı
na alıyor, akıl süzgecinden geçiriyor ve daha önem
lisi kendi çözüm önerilerini geliştiriyor, bunların da
vasını güdüyordu. Bu uyanış ve hareketleniş, Türki
ye için 40-50 yıllık bir duraklama döneminin sonu 
olabilir; toplumun fikrine, siyasetine, hatta günlük 
yaşantısına kadar sokulan tabular, putlar birer birer 
yıkılabilirdi. Hangi ideolojik tercih ekseninde olursa 
olsun bu çaba asildi ve kısa süre içerisinde geniş halk 
kitleleri üzerinde önemli tesirler icra etti. Birçok fi
kir kulübü, dernek, ocaklar kurularak geliştirilen so
mut öneriler çerçevesinde sistemli bir eğitim ve ör
gütlenme çahşması yapıldı. İdealizmin her biri için 
belki tek ortak payda olduğu bu gençlik faaliyetleri 
başlangıçta üniversite çevresinde maya tutarken, za
man içerisinde tüm ülkede il il, ilçe ilçe hatta mahal
le mahalle muhtelif teşkilatlar kuruldu. Bu teşkilatlar 
bünyesinde zaman zaman demokratik tepkiler ortaya 
kondu. ‘70’li yıllarda gösterilen bu gayretlerin dina
mik, okuyan, araştıran, sorgulayan kendine güvenen, 
kimlik sahibi bir gençliğin yetişmesindeki payı bü
yük olmuştur. Uzun süreli bir durağan dönem sonra
sı gerçekleştirilen bu çabalarda, muhtelif artniyetli 
provakosyanları gözardı edersek birtakım acemilik
lerin, aşu-ı duygusallıkların, zaman zaman fevri çı
kışların doğurduğu yanlışlıklar da yaşanmadı değil. 
Belki en büyük hata, doğmalara karşı başlatılan fik
ri mücadelelerde gençliğin farkına varmadan yeni ta
bular, putlar edinmesi olmuştur. Tüm dünyadaki tec
rübelerden de istifade ederek Türkiye’nin o dönem
deki şartlarının gerektirdiği senteze ulaşmak gerekir
ken, zaman zaman ithal kahramanların posterleri du
varları süsledi. İthal marşlar tercüme edildi. İthal

bayraklar göklere çıkarıldı. İthal çözüm reçeteleri 
kutsandı ve ’80’lere gelindiğinde ise gerek fikri ge
lişimindeki aksaklıklar, gerekse olumlu bir şekilde 
yönlendirilebilecek, istifade edilebilecek bu dina
mizmden ürken “bekçiler”in tezgâhına düşen genç
lik, bu sefer ithal silaha sarılmak gibi yirmi yıllık bi
rikimleri heba edecek büyük bir çıkmaza saplandı. 
Ardından yine beklenen son: “militar müdahale”, yi
ne marşlar, yasaklar, zindanlar, sürgünler, güvercine 
nağmeler... Edinilen tecrübeyi ve günümüze bile 
damgasını vuran o dönem gençliğinin yetiştirilmesi
ni bir kenara korsak, 1960’daki noktaya U dönüşü.

1980 sonrası sosyal oluşumlarda “darbe” anayasa
sının müdahaleci tavrı temel belirleyici olmuştur. 
Süratle alternatif ılımlı akımların boy göstermesi, 
‘80 öncesi idealizminin yerini ferdi çıkar hesapları
nın doldurması, hayal kırıklığına uğrayan binlerce 
genç dimağın gittikçe kendi içine kapanmış, siyasi 
gelişmelere küskünlük içerisinde bitaraf kalması, ye
ni dönemde göze çarpan birkaç özellik... Farklı eği
limlerin önceki tezlerini bir kenara koyai'ak daha bü
yük kazanlarda tatsız tuzsuz çorbalara dönüşmesi, 
birbirlerini büyük idealler için değil; kendi küçük ki
şisel çıkarları için idare eden kaypak adamlarm hız
la yükselişi, yeni dönemde “oportünizm”! en geçerli 
ideoloji haline getirdi. “Tek tip” insana tahammül 
gösteren yeni yapı içerisinde insanların inanç ve fi
kirlerinden dolayı tahkir edildiği, en temel öğrenim 
hakkının bile sınırlandırıldığı bir vak”a iken “hoşgö
rü”, “uzlaşma” gibi yüce değerler dillerden düşmedi, 
alabildiğine sulandırıldı. Üniversite kapılarında ba
şörtüsü zulmü çeken genç kızın, bir yazısından dola
yı zindanda çürüyen aydının, çöp kutularında ekmek 
toplayan yetimin sessiz hıçkırıkları üzerinde adeta 
yamyam dansları yapıldı.

Tüm bu müdahalelere rağmen, dünya genelinde 
hızla değişen dengeler, bilgi çağının ülke sınırlarını 
aşan enformatik etkileşim şartlarında, globalleşme
nin hızla yaygınlaşması, Kızıl Çin’i bile değişime 
zorlarken Türkiye’nin bu rüzgardan etkilenmemesi
ne imkan yoktur. Işık hızında yaşanan bu değişime 
ayak uydurabilmek ise ne 1920’lerden uyarlama slo
ganlarla, ne, 80 Anayasa’sının tanımladığı hürriyet 
anlayışıyla ne de 1970’lerden kalma mücadele yön
temleriyle mümkün olamaz.

2000’li yıllara çok az kaldı. Ancak Batılı bazı stra
teji uzmanları 21. Yüzyılın çoklan başladığını ifade 
ediyor. Ona göre planlamalar yapıyorlar. Bu dönem
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de, parça parça da  olsa gençlerin yeniden biraraya 
gelmeye başlamaları, aralarında mevcut yapıyı otok
ritik yaparak çözümler geliştirmeye çalışmaları, ye
niden 21. yüzyılın gerektirdiği şai'tlarda örgütlenme
ye başlamış olmaları Türkiye için yeni bir umuttur. 
İnsanımızın seher yeli gibi beklediği bu diriliş ham
lesi, öncelikle düşünen, fikri sabitlerden uzak, her 
türlü yaklaşımı dinleyebilme özgüveni taşıyan, geç
mişi sağlıklı bir şekilde değerlendirip gereken ders
leri alırken kopyacılık da yapmadan kendi dönemi
nin perspektifini çizebilen aydın gençlerin biraraya 
gelmeleri, işbirliği yapmaları daha da önemlisi ortak 
aksiyonlarıyla gerçekleşecektir. Gayet samimi dü
şüncelerle biraraya gelen bu toplulukların herbirinin 
serhatlarda kök salan fidanlar misali gün geçtikçe 
boy attığının farkındayız. Arzumuz bu fidanların tüm 
köhnemiş anlayışlara nisbet büyümesi, güçlenmesi, 
yemyeşil bir orman meydana getirmesidir. Milleti
miz ve insanlık bu temiz havaya ve yeşile o kadar 
muhtaç ki...

Bu dirilişin ülkeyi ara dönemden düzlüğe çıkaran 
bir hamle olabilmesi, öncelikle geçmiş hataları tek
rar etmemekle mümkün olacaktır. Kısa sürede ger
çekleşecek suni kof büyümelere itibar etmemek ge
rekiyor. Kemmiyet açısından kaydedilecek büyük 
başarıların çoğu kez keyfiyetten mahrum olduğu bir 
gerçektir. Sosyal hareketler için çok kısa denebilecek 
sürelerde adeta şişirilmiş, ardından umulmadık bir 
anda fonksiyonları sona erdirilmiş nice teşebbüsler 
vardır. Çoğu kez farkına varılmadan, yapılacak gayet 
iyi niyetli faaliyetlerin, faaliyet sahiplerini bireylerin 
figüranı konumuna ittiği vakidir. Bu sebeple, işbirli
ği konusunda gayet geniş düşünceli olup, ortak pay
dalarda buluşmanın tüm yollarını olabildiğince zor
larken, uzatılacak yemlere kanmamak, çalışmaların 
bağımsızlık ilkesine gölge düşürmemek, üzerinde 
titrenecek esaslardır.

Türkiye’de mevcut sosyal ve maddi problemler
den insan hakları ihlallerinden ütopyacı dayatmalar
dan ızdırap duyan her ferdin kişisel bir karşı koyma 
mesuliyeti vardır. Hiç kimse “aman bana ne” diye
mez. Yapılan yanlışlıldara karşı duyarsız kalan şahıs 
bir süre sonra aynı muamele ile kendisi mutlaka kar- 
şılacaktır. En temelde insan olmanın asgari şartı hak
sızlığa karşı çıkmaktır. Pervasız çıkışların hayal kı
rıklıklarına sebep olacağı kesindir. Ancak aşırı ihti
yatın da fertleri “dilsiz şeytan” ithamına maruz bıra
kacağı unutulmamalıdır.

Yeni dönemde bazı kavramların yeniden büyüteç 
altına alınma gereği açıktır. Bizzat Cumhurbaşkanı 
tarafından başlatılan sistem tartışmaları Başkanlık 
konusunu gündeme getirmiş, Parlamenter sistemin 
sorgulanması sonucunu doğurmuştur. Sayın Demi
rci’in hangi niyetlerle bu konuyu açtığı ayrı bir ya
zının konusu olabilir. Ancak Susurluk’la başlayan,
28 Şubat kararlarıyla gittikçe aydınlığa çıkan, mese
lenin daha önemli bir boyutu vardır. O da, kimileri
nin “derin devlet” olarak tanımladığı, parlamento
nun da üzerinde ülkenin rotasını çizen güç odakları
nın varlığıdır. Refahyol hükümetinin cebren iktidar
dan uzaklaştırılması, Parlamento başkanının meclis
teki en küçük partilerden birisinden çıkmış olması, 
ardından İstiklal Mahkemeleri zabıtlarını aratmaya
cak bir dizi düzmece senaryoyla ülkenin en geniş 
halk desteğine sahip partisinin sistem dışına itilmesi, 
dahası yeni hükümetin de zaman zaman bazı icraat
larını istemeden yapmak zorunda kaldığını ağzından 
kaçırması, demokrasi dışı güçleri gündeme getiriyor 
ve demokratik yollarla yapılacak bir siyasi mücade
lenin milli iradeyi hakim kılmak açısından ne kadar 
anlamlı olduğunu sorgulama gereği doğuruyor. Bu
rada, partilerle yapılacak siyasi mücadelenin anlam
sız olduğundan bahsetmek istemiyoruz. Ancak tüm 
gücünü ve yoğunluğunu bu yöne teksif etmiş bir ha
reket, farkına varmadan sahte demokrasinin figüran
lığını yapmış olmaz mı? Bu çerçevede “derin dev- 
let”i tanımadan, stratejik planlamalar yapılmadan ve 
“beyin” olmaya talip bir hazırlığa girilmeden atıla
cak adımların başarı şansı olamaz. Böyle bir hazırlı
ğı da ancak düşünen, sorgulayan, birlikte hareket 
edebilen yaşı ne olursa olsun fikri genç aktivistler 
göze alabilirler. Yapılacak mücadelede kollektif ça
lışma prensibinin uyum açısından en temel ölçü ol
duğu kanaatindeyiz. Artık her şeyin en iyisini bilen, 
ekonomiden sosyolojiye her şeyden anlayan, gizem
li güçleri şahsında barındıran destansı liderler devri 
geç de olsa kapanmıştır. Günümüzün en başarılı li
derleri, en karizmatik olanlar değil; en çok iştişare 
eden, işleri çevresine en iyi dağıtabilen ve en çalış
kanlardır. Bu manada kurtuluşun fert fert şahıslarda 
başlayıp bittiğini, sihirli çözümlerin olmadığını 
unutmamak gerekiyor. Oldukça karmaşık hale gelen 
beşeri problemleri ancak uzmanlaşmak, işbirliği 
yapmak ve yüksek performanslı çalışmalar sergile
mekle çözmek mümkün olacaktır. ■
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d in d e  
HUKUK İ u m u m iy e

İNCELEME

Bu yazı Hüseyin Kâzım Kadri'nin, Türk Petrol Vakfı Kütüphanesi’nde bulunan, kendisinin 
Külliyat-ı Şeyh Muhsin-i Fânî adım verdiği yazma halindeki dinî makalelerinin 28. olan 

Dinde Hukuk-ı Umumiyye adlı makalesinin kısmen sadeleştirilmiş halidir. Metinde geçen 
ayetlerin mealleri, yine kendisine ait olan N ûr’ul-Beyan adh mealden alınmış; Farsça, 
Arahca beyit ve ibarelerin tercümeleri konulmuştur. Makalenin orijinalinin fotokopisini 

verme lütfunda bulunan sayın İsmail Kara’ya teşekkürü bir borç bilirim. (Ö. H. Ö.)

üseyin Cahid Bey 'Tanin” gazete
sinin bir baş makalesinde “Dinin 
savcısı yoktur!” demişti. Bu söz

den ne anlaşılır? Bu demektir, ki dinin hak
larını müdafaa edecek ve dine karşı işlene
cek suçlarda “âmme hukuku” namına taki
batta bulunmak vazifesiyle mükellef bir 
kimse yoktur. Bundan şu mana da anlaşılır, 
ki dinde ve dinî mevzularda “kamu yaran” 
bulunmaz; din “içtimai” ve “toplumsal 
(ma'şerî)” değil, şahsi ve ferdîdir. Bundan 
dolayı dinde “âmme hukuku”aranmaz. Ka
mu hukuk ve yararı bulunmayan şeylerde 
de umumi bir açıdan murakabeye lüzum 
kalmaz. Herkes istediğine inanır, istemedi
ğine inanmaz; sonra da kalkar başkalarının 
iman ve itikadıyla eğlenir; hatta canı ister
se ağzına gelen küfrü de söyler, söver sa
yar!. Bunlar “dini dünyadan ayırmak” iste
yenlerin nazarında bir “cürüm (suç)” değil
dir. Sonra, reis-i cumhur hakkında, velev 
imâen olsun, kınama ve kötülemede (zemm 
ve kadh), hatta ufak bir tariz ve tenkitte 
(muahaze) bulunmak bir “cürüm” olur; ve 
bunun için ceza kanununa bir madde konu
lur, cumhurbaşkanlığı makamının şan ve 
şerefini muhafaza(nın) daha ziyade o mev
kii işgal eden zata aid olması lazım gelirse 
de, bunu zaruri ve tabii görelim.. Fakat, na
sıl oluyor, ki milyonlarca din ve iman sahi
bi nazarında mukaddes sayılan ve “Ey 
Arab kavmi! Size kendi içinizden bir Rasûl 
geldi; sizin kötü akıbetinizden ve azaba uğ
ramanızdan korkar, düzelmeniz ve iman et
meniz konusunda hırslı ve müminler hak
kında şefkatli ve merhametlidir." (Tev-

be/128) yüce Kur’ânî vasfına mazhar olan 
Rasûl-i Muhterem -sallallâhu aleyhi ve sel- 
lem-’e karşı dille yapılan tecavüzler bir 
“cürüm” sayılmaz ve buna cüret eden esâ- 
fîl (bayağı/aşağılık kimseler), din-i Mu
hammedi’nin hissiyata, fikir ve vicdanlara 
hakim olduğu bir memlekette “ceza”dan 
(muahaze), “takib”den kurtulabilir?!

“Biz onları yeryüzünde fırkalara ayır
dık; onların bir kısmı salih ve mümin, di
ğer kısmı kaf irdirler. Onları ihsan ve nimet, 
helak ve intikam ile imtihan ettik, ki küfür 
ve isyandan dönsünler/vazgeçsinler!” 
(A‘râf/168)

Ümid ederim, ki Hüseyin Cahid Bey, 
sonradan “dinin müddeî-i savcısı”(nın) 
azîz’ün-z’üntikâm (düşmanlarına galip ve 
intikam sahibi, Âl-i İmrân/4) olan Allah’ın 
bizzat kendisi olduğunu anlamış ve onunla 
beraber dostlarının işledikleri “suçlar”ın 
“ceza”sını da, uğradıkları mahrumiyet 
(haybet) ve hüsranda, izmihlal ve inkırazda 
(tükeniş, bitiş) görmüştür:

“Allahu azîmüşşan her nefsin küfür ve 
isyandan kazandıklarının cezasını vermek 
için böyle yapar! O hesabı serî olandır!" 
(İbrâhim/51)

Diğer taraftan, Cahid Bey kendi fikir ve 
hissiyatına ve kanaatlerine uymayan yerler
de ve müdafaada bulunduğu “cemiyef’in 
(İttihad ve Terakki) emel ve hukukuna taal
luk eden “savcı” sıfatını takınır; tenkitler
de, itirazlarda, müdafaalarda ve davalarda 
bulunur; ve bunları ayırımcılık ve bozgun- 
culuğ:; (nifak ve şikâk) kadar götünnekten 
hâlî icalmaz!. İfratın bu derecesine kadar

Hüseyin 
KAZIM  KADRİ
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ileri gitmekle “kamu yaran” gören dostumuz ve yolda
şımız dine gelince, ona “şahsi” bir nazarla bakar, ki bu 
hal “dini dünyadan ayırmak” davasından daha müdhiş 
ve feci bir hüküm ve kanaattir!. Bu kanaata göre “din”in 
ve dinî mevzuların dünya ve hayat ile hiçbir alakası ve 
hayatı ilgilendiren hadise ve işlerle bir münasebeti bu
lunmaması lazım gelir. Fakat, kalbî ve vicdanî his ve et
kilenme, fikir, tasavvur ve kanaat namına her ne varsa, 
bunların hayat ve hayatın vasıfları ve maddi ve manevi 
mevcudiyet üzerinde bir tesiri olduğu zorunlu olarak ka
bul ediliyor da bütün fikir ve hissiyata, vicdanlara, ta
savvurlara ale’l-ıtlak hakim olan “din” bu vasıflardan 
nasıl tecrid olunabiliyor? Böyle bir hükümde bulunan 
yoldaşımız “din”in mahiyyet ve hakikatinden ve konu- 
luşundaki maksaddan, onun maddi ve manevi hayat üze
rinde vücuda getirmiş olduğu inkılablardan ya tamamıy
la cahil ve gafildir, yahud “din”in “kamu yararı” ve 
“âmme hukuku” ile ilgi ve alakasını red ve inkar ile in
sanlığı bir anarşi haline sürüklemek gibi izahı mümkün 
olmayan bir maksat arkasında koşmaktadır. İnsanlar ta
rafından konulmuş kanunlara karşı en adi ve hatta bir
çok ahvalde “zorunlu” addolunabilecek en küçük bir 
“itaatsizlik” bir “cezayı” gerektiriyor ve bunun daima 
bir “savcısı” bulunuyor da, ilahi ve dinî kanun ve mev
zulara/düzenlemelere ve huzurlu ve mutlu bir hayata gö
türen hissiyata ve akidelere karşı yapılacak tecavüzlerin 
cezadan ve muahazeden kurtulabileceğine ihtimal veri
liyor?. Buna gaflet ve cehalet demekten ziyade, insanlı
ğa karşı bir “suikast”, bir “cinayet” nazarıyla bakmak 
daha doğru olmaz mı?.

Dinin savcısı bulunmadığı takdirde, herkesin dine 
karşı işleyeceği tecavüzlerin de cezasız kalacağı muhak
kaktır. Bundan dolayıdır, ki Edirne mebusu Şeref Bey, 
Cenab-ı Rasûl-i Muhterem -sallallâhu aleyhi ve sellem- 
’i medeniyyetten, irfandan, insanlıktan mahrum (ârî) bir 
çölde, vahşet-âbâdda meydana çıkmış bir “hakîm (filo
zof/bilge)” addedebilecek kadar bir tevazu gösteriyor. 
[Milliyet gazetesinde intişâr eden makalesine atfen] ve 
Dumlupınar merasimine başkanlık eden ordu müfettişi 
Fahreddin Paşa da oradaki “meçhul askerin” onun tabi- 
rince “Memet”in Arabistan’daki Muhammed’den daha 
yüce/ulu (âlî) ve muhterem olduğunu söyleme cüretinde 
bulunuyor! "Onlara kar§ı güzel bir sabır ile sabret! On
lar azabı imkanda uzak görürler, bizse yakın görürüz’. 
(Meâric/5-7). Halbuki, Dumlupmar’m “Memet”i Ara
bistan’daki Muhammed -sallallâhu aleyhi ve sellem-’in 
ona ve onun gibi milyonlarca “Memef’lere ilham ettiği 
“din” ve “iman” sayesinde vatanını müdafaaya kalkmış 
ve bu maksadla da canını vermekten geri durmamıştır. 
Arabistan’ın Muhammed Mustafa’sı -sallallâhu aleyhi 
ve sellem- “Memet”in mensub olduğu kavme bu vazife 
hissini öğretmemiş ve Türk’ün bütün “Memet”lerini bir 
iman ve toparlayıcı merkez (cihet-i câmia) etrafında 
toplamamış olsaydı, acaba bu “Memet” ve bunların baş
larına geçen “Mustafalar” ne yapabileceklerdi? “İman”

gibi şahsi bir kanaatin ortak ve toplumsal bir hale dönüş- 
mesi(nin) en büyük muvaffakiyetlerin, zaferlerin ve in- 
kılabların gerçekleşmesini sağladığı inkar edilebilir mi? 
İnsanlığın bütün hadiselerinde ve tarihin tüm olayların
da “iman”ın tesiri görülmüyor mu? Kültür ve medeniy
yetten mahrum Arab kabilelerinin, dünya tarihinde ve 
cihan-1 insanlık aleminde vücuda getirmiş oldukları in- 
kılab, tesis ettikleri medeniyyet İslâm imanının tesirin
den başka neye atfolunabilir? Havârîlerin Garb alemin
de ve vahşet içerisinde yüzen cahil kavimler arasında 
yaptıkları inkılapta “iman” kuvvetinden başka bir güç 
(saik) görebilir miyiz? İşte, Arabistan’ın “Muhammed”i 
-sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem- beşeriyyeti refah ve 
saadete, kurtuluş ve selamete, barış ve medeniyete, en 
yüksek ahlaki ve içtimai seciyelere götüren “iman”ı il
ham eden Rasûl-i Muhterem’dir. Bunu inkar edebilmek 
için İslâmiyyet’in tüm inkılap devirlerini, eserlerini ve 
feyzlerini görmezden gelmek gerekir.

İnsanlar “bilgiye (marifet)” “iman” ile eriştiler; ve 
“iman” ile mücehhez olan beşeriyyet, hayat ve marifet 
yolunda bu sayede ileri gittiler. İlmin, kainatta hakim ve 
geçerii olan “kanun”ların ebedi ve ezeli olduğunu keşfe
debilmesi Allah’ın sıfat ve sünnetlerinin ebedilik ve eze- 
liliği hakkındaki “iman” ile müyesser olmuştur. Her me- 
deniyyetin bir “iman” ve “akide”ye dayandığını ve 
“iman (inanma) ihtiyac”nın herşeye hakim olduğunu in
kar edebilmek için insan herşeyden, hatta kendinden bi
le gafil ve cahil olmalıdır!.

Din ve akide beşer ruhuna hakim olmamış olsaydı, 
insanlık hayat vasıflarından ve faaliyetlerinden uzak ve 
mahrum kalırdı. Fikrin ihtiyaçları olduğu gibi ruhun da 
tatmin ve temin edilmesi gereken ihtiyaçları vardır. Hiç
bir millet dinden, akideden ve iman ihtiyacından bağım
sız/müstağni yaşayamaz. Her kavim ve cemaat yaşamak 
için muhtaç olduğu kuvveti, his ve fkir birliğini “iman” 
ile kazanır; insanlığı bundan mahrum etmek onu öldür
mektir. Bu hakikatten gaflet edenleri Hakk’ın;

“Biz Nûh V6' Ad kavmi gibi yalanlayan öncekileri he
lak etmedik mi? Onlara benzeyen sonrakileri de onlara 
ilhak ederiz. Her mücrim hakkında işte böyle yaparız!" 
(Mürselât/16-18)

beyanına maruz ve mahkum görürüz..
İlahi ve beşerî bütün kanunlar “kamu yaran” (insan

ların faydası) gözetilerek konulur. Kamu yarar ve huku
kuna karşı yapılacak tecavüzlerin de bir “ceza”sı ve bir 
“savcısı” vardır. İnsanlığı huzur-ı kalbine, fikir ve vic
dan sükûnuna, huzur ve refaha, saadete, kurtuluş ü fela
ha götürecek ahkamı, şer‘î ve içtimai kanunları ve ahla
ki düsturiarı çiğneme hak ve salahiyeti kimseye verile
mez; çünkü “kamu yararı”nı ihlal eder; âmme hukukuna 
taalluk eden suçlarda da herkes (birer) “savcı”dır, ki İs
lâm dininin en yüksek bir içtimai kanunu olan “emri 
bi’l-maruf ve nehyi an’il-münker” (iyilikleri emredip 
kötülüklerden sakındırma) de bunu teyid eder. Milletle
rin hayatında ve beşerî faaliyetlerde en mühim saik,

3 6  ■ ÜMRAN



müşterek ve umumi hassasiyyet ile fikir ve gaye birliği
dir, ki bu da “iman ve akide birliği” ile mümkün olabi
lir. Akıl ile ve akli idrakât (algı, anlayış) ile izahı müm
kün olmayan ruhi hadiselerle manevi ve hissî vasıflar 
iman ve akide ile pek güzel anlaşılır. Bunların doğuş ve 
yayılış tarzından ve milletlerin hayatındaki tesirlerinden 
gafil olan idarecilerin uğradıkları hüsran ve hezimetin 
sebeblerini de bu gaflette görebiliriz. “İman”ın zamanca 
akıl ve marifetin, hissî hayatın da akli hayatın önüne 
geçtiği bir hakikattir.

Fakat, tahakküm ve istibdada meyyal olan zalimlerin 
en ziyade korktuğu birşey var ise o da “umumi efkar ve 
hissiyyaf’tır (kamuoyu). Herhangi bir milletin efradını 
bir “çekici kutb” etrafında toplayan ve bir “toparlayıcı 
merkez” vücuda getiren din ve iman şahsi bir derekeye 
indirildiği ve “âmme hukuku” dışında görüldüğü takdir
de cemiyet nâm u hesabına müdafaasına imkan ve ihti
yaç kalmayacak ve bu tarzda unutulup gidecektir. İsteni
len de bundan başka birşey değildir. Arada zayi olan “iç
timai ve toplumsal (ma‘şerî)” hayatın mütegallibe ve 
zorbalar nezdinde iltizâm edilmeyeceği (destek bulma
yacağı) de aşikardır!.

Şahsi vasıfların ve herhangi bir kavim için üstünlük 
ve seçkinlik (temayüz) sebebi olan fikir ve hissiyatın iç
timai muhit ve hayattan doğduğu inkar edilebilir mi? Ve 
insanlığın hassasiyet ve faaliyetinin en büyük sâiki olan 
“iman” ve “akide”yi şahsi ve ferdî bir muhitte görmek 
doğru ve mümkün olabilir mi? İnsan cemiyetlerinin ha
yat ve bekâ kaynağı “ortak ruh”tur. “Din”in tedvîn etti
ği en büyük “içtimai kanun” da bu tarzda bir ortak ruha 
götüren “iman ve akide birliği”dir. Burada “kamu yara
rı ve hukuku” görmemek kabil midir?

Başkalarının malına göz diken zalim
Kavmin sözleri bütün bir alemi yakar
Hangi medeniyyet olursa olsun, en evvel içtimai va

zifelerin, kamu yararının fertler arasında anlaşılmasıyla 
meydana çıkmıştır. Kamu yararı fikri hakim olmamış ol
saydı, “anarşi”den başka birşey görülmezdi. Sedd-i ze- 
râyi'i (kötülüklere yolaçacak sebep ve vesileleri daha 
baştan önleme) ve ahkam-ı maniayı (önleyici hüküm
ler/tedbirler) içermeyen ve düzenlemeyen bir “kanun” 
tasavvur edilebilir mi? Bu da şahısların emel ve ihtiras
larına karşı “kamu hukuku”nu koruma ihtiyacından kay
naklanmıyor mudur?

İnsan topluluklarının “akli mevzular/lıususlar”dan zi
yade “hissî ve manevi heyecan/coşku” ile sevk ve idare 
edildiğine ve “iman”ın en yüce sâiki(nin) de bu hakika
te matuf olduğuna vakıf olan bir adam, Dumlupınar 
“Memet”inin ona bu heyecanı bahş ve ilham eden Ara
bistan’ın “Muhammed’inden -sallallâhu aleyhi ve sel- 
lem- üstün (müraccah) olduğunu -hâşâ sümme hâşâ- 
söyleyemez; ve böyle sarih bir ilhâda (küfür, dinsizlik, 
sapkınlık) düşmezdi. “Cehalet neredeyse küfür olacak
tı!” da diyebiliriz!.

Derûnî halden habersiz kaldılar; onların

Düzüp uydurduklarından Allah’a sığınırım.
Her din, koyduğu ahkam ile, içtimai hayatın bütün 

alanlarına hakim bulunur. Hiçbir fert bunun tesirinden 
kurtulamaz. Hissiyata, fikir ve itiyatlara uymayan bir is- 
tibdad hükmü yokolmaya mahkumdur; ve “hakkı tesbit 
ile hakiem kılmak ve bâtılı mahvetmek” Allah Teâlâ’nın 
şanı iktizasındandır!. Hakk’ın,

“Biz onların dünyada yaptıkları iyiliklerin de tamamen 
hoşa gittiğini (kendilerine) gösteririz”. (Furkan/23) 

beyanı elbette yerini bulacaktır.
Gaye ve fikir sirliğinden uzak ve mahrum olan bir ce

miyet çökmeye mahkumdur. Bunun en açık bir delili de 
birinci dünya savaşını takip eden mütareke devresinde 
birçok zevatın İngiltere veya Amerika mandasını iste
meleri ve milli kurtuluşu “milli istiklaP’in zevalinde 
görmeleri idi. “Türkler ile PolonyalIların intihar dehası
na sahip olduklarını” söyleyen Avrupalı bir mütefekkir 
elbette bu hükmünde isabet etmiştir!. Balkan muharebe
sinde Türk ordularının, bütün tahminlere rağmen uğra
dığı hezimetin en büyük amili, meşrutiyetin iadesini 
müteakib görülen “gaye ve fikir ihtilaf-ı” değil miydi? 
“Ortak ve toplumsal ruh” cemiyetin hayat ve bekâsını 
ve istikbalini tehdit eden musibet ve tehlikeler karşısın
da bütün batş ve şiddetiyle tecelli eder.Yunan ordusunu 
vatandan çıkarmak ve milli bağımsızlığı kurtarmak 
emeliyle Dumlupınar’da hayatını feda eden “Memet’Me- 
ri buna sevkedcn, “ortak ruh”tan başka birşey miydi? 
Fahreddin Paşa emin olsun ki müslümanlara böyle mu
kaddes ve hayat verici bir “milli ve ortak ruh” ilham 
eden de Arabistan’ın Muhammed’i ve Allah’ın Rasûl-i 
Muhterem’i -sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem- idi. 
Ben, dinin hakikatinden, imanın mahiyetinden gafil ve
ya adi bir dalkavuk (müdâhin) cahilin sözlerine o kadar 
büyük bir ehemmiyet vermem; fakat, Dumlupmar’ın 
“Memef’lerini yarın düşman ile çarpışmaya ve vatan 
için kendini fedaya mecbur edecek bir harpte orduları
mızın başında bulunacak bu gibi adamların bu fikir ve 
kanaatlanyla neye muvaffak olabileceklerini vatan ve 
millet hesabına düşünüp ye’s ve fütura düşmekten de 
kurtulamam. Hülasa, Arabistan’ın Muhammed’inden - 
sallallâhu aleyhi ve âlihî ve sellem- ve onun dininden 
feyz alan iman ve yakîn sahipleri, İslâm milleti ve IVlu- 
hammed ümmeti için hayat ve refah temin eden hüküm 
ve kanunlar ile kendilerini daima alakadar göreceklerdir. 
Fahreddin Paşa ve emsalinin revaç verdikleri küfür ve 
ilhâda (sapkınlık, dinsizlik) ve milletin “ortak ruhu”nu 
idama saik olan dalaletlere gelince, bunun için de Celâ- 
leddîn-i Rûmî’nin,

İyilerden geriye güzel sünnetleri 
Kötülerden geriye ise zulüm ve lanetleri kaldı 
sözlerini tekrar ile Allah’a iltica ederiz..

Beylerbeyi 
22 Eylül 1931

Sadeleştiren: Öm er Hakan ÖZALP
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DENEME
b il g i  

VE TOPLUM

Nurettin
ÖZCAN

p z. Adem’le dünyaya ilk adımını
I atan insanoğlu, aynı anda sonsuz

luğa doğru sürecek olan macerası
nı da başlatır. Yeryüzü, göklerin bu özenle 
hazırlanmış mavi boncuğu, belki de bera
berliği milyonlarca yıl sürecek olan insa
noğlunu yani o haşarı ele avuca sığmaz 
misafirini ağırlayacaktır.

Yeryüzü, birey ve toplum üçlüsü ara
sında sürecek olan bu beraberlik; aradaki 
ilişkilerin çok Ölçülü ve hassas bir şekilde 
korunması temel şartıyla mümkündür. Ne 
varki birey bu temel ilkeyi daima kendi 
haline olacak şekilde kullanma içgüdüsü 
ile hareket ettiği devrelerde bütün şartlan 
ve bir takım oluşumları daima toplumun 
aleyhine olacak tarzda ağırlaştırmıştır. Bi
rey yalnızca bazıları için yaşadığı sürece 
sayısız yıkımları hazırlar, tabiatının orjina- 
litesini kaybeder ve toplumun bütün ünite
lerindeki dejenerasyonu kolaylaştırır. 
Böyle bir kitlede bir süre sonra insanlık 
adına hayranlık uyandıracak sosyal hiçbir 
güzellik kalmaz, vasıflı toplum olma özel
liğini kaybeder ve kıymetsiz bir gürûh 
mertebesine iner.

Gürûh diyorum çünkü, artık bu yığın 
her ne kadar insanlardan oluşan bir kitle 
ise de insani kavramların yitirilmiş olması 
sebebi ile sosyal bir topluluk olma vasfını 
yitirmiş, insansızlaştırılmış sıradan bir ka
labalık hüviyetindedir.

Gerçekten de bu karaktere yaklaşmış 
kitlelerde sosyal bünyeyi ayakta tutan ve 
onu olgunlaştıran kavramlar da ifade ettik
leri manalar bakımından değişmeye baş
lar. Burada ferdi hürriyetin yerini, hakim 
unsurun verdiği izin ölçüsünde kullanabil
me serbestliği alır. Adalet ve hakkaniyetin

yerini de yine bir sınıfın gücü temsil eder. 
“..Yabani insan tahtadan ve taştan putlara 
tapar; modern insan etten ve kandan putla
ra” diyor Bernard Shaw....

Bu ruhen tutsak oluş hem kültürün hem 
de medeniyetin bütün hayat kavşaklarını 
tıkar. Köle efendilerinin çok ve sultanların 
hizmetçilerinin daha çok olduğu kitlelerde 
bu tutsaklık hadisesi sanki büyük bir feda
kârlık duygusu imiş gibi kendiliğinden 
başlar. Öylesine önüne geçilmez doğma
lar ve önyargılar toplum içinde oluşmaya 
başlar ki, fikir hürriyetinin yerini zincirle
rin almasına kimse mani olamaz.

Yunan mitolojisinde büyük tanrı Zeus, 
Promete’yi yalçın kayalıkların üzerinde 
zincire vurarak cezalandırır. Günümüzde 
ise kitleler kelimelerle zincirienmektedir. 
Bu yüzden özellikle düşünce ve zihin me
lekelerini ihmal etmiş veya ettirilmiş top- 
lumlarda kelimelerin ve kavramların haki
miyeti çok etkili olabilmektedir. Zira keli
meler insanı bileğinden değil ta yüreğin
den yakalar.

T. Buğra’nın bir roman kahramanı; ga
yelerinin kavramlara yanlış anlamlar yük
lemek ve nesillerin beyinlerini çürütmek 
olduğunu söylüyor. Bu o kadar tehlikeli 
bir hazırlıktır ki; adeta trafiğin çok yoğun 
olduğu bir bölgede bilgisiz bir kişiyi kır
mızı ışığın geç yeşil ışığın da dur anlamı
na geldiği gibi çok tehlikeli bir yanlışı öğ
retmeye benziyor. Tabiidirki sonuç her iki
si için de aynıdır. Çarpılmak... Evet çarpıl
maların kidesi....Böyle bir vehamet arze- 
den ve adeta balansı bozulmuş bir atmos
fer içinde birey ne bilgisinden emin olabi
lir ne de inançlarından. Çünkü lif lif çözü
len birey manen tortu haline getirilerek
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uysallaştın  Imıştır. O ysa inançsız  b ir insanın psikolojik  
varlığı düşünülm ez. Z ira  bu insan , devam lılığı o lm a
yan bir varlık  dem ektir. İnancın ferdi şahsiyette oynadı
ğı temel ro llerden  biri de, o ’nun psikolojik  dünyasına 
b ir yapı ve devam lılık  kazandırm asıd ır. İnançlar ferdin 
dünyasını inşa eden b ire r b lok  g ib id ir.'

Tabii bu rad a  kaydedilen  inançlar, geleneksel bir ka- 
bulun nesille re  pom palanm ası ile oluşturulan şartlan- 
m ışlık lar değ il, bilgi tem eline o turtu lm uş kuvvetli po 
tansiyellerdir. B öyle b ir d inam iğ i yakalayam am ış b ire
yin, m evcut şartların ı insani b ir vakar, insani b ir güç ve 
insani haysiyetle  aşabilm esi asla düşünülem ez.

T oplum lara yol gösterici k ılavuz  olarak zam an za 
m an arz-ı endam  eden fey lezoflar, düşünürler ve sözüm  
ona aydınlar, düşüncenin  bu karm aşık  sokaklarında iti
şe kakışa yürürlerken  bilim  dünyası bulduğu atom larıy 
la kainatı küçültür, astronom ide  galaksileriy le fezayı 
dev leştirir ve sibernetik  ile de kozm ik  karm aşasını keş
feder. F akat top lum ların  sosyal bünyelerindeki tra jiko
m ik serüven sürm eye devam  eder. D em ekki insan o lu 
şum uz büyük b ir m aceran ın  hem  tüm ü hem de bir par
çasıdır. M aceran ın  bü tünü  düşünce  orjinli yaratılm ış in
sanın beynin in  k ıv rım larında  yatm aktadır.

D evletin  yedinci k itab ında  E flatun, şekille cevher 
arasındaki o layların  in san lara  göründüğü şekli ile hak i
ki m ahiyeti arasındaki ikiliği nefis b ir tablo halinde tas
vir etm iştir. G ö lgeler (şartland ırıc ı bilgiler) gerçekleri 
karartm akta ve insan lar bu lunduk ları yerden sadece ha
yalleri gö reb ild ik lerinden  bu hayallere  kapılarak  arka
larında hak ikati g izleyen perdeyi yırtam am aktadırlar. 
G erçekten insan lar kend ilerine  gösterilen  şeyleri göre
bild ik lerinden  bütün bunları gerçek sanırlar. Ve daha 
ilerisini araştırm azlar. Bu şek ilde gerçek olm ayan her
hangi b ir v a k ’a gerçekm iş gibi b irtakım  sıfatlara bü rün
m üş ve halk  tarafından  gerçeğ in  kendisi olarak kabul 
görm üştür. G erçeğ in  kendisi ise ancak kendilerini in 
sanlığın yayg ın  yanlış an lay ışlarından  kurtarabilen  k iş i
ler tarafından  kavranılır. E fla tu n ’un bilgi nazariyesi 
olarak ileri sü rdüğünü  bazı in san lar b ir ik tidar nazari
yesi olarak ileri sürerler. Bu anlay ışa  göre her top lum 
da çoğunluk değil azın lık  hakim dir. Temel siyasi ger
çek bundan ibarettir.’

İşte böy le  hayallerle  a ldanm alarla , üm itlerle geçen 
yıllar türlü türlü  düşlere  göm ülerek  yitirilir.

H ind düşüncesinde  R am a krişm a; insanların sığ (yü
zeysel) kabu llerden  sıy rılıp  ak lın  değerini verm eleriyle 
kendi insani değerlerine  kavuşab ilecek lerin i ve m esele
lerin düğüm lerin i çözeb ilecek lerin i anlatır. İnsana bil
giye giden yolu gösterir. İn sana yani duyarlılığını bütün 
y ık ım lara ve köreltici bask ıla ra  rağm en hala koruyabil
m iş olan b ireye...

“B ir adam  vardı ve toprağı kazarak su arıyordu. 
K azm asını y ılm adan usanm adan  vurdu toprağa suyu 
bu labilm ek için . B ütün gün sürdürdü bu çalışm asını. 
Fakat derin lere  indikçe ve b ir tü rlü  suya kavuşm ayınca

bezginlik  duym aya başladı. Sanki boşu boşuna yorulu- 
yorm uş gibi geldi kendisine. A ln ında küm elenen te rle 
ri bir kere daha sildi e linin tersiyle. A caba bir daha, bir 
daha vursam  suyu bulab ilirm iy im  diye düşündü. K o lla
rını saran adele lerin  uyuştuğunu farketti. Son bir gay 
retle kazm ayı yakaladı ve y itirm eye başladığı um utla 
son b ir kez daha toprağı kazm aya başladı. Ama nafile  
suyu b ir türlü bulam ıyordu . A rtık bunalm ış ve um utla
rını yitiiTnişti. V azgeçti suyu aram aktan ve kazm ayı b ı
rakıp gitm ek üzere iken gaip lerden b ir ses geldi ku lağ ı
na; D aha derin lere in daha derin lere  suyu bulacaksın” 
diyordu. A dam  tazelenen  gücüyle b ir daha, bir daha 
vurdu kazm ayı ve suyu buldu.

İşte günüm üzde vurgun üstüne vurgun yiyerek boca
layan ferdi elinden tu tarak  kald ıracak  ve onu tökezle- 
m ekten kurtaracak toprağın derin lik lerinden suyu b u la 
bilm iş aydın tip lerine ihtiyaç vardır. Fakat ülkem izde 
çok defa top lum a önderlik  görevini yüklendiği söy le
nen entellektüeller, ileri m em lekettek ilerle  kıyas ed ilin 
ce toplum daki ro lünü yerine getirebilm esi için gerekli 
b irçok kabiliyetlerden  ve hepsinden  daha önem lisi, 
kendi eksik lik lerin i hakkıy la  anlayabilecek  bir zihin se 
viyesinden m ahrum dur. O , cehalet ile bilgi arasında 
kalm ıştır. E dindiği yarım  b ilg iler yüzünden çok defa 
yanlış m uhakem e yürüttüğü için m eseleleri m antık ve 
akhselim  ile düşünen okum am ış insanlardan daha geri 
seviyededir. B una rağm en fonne l (görünüş) kıym etleri 
ön planda tutan iptidai top lum larda d iplom a vesâire g i
bi hakiki kıym eti daim a şüpheli olan vasıtalar sayesin
de yüksek m evkiler elde eder veya işgal eder. Kendi se
viyesini bu okum am ış kalaba lık larla  m ukayese ettiği 
m üddetçe ekseriya  rahat ve huzur içindedir. Fakat m u 
kayese standardı değiştiğ i, yani hakiki aydınlarla k arş ı
laştığı zam an bu rahat ve huzur vahim  denecek ölçüde 
bozulur.’

Bu egzantirik  insan tipi zekâsı ile de iyilik yerine kö
tülük yapabilir. H atta zekasını m izahçıların  yaptığı g i
bi b ir eğlencc veya  bir kötü lük  unsuru olarak ku llana
bilir. H erşeyi tenk it eden, h içb ir şeyi beğenm eyen, kö
tü leyen bu kişiler o ldukça yaygın  olan bir karakter 
özelliğine, değersizlik  duygusuna (kom pleksine) sah ip 
tirler. Bu duyguların  tesiriy le  başkalarının değer ve 
önem ini küçüm serler. B aşkaların ın  değerini kabul e t
m ek kendileri için adeta b ir hakaret gibidir.

Ç ok defa hakim  bir sınıfın  tellallığını yaptığı için 
şöhret kazandırılarak  özenle ödüllendirilen  bu egzanti- 
rik en tellek tüeller halk nazarında öylesine devleşir, öy 
lesine büyüklük görün tüsü  k azan ırlar ki, her hareketle
ri m utlak doğru, dudaklarından  dökülen her söz kutsal 
b ir hüküm  gibi telakki edilir.

B undan büyük bir haz, ta rifesiz  b ir lezzet duyarlar. 
Ç ünkü k itlelere hak im iyetleri ve onları yönlendirebil- 
m eleri sahip o ldukları büyüklük  ve kudretten değil 
tem sil ettikleri im ajlardan dolayıd ır. Bazı örnekler ve
rirsek; m esela İtalyanın  ünlü faşisti M ussolini İta lya’da
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faşizmi kökleştirmeden evvel koyu bir sosyalistti ve 
fakat bunu başaramamıştı. Adolf Hitler çok kötü bir 
ressam, Amiral Göbels başarısız bir tiyatro yazarı ve 
Rossenberg değersiz bir mimardı. Evet bu insanlar asıl 
ilgi ve hizmet alanlarındaki başarısızlıklarını çok farklı 
sahalarda telafi ettiler. Başarılı olduklarını söyleyebilir 
miyiz bilmiyorum. Hayatta iken yüreklerde büyük kor
kular yaşattılar. Ölüp gittiklerinde de milyonlarca can
sız bedeni kendilerinden birer anı olarak bıraktılar.

İngiltere’yi demir yumruklarıyla yöneten Cromwell 
yakınında bulunanlara; kendisini çılgınca alkışlayan 
halkı için şöyle söylüyordu: “Bakın bugün beni çılgın
ca alkışlayan bu güruh, yarın beni idam sehpasına gö
türürlerken yine aynı alkış ve coşkuyla yuhlayacaktır.” 
Gerçekten de yanılmamıştı ekselans-Ölümünden sonra 
halk onun topraktan çıkardığı başını mızrağa takarak 
sokaklarda gezdirdi ve yuhaladı. İnsanın artık ait oldu
ğu yere oturması gerekiyor. Satrançta vezir olmak ya da 
hiç olmazsa kale olmak dururken ne diye piyon olup 
hep tek kare üzerinde zıplarız? Oysa ardımızda binler
ce yıllık medeniyet örnekleri var. Geçmiş medeniyetle
rin yaşadıkları trajedileri anlayamazsak toplum adına 
beklediğimiz ödül törenini hiçbir zaman göremeyece- 
ğiz.

İttihat ve Terakki Cemiyeti, daha İstanbul’a gelme
den inkılabın dayandığı askerlerden birini, Binbaşı En
ver’i Selânik’e davet ediyor. Talat Bey bir istasyon tre
nine biniyor ve Enver’i bir köşeye çekerek “Selanik’te 
büyük bir kalabalık seni bekliyor, her taraf bayraklarla 
donatıldı sen şimdiden sonra milli kahramansın, buna 
göre hareket et. Buna lüzum var” diyor.

Bizzat Talat Bey’e “Büyük Siyasi”, Abdülhak Ha- 
mid’e “Dahi Şair” Rıza Tevfik’e “Milli Filozof’, Meh- 
med Emin’e “Milli Şair” elbiseleri hep aynı şekilde he
men hemen aynı merasimlerle giydirildi. Bu hareket 
hiç şaşmadan yürütülerek Ertuğrul Muhsin’e “Milli 
Aktör” nişanı takılır.

Shakespeare’nin ünlü Julius Caesar oyunundaki 
kahraman Cassms hem sorar soruyu hem de cevabını 
yine kendisi verir;

Öyleyse ne diye zorba olur bu Caesar?
Zavallı adam! Biliyorum niçin kurt olduğunu:
Romalıları birer koyun görüyor da ondan.
Aslan kesilmezdi, Romalılar ceylan kesilmese.
Evet, insanı kurtarıveren hep bir adım atıvemnesi ol

muştur. İleriye doğru bir adım atıvermek. Güneşi belki 
göremiyoruz ama pırıltıları hala ufuklarda. İnsanlığın 
geleceğine dair kaderi değiştirenleyiz onaylasak da 
onaylamasak da... ama ya toplumun kaderini?!. İşte ba
yım o bizim beynimizin kıvrımlarında.

Başımızı dik tutturacak sevdayı bize ilham edecek o 
kadar çok şey var ki.. O iki mahkumu hatırlayın. Hani 
o Fransa Guyanası’ndaki iki kürek mahkumunu. Gece
nin bir yarısında birisi hücresinin daracık mazgalların
dan dışarıya her bakışında yeis içinde önlerindeki ba

taklığı görür, diğeri ise aynı mazgallardan umutla gök
lerdeki yıldızları seyrediyordu. İşte fark burada. Peki 
ya biz? Şöyle bir bakıverin etrafınıza. Hatta kendinize 
bakın daha sonra. Ne görüyorsunuz? Ben söyliyeyim; 
Hani bazı insanlar vardır sonradan pişman oldukları bir 
işi yaptıklarında kafalarını duvarlara vururlar ya işte bi
zimki de öyle, fakat biz bu işi biraz daha farklı yapıyo
ruz. Yani önce kafamızı vuracağımız duvarı örüyoruz 
sonrada karşısına geçip bütün gücümüzle vuruyoruz. 
İşte bu sebeple sürekli saadet tasavvurlarımız soluyor. 
Bu yüzden umutlarımız bitkin. Toplumda görebildikle
rimiz yalnızca sitemler ve gözyaşları.

Uzun bir nehirdir satranç
Kıvrak ve uzatarak oyunu
Nice Güneş batışını yerinde görmüş boyunu
Oysa veba tarihçileri bilmemişlerdir.
Her karenin bir karşı veba girişimi olduğunu 
Göğe bezgin bakanların bir türlü öğrenemediği 
Bir oyundur satranç 
Evet ilk aşk gibi bir şeydir ilk açılış 
Artık dönüş yoktur 
Kuşku bağışlanmasa da 
Tedirginlik doğal sayılabilir 
Ancak yürümenin dışında 
Bütün eylemlerin adı; kaçış kaçış kaçıştır.*̂  
Kafalarımıza önyargılarla ve türlü aldanışlarla ku

rulmasına ses çıkarmadığımız o lanetli cehaletin impa
ratorluğunu yıkalım. Homeros’un İlyada’sında kabaca 
söylenilmiş bir parça vardır: “Güzel efendim, otur ve 
senden üstün olanların sözlerini dinle..

İnsanlık kurtulmak için hangi yola girdiyse iyi kul
lanmadığı ya da tercihini doğru yapmadığı için felake
tini de bu yolla yaşar.

Artık insanımız düşünce denilen olayla akordunu ta
mamlamak zorundadır. Ve artık düşlerimizi süsleyen 
güzellikler bizim olmalı.

Çağdaş insanı önüne katan hırs; menfaat. Hayatın ta
dını çıkannak tek kaygımız. Bahtsızlıkları muduluğa 
kavuşturmak kimsenin umurunda değil. Bir takım feda
karlıklara katlanır görünüşümüz, ayaklanmaları önle
mek için. Her geçen gün imtiyazların sayısı arttı. İhti
raslar körüklendi. Fedakarlığa yanaşan yok. Acaba git
tikçe baykuş hastalığına mı yakalanıyoruz? Çünkü ne 
kadar ışık verilirse o kadar az görüyoruz. Cehalet bir 
tür Daltonizmdir. Bilge kişi gökkuşağını yedi rengiyle 
kucaklayandır. ■
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3 Prof. Dr. Erol G üngör/G eri Kalm ış A ydınlar/s. 238.
4 A lfred A dier/lıısam  Tanım a Sanatı/.s. 156.
5 Sam et A ğaoğlu/B abam ın Arkada-şları .s. 13.
6 llham i Ç içek/G öğekin/s.21.
7 D avid Spitz/A nti-D em okratik-D iişünce-Şckilleri/s.203.
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MÜDAHALE BİLDİRİLERİ

Ordu-Politika ilişkilerini irdelediğimiz bu sayımızda, yakın tarihte Ordunun politik hayata 
müdahale geleneğini yansıtan belgelere yer veriyoruz.

Başlangıcı bir hayli eskilere, Osmanlı’ya ve hatta eski Türk devletlerine kadar götürülebilirse 
de Türkiye’de bugün egemen olan asker güdümlü siyasal yaptmn temelleri, 27 Mayıs ihtilali ve 

sonrasında aranmalıdır. Ve denebilir ki, Ordunun siyasal hayatı vesayeti altına alma sürecinin 
ve bu alana müdahalesinin hukuki zeminleri de aym dönemde oluşturulmaya başlanmıştır. Bu 

itibarla, belgeleri, bildirileri 27 Mayıs itibariyle sıralamayı uygun gördük.
Belgeler incelendiğinde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Şubat Askeri müdahalelerinin 

sadece ifade ettikleri anlam itibariyle değil, aynı zamanda, gerekçeleri, hazırlanış biçimleri, 
söylemleri ve sonuçları bakımından da birbirine ne kadar benzer olduğu görülecektir.

Belgelerin, Umran’ın ilk sayfalarında yer alan yazılarla birlikte incelenmesi konu 
bütünlüğünü temin etmek bakımından daha uygun olacaktır.

" ^ 27 Mayjs 1961 İhtifal Bildirisi-i-  ̂ ^
(Ankara Radyosunda saat 05.25'te Kurmay Albay 

Alparslan Türkeş Tarafından okunmuştur) J

Dikkat... Dikkat Muhterem Vatandaşlar!
Radyolarınızın başına geçiniz. Güvendiğiniz Silah

lı Kuvvetlerinizin sesi bir dakika sonra sizlere hitap 
edecektir.

Bugün demokrasimizin içine düştüğü buhran ve 
son müessif hadiseler dolayısıyle ve kardeş kavgasına 
meydan vermemek maksadiyle Türk Silahlı Kuvvetle
ri memleketin idaresini eline almıştır.

Bu hareketle Silahlı J^uvvetlerimiz, partileri içine 
düştükleri uzlaşmaz durumundan kurtarmak ve parti
ler üstü tarafsız bir idarenin nezaret ve hakemliği al
tında en kısa zamanda adil ve serbest seçimler yaptı
rarak idareyi hangi tarafa mensup olursa olsun seçimi 
kazananlara devir ve teslim etmek üzere girişmiş bu
lunmaktadır. Girişilmiş olan bu teşebbüs hiçbir şahsa 
veya zümreye karşı değildir. İdaremiz hiç kimse hak
kında şahsiyete mütaallik tecavüzkâr bir fiile teşeb
büs etmeyeceği gibi edilmesine de asla müsamaha et
meyecektir. Kim olursa olsun ve hangi partiye men
sup olursa olsun her vatandaş, kanunlar ve hukuk 
prensipleri esaslarına göre muamele görecektir. Bü

tün vatandaşların, partilerin üstünde, aynı milletin ay
nı soydan gelmiş evlatları olduklarını hatırlayarak ve 
kin gütmeden birbirlerine karşı hürmetle anlayışla 
muamele etmeleri, ıstıraplarımızın dinmesi ve milli 
varlığımızın selameti için zaruri görülmektedir. Kabi
neye mensup şahsiyetlerin Türk Silahlı Kuvvetlerine 
sığınmalarını rica ediyoruz. Şahsi emniyetleri kanun 
teminatı altındadır.

Müttefiklerimize, komşularımıza ve bütün dünyaya 
hitap ediyoruz. Gayemiz Birleşmiş Milletler Anayasa- 
sı'na ve insan hakları prensiplerine tamamiyle riayet
tir. Büyük Atatürk'ün, "Yurtta sulh, cihanda sulh!" 
prensibi bayrağım izdir. Bütün ittifaklarımıza ve taah
hütlerimize sadıkız. NATO'ya inanıyoruz ve bağlıyız. 
CENTO'ya bağlıyız.

Tekrar ediyoruz; düşüncelerimiz, yurtta sulh, ci
handa sulhtur. Türkiye dahilinde bütün garnizonlar
daki Garnizon komutanları o yerin mülki ve askeri 
idaresine el koyacaklar ve vatandaşların her hususta 
emniyetini sağlayacaklardır.
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Milli Birlik Komitesi Başkanı Orgeneral Cemal Gürsel'in 
27 Mayıs 190Ö tafihinde saat J^'rfa radyoda yaptığı konuşma

"Aziz Türk Milleti!
Bir aydan beri memlekette cereyan eden ve mille

ti süratle korkunç buhranlara sürükleyen hadiseleri 
biliyorsunuz. Bu gidişin memleketi kanlı bir kardeş 
kavgasına da götürmekte olduğunu her aklı başında 
vatandaşın takdir edeceğine kaniim.

Dünya ahvali her gün biraz daha kötüye giderken 
vatanımızın bu şuursuz politika ihtirası yüzünden 
maddeten ve manen perişanlığa sürüklenmesi vic
dan sahibi bütün vatandaşları dilhûn ettiğine de ka
niim. Bu hal nereye kadar gidecek ve bu feci akıbe
te hissiz ve alakasız seyirci mi kalmak lazım? İşte va
tandaşlarım. Bu ahval-i ıstırap içinde aylardan beri 
düşündüm ve bu zevata çıkar yolları gösterdim. Fa
kat onlar kapıldıkları politika ihtiraslarının şuurlarına 
verdiği bozukluklar dolayısıyla dinlemediler ve işi 
zorla yürütmek sevdasına düştüler. Çıkarılan kanun
lar, takip edilen hareketler Türk Milletini zincire vur
mak kasdmda olduklarını gösteriyor. Bu asırda böyle 
bir idarenin, böyle bir hareketin olabileceğini tasav
vur etmek Türk Milletini hissiz bir sürü olarak kabul

etmek demektir. Hayır vatandaşlar, Türk Milleti his
siz bir sürü değil, belki bir çoğu okuma yazma bil
mez; ananevi bir iştiyakla daha çok okumuş yazmış 
memleketlerden daha çok fikri selime, aklıselime, 
vicdana ve vekara sahiptir. İşte bu düşünce ve müla
hazalarla bu feci gidişe son vermeğe karar verdim. 
Ve devletin idaresine el koydum. Derhal bütün va
tandaşlara şunu ifade etmek isterim ki, asla bir dikta
törlük hevesinde değilim. Bütün emelim süratle bu 
memlekette temiz ve dürüst bir demoktarik nizamı 
kurmak ve devletin idaresini milletin iradesine ter- 
ketmektir.

Bana inanınız ve güveniniz. Bütün Milletin benim
le beraber olduğuna inanıyorum. Birçok menfaatpe
restler, midesini ve vicdanını paraya bağlamış olan
lar, bu harekete karşı şer veya bir teşebbüste buluna
bilirler. Bunlara karşı asla müsamaha edilemeyeceği
ni bütün vatandaşlarıma temin ederim. Kötü ruhlu 
olanlardan bile memleketin bu nazik anında biraz 
olsun vicdanlarını harekete getirerek çalışmalarımı
za yardım etmeseler bile engel olmamalarını isterim.

İİIİ! 12 Marta 960 Muhtırası

12 Mart Muhtırası'nm Amacı Nedir?
1- Parlamento ve Hükümet süregelen tutum, görüş 

ve icraatıyla yurdumuzu anarşi, kardeş kavgası, sos
yal ve ekonomik huzursuzluklar içine sokmuş, ATA- 
TÜRK'ün bize hedef verdiği çağdaş uygarlık seviye
sine ulaşmak ümidini kamuoyunda yitirmiş ve Ana- 
yasa'nın öngördüğü reformları tahakkuk ettirmemiş 
olup, Türkiye Cumhuriyetinin geleceği ağır bir tehli
ke içine düşürülmüştür.

2- Türk Milletinin ve sinesinden çıkan Silahlı Kuv
vetlerinin bu vahim ortam hakkında duyduğu üzün
tü ve ümitsizliği giderecek çarelerin, partilerüstü bir

anlayışla Meclislerimizce değerlendirilerek mevcut 
anarşik durumu giderecek ve Anayasa'nın öngördü
ğü reformları ATATÜRK'çü bir görüşle ele alacak ve 
inkılâp kanunlarını uygulayacak kuvvetli ve inandırı
cı bir hükümetin demokratik kurallar içinde teşkili 
zaruri görülmektedir.

3- Bu husus süratle tahakkuk ettirilmediği takdirde 
Türk Silahlı Kuvvetleri kanunların kendisine vermiş 
olduğu Türkiye Cumhuriyetini korumak ve kollamak 
görevini yerine getirerek, idareyi doğrudan doğruya 
üzerine almağa kararlıdır."

12 Eylül 1980 İhtilali 
1 Num^ralrBildİFİ

Turk Silahlı Kuvvetlen buğun ulke yönetimine bü
tünüyle el koymuştur.

Milli Güvenlik Konseyi'nin (bir) numaralı bildirisi 
şöyledir:

"Yüce Türk M illeti:
Büyük Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkesi ve mil

leti ile bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti 
son yıllarda izlediğiniz gibi dış ve iç düşmanların 
tahriki ile varlığına, rejimine ve bağımsızlığına yöne
lik fikri ve fiziki haince saldırılar içindedir. Devlet 
başlıca organlarıyla işlemez duruma getirilmiş, ana
yasal kuruluşlar tezat veya suskunluğa bürünmüş, si
yasi partiler kısır çekişmeler ve uzlaşmaz tutumlarıy

la devleti kurtaracak birlik v.e beraberliği sağlayama
mışlar ve lüzumlu tedbirleri almamışlardır. Böylece, 
yıkıcı ve bölücü mihraklar faaliyetlerini alabildiğine 
artırmışlar ve vatandaşların can ve mal güvenliği teh
likeye düşürülmüştür. Atatürkçülük yerine irticaî ve 
diğer sapık ideolojik fikirler üretilerek sistemli bir şe
kilde ve haince ilkokullardan üniversitelere kadar 
eğitim kuruluşları idari sistemi partiler ve nihayet 
yurdumuzun en masum köşelerindeki yurttaşlarımız 
dahi saldırı ve baskı altında tutularak bölünme ve iç 
harbin eşiğine getirilmişlerdir. Kısaca devlet güçsüz 
bırakılmış ve acze düşürülmüştür.

Aziz Türk Milleti:
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işte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç H iz
met Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kol
lama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına 
emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getir
me kararını almış ve ülke yönetimine bütünü ile el- 
koymuştur. Girişilen harekâtın amacı, ülke bütünlü
ğünü korumak, milli birlik ve beraberliği sağlamak, 
muhtemel bir iç savaşı ve kardeş kavgasını önlemek, 
devlet otoritesini ve varlığını yeniden tesis etmek ve 
demokratik düzenin ilerlemesine mani olan sebeple
ri ortadan kaldırmaktır.

Parlamento ve hükümet feshedilmiştir. Parlamento 
üyelerinin dokunulmazlığı kaldırılmıştır. Bütün yurtta 
sıkıyönetim ilan edilmiştir. Yurt dışına çıkışlar yasak

lanmıştır. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sürat
le sağlamak bakımından saat 05.00'den itibaren ikin
ci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı konulmuştur. 
Bu kollama ve koruma harekatı hakkındaki teferruatlı 
açıklama bugün saat 13'deki Türkiye radyoları ve te
levizyonun haber bülteninde tarafımdan yapılacaktır.

Vatandaşların sükunet içinde radyo ve televizyon
ları başında yayınlanacak bildirileri izlemelerini ve 
bunlara tam uymalarını ve bağrından çıkan Türk Si
lahlı Kuvvetleri'ne güvenmelerini beklerim.

Kenan EVREN 
Orgeneral, Genelkurmay ve 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanı.

İ l i » :

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden bildi
rilmiştir.

1- Milli Güvenlik Kurulu, 28 Şubat 1997 günü, Sa
yın Cumhurbaşkanı başkanlığında, Başbakan, Genel
kurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Kuvvet Ko
mutanları, Jandarma Genel Komutanı ve Milli Güven
lik Kurulu Genel Sekreteri'nin iştirakleri ile Çankaya 
Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nde aylık olağan toplantısını 
yapmıştır.

1- Kurulun bu toplantısında; bölücü terörle mücadele 
de şimdiye kadar alınan tedbirler ve elde edilen sonuç
ların genel bir değerlendirmesi yapılmış, mücadelenin 
devletimizin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne 
gönülden inanmış, bu inancı sonsuza dek sürdürmeye 
azimli halkımızın, basınımızın devletin bütün kurum ve 
kuruluşlan ve milli iradenin sembolü olan yüce parla
mentonun destekleri ile çok olumlu bir noktaya ulaştığı 
müşahade edilmiştir.

Elde edilen bu sonuçların, bundan sonra halkımızın 
huzur ve güvenliğine, ekonomik, sosyal, kültürel ve si
yasal yaşamına olumlu olarak yansıması için bu konu
da alınacak tedbirlerin bir plan dahilinde süratle yürür
lüğe konulması gerektiği hususunda görüş birliğine va
rılmıştır.

Alınacak olan bu tedbirlerin güvenlik içinde gerçek
leştirilebilmesi bakımından halen dokuz ilde devam 
etmekte olan olan olağanüstü hal uygulamasının, 30 
Mart 1997 tanhinden itibaren dört ay daha uzatılması 
uygun bulunmuş ve bu görüşün Bakanlar Kurulu'na 
bildirilmesine karar verilmiştir.

3- Toplantıda, Kıbrıs sorunu ve Yunanistan'la ilişkilerle 
ilgili durum değerlendirmesi yapılmış, bu konuda Türki
ye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumayı amaç
layan siyasi, ekonomik ve askeri tedbirler uygun buluna
rak Bakanlar Kurulu'na bildirilmesine karar verilmiştir.

4- Toplantıda bilhassa, anayasa ile Atatürk milliyetçi
liğine bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ola
rak belirlenen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı 
çağdışı bir kisve altında zemin oluşturmaya yönelik re

jim aleyhtarı faaliyetler de gözden geçirilmiş;
• Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını, Atatürk ilke ve 

inkılapları 'doğrultusunda çağdaş medeniyet yolunda, 
demokratik sistem içerisinde ilerlemesini teminat altına 
alan Anayasa ve Cumhuriyet yasalarının uygulanma
sından asla taviz verilmemesi gerektiği,

• Anayasa'nın tanımladığı Cumhuriyetin Demokra
tik, Laik ve Sosyal hukuk devlet ilkelerinin sağlıklı bir 
şekilde düzenlenmesine imkan sağlayacak güvenlik, 
huzur ve toplumsal banşın önem ve öncelik taşıdığı,

• Cumhuriyet ve rejim aleyhtarı yıkıcı ve bölücü grup
ların, laik ve antilaik ayrımı ile demokratik ve sosyal hu
kuk devletini güçsüzleştirmeye yeltendikleri,

• Türkiye'de laikliğin sadece rejimin değil, aynı za
manda demokrasinin ve toplum huzurunun da temina
tı ve bir yaşam tarzı olduğu,

• Devletin yapısal özünü oluşturan sosyal hukuk 
devleti ve adaletlikleri anlayışından vazgeçilmeyeceği, 
yasalarla belirlenmiş kuralların gözardı edilerek yapı
lan çağdışı uygulamaların da hukukun üstünlüğü ilke
siyle bağdaşmayacağı,

• Türkiye'nin 1997 yılı içinde, AB'ne tam üye ola
cak ülkeler listesine girmeyi öncelikli bir hedef olarak 
sürdüğü böyle bir dönemde resmi ve sivil kurum ve 
kuruluşların bu sürece katkıda bulunmasının gerekli 
olduğu, bu sebeple; demokrasimiz hakkında kuşkulara 
yol açacak, Türkiye'nin yurtdışındaki imajını ve itiba
rını zedeleyecek her türlü spekülâsyona son vermek 
gerektiği, Türkiye Cumhuriyeti'nin laik, demokratik, 
insan haklanna saygılı, sosyal bir hukuk devleti oldu
ğu yönündeki temel ilkelerinin Anayasamızın ve dev
letimizin teminatı altında olduğu, rejimin; kendisine 
ve geleceğine yönelik tartışmaların, içinde bulunduğu
muz ortamda Türkiye'ye yarardan çok zarar verdiği,

• Açıklanan bu esaslar aksine davranışların, toplu- 
mumuzda huzur ve güveni bozarak yeni gerginliklere 
ve yaptırımlara neden olacağı değerlendirilmiş.

Bu konularda alınacak ve alınması gereken tedbirler 
uygun bulunarak bu tedbiderin Bakanlar Kurulu'na 
bildinimesine karar verilmiştir."
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1- Anayasamizda Cumhuriyet'in temel nitelikleri 
arasında yer alan ve yine Anayasa'nın 4'üncü mad
desi ile teminat altına alınan laiklik ilkesi büyük bir 
titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun korunma
sı için mevcut yasalar uygulamada yetersiz görülü
yorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır,

2- Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okul
lar, devletin yetkili organlarınca denetim altına 
alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği M illi Eği
tim Bakanlığı'na devri sağlanmalıdır.

3- Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle 
Cumhuriyet, Atatürk, vatan millet sevgisi, Türk mil
letini çağdaş uygarlık düzeyine çıkarma ülkü ve 
amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli 
mihrakların etkisinden korunması bakımından;

a) 8 yıllık  kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulama
ya konulmalı.

b) Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin is
teğine bağlı olarak, devam edebileceği Kur'an 
kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğu ve 
kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari 
ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

4- Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılapla
rına sadık, aydın din adamları yetiştirmekle yükümlü, 
milli eğitim kuruluşlarımız, Tevhid-i Tedrisat Kanu- 
nu'nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.

5- Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler 
belli çevrelere mesaj vermek amacıyla gündemde 
tutularak siyasi istismar konusu yapılmamalı, bu te
sislere ihtiyaç varsa, bunlar Diyanet İşleri Başkanlı- 
ğı'nca incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili ma
kamlar arasında koordine edilerek gerçekleştiril- 
melidir.

6- Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş 
tarikatların ve bu kanunda belirtilen tüm unsurların 
faaliyetlerine son verilm eli, toplumun demokratik, 
siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi ön
lenmelidir.

7- İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şu
ra kararları ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)'nden 
ilişkileri kesilen personel konusu istismar edilerek 
TSK'yı dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı 
medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları 
aleyhindeki yayınları kontrol altına alınmalıdır.

8- İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı 
örgütlerle irtibatları nedeniyle TSK'dan ilişkileri kesi
len personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarında 
istihdamı ile teşvik unsuruna imkan verilmemelidir.

9- TSK'ya aşırı dinci kesimden sızmaları önle
mek için mevcut mevzuat çerçevesinde alınan ted
birler; diğer kamu kurum ve kuruluşları, özellikle

üniversite ve diğer eğitim kurumlan ile bürokrasi
nin her kademesinde ve yargı kuruluşlarında uygu
lanmalıdır.

10- Bu maddenin tam metnini Türkiye'nin ulus
lararası ilişkilerini ilgilendirdiği için yayınlayamı- 
yoruz.

11- Aşırı dinci kesimin Türkiye'de mezhep ayrı
lıklarını körüklemek suretiyle toplumda kutuplaş
malara neden olacak ve dolayısıyle milletimizin 
düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok 
tehlikeli faaliyetler yasal ve idari yollarla mutlaka 
önlenmelidir.

12- T C . Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk 
Ceza Yasası, ve bilhassa Belediyeler Yasası'na aykı
rı olarak sergilenen olayların sorumluları hakkında 
gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda sonuç
landırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması 
için her kademede kesin önlemler alınmalıdır.

13- Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya ç ı
kan ve Türkiye'yi çağdışı bir görünüme yöneltecek 
uygulamalara mani olunmalı, bu konudaki kanun 
ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden 
ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle 
uygulanmalıdır.

14- Çeşitli nedenlerle verilen kısa, ve uzun namlu
lu silahlara ait ruhsat işlemleri polis ve jandarma 
bölgeleri esas alınarak yeniden düzenlenmeli, bu 
konuda kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tü
feklere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir.

15- Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı 
amaçlayan ve denetimden uzak rejim aleyhtarı ör
güt ve kuruluşlar tarafından toplanmasına mani 
olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında kurban 
derisi toplattırılmamalıdır.

16- Ö zel üniforma giydirilm iş korumalar ve bu
na neden olan sorumlular hakkında yasal işlemler 
ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür yasa dışı uy
gulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate 
alınarak, yasa ile öngörülmemiş bütün özel koru
malar kaldırılmalıdır.

17- Ülke sorunlarının çözümünü "M illet kavramı 
yerine ümmet kavramı" bazında ele alarak sonuç
landırmayı amaçlayan ve bölücü terör örgütüne de 
aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren giri
şimler yasal ve idari yollardan önlenmelidir.

18- Büyük kurtarıcı Atatürk'e karşı yapılan saygı
sızlıklar ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında- 
ki 5816 sayılı kanunun istismar edilmesine fırsat ve
rilmemelidir."

(19 Mart 1997 Sabah)
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"28 Şubat 1997 tarihli MGK toplantısından beri 
TSK'yi hedef alan bazı beyan, yorum ve açıklamalar 
yapılmaktadır.

TSK Anayasal bir kuruluştur. Görev ve sorumluluk
ları yasalarla tesbit edilmiştir.

TSK geleneksel görev bilinci ve vazife anlayışı ge
reği, emrinde olduğu yüce milletimizin güvenliğiyle 
Anayasamızın temel niteliklerinin korunmasında ve 
yasaların kendisine verdiği yetki ve sorumluluğun 
hudutlarının teyit ve tesbitinde fevkalade hassastır.

Bu hassasiyet, TSK'nin özünde var olan demokra
siye bağlılığından doğmaktadır.

Yüce Türk Milleti, Atatürk'ün kendilerine emanet

ettiği laik ve demokratik cumhuriyetin tüm imkanla
rından istifade ederek, çağdaş medeniyet yolunda 
azimle ilerleyecektir. Buna hiç kimse mani olamaz 
ve olamayacaktır.

Hal böyle iken, zaman zaman TSK'yi siyasi pole
miklere konu etme şu veya bu şekilde silahlı kuvvet
leri siyasetin içindeymiş gibi göstermek üzüntü veri
cidir.

MGK yasal bir platformdur. Komutanlar, görüş ve 
düşüncelerini MGK'nin bir üyesi olarak, burada öz
gür bir şekilde dile getirmektedir. Kamuoyuna say
gıyla duyurulur."

■ "Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kaynaklanmış hiçbir 
sebep ve dayanak olmadığı halde, ortaya atılan çir
kin söylentilerin altında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 
Ağustos 1998'de komuta kademesini arzu ettiği şe
kilde oluşturmak istemesinin yattığı yorumlarına yer 
verilmektedir.

İleri sürülen bu sav tamamen yanlış ve gerçek dı
şıdır. Asılsız ve hayal ürünü bu mülahazalar, Türk Si
lahlı Kuvvetleri komuta kademesi içerisine nifak sok
maya, bölmeye ve zayıf düşürmeye yönelik, esef ve
rici iz'an ve insaf ölçülerine sığmayan hezeyanlar 
olarak değerlendirilmiştir. Son günlerde ülkenin acil 
çözüm bekleyen bunca sorunlarıyla uğraşmak yeri
ne, silahlı kuvvetlerimizin içte ve dışta bu kadar yo
ğun gayretler içerisinde bulunduğu bir dönemde 
Türkiye'nin içeride ve dışarıda itibar ve görüntüsünü 
zedeleyecek yanlış ve hayali konuların basında yer 
alması ve bununla kamuoyunun meşgul edilmesi, 
sağduyulu herkesi derinden üzmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev değişimi, her za

man şanlı mazisine, kökleşmiş geleneklerine ve hu
kuk kurallarına uygun olarak cereyan etmektedir. Si
lahlı Kuvvetlerin hiçbir komutanı makam ve rütbe 
hırsı içinde olmamıştır. Bundan böyle de olmaya
caktır.

Görevi devralacak komutanların, laik Türkiye 
Cumhuriyeti'nin şanlı bayrağını daha da yüksekler
de, aynı heyecan ve anlayışla dalgalandıracağından 
hiçkimsenin şüphesi olmamalıdır.

Her zaman milli birlik ve beraberliğimizin huzur 
ve güvenliğimizin en büyük teminatı ve cumhuriye
timizin bekçisi olan Türk Silahlı Kuvvetleri, büyük 
bir görev aşkı ve özveri ile yurt görevlerini icra eder
ken, kendisine yönelik haksız ve maksatlı söylentile
ri üzüntüyle izlemektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri; demokrasinin ve anayasa
da temel ilkeleri belirtilen Türkiye Cumhuriyeti'nin 
en büyük güvencesi, kollayıcısı ve koruyucusu ol
muştur ve olmaya devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

26 Nisan 1997 MGK Bildirisi

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden bil
dirilmiştir.

1- M illi Güvenlik Kurulu, 26 Nisan 1997 tarihinde 
Sayın Cumhurbaşkanı başkanlığında Başbakan, Ge
nelkurmay Başkanı, Dışişleri Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı, M illi Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, 
Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komuta
nı, Jandarma Genel Komutanı ve MGK Genel Sekre- 
terliği'nin iştirakleriyle Çankaya Cumhurbaşkanlığı 
Köşkü'nde aylık olağan toplantısını yapmıştır.

Gündem konularıyla ilgileri nedeniyle Adalet Ba
kanı Şevket Kazan, Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağ
lam ve Turizm Bakanı Bahattin Yücel, toplantının bir

bölümüne katılmışlardır.
2- Kurulun bu toplantısında; ülke genelindeki gü

venlik ve asayiş durumu ile Türkiye'nin güvenliğini 
doğrudan ilgilendiren dönemin önemli dış politik 
gelişmeleri gözden geçirilmiştir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde gü
venlik güçlerimiz tarafından bölücü teröre karşı veri
len başarılı mücadele sonucu, bu bölgelere yönelik 
olarak hazırlanmış bulunan ekonomik, sosyal ve kül
türel destek programlarının uygulanması için uygun 
ortamın sağlandığı değerlendirilmiş ve bu program
ların bir an önce hayata geçirilmesi hususunda gö- 
rüşbirliğine varılmıştır.
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3- Toplantıda Turizm Bakaniiğı'nca "1997 yaz tu
rizmi beklentileri ve turizm güvenliği", Adalet Ba- 
kanlığı'nca da "cezaevleri ve sorunları ile ilgili ola
rak M CK'da daha önce alınan kararların uygulama 
durumları" hakkında kurula bilgi sunulmuş, "turizm 
güvenliği" konusunda turistik bölgelerde 1996 yılın
da alman ve olumlu sonuçları görülen tedbirlerin 
1997 turizm mevsiminde daha da geliştirilerek etkin 
bir şekilde uygulanması kararlaştırılmıştır.

4- Toplantıda ayrıca, 28 Şubat 1997 tarihli MGK 
toplantısında alınan; "Anayasa ile Atatürk milliyetçi
liğine bağlı demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti 
olarak belirlenen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 
karşı, çağdışı bir kisve altında zemin oluşturmaya

yönelik rejim aleyhtarı irticai faaliyetlere karşı alın
ması gereken tedbirlere ilişkin 406 sayılı M GK kara
rıyla ilgili olarak, sorumlu bakanlık, kurum ve kuru
luşlarca bugüne kadar planlanan, programlanan ve 
icra edilen faaliyetler ve varılan aşamalar hakkında 
MGK Genel Sekreteri tarafından kurula bilgi sunul
muştur. Sözkonusu kararda belirtilen ve esasen Tür
kiye Cumhuriyeti Anayasası ile Cumhuriyet yasaları
nın uygulanarak ülkemizde kanun ve devlet hakimi
yetinin idamesini amaçlayan bu tedbirin kısa, orta 
ve uzun vadeli planlama, programlama, koordine ve 
bütçeleme gibi safhalarının Bakanlar kurulu'nca ta
kibi için etkin bir çalışma yapılması hususunda gö- 
rüşbirliğine varılmıştır.

27 Temmuz 1997 MGJd-Bildirîsi

"Toplantıda, ülke genelindeki güvenlik ve asayiş 
durumu ile bunu etkileyen iç ve dış gelişmeler göz
den geçirilmiş, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, ülke
si ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Cumhuriyet 
rejiminin Anayasa ile belirlenmiş temel niteliklerine, 
halkın huzur ve güvenliğine yönelik her türlü faaliye
te karşı gerekli tedbirlerin kararlıkla sürdürülmesi 
üzerinde durulmuştur.

Toplantıda, 28 Şubat 1997 tarih ve 406 sayılı

MGK kararında belirtilen. Rejim Aleyhtarı İrticai Fa
aliyetlere Karşı Alınması Gereken Tedbirlerle ilgili 
olarak, bugüne kadar yapılan uygulamalar hakkında, 
MGK Genel Sekreteri tarafından Kurul'a bilgi sunul
muş, sözkonusu tedbirlerin kararlılıkla uygulanması
nın gereği üzerinde, tüm kurul üyelerince görüş bir
liğine varılmıştır"

26.7.1997 Sabah

T. C Gene
lÜfe!

Başkanlığı Genel Sekreterliği 
1998 Basın Bülteni :

fi"!

Son günlerde basın ve yayın organlarında Turk 
Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik olarak yayınlanan ve 
çok ciddi tepkilere yol açan haber, yorum ve be
yanlar üzerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral İs
mail Hakkı Karadayı başkanlığında, Kara Kuvvetle
ri Komutan! Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu, Deniz 
Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim Dervişoğlu, 
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlhan K ılıç ve 
jandarma Genel Komutanı Orgeneral Fikret Bozte- 
pe'nin katılımı ile 20 Mart 1998 günü yapılan ko
mutanlar toplantısı neticesinde, aşağıdaki hususla
rın yüce Türk M illeti'ne duyurulmasında fayda mü
talaa edilm iştir;

1- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev ve yetkileri 
ile konumu Anayasa ve yasalarla tespit edilm iştir 
ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her ferdi bunun bi
lincindedir.

2- Türk Silahlı Kuvvetleri bütün mensupları ile 
demokrasiye bağlı, yüce milletin emrinde, çağdaş 
değerlerin ve dünyadaki gelişmelerin bilincinde 
olarak, hiçbir farklı düşünceye sahip olmaksızın, 
şerefli görevlerinin başındadırlar. Bu inançla; hiç
bir art niyet ve düşüncesi olmaksızın, ülke bütün
lüğü ve halkım ızın güvenliği için içte ve dışta canı
nı dişine takarak pek çok şehitler pahasına müca

deleye devam etmektedir.
3 - Türk Silahlı Kuvvetleri anayasamızda belirti

len Atatürk m illiyetçiliğ ine bağlı, demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devleti olan cum huriyetim izin 
temel n iteliklerin in öncelikle korunmasını her tür
lü siyasi m ülahazanın üzerinde görmektedir.

Bu nitelikleri ve ülkem izin bütünlüğü ile gele
ceğinin tehdit eden bölücü ve irticai gelişmelerin 
kesinlikle karşısındadır. Ayrıca, terör ve irtica ile 
mücadele, bu ülkede hür ve bağımsız yaşamak is
teyen her vatandaşın en büyük öncelik li görevidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri anayasa ve yasaların 
kendisine verdiği görevleri, bundan önce olduğu 
gibi bundan sonra da eksiksiz olarak yerine getir
meye devam edecektir. Bu hususta kesin kararlıdır 
ve bunu yaparken de hiçbir kimsenin bu görevini 
hatırlatmasına ihtiyacı yoktur.

4- Türk S ilahlı Kuvvetleri yüce m illetim izin  gü
venine mazhar olan bütün Cumhuriyet hükümet
lerine bağlıdır, saygı duyar ve başarılarını mutlu
lukla karşılar.

Ancak; m akam ı, konumu ve görevi ne olursa ol
sun, hiç kimse kişisel menfaatleri ve siyasi ihtiras
ları uğruna, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yasal görevi 
olan ülke güvenliğine yönelik bölücü ve irticai ge-

6 Ümran ek



üşmelere karşı mücadele azminden vazgeçirecek, 
zay ıfla tacak , tereddüte düşürecek veya 
kararlılığını gölgeleyecek hiçbir tavır, tutum, be
yan ve telkinlerde bulunamaz.

Türk Silahlı Kuvvetleri ayrıca, bu tarz tartışmala
rın devamının ülkenin demokratik yapısına ve 
milli menfaatlerine son derece zararlı olduğu dü
şüncesini taşımaktadır.

5- Bazı talihsiz beyanlarda olduğu gibi, Türk Si

lahlı Kuvvetleri bir tehdit değil, aksine ülkem iz 
için bir güvencedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, dün 
olduğu gibi bugün de yüce m illetinin kendine 
duyduğu güven ve itibara gölge düşürecek hiçbir 
davranış içinde olmamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri 
gelecekte de her türlü siyasi m ülahazanın dışında 
olarak bu tutum ve davranışını sürdürecektir. Bun
dan hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

17 Mart 1998 MGK BiMifısî

"1- M G K , 27 Mart 1998'de Cumhurbaşkanı 
başkanlığında Başbakan, Genelkurm ay Başkanı, 
Kurul Üyesi Bakanlar, Kuvvet Komutanları, Jan
darma Genel Komutanı ve M GK Genel Sekrete- 
ri'nin katılım ıyla yaptığı aylık  olağan toplantısına 
Başbakan Yardım cısı Ecevit katılmış. M illi Eğitim 
Bakanı Hikm et Uluğbay da toplantının bir bölü
müne iştirak etmiştir.

2- Toplantıda; güvenlik ve asayiş durumu ile bu
nu etkileyen iç ve dış gelişmeler gözden geçiril
miş, bölücü terörle mücadelenin genel bir değer
lendirilmesi yapılarak, bundan sonra alınacak 
tedbirler ve yapılacak faaliyetler değerlendirilm iş
tir.

Bu değerlendirmeler sonunda:
a- Bölücü terör örgütüne karşı, hukuk kuralları 

ve insan haklarına saygı çerçevesinde, yürütülen 
mücadelenin başarılı bir noktaya ulaştığı terör fa
aliyetlerinin kontrol edilebilir bir düzeye ind irild i
ği memnuniyetle müşahade edilmiştir.

b- Huzur ve güvenliğin kesintisiz olarak sürdü
rülmesi m aksadıyla:

1) Terörle mücadeleye, bütün m illi güç unsurla
rının katılım ıyla ve aynı kararlıkla devam edilm e
si,

2) Doğu ve Güneydoğu'da başlatılmış bulunan 
ve teşvik tedbirleriyle de desteklenen temel altya
pı yatırım larının bir an önce hızlandırılm ası,

3) Boş kadroların tecrübeli personelle tamam
lanması, devlet vatandaş kaynaşmasının en üst se
viyede gerçekleştirilmesi,

4) Bütün bu tedbirler alınırken, bölücü örgütün 
yeniden taban oluşturmasına imkan verilmemesi 
hususlarında görüş birliğine varılm ıştır.

3- Toplantıda; Anayasa ile Türkiye Cum huriye
tine karşı yürütülen ve M GK'n ın  28 Şubat 1997 
tarihli kararına konu teşkil eden rejim aleyhtarı ir
ticai faaliyetleri ile söz konusu kararla Bakanlar 
Kurulu'na bild irilen tedbirlerin uygulanma duru
mu da gözden geçirilmiştir. Konu ile yapılan de
ğerlendirmeler ışığında:

a- İrticai faaliyetlerin önlenmesi için alınan ted

birlerin uygulanmaya geçirilmesi konusunda; Hü
kümet tarafından ortaya konan kararlar; yargı or
ganları tarafından başlatılan yasal işlem ler; halkı
m ızın, basının ve M eclis'in Atatürk ilke ve inkı
laplarına, demokratik ve laik Cumhuriyete olan 
gönülden bağlılığı sonucu, azın lık  bir grubun 
temsil ettiği zihniyetle mücadele için gerekli iyini- 
yet ve iradenin mevcudiyeti memnuniyetle müşa
hade edilmiştir.

b- Ancak, halen bazı kişilerin rejim aleyhtarı irticai 
faaliyetlere karşı alınan yasal tedbirleri istismar ederek, 
çeşitli faaliyetler içinde bulunduklan saptanmıştır.

c- Din ve vicdan hürriyetinin, vatandaşlarım ız 
tarafından en geniş anlamda kullanılm akta oldu
ğu, bu hürriyetlerin kısıtlanmasının söz konusu ol
mayacağı gibi, la iklik  ilkesinin gereği olarak dini 
inançların devlet işlerine ve politikaya kesinlikle 
karıştırılmayacağı konusunda da tam bir görüş 
birliğine varılmıştır.

d- Ulu Önder Atatürk'ün Türk Milletine en büyük 
emaneti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Anaya- 
sa'da belirtilen temel niteliklerinin korunmasının 
devletin bütün kurum ve kuruluşları ile Türk Devle
tine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin görevi 
olduğu, bu konuda en küçük bir taviz verilmesinin 
sözkonusu olmayacağı, rejim aleyhtarı faaliyetlere 
karşı demokratik, laik hukuk devleti kuralları içeri
sinde yürütülmesinin gerektiği belirlenmiştir.

e- Bunun yanında; bazı kişi ve kuruluşlar tarafın
dan açık veya kapalı bir şekilde, yasaları hiçe saya
rak, rejime yöneltilen faaliyetlerin de hoşgörü ile 
karşılanmasının bu kişi ve kuruluşları cesaretlendi
receği, bu nedenle öncelikle mevcut yasaların ka
rarlıkla uygulanması, ayrıca yasalardaki değişiklik
lerin ve bu mücadele ile ilgili hazırlanan yeni yasa
ların yüce Meclisten süratle çıkarlılmasının önem 
taşıdığı hususlarında görüş birliğine varılmıştır.

4- Toplantıda dış politik olayları gözden geçiril
miş, Türkiye-KKTC ilişkilerinin güçlendirilmesi ve 
Kosova'daki olaylara barışçıl çözüm bulunması 
için Türkiye'n in girişimleri konularında değerlen
dirmelerde bulunmuştur."
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Genelkurmay Başkanlığı Açfk1am4|t{ntn tam metni 
6 Tiemınuz 19^8 Üi®

Sayın Genelkurmay Başkanı Org. İsmail H. Karada- 
yı, 05 Temmuz 1998 Pazar günü, Kara Kuvvetleri Ko
mutanı Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri 
Komutanı Ora. Salim Dervişoğlu, Hava Kuvvetleri Ko
mutanı Org. İlhan Kılıç ve Jandarma Genel Komutanı 
Org. Fikret Özden Boztepe ile birlikte, son günlerde 
Silahlı Kuvvetleri ilgilendiren, kamuoyunda yer alan 
değişik haber ve yorumlar üzerinde değerlendirmeler 
yaparak aşağıdaki hususların basın yolu ile kamuoyu
na ulaştırılmasını uygun mütalaa etmişlerdir.

Bildiğiniz gibi son zamanlarda çeşitli basın ve ya
yın organlarında, her yıl olduğu gibi emeklilik, terfi, 
tayin gibi konuların görüşüleceği Ağustos ayı Yüksek 
Askeri Şura Toplantısı ile ilgili çeşitli tahminlere da
yanan haber ve yorumlar yayınlanmış ve yayınlan
maktadır.

Ancak bu haber ve yorumların bir kısmı Türk Si
lahlı Kuvvetleri'nin en üst kademelerinde görev ya
pan komutanların kişiliklerini ve müstakbel icraatla
rına müteallik, gerçeği asla yansıtmayan spekülatif 
değerlendirmeleri de içine almakta, böylece kamu
oyunda yanlış izlenimler yaratmaktadır.

Yine son günlerde, sosyal faaliyetler sırasında soh
bet çerçevesinde söylenen veya söylendiği varsayı
lan bazı sözlerin de maalesef çeşitli yorumlarda po
lemik konusu haline getirildiği üzülerek gözlemlen
miştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başında bulunan tüm 
komutanları ve Silahlı Kuvvetler mensuplarını üzen 
bu ve benzeri hususlar karşısında, gerek kamu göre
vi yapan basın mensuplarının, gerekse aziz milleti
mizin bazı gerçekler konusunda aydınlatılmasında 
yarar görülmüştür.

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin güvenliği ile il
gili olarak sorumluluk taşıdığı her konudaki tutumu
nu her zaman fevkalade şeffaf bir şekilde ortaya koy
muştur. Yine, Türk Silahlı Kuvvetleri herkes tarafın
dan çok iyi bilinen mükemmel disiplini çerçevesin
de ve mevcut komuta zinciri içerisinde düşüncesi, 
felsefesi ve icraatıyla bir bütündür.

Bu bütünlük içerisinde, Türk Silahlı Kuvvetleri her- 
şeyden önce tüm varlığı ile Anayasa'nın ön gördüğü 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti esasına da
yalı Cumhuriyetin silahlı kuvvetidir. Bu konuda en 
kıdemsizinden, en kıdemlisine kadar bütün mensup
larımız arasında tam bir inanç, fikir ve anlayış birliği 
vardır. Bunun da herkes tarafından böyle bilinmesi 
gerektiğine inanıyoruz.

İnancımız Anayasamızda tanımlanan esaslar ile 
Atatürk ilkeleri rehberliğinde ülkemizi çağdaş uygar
lık düzeyine, daha çabuk ulaştırabileceğimiz yönün
dedir. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri devlet ve 
milletimizin hizmetinde mevcut Anayasal yapıya yö
nelik her türlü tehdide karşı cumhuriyetimizi koruma

ve kollama görevini yaparken hiçbir zaman ve istis
nasız olarak tereddüt göstermemekle mükelleftir.

Türk Silahlı Kuvvetleri aldığı her kararda ve yap
makta olduğu her türlü faaliyette, hukukun üstünlüğü
ne ve yasal olmaya azami titizliği göstermektedir. Bu 
bizim için bir gerek ve vazgeçilmeyecek bir şarttır.

Mutlak bir şekilde kendimizi bağlı hissettiğimiz 
mevcut Anayasal sistemi, aynı hassasiyetle korumak, 
yasaların hize verdiği bir yükümlülüktür. Bu yüküm
lülüğümüzü Cumhuriyet hükümetlerinin aynı yön
deki faaliyetleri paralelinde mütalaa ediyoruz.

Bu-temel düşünceler ışığında. Anayasal sistemimi
ze yönelik her türlü iç ve dış tehdidin yok edilmesi 
herkes için öncelikli bir görev olarak mütalaa edil
mektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda ön görülen 
demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti yapısına 
en ciddi tehdidin "Şeriat esasına dayalı" devlet kur
mayı amaçlayan, gerici ideoloji olduğu düşüncesi, 
sadece Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir tespiti değildir. 
Türk milleti ve büyük çoğunluğu ile basın, demokra
tik kitle örgütleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
büyük bir kısmı aynı düşünceyi paylaşmaktadır. Türk 
Silahlı Kuvvetleri bu ortak tesbiti Milli Güvenlik Ku
rulu gibi yasal platformlarda görevi icabı açıkça ifa
de ederken güvenlik açısından önemini vurgulamış
tır.

Bu tespit Milli Güvenlik Kurulu'na devletin en üst 
düzeyindeki yöneticileri tarafından kabul edilmiş ve 
onaylanmıştı.

Buna dayanarak bugün Türkiye Büyük Millet Mec
lisi de, bu gerici ideoloji ile mücadelenin yasal te
mellerini oluşturmak için çalışmalarını sürdürmekte
dir.

Toplumun her kademesinde (Gerici ideolojiye 
kendini kaptıran azınlıkla, planlı bir şekilde onları 
kullanarak çıkar sağlayanlar hariç) devletin temel ya
pısına vaki tehdit konusunda bir bilinç mevcut olma
sına rağmen, münferit bazı sözlerin yanlış yorumlar
la ve çarpıtılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik 
değerlendirme, yorum vs. yapmak gerçekçi değildir.

Silahlı Kuvvetler Komutanları'nın, nereden kay
naklanırsa kaynaklansın hiçbir esasa dayanmayan 
yorumlar ile yıpratılma hevesleri milletin bağrından 
çıkan şerefli ordumuzun müstehak olduğu bir davra
nış değildir.

Tekrar ifade etmek ve vurgulamak isterim ki; Türk 
Silahlı Kuvvetleri daima siyasetin dışında kalmaya 
özen göstererek yasaların kendisine tanıdığı sınırlar 
çerçevesinde ve hiyerarşik düzen içerisinde görevle
rini titizlikle yapmaktadır ve yapmaya da devam 
edecektir.

İsmail H.KARADAYI 
Orgeneral, Genelkurmay Başkanı
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BUYUK b ir a d e r
s e n i  GOZETLIYOR

k r it ik

Aşağıda okuyacağınız yazı George Orwell’m totaliter rejimleri eleştiren ünlü ro
manı Bindokuzyüzseksendört’ü özetleyip değerlendirmektedir. Değerlendirmede 
kitabın orijinalinin yam stra Kültür Bakanlığınca Temmuz 1985 tarihinde Hal
dun Derin’in güzel bir çevirisiyle yayınlanan Türkçe versiyonu esas alınmıştır 

Tırnak içindeki alıntılar bu çeviridendir.

üyük Birader’in ülkesinde öncc 
sefalet manzaralarıyla karşılaşıyo
ruz. Winston Smith işten eve dö

nerken asansörü kullanamaz, bozuktur. 
Elektrik kesintisi yine başlamıştır. Çünkü 
Nefret Haftası’na hazırlık cümlesinden 
bir tasarruf hamlesi yürürlüktedir.

Bolluk Bakanlığı’nm bıkıp usanmaksı- 
zın yayınlayıp durduğu ve artan refah se
viyesini ayan beyan ortaya koyan istatikle- 
re rağmen halk yoksulluk ve sefalet için
dedir. En basit tüketim maddeleri sık sık 
ortadan kaybolmakta ve karaborsaya düş
mektedir. Evler yıkık dökük, elbise ve ço
raplar delik deşiktir.

Fakat I9 8 4 \t  insanlar yine de tebessü
mü yüzlerinden eksik etmemektedir. İşye
rinde, yolda, otobüste, trende, asansörde, 
ev içinde, mutfakta ve bilhassa tuvalette 
Büyük Birader’in gözü kulağı vazifesini 
gören “telescreen’Mer, insanları mutlu fo
toğraflar vermeye mecbur etmektedir. 
Winston Smith “telescreen”e, yani ses ve 
görüntüyü hem alma hem de iletme yete
neğine sahip ekrana yüzünü döndüğünde 
yüz hatlannı hep memnuniyet açısına 
ayarlamaktadır. Çünkü Büyük Birader’in 
ülkesinde; “Ümitsizlik göstermeye gelmez. 
Güceniklik göstermeye gelmez. Gözlerdeki 
tek bir parıltı foyanızı meydana çıkarabi
lir"', sizi muhalif yapabilir. “Yüzsuçu”(Fa- 
cecrime) işlemememiz için çok dikkatli 
olmamız gerekir. “Yüz sinirlerinin hakire 
oynaması, farkında olmaksızın endişeli 
duruş, kendi kendinize mırıldanma huyu 
gibi, gizlenecek şeyi bulunduğunu hatıra 
getirecek herhangi bir şey." Ne olursa ol
sun, yüzünüze yakışık almayan bir ifade

takınmak, mesela cephede zafer kazanıldı
ğı ilan edildiğinde buna inanmaz gözük
mek, affedilmez bir “yüzsuçu”dur.

“Telescreen” devamlı surette Bolluk Ba
kanlığı’nın istatistiklerinden oluşan bir “ic
raatın içinden” yayını yapar. Bu bitliğinde 
askeri marşlar çalar. Sesini bir parça kıs
ma imkanı varsa da tamamen kapatılama
yan bu alet sayesinde, mekanizmanın başın
dakiler vatandaşı denetlemek için diledikle
ri zaman diledikleri kişinin ev veya işyerin- 
deki “telescreen’in fişini takıp ses ve görün
tü alabilirler, gözledikleri şahsa oradan biz
zat seslenip ikazda bulunabilirler.

Halk başıboş ve denetimsiz bırakılırsa 
akidesi bozulup yanlış işlere kalkışabilir di
yen Okyanusya yönetimi, “telescreen”e ila
ve olarak denetim için mesela helikopterle
ri de kullanır. Helikopterler sürekli olarak 
çatılar üzerinde, binalar arasında uçar, aha
linin pencerelerine sokulup büyük bir teces
süsle evlerin içini gözetler. Devriye polisi
nin helikopterleri mahremiyetin ortadan 
kaldırılışına büyük katkı sağlar.

Okyanusya 1984\& diğer iki büyük ül
ke olan Avrasya ve Doğuasya ile birlikte 
dünyayı paylaşan üçüncü devlettir. İç Par
ti (bir nevi “derin devlet”), Dış Parti ve 
ayaktakımından (proles) oluşan toplumsal 
ve siyasal piramidin tepesinde Büyük Bi
rader bulunur.

Büyük Birader (Big Brother), totaliter 
sistemlerdeki, tek başına ülkeyi düşman
lardan, halkı yoksulluk ve geri kalmışlık
tan kurtaran, çağ atlatan Yüce Lider’in 
bütün özelliklerine sahiptir. “Yanılmak 
bilmez, her şeye kadirdir. Her başarının, 
her hayırlı işin, her zaferin, her ilmi keş-
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fin, bütün bilginin, bütün hikmetin, bütün mutluluğun, 
bütün faziletin doğrudan doğruya onun önderliği ile il
hamından husule geldiği kabul ve tasdik edilir.” Kim
senin hiçbir zaman gönnediği, ne zaman doğduğu bi
linmeyen ve herhalde asla ölmeyecek olan Büyük Bira
der, halkın totahter rejime bağhhk ve itaatini basitleşti
rip kolaylaştn'mak gibi bir fonksiyona da sahiptir: “Bü
yük Birader, Parti’nin bürünüp dünyaya görünmeyi ih
tiyar ettiği kılıktır Vazifesi, bir teşkilata kıyasla bir ^ah
sa kar^ı daha kolay duyulan hislerin, sevginin, korku
nun, saygının mihrak noktası olarak davranmaktır.”

Büyük Birader her yerdedir. Kımıldadığmızda güz
leri sizin peşinizi bırakmayacak şekilde düzenlenmiş 
olan resmi, sokak, cadde ve meydanlarda, evlerde, 
asansör boşluklarında, para, pul ve sigara paketlerinde, 
afiş ve bayraklarda karşınıza çıkmaktadır. Ve resmin al- 
tmda büyük harflerie hep şöyle yazmaktadır;

BÜYÜK BİRADER SENİ GÖZETLİYOR

Hiyerarşide Büyük Birader’den sonra gelen İç Parti 
(Inner Party) hakkında fazlaca bir şey bilmiyoruz. An
cak onun mensuplarının bazı ayrıcalıklara sahip olduğu 
muhakkak. Hayat standartları Dış Parti (Outer Party) 
üyelerine nazaran daha yüksektir, Winston Smith’in, 
kafasındaki muhalif düşünceleri açma konusunda - 
ölümcül bir hata işleyerek- güvenebileceğini zannettiği 
O’Brien bir İç Parti üyesidir. İç Parti üyeleri elitist bir 
ideolojiyi paylaşırlar. Halk kitlelerinin mutluluğu 
için çalıştıklarına, bu insanların özgürlüğü iyi anla
yıp kullanabilme yeteneğinden yoksun bulundukla
rına ve bu yüzden güdülmeleri ve yönlendirilmeleri 
gerektiğine inanırlar. Bu kutsi görevlerini ifa ederken, 
kitlelerin kandırılması da dahil her yolun kendilerine 
mübah olduğunu düşünürler.

I984\& totaliter rejimin bütün ağıriiğıyla kendisini 
belki de en fazla hissettirdiği kesim Dış Parti mensup
larıdır. Bunlar genellikle bakanlıklarda ve çeşitli devlet 
kademelerinde bulunan kişilerdir. “4' Parti, devletin 
dimağı diye tarif edilirse, Dı§ Parti, haklı olarak ellere 
benzetilebilir.”

Winston Smith, rejimin ilk büyük tasfiye ve “temiz
lik” kampanyalarından birinde gerçekleştirilen katliam
larda anne-babasını kaybetmiş ve Gerçek Bakanlı
ğında çalışmakta olan bir Dış Parti mensubudur. Bü
yük Birader’in ülkesinde bakanlıkların isimlerine al
danmamak gereklidir. Zira Barış Bcikanlığı savaşa, sa
vaşlara ve hatta daha korkuncu savaş atmosferinin de
vam etmesi için bizzat kendi halkını bombalamak gibi 
faaliyetlere bakarken, Bolluk Bakanlığı (Ministry of 
Plenty) kıtlığa ve açlığa, bu tür sıkıntıların istatistiki 
veriler yayınlanarak dindirilmeye çalışılmasına bakar.

“Telescreen”den sık sık onun yaptığı duyurular işiti
lir, “üretim uğruna yapılan savaşın kazanıldığı” istatis
tik rakamlarının üretimdeki -mesela ayakkabı bağcığı

üretimindeki- olağanüstü verimliliğe işaret ettiği bildi
rilir. Bu sonuçların, Okyanusya’nın her tarafında içten 
gelen, zaptı imkansız gösterilere yol açtığı, işçilerin 
fabrikalardan veya bürolarından dışarı fıriadıkları ve 
ellerinde bayraklarla caddelerde geçit resmi yaptıkları 
haber verilir. Okyanusya halkı, Büyük Birader’e karşı 
‘‘dirayetli önderliğinin armağan ettiği yeni ve mutlu 
hayat için .şükranlarını dile getirmiştir” bir kez daha.

Bolluk Bakanlığı’nın istatistikleri; hastalık, suç ve 
delilik dışında her şeyin her yıl, hem de “havai fişek 
hızıyla” arttığını ilan eder durur. Yiyecek, giyecek, 
mesken türünden şeyler, tencereler, tavalar, döşemeler, 
gemiler, helikopterler, kitaplar (evet, hatta kitaplar!), 
sonra mesela bebek yaştaki çocuklar, inanılmaz bir hız
la hep artar. Çikolata tayınını haftada yirmi grama çı
kardığı için Büyük Birader’e teşekkür gösterileri yapı
lırken, Winston Smith, henüz önceki gün Bolluk Ba
kanlığı’nca çikolata tayınının haftada yirmi grama indi
rileceğini ilan ettiğini tehlikeli bir biçimde hatıriar.

Keza Sevgi Bakanlığı, muazzam binasında hiç pen
cere bulunmayışı, dikenli teller ve istihkamlarla çevrili 
etrafından hiç kimsenin geçmeye cüret edemeyişi gibi 
hususlardan da tahmin edilebileceği üzere belki de en 
korkunç bakanlıktır. İşkence işlerine bakar. Büyük 
Birader’i sevmeyen kimselere, orada bir parça hızlan
dırılmış kurslar biçiminde ve akıl almaz işkence yön
temleriyle bu sevgi kazandırılır. Aklından muhalif dü
şünceler geçen kimseler, yollarının birgün mutlaka 
Sevgi Bakanlığı’na uğrayacağını çok iyi bilir.

Winston Smith’in çalıştığı Gerçek Bakanlığı (Mi
nistry of Truth) ise, yalanlara bakar. Rejimin ve resmi 
ideolojinin yalan üretme ihtiyacını karşılar. Muazzam 
binasının ön cephesinde büyük harflerle yazılı duran il
keler/sloganlar, onun işlevini haber verir gibidir:

SAVAŞ BARIŞTIR 
ÖZGÜRLÜK k ö l e l ik t ir  

_____________CEHALET KUVVETTİR_____________

Gerçek Bakanlığı’nda çalışanların görevi, mevcut du
ruma ve konjonktüre göre geçmişe ilişkin bilgileri de
vamlı bir surette değiştirmektir. Mesela Times gazetesi
ne göre Büyük Pirader, bir konuşmasında “Güney Hint 
cephesinin sakin kalacağım, Kuzey Afrika'da ise Av
rasya taarruzunun yakında başlayacağını" tahmin et
miş ve bu tahmini boşa çıkaran gelişmeler olmu:̂ ;;:'., ga- 
2,vıv.nin o nüshası, bu tahmini doğru çıkaracak şekilde 
değiştirilir, Bakanlık’ça bu tahrif işlemine verilen adıy
la “tashih edilir” ve gazete tekrar basılarak arşivde ye
ni şekliyle yerini alır. Yahut çeşitli eşyanın üretimine 
ilişkin resmi tahminler yayınlanmış ve yanlış çıkmışsa. 
Bolluk Bakanlığı mesela çikolata tayınında kısıntı ya
pılmayacağını taahhüt ettiği halde birkaç ay sonra sö
zünden dönüvermişse, bu haberierin yayınlandığı gaze
te veya dergiler arşivden bulup çıkarılır, hiç üşenmek-
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sizin “yeni gerçekler”e uygun hale getirlir. Bazen de 
tersinden tahrifat yapıhr: Doğru olan üretim raporları 
ve rakamlar, artık üzerinde şüphe bulutları dolaşan kal
burüstü bir İç Partili’nin itibannı zedelemek için tağyir 
edilip çarpıtılır. Gerçek Bakanlığı’nda sadece gazete 
ve dergiler değil, kitaplar, filmler, afişler, ses kayıtlan, 
karikatür ve fotoğraflar da günü gününe değiştirilir ve 
bütün tarih, gerek görüldükçe tertemiz kazmıp yeni 
baştan yazılan bir yaz-boz tahtası haline getirilir.

Gerçek Bakanlığı’nda kimi elemanlar, “uçup giden- 
ler”in, dolayısıyla hiç yaşamamış sayılması gerekenle
rin kayıtlarda aranıp bulunması ve adlarının silinmesi 
işiyle uğraşır. Çünkü I984’t& Büyük Birader’in ülke
sinde rejim muhalifleri - bazen hatta en sadık gözüken 
kimseler bile aniden muhalif kategorisine düşebilir 
aniden buharlaşıverir, gözaltında 
veya Sevgi Bakanlığı’nda kay
bolur. Yokkişi (unperson) haline 
gelir. Yaşamayan, hiçbir zaman 
yaşamamış olan, bu yüzden ken
disine atıfta bulunmanın dahi 
riskli olduğu kimselere dönüşür.

Gerçek Bakanlığı’nın işlevin
den de anlaşılacağı gibi propa
ganda, yalanlara ve gerçeğin tah
rifine dayanan propaganda, tota
liter rejimlerde ağırlıklı bir yere 
sahiptir. I984'ît propaganda ya
lanları yüzünden insanlar gerçek 
tarihi, yani yaşadıkları anın han
gi gün, ay veya yıl olduğunu bi
lemez hale gelmişlerdir. Winston 
Smith, bir antikacıdan temin etti
ği güzel ve kaliteli bir deftere, 
her türlü tehlikeyi göze alarak 
günlük tutmaya başlarken hangi 
tarihi atacağını şaşırır. Senenin 
1984 mü, yoksa ’83 mü olduğu
nu kestirmek için yaşını hesaba katarak tahminler yürü
tür. Çünkü "hiçbir tarihi, bir iki yıhn hududu içinde 
tespit etmek kabil değil” div.

Totaliter propaganda insanları hem aptallaştırmayı 
hedefler, hem de bu aptallaşmaya dayanır, gücünü on
dan alır. Büyük Birader’in ülkesi Okyanusya, bir ülkey
le savaştaysa -ki hep öyledir, savaşsız ve düşmansız bir 
dönemi halk hatırlamamaktadır- propaganda, düşman 
ülkenin ezelden beri değişmediğini telkin eder. Avras
ya ile savaşılıyorsa bu ülke hep ve en korkunç düşman 
olagelmiş, Doğuasya ise daima dost ve müttefik devle
ti temsil etmiştir. Daha birkaç yıl öncesinde bunun ter
sine bir konjonktürün varolduğunu, şimdiki düşmanın 
müttefik, dostun ise düşman rolünde bulunduğunu ha
tırlamak, yine Winston Smith’in yaptığı gibi, bir zaaf
tır; hele hele bunu yüksek sesle dile getirmeye kalkış
mak ölümcül bir hatadır.

İç Partî üyeleri elîtist bir 
ideolojiyi paylaşırlar. Halk 
kitlelerinin mutluluğu için 

çalıştıklarına, bu insanların 
özgürlüğü iyi anlayıp kul

lanabilme yeteneğinden 
yoksun bulunduklarına ve 
bu yüzden güdülmeleri ve 

yönlendirilmeleri gerektiği
ne inanırlar. Bu kutsi gö

revlerini ifa ederken, kitle
lerin kandırılması da dahil 
her yolun kendilerine mü- 
bah olduğunu düşünürler.

I9 8 4 \t  insanların “gerçeğe hükmetme”leri (reality 
control) ve “ikili düşünme”yi (doublethink) başarmala
rı beklenir. Yani, hafızalarına devamlı surette galebe ça
lıp totaliter rejim neyi gerçek diye takdim etmişse, der
hal zihinlerini buna göre şartlandırmaları islenir.

Fakat bütün otosansür çabalarına rağmen insanların, 
uykudayken olduğu gibi, elinde olmadan düşünce suçu 
işlemeleri sık sık rastlanan vakalardandır. Günlük haya
tında rejimin en sadık taraftarı, İki Dakikalık Nefret se
anslarının en ateşli müdavimi olarak bilinen bir kimse, 
uykuda sayıkladığı muhalif düşünceler dolayısıyla ço
cukları tarafından “Düşünce Polisi“ne ihbar edilebil
mektedir. Halka açık meydanlarda gerçekleştirilen ve 
bir eğlenceye dönüştürülen idamları seyrederek eğitim
lerini tamamlayan çocuklarla ilgili Times gazetesinde 

sık sık bu türden haberler çık
makta, anne-babasını gam- 
mazlayanlar “kahraman ço
cuk” diye taltif edilmektedir. 
Büyük Birader’in ülkesinde 
yaşlı-genç, amalör-profesyonel, 
her türden hafiye kaynamakta
dır.

Suç unsuru teşkil eder endi
şesiyle insanların yazılı bir şey
ler bulunduiTnaktan özenle ka
çındıkları Okyanusya’da zaten 
fazla rağbet görmeyen mektup
laşmalar da ilginçtir. Mektup ni
yetine postayla mutlaka yazılı 
bir şeyler göndermek icap eder
se, çeşitli standart mesajları içe
ren kalıp ifadelerin altalta sıra
landığı hazır basılmış kartları 
kullanmak gerekmektedir. Mek
tup gönderecck kişinin bu liste
den bir cümleyi seçip diğerleri
nin üzerini çizmek suretiyle bu 
ihtiyacını karşılaması beklen

mektedir.
Büyük Birader’in ülkesinde, suç işleme konusunda 

düşünce ile fiil arasında fark gözetilmez. Tam bir ka
nunsuzluk hakimdir: “Meydana çıkarıldığında sonu 
mutlaka ölüm olan düşünce ve faaliyet resmen yasak 
edilmiş değildir. Sonu gelmeyen siyasi tasfiye patırtıla
rı, tevkifler, işkenceler, hapisler, uçup gitmeler hakika
ten işlenmiş suçlar için verilmiş cezalar değildir Bun
lar, ileride belki bir zaman suç işleyebilecek kimselerin 
süpürülüp gitmesinden ibarettir.”

Burası aynı zamanda bir törenler ve kutlamalar ülke
sidir. Totaliter rejim, insanları sürüleştirip kolayca ma- 
nipüle edebilmek için devlet törenlerine büyük önem 
verir. Çalışma saaderi içinde, işyerlerinde sık sık İki 
Dakikalık Nefret seansları tertiplenir. Daha geniş fa
sılalarla Nefret Haftaları düzenlenir. İki Dakikalık
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Nefret toplantılarında işyerinin salonunda, büyük “te- 
lescreen”in karşısında toplanıp rejim düşmanlarının ek
randaki suretlerine tükürülür, hakaretler yağdırılır, sö
vüp sayılır, cezbeye gelip kendinden geçilir. Düşman
dan en çok nefret edip Büyük Birader’i en çok seven 
kişi olma yarışında en önde gözükmeye çalışılır.

Nefret Haftaları ise, uzun hazırlıklar ve fedakarlıklar 
isteyen daha kapsamlı törenlerdir. Bu haftaya hazırlık 
olmak üzere çalışma saatleri arttırılır, çok büyük ve 
karmaşık hazırlıklar yapıhr dolayısıyla herkese ekstra 
vazifeler yüklenir. Tüm totaliter rejimlerde olduğu gibi, 
törenler, kaçınılması mümkün olmayan devlet görevle
ridir; kutsal devlete karşı vatandaşın ve özellikle de 
devlet memurlarının en önemli vazifelerindendir. Kişi
nin işteki verimlilik ve üretken
liği önemli değildir; mühim 
olan, sonu gelmez devlet tören
lerinin nasıl gerçekleştirileceği
dir, ne ölçüde muhteşem geçe
ceğidir.

Okyanusya’da Nefret Hafta- 
sı’na hazırlık amacıyla bütün 
devlet memurları fazla mesai 
yapmak zorunda kalırlar. Yürü
yüşler, toplantılar, askeri geçit 
törenleri, konferanslar, sergiler, 
film gösterileri bu haftanın ana 
etkinlikleridir. “Telescreen” 
programları baştan sona yeniden 
düzenlenir; kürsüler kurulur.
Resimler yapılıp afişler hazırla
nır, yeni sloganlar icat edilir, 
şarkılar yazılır. Binalar, sokak
lar, caddeler bayraklarla donatı
lır; İnsanlar en büyük bayrağı 
kendi mahallelerinin asacak ol
malarıyla övünür. Bütün bu se
ferberlik hali, halkı sürüleştir- 
meyi hedeflemektedir.

Sürüyü korkutup birarada 
tutmak için düşman ve savaş olgularını zihinlere iyi ka
zımak gerekmektedir. Okyanusya’nın başlıca şehirle
rinden biri olan Londra, işte bu yüzden, bazen aniden 
bir düşman askerini resmeden afişlerle donatılıverir. 
Afişte bir Avrasya askeri, iri yarı, azman gibi cüssesi ve 
makinalı tüfeğiyle yüreklere korku salmaktadır. Resme 
hangi açıdan bakılırsa bakılsın namlu insana çevrilmiş 
gibidir Sokaklarda, caddelerde, her nerede bir boşluk 
bulunmuşsa bu afişle doldurulmuştur. Sayıca Büyük 
Birader’in resimlerini bile geçtiği tahmin edilmektedir. 
/954’ün totaliter rejimi böylece vatandaşlarına yurt 
sevgisi ve milli birlik - beraberlik duygulan aşılamaya 
çalışmaktadır Afişin yaygınlaştığı sıralarda şehre dü
şen bombaların sayısında da hissedilir bir artış görülür 
ki bu bombaların bizzat Okyanusya güçlerince kendi

"Kelimeler bozuk akideli 
manalardan ve mümkün 

mertebe bütün ikinci dere
cede manalardan ayıklanı

yordu. Misal olarak: 
Hür(azade) kelimesi Yeni- 
dil'de hâlâ yaşıyordu. Fa
kat, yalnızca b̂u köpek 

bitten azadedir' ya da 'bu 
tarla yabanî otlardan a za 
dedir' gibi deyimlerde kul
lanılabiliyordu.Siyasi hür

lük, fikir hürlüğü artık kav
ram olarak dahi yaşam ı
yor; dolayısıyla ister iste
mez isimsiz kalıyordu. "

halkı üzerine yağdırıldığı şüphesi, muhaliflerin kafa
sında yer etmiştir

Okyanusya’nın toplumsal hiyerarşisinde en alt kate
goriyi, çoğu durumda kendi haline bırakılıp denetimden 
nispeten uzak bir hayat sürebilen ayaktakımı (pro- 
les)oluşturur Nüfusun yüzde seksenbeşini teşkil eden 
ayaktakımı için Parti’nin şiarı şudur; “Ayaktakımı ile 
hayvanlar hürdür.” Ayaktakımını meydana getiren yı
ğınlar, çalışmaya ve üremeye devam ettikleri müddetçe 
mesele çıkartmazlardı. "Arjantin ovalarına salınan sı
ğırlar gibi başıboş bırakılmakla, kendilerine tabii ge
len, bir bakıma atalarından örnek alınma bir yabama 
tarzına geri dönmü§lerdi. Doğuyor, sokakta sürterek ye
tişiyor, oniki yaşında i§e giriyor, güzellikle cinsi arzu

dan ibaret kısa bir çiçek açma 
çağı geçiriyor, yirmisinde evleni
yor, otuzunda orta yaşlı oluyor, 
çokluk altmışında ölüyorlardı. 
Ağır işçilik, ev ve çocuk bakımı, 
komşularla ufak tefek dalaşma
lar, filmler, futbol, bira, en çok da 
kumar, zekalarının ufkunu kaplı
yordu. Zapturapt altına alınma
ları güç değildir Düşünce Poli
si’nden birkaç memur bidüziye 
aralarında gezerek, ortaya asıl
sız şayialar atar; tehlikeli olma 
kabiliyeti gösteren birkaçını 
mimleyip bertaraf ederdi... Ayak- 
takımının kuvvetli siyasi kanaat
leri olması istenmiyordu. Onlar
da bütün aranan, iş saatlerinin 
uzatılmasına, tayınlarının azal
tılmasına razı edilmeleri gerek
tikçe başvurulabilecek iptidaî bir 
vatanseverlikten ibaretti... Pek- 
çoğunun evinde ‘telescreen’ dahi 
yoktu... Hırsız, haydut, sokak 
sürtüğü, seyyar uyuşturucu mad
de satıcısı ile vurguncusunun her 

türlüsünden meydana gelme bütün bir dünya içinde 
dünya olan Londra'da mücrimlik almış yürümüştü. 
Ama olup bitenlerin hepsi ayaktakımmın kendi arasın
da geçtiği için ehemmiyetsizdi... Kuşkulanmaya değme
yecek kadar aşağı görülüyorlardı."

Totaliter rejimin toplumun bu cn alttaki ve en büyük 
tabakasını sürüleştirmek için icat etliği saçma sapan eğ
lence vasıtalarına ve düzmece haberlere "‘ayaktakımı 
yemi”(prolefeed) adı verilir. Onlar için bazen belli tür
kü ve şarkılar icat edilip yaygınlaşması sağlanır Son 
derece basit ve banal bir beste ve güfteyle ayaktakımı 
şaşılacak kadar uzun süre oyalanabilmektedir Piyan
go, bu “yem”lerin en fazla rağbet görenidir. Ayaktakımı 
biraraya geldiğinde piyangoyu konuşur; bu, onlann 
ciddi olarak önem verdiği tek hadisedir Piyangonun
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muazzam ikramiyeler verdiği sanılmaktadır. Çoğu için 
başlıca hayat sebebini teşkil eden piyango bahis konu
su olduğunda, güç bela okuma yazma bilenler dahi, 
içinden çıkılmaz hesapların altından kalkmaya, hafıza 
bakımmdan hayran olunacak hünerler sergilemeye ye
tenekli görünürler. Ancak Winston Smith her şeye rağ
men ayaktakımına bel bağlamakta, rejime karşı verile
cek mücadelede onlardan yana ümit beslemektedir.

Büyük Birader’in ülkesinde insanı aptallaştırıp etki
siz - tepkisiz sürüler haline getirmeyi hedefleyen ön
lemler çok sıkı bir şekilde yürürlüktedir. Öyle ki, aptal
lık çoğu zaman hayatta kalınanın biricik şartı olmak
tadır. İnsanlar, Okyanusya’nın Yenidil’inde “suçdur- 
dur”(crimestop) adı verilen davranışa kendilerini alış
tırmaya çalışmaktadır. Büyük Birader’in söylediği bir- 
şey akla mantığa ve en iyi bilinen gerçeklere aykırı bi
le olsa, buradaki tutarsızlığı gözardı ederek “suçdurdur- 
ma” işlemini başannak gerekmektedir. Yani tehlikeli 
bir düşüncenin eşiğinde, sanki bir içgüdü ile, birden du- 
ruverme melekesini edinmelidir. Yenidü’deki “iyi dü- 
şünceli”(goodthinleful) ve akidesi bütün kimseler kate
gorisine girmek ancak böyle mümkün olmaktadır; yani 
düşünmeyip sorgulamayarak, yanlışlık ve haksızlıklar 
karşısında tepkisiz kalıp ses çıkarmayarak.

Büyük Birader’in totaliter rejimi, Yenidil’i, muhalif 
düşünceyi/düşünmeyi imkansız kılacak şekilde kısır
laştırma çabası içindedir. Winston Smith’in arkadaşı ve 
dili kısırlaştırma projesinin elemanlarından biri olan 
Syme bunu heyecanlı heyecanlı şöyle anlatır: ‘‘Yeni
dir in bütün gayesi dürünce alanım daraltmak... So
nunda dürünce suçunu tam manasıyla imkansız hale 
getireceğiz. Çünkü, dil^ünce suçunu aksettirmeye vası
ta olan kelime kalmayacak... Her yıl kelimeler gitgide 
azalacak, anlayış sahası daima biraz daha daralacak.”

Başka düşünce şekillerini imkansız hale getinnek 
için kelime dağarcığı bir yandan hızla azaltılırken, bir 
yandan da varlığını devam ettiren kelime ve kavramla
rın istenmeyen anlamları törpülenir, özellikle siyasal 
çağrışımlar yapmaları engellenir.

Böylece Okyanusya’da "artakalan kelimeler bozuk 
akideli manalardan ve mümkün mertebe bütün ikinci 
derecede manalardan ayıklanıyordu. Misal olarak: 
Hür(azade) kelimesi Yenidil’de hala yaşıyordu. Fakat, 
yalnızca 'bu köpek bitten azadedir^ ya da ‘bu tarla ya
banî otlardan azadedir' gibi deyimlerde kullanılabili
yordu. Siyasi hürlük, fikir hürlüğü artık kavram olarak 
dahi yaşamıyor; dolayısıyla ister istemez isimsiz kalı
yordu. Hür veya özgür kelimeleri bu yüzden ‘siyasi ba
kımdan hür’ ya da 'fikir bakımından özgür’ anlamına 
kullanılamıyordu.” (Gerçi .bugün de insanlara “pepsi- 
cola içerek” veya “son model otomobillere binerek öz
gürlüğün tadına varmaları” telkin ediliyor!)

Kelime dağarcığı sürekli olarak daralan, bu türden 
her eksilişin kazanç sayıldığı ve tercih alanını ufalttık
ça düşünceye varma hevesini de azaltan Yenidil’de

“sonunda öyle umuluyordu ki, açığa vurulacak her söz, 
yüksek beyin merkezlerine hacet kalmadan, gırtlaktan 
çıkacaktı. Bu gaye, ‘ördek gibi vakvaklamak' anlamına 
gelen Yenidil kelimesi ‘ördekkonuşma’da (duckspeak) 
açıkça kabul edilmişti... Vakvaklanan mütalaaların aki
desi bütün olmak şartıyla, ördekkonuşnuı. övgüden baş
ka şey ifade etmiyordu. (Okyanusya' nın başlıca resmi 
gazetesi) Times, parti hatiplerinden birine ‘katmerliar- 
tı iyi ördek konuşmacı’ {doubleplusgood duckspeaker) 
diye işaret etti mi, hararetli ve kıymetli bir iltifatta bu
lunmuş oluyordu." Sonuçta “Yenidil’de aykırı itikada 
delalet eden bir düşünceyi, aykırı itikatlı olduğunu se
zişten öteye takip imkanı çok azdı. O noktadan ilerisi 
için lüzumlu olan kelimeler mevcut değildi."

Ancak bütün önlemlere rağmen Büyük Birader’in 
ülkesinde totaliter rejime boyun eğmeye direnen bilile
ri çıkabilmektedir. Olan biten her şeyde bir tuhaflık se
zen Winston Smith, Gerçek Bakanlığı’nda yaptığı tah
rifat işlemleri esnasında bir gün sahtekarlığı ayan be
yan ortaya koyan bir belgeyi hayatında ilk kez bizzat 
kendi gözleriyle görünce muhalif kanaatleri pekişir: 
Vaktiyle muteber Parti liderleri oldukları halde ihanetle 
suçlanmış. Sevgi Bakanlığı’nda suçlarını itiraf etmiş 
kimselerin suçsuzluğunu kanıtlayan fotoğraflı gazete 
haberini yanlışlıkla önünde bulur. Fotoğraf ve altındaki 
haber, onların itiraflarında belirttiği gibi düşman ülke
de Genelkurmay’la görüşmeler yaptıkları tarihte yurt- 
dışında değil, kendi ülkelerinde bir konferansta bulun
duklarını belirtmektedir. Winston Smith elinde tuttuğu 
bu çok tehlikeli kağıt parçasını, kısa bir şaşkınlıktan 
sonra, “hafıza kovuğu” adı verilen ve merkezi imha fı
rınına çıkan, binanın her tarafına yerleştirilmiş delikler
den birinin vakumuna bırakarak imha eder.

Gerçek Bakanlığı’nın bir başka elemanı olan ve du
daklarını kıpırdatmadan konuşmakta şaşılacak bir hü
ner sergileyen Julia ile tanışıp onun da benzeri düşün
celere sahip olduğunu görmek Smith için sonun başlan
gıcı olur. Çok geçmeden kendisini kader arkadaşıyla 
birlikte Sevgi Bakanlığı’nın zindanlarında bulur. Güve
nip aykırı fikirlerini açtıkları O’Brien burada karşıları
na işkenceci olarak çıkacaktır. Sayısız işkence seansın
da “iki kere ikinin beş ettiği”ni bir türlü itiraf etme
yen Winston Smith, her düşünce suçlusu için ayrı, 
özel ve en çok korktuğu işkence biçiminin hazırlandığı 
101 nolu odada nihayet teslim olur. İtaati yeterli bulma
yan bir totaliter rejimde artık Büyük Birader’i sevmeyi 
öğrenmiş, resmi ideoloji iki kere ikinin beş ettiğini söy
lediğinde bunun kesinlikle doğru olduğunu kabul ve 
tasdik etmiştir. İtiraf sonrası günlerini, önceki itirafçılar 
gibi Kestane Ağacı Kahvesi’nde geçirir. Kimse yanına 
yaklaşmak istemediğinden boş masasında rahat rahat 
oturur, az iş yapıp bol ücret alır, Büyük Birader’i neden 
daha önceden bir türlü sevemediğine hayıflanır. Ve çok 
geçmeden, ense köküne saplanan ani bir kurşunla can 
verir. ■
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^ İİN CELEM E
ik i  y o l

ik i  AKIBET

Ahm et Y. 
ÖZÜTOPRAK

oğru ve yanlışı tercih etme nok
tasında hür olarak yaratılan in
san, çeşit çeşit çalışmalar üzerin

dedir. Gece gündüz, soğuk sıcak, iki kötü, 
hak batıl ve daha başka tüm ikilikler insa
nın ve evrenin doğasında var olan ilahi na
kışlardır. İlk de, son da kendisinin olan, er
keği de dişiyi de yaratan, alev saçan bir 
ateşle uyarıp, zemininden ırmaklar akan 
cennetlerle müjdeleyen Allah, insanın ha
yırlı bir akibete ulaşmasını istiyor ve bed
bahtların varacağı menzile karşı onu uyarı
yor Kendisinin rızasını kazanmak için em
rettiği şekilde yaşanmasının tek yolunun, 
varlığın gerekçesine sadık kalınmasından 
geçeceğini Kur’an’ın ana teması kılıyor. 
“Ben cinleri ve insanları, ancak hana kul
luk etsinler diye yarattım..”' diye buyuran 
Allah, her yerde ve her zaman için yarat
mış olduğu iki yoldan hangisi tercih edilir
se, ancakkendisine ibadet edilmiş olunaca
ğını da ilahi rahmetiyle bizlere bildirmek
tedir. Artık, iki yoldan, iki bayraktan, iki 
hayat tarzından hangisini tutarsa tutsun in
sana tercihini kolay kılıyor ve sevdiriyor. 
İster iyiliği tasdik ederek verip sakınan ve 
de en güzel sözü doğrulayanların kolaylık 
yolunu tutar ya da, kendini, Allah’ın ayet
lerine karşı müstağni görür ve en güzel sö
zü yalanlar. Böylece, çirkin, alev saçan ate
şin yolu ona kolaylaştırılır. Yol ayrımı, iba
deti Allah’a has kılıp kılmamak noktasıdır. 
Tevhid tarihi ve günümüz gerçeği münkir 
ve mülhidlerin, dini, ibadeti, Allah’tan baş
kalarına nasıl tahsis ettiklerini gösterir.

Varlığın gerekçesi yalnızca Allah’a ibadet 
olduğu gibi, buna münasip olarak ilahi me
sajın odak noktası da, ibadeti tanımlamak, 
iki hayat tarzının gereklerini ve neticesini 
ortaya koymak olmuştur.

“Abd” kökünden türemiş olan ibadet 
kelimesinin lügat manası itaat etmek, teva
zu göstermek, daha açık bir ifade ile kişi
nin bir kimseye isyan etmeksizin, ondan 
yüz çevirmeksizin, mukavemet de göster
meden itaat etmesi ve boyun eğmesidir. O 
kadar ki kendisine boyun eğilen kişi onu 
dilediği şekilde kullanır, hizmet ettirir... Bu 
sözlük anlamlarından da anlaşılıyor ki iba
det kelimesinin ifade etmek istediği esas 
mana, kişinin, yüksek güç ve iktidar sahibi 
birine karşı baş eğmesi, itaat etmesi, sonra 
kendi hürriyet ve bağımsızlığından feragat 
etmesi, onun karşısında her türlü mukave
met ve isyanı terk etmesi ve tam bir bağlı- 
hkla ona boyun eğmesidir. İşte kulluk ve 
itaat etmenin gerçek manası budur.... kulun 
hakiki vazifesi efendisine itaat etmek ve 
emirlerine sıkı sıkıya bağlanmak olduğuna 
göre; hemen ardından itaat tasavvuru zihne 
geliverir. Ayrıca bir kölenin zilletini kabul
lenip itaat ederek kendisini efendisine tes
lim etmesi yetmez. Bunun yanında gönül 
verilen nimetlere karşı şükür ve minnet 
duyguları ile dolu olarak efendisinin bü
yüklüğüne inanması ve yüce makamını iti
raf etmesi de gerekir. Aldığı nimetlere şük
rünü ifade etmesinde ve hizmet görevini 
yerine getirmesi sırasında durmadan efen
disini yüceltir, büyütür ve kalbinden huşu
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ile geçirir. İşte bütün bunların adı ibadettir, ilah edin
mektir. Bu düşünce kulun efendisinin önünde sadece 
başını eğmesiyle değil bilakis başı ile beraber kalbini 
de O’na amade kılması halinde gerçek kulluğun anla
mı ifade edilmiş olur.’

“İlk nesillerin hissinde ibadetin doğru anlamı, Alla- 
hu Teala’nın; “Ben cinleri ve insanları, ancak hana 
kulluk etsinler diye yarattım..”  ̂ sözünden anladıkları 
gibi, Allah’a ibadet insanın varlık gayesinin tamamıdır. 
Bu ayet-i kerime onların hissinde büyük ve köklü, insa
nın hayatını kapsayan bir manayı temsil ediyordu. 
Kur’an, onların diliyle inmişti. O dilin inceliklerini an
lıyor ve belagatındaki sırları idrak ediyorlardı. Ayetin 
manasından insanın varlığının tamamen ibadete hasre- 
dildiğini, başka bir şeye asla hamdedilemez olduğunu 
çıkarıyorlardı. Ayetin üslubu, Arap dilinde ancak bu 
manaya kullanılır: Beşerin varlığında Allah’a ibadetin 
dışında bir olguyu kaldırıyor ve varlığın gayesini Al
lah’a ibadete bağlıyor.”"*

Cinlerin ve insanların, ancak kendisine kulluk etmek 
için yaratıldığmı bildiren Allah, varlığın hakikatini, ya
ratılışın gerekçesi, alemler üzerinde bulunmanın sebe
bini de özet bir şekilde bildirmiş oluyor... Evet bu bü
yük hakikat ve sorumluluk olayı, insan denen hadise- 
nin/varlığın/halifenin anlam kazanmasıdır. Bir sorum
luluk olarak var edilen insan, bu mesuliyeti müdrik bir 
fıtratta yaratılmıştır. İnsan, diğer mahlukatın fevkinde 
tercih etme iradesine sahip kılınmıştır. Bu özellik, ona, 
aynı zamanda bir sorumluluğu da yüklemiş, Rabbine 
kulluk etmesi istenmiştir. Zaten insanların ve cinlerin 
yaratılışlarının gerekçesinin sadece ve sadece Allah’a 
kulluk olduğu hakikati kalplerde yer etmediği, kullu
ğun sadece Allah’a yapılmasının ne demek olduğu bi
linciyle kuşamİmadığı taktirde, ne var oluş hakikatine 
ulaşılır, ne de ibadetin mükellefiyet olamk, insanın ha
yatının ve yeryüzünün imarı için bir gereklilik olduğu 
bilincine varılır.

“Ben cinleri ve insanları, ancak hana kulluk etsinler 
diye yarattım”̂  “İbadet kelimesi burada sadece namaz, 
oruç v.s. ibadetlere atfen kullanılmamıştır. Bu yüzden 
ayeti, cin ve insanların sadece namaz, oruç, teşbih vs. 
için yaratılmış oldukları biçiminde anlamak yanlıştır. 
İbadet kavramı içine, bu saydıklarımız da girmekteyse 
de hepsi bu değildir. Bu ifadenin tam anlamı, cin ve in
sanların Allah’tan başkasına tapmamalarını, itaat etme
melerini, hiç kimseye boyun eğmeyip, sadece Allah’ın 
karşısında eğilmelerini, O ’nun emirlerine itaat edip, 
O’ndan korkmalarını, sadece Allah’ın dininin kuralları
na uymalarını, O’nun dışında hiç kimseden birşey bek
lememelerini ve hiç kimsenin önünde dua etmek için el

açmamalarını tazammun eder.”* Oysa daha sonraki ne
sillerce ibadet kelimesinin anlamı, sadece namaz, oruç, 
hac vs. zahiri ibadetler olarak sınırlandırıldı. Bu yanıl
gı bir çok sapmayı da beraberinde getirdi. Bir tarafta 
emredilen bu ibadetleri yapan insan, aynı zamanda, ha
yatı kuşatan diğer itaat ve ibadetleri ya Allah’tan başka
larına ya da Allah ile birlikte yaratılmışlara yaptılar.

Yanlış anlama ile yaşama birbirini besleyen virüs gi
bi nüksetti, yerinde saymayıp insanın tüm benliğini sa
racak şekilde sirayet etti. “Bu yanlış anlamanın peşin
den lailaheillallah’ın bütün itikadi ve tatbiki gerekleri
nin ibadet dairesinden çıkarılması geldi. İhadet. insan
ların hissinde lailaheillallah ile değil, namazla ha§h- 
yor oldu...”  ̂ İtikadi gereklilik görmezlikten gelindi. 
İbadet, şeytanın ve dostlarının hükümranlığına zarar 
vermeyen bir takım tatbiki gereklerden ibaret olarak 
görülmeye başlandı. İbadetin, Allah’a has kılınmasının 
ne demek olduğu, insan yaşamında böyle bir inancın ne 
gibi bir değişiklik yapması gerektiği bilinci, yerini bo
ğazdan aşağı inmeyen içi boş ifadelere, İslam lugatın- 
dan alınan terimlerle Allah dinine ağız dolusu küfre ve 
ruhtan, amaçtan yoksun olarak insanların iyi vatandaş 
olmaları için tavsiye edilen namaz ve oruca hasredildi.

İbadetin yalnız Allah’a yapılmasının ne demek oldu
ğunu, Süddî şu ifadeyle izah eder: “İbadetin fayda ve
reni de, fayda vermeyeni de vardır. “Andolsun ki onla
ra: Gökleri ve yeri kim yarattı? diye sorsan muhakkak 
Allah derler.” (Lokman, 31/25) İşte bu, onlar için bir 
ibadettir. Ancak şirk ile beraber olduğu için onlara fay
da verecek değildir.”” Bundan ötürü kul, yaratılışın, Al
lah’a ibadet gerekçesinin dışında bir takım sebepleri 
varmış gibi yaşarsa, o kul. varoluş hakikatine ters dü
şer. Böylece hem kendi enfüsi hem de afaki aleminde 
düzen bozulur. Tevhid gerçeği onun nezdinde anlamını 
yitirir. “Bunun dışında başka şeylerle tüketilen ömürler, 
ameller zayi edilmiş olur, onun için azabı hak eder.”'̂

Rabb Teala, insanı yaratışının gerekçesini böylece 
bildirdikten sonra, adeta insandan bir kez daha söz alı
yor ve insana ikrar ettiriyor. Kur’an’la muhatap olan in
sanın ilk okuduğu, adeta mesajın özeti olan surede şöy
le buyuruluyor:

“(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız 
senden medet umarız.”'" Allah’tan başka kimselere kul
luk yapılmayacağının taahhüdüdür bu ayet. Nc Al
lah’tan başkasına ne de Allah ile birlikle başkasına kul
luk yapmayacağına müslümanın söz verişidir. Yalnız 
O’na tapmak ve bağlılık, yalnız O’na boyun eğme ve 
itaat etme ve yalnız O’nun hükmü altına girme ve kul
luk yapma sözü verilir.

“Sonra duman halinde olan göğe yöneldi, ona ve
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yerküreye İsteyerek veya istemeyerek gelin! dedi. İki
si de “İsteyerek geldik!” dediler”" diye yarattıklarının 
emre boyun eğişlerinin haberini bildirmektedir. Yarat
tıkları içerisinde, “...O’nun huzurunda bulunanlar, O’na 
ibadet hususunda kibirlenmezler ve yorulmazlar.”'̂  
“...Allah’ın kendilerine buyurduğuna karşı gelmeyen 
ve emredildiklerini yapan melekler vardır.”*■’ “Göklerde 
ve yerde bulunan her şey Allah’ı teşbih etmektedir. O, 
azizdir, hakimdir”''*, “Görmez misin ki, göklerde olan
lar ve yerde olanlar, güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar, 
havyanlar ve insanların birçoğu Allah’a secde edi
yor...”*’ “Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan herkes 
O’nu teşbih eder. O’nu övgü ile teşbih etmeyen hiçbir 
şey yoktur. Ne var ki siz, onların teşbihini anlamazsı
nız. O, halimdir, bağışlayıcıdır.”*''’, “Kim de beni an
maktan yüz çevirirse şüphesiz onun sıkıntılı bir hayatı 
olacak ve biz onu, kıyamet günü kör olarak haşredece- 
ğiz””

İbadet, insan hayatmın sadece bir kesitini kapsamı
yor. Zaman ve mekan açısından da bölünme veya tah
sis kabul etmiyor. İbadet; insan hayatında, “bana ait” 
dediği ve müdahil olabileceği her şeyi ve her an’ı alem
lerin Rabbi Allah için kılmasıdır. “De ki: “Şüphesiz be
nim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi 
alemlerin Rabbi Allah içindir.”"*

Hiçbir izaha gerek bırakmayacak şekilde insan haya
tının her an’mı istisnasız alemlerin Rabbi Allah’a bı
rakmasıdır. Duam, kıyamım, secdem, dinim, kurbanım 
ve canımı müslümanlardan olarak almasını istediğim 
ölümüm, kısaca, “bana ait” dediğim hayatımın her bo
yutu alemlerin Rabbi Allah içindir. “Aslında ölüm bir 
ibadet olmaz; insanın ihtiyarı yoktur onda. Lâkin Al- 
lahu Teala’nm; “...Hayatım ve ölümüm hepsi alemlerin 
Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur’”'̂ sözünden 
maksat, insanın Allah’a ortak koşmadan ölmesidir. Bu 
insanın ölümünde Allah’a ibadet edebileceği en düşük 
derecedir. Ama en yüksek derece, Allah yolunda şehid 
olarak ölmesidir.” "̂

“De ki: “Allah her şeyin Rabbi iken ben ondan baş
ka Rabb mı arayacağım?..” *̂ “Onlar, ayakta dururken, 
otururken, yanlan üzerine yatarken (her vakit) Allah’ı 
anarlar, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında derin de
rin düşünürler (ve şöyle derler): “Rabbimiz! Sen bunu 
boşuna yaratmadın. Seni teşbih ederiz. Bizi cehennem 
azabından koru!”" Bu ayette de görüyoruz ki, Allah Te- 
ala, insanın her anını, ancak kendisine kulluk etmek 
için tanzim etmeye çağırıyor. Böylece müslümanın hiç
bir hali yoktur ki, Allah’ı anmaktan uzak olsun. Müslü- 
manın her halinde, her davranışında Allah’ı zikir vardır. 
Mahlukatını boşuna yaratmadığını tefekkür vardır. Bu

bilincin tezahürü ise kuşkusuz övgü ile hamd ettiği Al
lah’ın emir ve yasaklarına itaati gerekli kılar. Aksi tak
tirde insanın övdüğü, sevdiğini söylediği birisine itaat 
etmemesi onun sözünde yalancı olduğunu gösterir. 
Müslüman ise “İslam oldum.” (teslim oldum) sözünün 
sahibi olması hasebiyle kalbi, dili, uzuvları bir an olsun 
Allah’ı anmaktan uzak durmaz, Allah’ın zikriyle sükû
net bulur. Bilir kalplerin ancak Allah’ı zikirle sükuna 
ereceğini. “Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın 
zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak 
Allah’ı anmakla huzur bulur”.”

“Allah, bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gi
b i . i k i  sevginin de bir arada olmasını murat etme
miştir. Bir kalpte ya Allah sevgisi vardır ya da Allah’tan 
başka şeylerin sevgisi... Bir kalpte iki makama kulluk 
olamayacağı için, insan, ya Allah’a kul olacaktır ya da 
Allah’tan başka şeylere. Zaten Allah’a itaat etmeyen 
şeytana itaat etmiş ve, böylece şeytana kul olmuş ola
caktır. Şeytana tapmak ise zilletin en aşağısıdır. “Ey 
Adem oğullan! Ben size: Şeytana tapmayın, çünkü o 
sizin apaçık bir düşmanmızdır demedim mi? Ve bana 
kulluk ediniz, doğru yol budur!’ demedim mi?” "̂ “Al
lah Teala burada “ibadet” kelimesini, “itaat” anlamın
da kullanmıştır. "Şeytana ibadet etme" ifadesinin anla
mı, "Şeytana itaat etme” demektir. Yani insan sadece 
şeytana secde etmekten men olunmakla kalmıyor, aynı 
zamanda ona uymaktan ve itaat etmekten de men olu
nuyor. îşte bu bağlamda itaat, ibadet anlamı taşır. 
“...Babacığım! Şeytana tapma! Çünkü şeytan çok mer
hametli olan Allah’a asi oldu..”̂''’ Arapça metnin "Şey
tana tapma!....” anlamında olduğuna dikkat edilmeli
dir. Gerçi Hz. İbrahim’in babası ve diğer insanlar put
lara taptıkları gibi veya o anlamda şeytana tapmıyorlar
dı. Fakat onlar şeytana uyup ona itaat ettikleri için Hz. 
İbrahim (s) onları şeytana tapmakla suçlamıştır. Bu ne
denle eğer bir kimse şeytana uyar ve ona itaat ederse 
gerçekte ona tapmış olur. Çünkü şeytan insanlann ta
pınma nesnesi olarak kabul ettikleri varlık değildir. 
Hatta insanların çoğu hem şeytanı lanetler aynı zaman
da ona taparlar”.̂ "

"Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki, Al
lah’ın izin vermediği şeyleri, dinden kendilerine bir şe
riat kıldılar?..” ’̂ “Şürekâu (ortaklar) ifadesi ile sadece 
insanlann kendilerine yalvardıklan, müracaatta bulun
dukları, dua ettikleri, ibadet edip adak kestirdikleri ve 
bu şekilde ortak koştukları tanrılar kastedilmiş değildir. 
Burada “ortaklar” ile insanlann kendilerine Allah ile 
beraber hüküm koymada ortak kabul ettiği kimseler 
kast olunmaktadır. Öyle ki, onlann ortaya attıkları dü
şüncelere, akidelere, nazariyelere iman edilir ve ahlaki
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kaideler, kültürel normlar şeklinde ihdas ettikleri de
ğerler ölçü olarak kabul edilir. Onların icat ettikleri ka
nunlara, dinî törenlere, örf ve adedere uyulur. Kişisel 
ve toplumsal hayatı düzenlemede, alış verişte, mahke
melerde, siyasette ve yönetimde hep onların kararları 
esas alınır. İşte bu, o insanların tâbi oldukları şeriatları
dır. Yine bu, Allah’ın dininin karşısında kendi başına 
müstakil bir dindir. Onlar nasıl ki Allah’ın rızası olma
dan bir din ortaya koymuşlarsa, onlara uyanlar da Al
lah’ın rızası olmadan uymuşlardır. İşte Allah’tan gayrı- 
sına kulluk nasıl şirkse, bu da öylece şirktir..”’"

“(Melekler de) Sen yücesin, bizim dostumuz onlar 
değil, sensin. Belki onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu on
lara inanmıştı; diyecekler.’'” “Bu ayet ibadetin başka 
bir anlamma da ışık tutmaktadır. Bu, ibadetin sadece 
hizmet ve ibadet olmadığını, hiç itiraz etmeksizin bir 
kimsenin emirlerine itaat etme anlamını da taşıdığını 
göstermektedir. Bir insan bir başkasını (şeytanı lanetle
diği gibi) lanetlesc bile, onun yolundan gidiyorsa, ona 
ibadet ediyor demektir”.-’'

"Ileva hevesini tanrı edinen ve Allah’ın (kendi 
katındaki) bir bilgiye göre saptırdığı, kulağını ve kalbi
ni mühürlendiği, gözünün üstünde de perde çektiği 
kimseyi gördün mü?..”” "Heva ve hevesini tanrı edin
mek" ifadesiyle, bir kimsenin nefsinin her istediğini 
yapması ve yaptığı işin Allah indinde haram mı helal mı 
olduğunu dikkate almadan davranması kastolunmakta- 
dır. Böyle bir insan, Allah emretmiş bile olsa, eğer nef
si istemiyorsa o işi yapmaz. İşte bu kimse nefsine itaat 
ettiği şekilde, başkalarına da itaat ediyorsa şayet, o kim
seleri de tanrı edinmiş olur. Her ne kadar bu kimse, o 
kimseleri ilah ve mabud edinmediğini söylese de veya 
o kimselerin putunu yaparak onlara tapmasa da onları 
tanrı edinmiştir. Çünkü bu kayıtsız şartsız teslimiyet, 
onun bu kimseleri tanrı edindiğinin bilfiil isbatıdır. Ve 
bu da apaçık şirktir. Allah’tan başkasına bu şekilde ita
at eden kimse, itaat ettiği kimseye secde etmemekle ve 
lisanen onun ilah olduğunu söylememekle, şirkten kur
tulmaz. Nitekim diğer büyük müfessirler de bu ayeli, bu 
şekilde yorumlamışlardır, tbn Cerir, “Allah’ın koyduğu 
helal ve haramı dikkate almadan nefsinin arzusuna gö
re davranan kimse, nefsini ilah edinmiş olur.” demek
tedir. Cessas ise, “Böylece bir kimse Allah’a itaat ettiği 
gibi nefsine itaat eder.” derken, Zemahşeri; “Nefsinin 
yönlendirdiği gibi hareket eden kimse, nefsine tıpkı Al
lah’a itaat ettiği gibi itaat etmektedir” der.”’'' “Hevası- 
nı ilah edineni gördün "Hevasım ilah edi
nen...", arzu vc tutkularının kölesi olandır. İlahına iba
det eden biri gibi, o da tutkularına ibadet ettiğinden, bir 
puta tapan kadar şirk suçu işlemektedir. Ebu Uma-

m e ’den (r.a) rivayet olunan bir hadis-i şerifte Hz. Pey
gamber (s) şöyle buyumıuşlardır; “ A llah’tan başka ken
dilerine ibadet olunan sahte ilahların Allah yanında en 
kötüsü, kişinin hevasıd ır” . (Taberani).'' '

Kulluk emriyle tüm insanlar mükellef  tutulmuştur. 
Bu sorumluluktan peygamberler  dahi m uaf değillerdir. 
Allah Teala, P e y g am b er’ine ve O ’nun şahsında tüm in
sanlara ibadeti emrederken, bu ibadetin hayatlarının ne 
bir a n ’ına ne de belli bir mekan dilimine mahsus o lm a
dığını bildiriyor. Allah, şöyle buyurmaktadır:

“Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine iba
det e t” .'" “ H üküm  sadece A llah’a aittir. O size kendis in
den başkasına  ibadet etm emenizi emretmiştir. İşte dos
doğru din b u du r” .”* ■
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İINCEIEMİ

FIKHI h a d is l e r in
ANLAŞILMASINDAKİ 

ESASLAR

M. Em in

“Fıkhî Hadisler ve Değerlendirilme
sindeki Esaslar" isimli incelememizden 
şu genel sonuçlan özet olarak ortaya 
koymak mümkündür:

Konu ve muhtevası bakımmdan riva
yetler içerisinde müstakil bir nevi teşkil 
eden fıkhî nitelikli hadisler, “Fıkhı Ha
disler” genel tabiriyle karşılanmaktadır. 
Bu nevi haberlere farklı isimler verile- 
gelmiştir. Ancak, erken devirlerde kulla- 
mm örnekleri bulunmakla beraber “Fık
hı Hadisler” terkibi çok fazla yaygınlık 
kazanmamıştır. “Helal-haram’’ ve “Ah
kam Hadisleri” gibi tabirler daha sık 
kullanılmıştır. Bunun sonucu olarak da, 
yapılan tanım ve tariflerde bu isimlen
dirmeler etkili olmuştur. Ancak, muhte
vayı tam olarak karşılaması ve efradını 
cami ağyarını mani bir tanıma da imkan 
vermesi bakımından “Fıkhi Hadisler” 
terkibi çok daha münasip olanıdır. Bu 
nedenle biz de bu terkibi tercih ettik. 
Terkib, Fıkıh ve Hadis kelimelerinin nis- 
betinden meydana gelmektedir. Her iki 
kelime de ilim tarihimizde vücut bulmuş 
İslami disiplinlerden müstakil birer ilim 
dalının adıdır. Kelimelerin gerek lügat 
gerekse ıstılah ve kullanım anlamları na-

OZAFŞAR  zan dikkate alındığı zaman bu tabirin,

muhtevası ve içeriği bakımından isim 
olduğu konuyu bütün şümulü ile kapsa
dığı ve ifade ettiği görülür. Nitekim di
ğer adlandırmalar çerçevesinde geliştiri
len tanımların kifayetsiz olduğuna tara
fımızdan dikkat çekilmiş, bu terkibin ışı
ğında yeni bir tanım ortaya konulmuş
tur:

“İnsanların, Allah, hemcinsleri ve ta
biatla olan ilişkilerini düzenleyen; hak 
ve mükellefiyetlerin konu edildiği, ibâ
det, muâmelât ve ukûbât’a dair hüküm
lerle, fıkhın usul ve kaidelerini hâvi riva
yetlerdir.”

Böylece İslam fıkhını kendi doğasına 
da uygun olarak, bu nevi haberlerin içe
riğini dile getirerek, terkibi meydana ge
tiren kelimelerin delaletlerini de muha
faza ^tmek amaçlanmıştır. Bu arada 
özellikle “Fıkıh” kelimesinin anlam çer
çevesi üzerinde detaylı bilgiler verilmiş
tir. Bunun sebebi, bu kelimenin aynı za
manda, bu nevi rivayetlerin içerikleri ba
kımından tahlilinde de anahtar bir kav
ram olarak yerini almasıdır.

Fıkhî hadislere dair literatürün konu 
edildiği kısım göstermiştir ki, bu nevi 
haberler daha Peygamber (s.a.v.)’in sağ
lığında kayda geçirilmeye başlanmıştır.
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Ancak bu kayıt işlemleri entellektüel bir kaygı ve ça
banın sonucu olarak değil, hayatın tabii akışı ve sos
yal, siyasal ve hukuki ihtiyaçların bir sonucu olarak 
tahakkuk etmiştir. Aynı saik sahabe dönemindeki ya
zımlar içinde geçerliğini sürdürmüştür. Ancak, ilk 
hicrî asrın son çeyreğine doğru oluşan şartlar, o za
mana kadar etken olan tabii unsurların yanında, hobi 
kabilinden bireysel gayretlerle icra edilen yazım fa
aliyetine yeni bir unsur daha ilave etmiştir. Bu da, ri
vayetlerin kayda geçirilmesine dair beliren siyasi 
iradedir. Bu irade ile çakışan bireysel gayretler kol- 
lektif ve sistematik bir yazım faaliyetine müncer ol
muştur. H. II. asrın ilk yarısından itibaren bu durum 
meyvalarmı vermiştir. İlk zamanlar “es-Sünen" ismi 
ile meydana getirilen bu eserler h. beşinci asrın orta
larına kadar sürdürülmüştür. Bu arada oluşumunu ta
mamlayan fıkhı ekollerin kendi delillerini ihtiva 
eden eserlere ihtiyaç duymaları, bu alandaki literatü
rün en önemli materyallerinin vücut bulmasına im
kan sağlamıştır. Bilhassa farklı eğilim ve kanaatler
deki fıkıh ekollerinin meydana getirdiği bu eserlerin, 
tasnif sistemleri ve ihtiva ettikleri rivayetler açısın
dan neredeyse aynilik arzetmesi, fıkhî hadislerle ilgi
li olarak ortaya atılan spekülasyonları sarsacak ma
hiyettedir.

Fıkhî hadisleri havi literatür üç, dört ve beşinci 
asırlarda da “M usannef’ ve “Cami” türü eserlerin 
yanında özellikle, h.II. asrın başlarından itibaren de
vam edegelen “Kitabu’s-Sünen” özel ismini taşıyan 
eserlerle sürdürülmüştür. Fıkhî hadisler, hadis riva
yet kriterleri tatbik edilerek, fıkıh bablarına göre bu 
eserlerde biraraya getirilmiştir. Bu eserlerden bir 
kısmı, sadece hadis ilminin esasları gözetilerek yazı
lırken, bir kısmı da herhangi bir mezhebin delillerini 
biraraya getirmek ve savunmak maksadıyla kaleme 
alınmıştır.

Hicri III. asırda hadis literatürü bakımından tasni
fin altın çağı yaşanmıştır. Musannef, müsned, cami 
ve sünen nevinden en mükemmel eser türleri kaleme 
alınmıştır. Fıkhi hadislere tahsis edilen “Süne”n tü
rü eserler, adeta ikinci asırdaki bu nevi literatürün bir 
devamı olarak sürdürülmüş, kitaplar fıkıh bablarına 
göre daha sistematik ve detaylı olarak vücuda getiril
miştir. Müellifler tercih ettikleri kriterlere göre ha
disleri seçip, eserlerinin ilgili bablarında kaydetmiş
ler, bir haberin Şahid ve Âdıd’ı kabilinden değişik 
versiyonlarını da zikretmişlerdir.

Hicri IV. asra gelindiğinde fıkhî hadisler alanında

yeni bir tasnif türü ile karşılaşıyoruz. Bu tür, yine fı
kıh bablarına göre rivayetler içerisinden en üstün gö
rülen rivayetlerin seçilip, biraraya getirilmesi sure
tiyle ahkam hadislerini toplayan bir eser türüdür. 
“Sünen” \&rd& gördüğümüz farklı versiyonları bir ke
nara bırakın, hatta onlarda yer verilen mevkuf ve 
mektû haberleri de yok denecek kadar aza indiren ve 
tabir belki tam olarak karşılamasa da, büyük oranda 
merfû-müsned-sahih’lere tahsis edilen bir eser türü
dür, denilebilir. Adeta bu seçmeciliğe işaret edercesi
ne: “seçilrhiş, arıtılmış” anlamına gelen “el-Münte- 
ka” ismi de bu neviye alem olmuştur. H.X. asra ka
dar devam edecek olan, ahkam hadislerine özgü 
eserlerin ilk örnekleridir bu “el-Münteka”\oı. Sonra
kilerden ayrıldıkları temel farklılık şudur; Bu eserler, 
müeüifinin ahz ve sema’ı ile elde ettiği rivayetlerden 
meydana getirilmiştir. Yani, yazarın kaynağı veya 
atıfta bulunduğu referans, kendisinden işittiği ya da 
icazet aldığı bir önceki ravidir. Sonrakilerde ise bu 
referans, ravi değil, herhangi bir eserdir. Kütüb-ü 
S itte v.b. eserlerdir.

Fıkhî hadislere özgü literatür, h. IV. asırdaki “el- 
Münteka”lardan sonra da büyük bir özenle sürdürül
müştür. H.V. asırda bu yönde fazla çalışmaya ras- 
tlanmazken, özellikle VI-VII-VIII ve IX. asırlarda 
müstesna bir yoğunlaşma göze çarpar. Bu asırlarda 
kaleme alınan eserlerin temel özelliği, h. III. asırda 
yazılmış olan hadis eserlerini referans olarak seçme
leridir. Bilhassa, Buhari ve Müslim, Sünen-i Erbaa 
ve Ahmed b. Hanbel’in Müsned’i bu eserlerin temel 
kaynaklarını teşkil etmiştir. Kitaplar, yine öncekiler
de olduğu gibi fıkıh bablarına göre tanzim edilmiş, 
müsned-merfu-sahihler esas alınarak rivayetler se
çilmiş ve tercih edilmiştir. Bu asırlarda yazılan eser
lerin bir diğer karakteristiği ise, konuyla ilgili olarak 
varit olan versiyonlarından bir veya birkaçının, ade
ta birer kanun maddesiymiş gibi algılanıp, seçilmesi 
ve mevzuya dair hükmün nihai kriteri olarak tayin 
edilmesidir. Bir nevi kodifikasyonu da çağrıştırmak
tadır.

Araştırmanın ikinci bölümünde ilk olarak ele aldı
ğımız, “Fıkhî Hadisler Bağlamında Hadis-Sünnet 
İlişkisi” kısmında, her şeyden evvel “Sünnet” ve bu
na bağlı olarak “Peygamber’in Sünneti” mefhumu
nun kuram ve kavram olarak daha İslam’ın ilk gün
lerinden itibaren var olduğu tespiti yapılmıştır. İslam 
fıkhının sistematiğinin kurulduğu ilk ekoller bazın
da, yani Hanefî, Malikî ekolleri ve Şafiî ekolü öze-
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liııdc ‘‘Sünnet’’ meflıumu incelendiğinde ise, ilk iki 
ekol ile Şafiî arasında bu nokta-i nazardan çok büyük 
farklılık olduğu görülmüştür. Mesela Malik örneğin
de şu tespit yapılmıştır:

“İslam fıkhının sistematize edildiği h. II. asırda, 
hadis-sünnet ilişkisine dair zihniyetin kendisinde 
kristalleştiği Malik, bir diğer ifadeyle “Muvaîta” ör
neğinden, arzettiğiıniz misaller çerçevesinde şu tes
piti yapmak mümkündür; Her şeyden evvel Malik’in 
nazarında Sünnet, fakih’in nihai kural olarak kabul 
ettiği fıkhı muhtevanın adı 
olarak gözükmektedir. Hadis 
ise, bu sünnet’in elde edil
mesine kaynak teşkil eden 
önemli bir materyal olarak 
değer bulmaktadır. Yani,
“Mwvc7fto”da hadis ile sünnet 
aynı şey değildir. Hadis,
Sünnet’in elde edildiği kay
naklardan birisidir. Ancak,
5'egâne kaynağı da değildir.
M alik’e göre, Sünnet’i tayin 
ederken islinad ettiği rivaye
tin, ıneriu, m evkûf ya da 
maktû’ olması, müsned, mür- 
sel veya munkatı’ bulunması 
da son tahlilde önemli değil
dir. Bu bakımdan rivayetler, 
fıkhî değer itibariyle eşit et
kiye sahiptirler. Bunlar ara
sında yapılacak tercihin kri
teri fakihin benimsediği te
mel fıkhî prensipler ve ken
dine özgü zihniyet yapısıdn-.
Harta, Sünnet’in kaynağı her 
zaman bir rivayet olmak zo
runda da değildir. Bazen süregelen bir tatbikat, ba
zen toplumun veya ulemanın ittifakı, bazen kişisel 
yorum, dahası bazı kereler kıyas ve içtihad da Sün
net* in dayanağı olabilmektedir. Bu da Malik’in kul
lanımında Sünnet’in statik bir espri olmaktan çok, 
dinamik ve her zaman üretilebilen canlı bir fıkıh ide
si olduğu manasına gelir. Kaynağını ise, en genel 
manada dinin teorik kaynağını temsil eden teorik 
materyaller ile o materyallerin uygulanma sahnesi 
olan hayat gerçeğinin pratiğinden ve bu ikisi arasın
da kurulan dengeden alır.”

Ebû Yusuf ve Şeybâni’nin yaklaşımı da aşağı yu

kişîsel yorum, dahası bazı ke

reler kıyas ve içtihad da Sün

netlin dayanağı olabilmekte

dir. Bu da Malik' în kullanı

mında Sünnet'in statik bir 

espri olmaktan çok, dinamik 

ve her zaman üretilebilen 

canlı bir fıkıh idesi olduğu 

manasına gelir. Kaynağını 

ise, en genel manada dinin 

teorik kaynağını temsil eden 

teorik materyaller ile o ma

teryallerin uygulanma sahne

si olan hayat gerçeğinin prati

ğinden ve bu ikisi arasında 

kurulan dengeden alır

karı bu minvaldedir:
“Ebu Yusuf’un sünnet ve hadis’i ayrı oğullar ola

rak birarada kullanması, diğer taraftan da müphem 
bir ifade olarak, "öteden beri cari olan sünnet.” ta
birine bu denli karşı çıkması, Sünnet’i birtek mater
yale indirgeme çabalarına açık bir itiraz olarak yo
rumlanabilir. Bu itiraz, hem Sünnet’in rivâî gelenek 
olan hadis’e indirgenmesine ve hem de, bugün 
Schaeht ve Fazlurrahman gibi İslamologlarca "yaşa
yan gelenek-sünneî” olarak tesmiye edilen toplumun 

genel kabullerine indirgenme
sine’dir. Rivâî ve fiilî geleneği 
mezceden bir sünnet anlayışı
dır bu. Sünnet’i, ne sadece 
Peygamber’e nisbet edilen ha- 
dis’lere hasrediyor ve ne de 
bu kabil rivayetleri görmez
den gelerek, toplumun genel 
teamülüne hasrediyor. Her iki
sini de ayrı, fakat birarada 
mütalaa ediyor...”

“ ...Her şeyden evvel Şey- 
bani sünnet’i salt merfû’ hadi
se indirgememiştir. Kendisin
den evvel devam edegelen, 
daha evvel işaret ettiğimiz 
tavrı sürdürmüş, sünneti pek 
çok materyalden elde edilen 
bir fıkıh normu şeklindeki ge
niş çerçevede kullanmaya de
vam etmiştir...”

Bu anlayış çerçevesinde 
yapılacak bir “sünnet” tanımı
nın da yaygın olarak bilinen 
tanımlardan farklı olması ge
rektiği iktiza ederdi. İşte bu 

düşünceden hareketle, yukarıdaki ekollerin zihniye
tini somutlaştırmak ve de ilk iki asırda hak'”' ^lan 
cuılciyışı dile getirmek bakımından “sünnet” şu şekil
de tanımlanmıştır:

“Sünnet, teori ya da pratikte kaide veya hüküm 
olarak kabul edilen fıkhî muhtevanın adıdır.”

Ancak, burada gözardı edilmemesi gereken nokta 
şudur: “İlk iki asırda, Sünnet lafzı ile ifade edilip de, 
kaide veya kural olarak kabul edilen fıkhî muhteva
nın elde edildiği materyaller oldukça geniştir. Pey- 
gamber’in merfû’ hadisinden, sahabe ve tâbiûn ka
villerine kadar, ilk halifelerin uygulamalarından.
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sonraki müslüman idarecilerin bazı tasarruflarına ka
dar, kıyas’tan fukaha’nın içtihad ve yorumlarına ka
dar Sünnet lafzının zaman zaman ıtlakı bundandır. 
Bu materyallerin hepsi aynı zamanda Sünnet değil
dir. Bilakis, fakih’in temel fıkhi mülahazalarla ka- 
idevi kabul edeceği herhangi birisi ancak, sünnet 
vasfını kazanabilir. Bu siinnet’in tayin ve tespitinde
ki ki'iterler de ekseriya materyalin muhtevasına dö
nük kriterlerdir. Harici ya da .şekli unsurlar gözardı 
edilmemekle beraber, nihai sonucu belirlemenin tek 
standardı değillerdir. O nedenle, mesela Mürsel bir 
haberin muhtevası pekala bir sünneti ihtiva edebilir. 
Ve ‘bütün bunlarda ayırdedici rolü oynayan ise fa
kih’in temel fıkıh esaslarını nazarı dikkate alarak iş
leyen zihni tutumudur.”

Diğer taraftan Şafi’nin bu zihniyete ve anlayışa 
kökünden karşı çıkmak suretiyle hadisçilerin de duy
gularına tercüman olarak İslam tarihi boyunca hakim 
olacak olan bir “Sünnet” telakkisi tezi ile ortaya çık
tığı görülmüştür. Bunu şöylece ifade etmek müm
kündür:

“Şafi, ilk ekollerde Sünnet’in elde edilmesindeki 
önemli materyallerden birisi olan merfij’ hadisi, Sün
neti temsil eden yegane unsur olarak tespit ve kabul 
etmiştir. Hadisin sübutunu ise, ravilerinin sika olma
sı ve Peygamber’e kadar ulaşan muttasıl bir senedi
nin bulunması gibi formel bir kritere bağlamıştır. Bu 
kriteri haiz herhangi bir hadisin, ne çoğunlukla Me- 
dinelilerin yaptığı gibi, “tatbikat” ve “icma” terimle
rinde formülleşen “pratik” adına; ve ne de, ekseriya 
İraklıların “rey” ve “kıyas” tabiri ile karşıladıkları 
“teorik veya soyut ilke” adına stıvsaklanamayacağı- 
nı savunmuştur. Keza ilk ekollerde özellikle de İrak
lılarda sık rastlanan iç tutarlılık da diyebileceğimiz; 
rivayetlerin veya hükümlerin birbirine arzını ifade 
eden bir yorum kriterini şiddetle reddetmiş ve bunun 
bir sonucu olarak da, ‘̂ Sünnet, Sünnet’e kıyas edil
mez,” ilkesini getirmiştir. Sünneti temsil eden yegâ
ne unsur olan hadisi tespit ve tahlilde muhtevaya yö
nelik bir esasa pek izin vermezken, onun sübutunun 
şekli kriterlere bağlı olduğu üzerinde ısrarla durmuş
tur. Böylece daha önceleri, ilk fıkıh ekolleri nazarın
da, Teori ya da pratikte kaide olarak kabul edilen fık- 
hi muhtevanın adı olan sünnet Sika ravilerin, mutta
sıl bir isnadla Peygamber’e nisbet ederek naklettik
leri hadis’e indirgenmiştir.

İlk ekollerdeki Sünnet ve asıl düşüncesinin yansı
ması gibi gözüken ve bu esprinin sistemleşmesi so

nucu meydana gelen, fıkhın asıl ve kaidelerine dair 
rivayetlerin kritik edildiği kısım ise, fıkhı hadislerin 
değerlendirilmesindeki esasların belirlenmesinde 
önemli ipuçları ortaya koymuştur. “Kaide”, “Zabıt” 
ve “Fıkıh usûlünün temel prensipleri”ne esas teşkil 
eden rivayetlerin incelenmesi, pek çok önemli neti
cenin yanında özellikle; rivayetlerin nakli esnasında 
az ya da çok, mutlaka haberlerin ravi tasarrufuna 
maruz kaldığını ortaya koymuştur. Ayrıca, tabii mü
lahazalarla dile getirilen pek çok haberin, fıkıh dili 
ile formüle edildiğini, hatta rivayetlerde ekseriyetle 
formülasyonun ikinci ve üçüncü nesle ait olabilece
ği izlenimi kuvvet kazanmıştır. Mesela bir rivayetle 
ilgili olarak yaptığımız şu tespitler haddi zatında bu 
kabil haberlerin hemen hepsi için öngörülmeye mü
saittir:

a-İslam yargı hukukunun temel prensiplerinden 
biri olan bu kaidenin dayandığı hadis farklı isnad ve 
metinlerle, muhtelif kişilere nisbet edilerek nakledil
miştir.

b- Hz. Ömer ve İbrahim en-Nehai’nin sözü olarak 
nakledildiği gibi. Peygamber (s.a.v.)’in bazen kendi 
sözü, bazen de yargılama esnasında hüküm verirken 
takip ettiği tavrın hikayesi olarak aktarılmıştır. Bu ri
vayet vesilesiyle, belki de en fazla üzerinde durul
ması icap eden nokta burasıdır. Zira, Hz. Peygam- 
ber’in bir davranışının ya da halinin hikayesi ile, bir 
sözün bizzat Peygamber (s.a.v) tarafından söylenil
miş olması arasında hem usul hem de netice açısın
dan fark vardır. Öyle anlaşılıyor ki, bazen hikaye- 
tu’l-hâl olarak nakledilen rivayetlerin. Peygamber 
(s.a.v.)’in sözü olarak nakledildiği durumlarda met
nin formülasyonu raviye ait olmaktadır. Ravi olay
dan çıkarttığı sonucu. Peygamber (s.a.v.)’in ağzın
dan nakledebilmektedir. Halbuki, gerçekte Hz. Pey
gamber olayı gerçekleştiren ve ona mahal olan kişi
dir. Ama, hadiseden çıkartılan fıkhı sonucun rivayet 
formunun kaili o değildir. Çoğu durumda bu ravinin 
yorumudur.

c- Rivayetlerin metinlerdeki farklılıkları son dere
ce açıktır. Bunun da izahı ravilerin bilinçli veya bi
linçsiz rivayetler üzerindeki tasarrufu ile mümkün
dür.

d- Bir kısım fıkhî endişelerin bazı versiyonlara 
yansıdığı da bir gerçektir. Zaman ilerledikçe, ilk dö
nemlerde izah için veya açıklama için sarfedilen ba
zı tabirlerin geç dönem rivayetlerinde metnin ana 
unsuru olarak görülmesi idrac faaliyetinin sanılan-
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Şeybani'den sonra sistemi geliştiren 

ve ona kendi mantalitesine uygun bir 

giysi giydirerek sistematize eden Şafii 

olmuştur. Safi kendi ^^hadis-sünnet" 

telakkisine paralel olarak bir de fıkıh 

usûlü geliştirmiştir. O'nun "er-Risale'^ 

adlı eseri/̂  bu usûlün bir ifadesi olarak  

vücud bulmuştur.

dan çok daha ciddi boyutlarda olduğu hakkında bir 
fikir verebilir.

Yine bu rivayetlerin tetkiki bize, haberlerin fıkhı 
endişelerle muhtemel bulunmadıkları anlamlarda 
yorumlanmalarının da yaygın olarak rastlanılan bir 
keyfiyyet olduğunu göstermiştir. Özellikle İcma’ ve 
Kıyas’a mesned teşkil ettiği ileri sürülen rivayetler 
üzerinde cereyan eden tartışmalar bunu açıkça orta
ya koymaktadır. Hasılı bu kısımda ortaya çıkan so
nucu şöylece özetleyebiliriz:

“İsnad ile ilgili olarak, bu rivayetlerin çoğunda 
karşı karşıya gelinen en önemli keyfiyyet, mevkuf 
haberlerin merfu’, mürsel’lerin muttasıl hale getiril
mesidir. Bunun yanında hemen hiçbir isnad yoktur ki 
ravilerinden tenkide maruz kalmayan bulunsun. Ta
bii bu durum, haberlerin sahih ve zayıflıkları konu
sunda farklı sonuçlara sebep olmaktadır.

Metni ile alakalı olarak ise problem çok daha grift 
ve fazladır. Hemen bütün versiyonlardaki haber me
tinlerinin şu veya bu oranda birbirinden farklı olması, 
takdim, te’hir ve ziyadelerin bulunması; bazılarında, 
Peygamber (s.a.v.)’in sözü olarak nakledilen ifadele
rin, bazı kanallarda ravi’nin kendi sözü olarak gözük
mesi; zaman içerisinde daha evvel açıklama ve yorum 
olarak dile getirilen hususların, bilahare metnin aslına 
dahil edilmesi; tabiî mülahazalarla dile getirilen ifa
delerin birer fıkhı ilke ve prensip şeklinde formüle 
edilmesi; bir hadisin birbirinden çok farklı kontekst 
ve konularda yorumlanması gibi hususlardır.”

Araştırmanın son bölümü bir evvelki bölümde 
ulaşılan bu sonuçlar ışığında, fıkhı nitelikli hadisle
rin değerlendirilmesi problemine hasredilmiştir. 
“Muhteva tahlili” olarak görülen bu problem, konu 
hakkında çerçeveyi belirleyen temel bazı kavram ve 
tarihi oluşumlar ışığında ortaya konulmaya çalışıl
mıştır. “Metin”, “Dirayet ve Fıkıh” terimleri üzerin

de durularak, tarihi süreç içerisinde bu meseleye na
sıl yaklaşıldığı ortaya konulmaya çalışılmıştır, Böy- 
lelikle, muhteva tahlilinde, bir diğer ifade ile “Fıkhı 
Hadislerin Değerlendirilmesindeki Esaslar" ın belir
lenmesine zemin hazırlanmıştır. Bu esaslarda detaya 
ait bir yığın maddeden çok “Kavramsal bir çerçeve” 
oluşturulması amaçlanmıştır. Özellikle değerlendir
meye asıl teşkil edecek olan “Sağlam Metin” olgu
suna dikkat çekilmiştir. Bugüne kadar hakim olan 
noktasal yaklaşım’ın mahzurlarını bertaraf edebile
cek, parçanın bütün telakki edilmesi veyahutta bütün 
yerine konulması yanılgısını izale edecek bir kav
ramsal tahlil esası belirlenmeye çalışılmıştır. Bu da 
“Metin İnşası” olarak ifade edilmiştir. Buna bağlı 
olarak “Men§e”, “İnşa Süreci” ve “Metin” tabirleri 
bu esasın mütemmim unsurları olarak yerini almıştır.

Bu çerçevede önemle üzerine durulan bir konu da, 
“Metin İnşası” m zorunlu kılan faktörler olarak ele 
alınmıştır. En az rivayetlerin değerlendirilmesindeki 
bu birinci esas kadar önemli olan bu keyfiyyet, had
di zatında bu esasın gerekçesini teşkil etmektedir. 
“Tabii ve Psikolojik Sebepler” ve “Metodik Sebep
ler” olarak iki başlık altında ortaya konulan bu ge
rekçeler, bu esasın ne kadar mühim olduğunu gözler 
önüne sermiştir. “Tabi ve Psikolojik Sebepler” ö.q da
ha çok “Vehm” olgusuna dikkat çekilerek sahabe ör
neğinden hareketle “Zabt” ameliyesinde ravilere 
arız olan bu olgunun önemi vurgulanmıştıi'.

“Metodik Sebepler” ise üç başlık altında incelen
miştir. Bunlar: “Mana Rivayet’i, “Ziyade ve İdrac”, 
“İhtisar ve Takti” âk. Sonuçta rivayetlerde aslolanın 
yaygın olarak kabul edildiği üzere, lafzen rivayet de
ğil, muhteva olarak rivayet kanaati ağır basmıştır. 
Özellikle de ilk üç nesilde bunun böyle olduğu sonu
cuna varılmıştır.

Fıkhî Rivayetlerin değerlendirilmesindeki ikinci 
esas ise “Muhteva Tahlil” tabiriyle ifade edilmiştir. 
Burada konunun öncelikle bir dil problemi olduğu 
üzerinde durularak, tarihi süreç içerisinde bu meyan- 
daki mesai ele alınmıştır. Özellikle “İlk Üç Nesilde
ki Muhteva Tahlilî”, “Şcybani ve Rivayetlerin Kate
gorik Tasnifi”, “Şafi, Fıkıh Usûlü ve Nass Teorisi” 
konuları incelenerek bu meydanda bir zemin ortaya 
konulmuş ve bazı tespitler yapılmıştır.

Rivayetlerin muhtevasına dönük değerlendirme
lerde “kategorik bir tasn if’in bulunmadığı ilk üç ne
sil için şu tespitler yapılmıştır:

a- Rivayetlere külli bir perspektifle bakılmaktadır.
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b- Muhtevaya dönük olarak, lafız ve terkipler ka
tegorik olarak sınıflandırılmamış, kavramsal bir çer
çeve belirlenmemiştir.

c- Muhteva kritiği genel ilkelere referans yapıl
mak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

d- Üçüncü nesilde, hafız-muhteva ile, fiziki ya da 
fiili dış gerçeklik ve muhtevanın imkaniyeti arasın
daki irtibat aranır olmuştur.

e- Muhteva tahlilinde istimal edilen çok genel ba
zı kavramlar kullanılmaya başlanılmış, ama henüz 
lafızların manaya delaletleri noktasından bir tasnif 
vücud bulmamıştır.”

Ancak üçüncü nesilde bu yönde yavaş yavaş kı- 
pırdınmalar olduğu ve bunun Şeybani marifetiyle bi
lahare ilk “Kategorik Tasnif’ halinde ortaya konul
duğu belirlenmiştir. Rivayet metinlerinde geçen la
fızların manaya delaletleri bakımından tasnifine de 
ilk defa Şeybani’de rastlamaktayız. Daha önceki 
kaynaklarda , mesela. M alik’in “Muvatta”ında böyle 
kategorik ayırıma işaret eden tabirlere rastlamıyoruz. 
Halbuki, Şeybani, lafızların manaya delaletlerinde 
açıklık ve kapalılık bakımından bir tasnife doğru 
adımlar atmaktadır. Bunların nisbeten az ve seyrek 
oluşu, bu eğilimin kavramsal olarak daha yeni oluş
maya başladığı şeklinde yorumlanabilir. Kullanılan 
tabirler de bu eğilimin ilk (primitive) örnekleri ola
rak görülmelidir. Fakat, her şeye rağmen, lafızların 
kategorize edilmesine doğru bir mantık eğilim ve alt 
yapıyı hazırladığı dikkatlerden kaçmamalıdır. O, bir 
haberle ilgili olarak üç yönden terim ve tabirler ge
liştirmiştir;

a- Rivayetlerin harici vasfını (niceliğini) ortaya 
koyan tabirler,

b- Rivayetlerin yorumlanmasında kullanılan ta
birler,

c- Rivayet lafızlarının manaya delaleti (içeriği) 
bakımından kullanılan tabirler.

Özellikle son ikisi rivayetlerin içerik bakımından 
değerlendirilmesinde son derece önemli bir fonksi
yon icra etmiştir. Ve burada ortaya konan tabirler ha
la bu açıdan bir yöntemin genel çerçevesini verecek 
mahiyettedir.

Bu arada onun kullandığı bir tabir vardır ki, bu 
bütün İslam tarihi boyunca en fazla kullanılan ve de
rin tesiri olan bir mefhumdur. Bu “Nass” tabiridir. 
Şeybani “nass” terimini bu vesile ile kullanan ilk 
alimdir. Ondan önceki fıkıh otoriteleri bu terimi kul
lanmamışlardır. En azından, eserleri elimizde bulu

nanlar için bunu katiyyetle söyleme imkanına sahi
biz. Daha evvelkilerin kullandığına dair herhangi bir 
rivayete de biz henüz rastlamış değiliz. Şeybani de 
bu terimi, kendisinin son eseri olan “es-Siyeru’l-Ke- 
bir”d& kullanmıştır. Daha önceki fakihler, genellikle 
“nass” yerine “kitap ve sünnet” terimlerini kullanır
lardı. Şafii, bu “nass” terimini almış ve “metin deli
li” anlamında, “rey”in karşıtını ifade eden bir fıkıh 
prensibi olarak benimsemiştir. Ve bilahere klasik fı
kıh usulünde “nass”; “yalnızca, bir mana içeren me
tin” olarak tanımlanmıştır. Halbuki bu tanımıyla te
rim, son derece mahdut metne uygulanabilir. Farkh 
yorumların imkan dahilinde bulunmadığı metinler 
çok nadirdir.

Hatta bu prensip, daha sonra, “Mevrid-i nass’da 
içtihada mesağ yoktur," formunda bir kaide ile de 
mutlaklaştırılmıştır. Halbuki, Şeybani’nin bu terimi 
ilk kullandığı örnek çerçevesinde bakıldığı zaman, 
onun tarafından “nass” tabirinin farklı algılandığını 
görmek mümkündür. O, “nassı üzerinde rey yürüt
menin mümkün olduğu bir delil, ama metin delili 
olarak algılamaktadır. Nitekim, iki kere “nass” tabi
rini kullanırken bu ikisinin arasında, onun müradifi 
olarak “delil” kelimesini kullanmıştır. Ve de ister 
nass desin, isterse metin, rivayet üzerinde akli muha
keme yürütmüş ve re’y kullanmıştır.

Elbette, bu konunun tafsilatına dair öneminin ya
nında burada önem arzeden esas nokta, rivayetlerin 
muhteva bakımından tahliline yönelik kategorik ay
rımının yapılması ve bu çerçevede bir kavramın or
taya konulmuş olmasıdır. Bununla birlikte, Şeyba
ni’nin usûl sisteminin rivayetlerin harfî veya lafzı 
yorumunu esas alan bir sistem olduğu söylenemez. 
Bunu ihmal etmemekle beraber, O ’nun sistemi “so
yut tutarlılık” veyahutta “iç tutarlılık” diyebileceği
miz bir mekanizmayı da rivayetlerin muhteva kriti
ğinde işletmiştir. Buna, bir nevi “kıyas” demek de 
mümkün olabilir. Özellikle rivayetlerden çıkartılan 
hükümlerle ilgili olarak Medinelilerle girdiği pole
miklerde, meseleleri veya haberleri “Espirisi aynı 
oIanlar”-ki, O, bunlara “muctemi” demektedir- ile 
“Espirisi farklı olanlar” bunlara da, “müteferrik”der. 
Olmak üzere iki açıdan ele almaktadır.

Şeybani’den sonra sistemi geliştiren ve ona kendi 
mantalitesine uygun bir giysi giydirerek sislematize 
eden Şafiî olmuştur. Şafi kendi “hadis-sünnet” te
lakkisine paralel olarak bir de fıkıh usûlü geliştirmiş
tir. O ’nun “er-Risale” adlı eseri, bu usûlün bir ifade
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si olarak vücud bulmuştur. Usûlünün en genel an
lamda kavramsal çerçevesini, daha önceki fakihler 
ve fıkhî ekollerin de kullanmış oldukları; “Kitap, 
sünnet, icma’, kıyas” v.b. terimler oluşturmaktadır. 
İlk fıkıh literatüründe biz, fıkıh teorisinin anahtar 
kavramlarının (keytems) kullanıldığını görüyoruz. 
Yani; Kitap, sünnet, icma’, kıyas, re’y, amel, istih- 
san, nesh, hadis, şaz v.b. gibi... Bazı ilaveler dışında 
Şafiî’nin kullandığı anahtar kavramlar, kendisinden 
öncekilerin kullandıkları ile aynıdır. Ancak, bu kav
ramların yorumları ve tatbiki O ’nun sisteminde deği
şik olmuştur.

Şafiî’nin usûlünde öne çıkan bazı terimler özellik
le dikkat çekmekledir. Bunlar; “beyan”, “nass”, 
“cümle”, “âm” ve “has” terimleridir. Bu beş kavram, 
Şafiî’nin rivayet tahlilindeki kavramsal çerçeveyi 
teşkil etmektedir. Burada, özellikle, lafızların mana
ya delaletleri bakımından kategorik bir tasnife tabi 
tutulduklarının altı çizilmelidir. Zaten, Şeybani ile 
birlikle belirgin hale gelmeye başlayan usûl mantali- 
lesinin özünde de bu yatmaktadır. Şafi bu mantalite- 
yi geliştirmiş ve daha da sistematik hale getirmiştir. 
Tasnifinde ikili bir yapı hakimdir. Özellikle O ’nun 
“Nass” teorisi muhteva tahliline dönük olarak daha 
sonra bütün İslam tarihi boyunca ortaya çıkacak olu
şumları etkilemiş ve şekillendirmiştir.

Şafi’nin “Nass” prensibini tcitbik ettiği ya da açık 
talimatların bulunduğunu kabul ettiği konular, bu is
ter Kur’anda isterse hadiste olsun, muhakemeye (kı
yas’a) açık değildir. O, muarızına “nass” düşüncesi
ni bizzat kendisi açıklar. Bu, Şafiî’nin ilk ekolleri 
temsil eden muhalifinin, şimdilerde yavaş yavaş ge
lişmekte olan “nass” mefhumunun farkında olmadı
ğını gösterir. Şafiî, K ur’an’ın yeni meseleleri (nazi
le) ya, “nass-explicilly” doğrudan veya, “cümleten- 
implicily” bir bütün olarak, aydınlattığını söyler. 
Hatta O, “Nass” ve “cümle” kapsamına giren durum
ları aktarır... “Nass” kapsamında zikrettiği meseleler 
için Kur’an’ın yeterli olduğunu, başka hiçbir delile 
ihtiyaç bulunmadığını işaret eder. Bu Şafiî’nin, 
re’yin işlevini “cümleten” kategorisindeki metinler
de onayladığı şeklinde anlaşılabilir... “Risale”dckl 
muhtelif yerlerde O ’nun “nass” ile kastettiği şeyin, 
isler Kur’an ister sünnette olsun, “doğrudan metin 
delili” anlamına geldiği anlaşılmaktadır.

Bu mütalaadan da anlaşılacağı üzere, “nass” tabi
ri ile birlikte fıkıh düşüncesinde “metin delili” büyük 
bir ağırlık kazanmış ve öne çıkmıştır. Daha evvel ilk

üç nesilde rivayetlerin muhtevasına yönelik tahlilin 
tabii karakteristiği olan;

a- Rivayetlere külli bir perspektiften bakılması, 
b- Rivayet lafızlarının kategorik olarak bir sınıf

landırmaya tabi tutulmamış olması,
c- Rivayet metinlerinin yorumunda genel ilkelere 

referans yapılması, gibi özelliklerin yerini;
a- Metin merkezli bir perspektif (buna noktasal 

yaklaşım da diyebiliriz).
b- Rivayet metinlerinin manaya delaletleri bakı

mından kategorik tasnifi,
c- Rivayet metinlerinin yorumlanmasında, metin

de gözükmeyen unsurların, yani, genel ilkelere refe
rans yapılmasının dışlanması, gibi karakteristik bir 
yapı almıştır.

Metin olgusunun çok ağırlıklı olarak öne çıkma
sıyla beraber Şafiî’nin özellikle, “istihsan” prensibi
ne yüklenmesi bu süreci daha da hızlandırmıştır. Bu 
çerçevede O’nun şu sözü meşhurdur:

“...Peygamber’in dışında herkes, yalnızca istidlal 
(metinden hareket ederek) ile görüş beyan edebilir. 
İstihsan ile konuşmaz. Çünkü, istihsan ile konuşmak, 
önceden varolan bir örneğe (metne) dayanmadan ye
ni bir şey icad etmek demektir...”

Hatta O ’nun; “îstihsanda bulunmak keyfiliktir,” 
ve “İstihsan yapan kendini şari yerine koymuştur,” 
demesi ve “ibtalu’l-İstihsan” başlığı ile bu fıkhi 
prensibi reddetmek için müstakil bir bölüm yazması 
da “metin dışı deliller”e karşı şiddetli tavrının keskin 
ifadeleridir.

Bunun yanı sıra, Şafiî’nin “Nass Teorisi”nin mü
temmim bir unsuru olarak, metnin yorumlanmasın
da, tam olmasa bile, çok istisnai durumlar dışında, 
ağırlıklı olarak harfi ve zahiri yorumu benimsemiş 
olması, kendisinden sonra İslam fıkhında yeni bir 
dönemin kapısını aralamıştır. Şafiî sonrası dönem İs
lam fıkhında ve rivayetlerin içeriğinin tahlilinde, 
O ’nun geliştirdiği bu “Nass Teorisi” egemen olmuş
tur. Hatta öyle ki, Şafiî’nin İstihsan karşılı geliştirdi
ği yorumların kıyas’ı da reddettiği sonucunu çıkar
tan Davud ez-Zahiri (ö.h.270)’nin elinde yeni bir 
ekol ortaya çıkmıştır. Bu ekol, en iyi ifadesine Mu- 
hammed b. Hazm (ö.h. 456) ile kavuşmuştur. İbn 
Hazm, “nass” dışındaki bütün delilleri reddetmiş ve 
şöyle demiştir:

“...Riayet edilmesi gereken şey, yalnızca nass’dır. 
Onun dışındaki hiç birşey değildir... Kıyas, ta’lil, is- 
tislah, istihsan ve te’vil, bunların hepsi de batıldır.
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Ancak, bunlardan herhangi birini bir nass’ın icap et
tirmesi hali müstesna..”

İbn Hazm, “nass”m gerçek anlammm ise dilde 
mündemiç olduğunu düşünür. O ’na göre dil de za
ten, aynen tabiat ve insan gibi Allah tarafmdan var 
edilmiştir. Yani, tevkifî’dir. Bu sebeple şöyle der:

“ ...Şeriattaki hakikat ve hatanm ölçüsü, insanın 
fikrinde değildir. O, dildeki ölçü ile kaimdir. Hald- 
kat, lafzm vaz’ olunduğu manaya hamledilmesidir. 
Hata ise, onun vaz’ olunduğu manadan başka bir an
lama hamledilmesidir. Çünkü lafızlar, yaratıcı tara
fından manalarına vaz’ olunmuştur ki, gerektirdikle
ri ile dilde ifade edilsinler. Her bir lafız, mündemiç
olduğu manada sarfedilsin diye. Kim onu tecavüz
ederse, hakikati kökünden ip
tale yeltenmiş demektir...” Di
lin ölçülerine boyun eğmenin 
ilahi kanunlara boyun eğmenin 
bir tezahürü olduğunu düşünen 
İbn Hazm lafızların zahiri ma
nalarını aşmanın şeriat’ın hu
dutlarını çiğnemek anlamı ta
şıyacağını şöyle dile getirmiş
tir;

“ ...Lafızların zahirine hür
met etmek ve orada durmak, 
ilahi iradeye hürmet manası ta
şır. Onların batınını araştırma
ya koyulmak ise, şeriat’ın hu
dudunu çiğnemek demektir...”

Mamafih fıkıh usulünde ge- 
hştirilen muhteva kritiğine yö
nelik birtakım prensipler bu 
meflium etrafında biçimlen
miştir. Nass teorisi, bir anlam
da yorum bilimi veya modern 
zamanların tabiriyle hermene- 
utique bilimi de demek olan fıkıh usûlünün merkezi 
kavramı olma özelliğini her zaman korumuş ve daha 
sonra bütün usûl tetkiklerine hakim olmuştur. Öyle- 
ki, usûl tamamen metinlerin harfi bünyelerine yöne
lik kriterler etrafında şekillenmiştir. Bu çerçevede, 
üzerinde durduğumuz terim olan “nass”, usûlü fıkıh 
çalışmalarında, lafızların manaya delaletlerindeki 
açıklık ve kapalılık yönünden kategorik tasnifinin 
bir terimi olarak yerini almıştır. Bununla birlikte, bir 
de mutlak manada “metin” anlamında yerini almıştır. 
Bu bağlamda, bir metnin manaya delaleti açısından

Şafi'nin "Nass" prensibini 

tatbik ettiği, ya da açık tali

matların bulunduğunu kabul 

ettiği konular, bu ister 

Kur'anda isterse hadiste ol

sun, muhakemeye (kıyas'a) 

açık değildir. O, muarızına 

"nass" düşüncesini bizzat 

kendisi açıklar. Bu, Şafiî'nin 

ilk ekolleri temsil eden mu

halifinin, şimdilerde yavaş 

yavaş gelişmekte olan 

" mefhumunun farkın

da olmadığını gösterir.

nass'

dört ayrı delalet üzerinde durulmuştur: 
a- İbaretü’n-Nass 
b- Îşâretü’n-Nass 
c- Delâletü’n-Nass 
d- İktizâü’n-Nass
Hatta, metin tahlilinde asla gözardı edilmemesi 

gereken ve haddi zatında metnin gerçek anlamını, ya 
da başka bir deyimle, kendi gerçekliğine uygun olan 
anlamını tayinde son derece ehemmiyeti bulunan un
surlar da ele alınmış ve kavramlaştırılmışlır. Bu ba
kımdan, Şâfiî’nin şu tabirleri dikkat çekicidir, 

a- Delâlet-u mahalli’1-kelam 
b- Delâletu’l-örf 
c- Delalet fi nefsi’1-kelam

d- Delâlet-u siyâki’l-kelâm 
Ancak bu son kaydettiği

miz delalet unsurlarının usul
de ne kadar tatbik edildiği in
celenmeye muhtaçtır. Öyle 
görünüyor ki, bütün bunlara 
rağmen usul sisteminde hakim 
olan mantalite, tahlile konu 
olan rivayet metin-nass’lan- 
nın bi-zatihi harfi bünyeleri
nin kritiği ile iktifa etmek şek
linde tezahür etmiştir. O, lafız
ları sarfedenlerden, onların 
irade ve maksadının, metnin 
sudûruna sebep olan faktörler
den ve şartlardan adeta bağım
sız olarak mütalaa edilmişdir. 
Gerçi, lafızların delaleti için 
şu tespit kaydedilmiştir: 

“Lafızların manaya delalet
leri, kendi harfî bünyelerinden 
neşet elmiş değildir. Bilakis, 
konuşanın maksad ve iradesi

ne tabidir.”
Ne var ki bu altın kıymetindeki espri böyle formü

le edilmesine rağmen bunun da, rivayetlerin tahlilin
de ne kadar ve hangi oranda tatbik edildiği tetkike 
muhtaçtır. Bu espirinin fiiliyatta silik kaldığı anlaşı
lıyor. Ancak yeniden işlerlik kazandırılmasına mani 
olacak hiçbir şey de gözükmemekledir. Kanaatimiz
ce buradaki kavram ve esaslar muhteva kritiğinde bir 
yöntemin inşasına yetecek mahiyetledir.

Bu bölümün son kısmında ise rivayetlerin değer
lendirilmesindeki üçüncü esas olan “Çevre-Bağlam-
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Arka Plan Tahlili” konusuna geçmeden evvel, daha 
önce tarihi süreç içerisinde geliştirilen tahlil yöntem
lerine dair malumat ile ortaya konulan “Metin Tah
lil” konusunu tamamlamak ve de bir sonraki konuya 
zemin teşkil etmek üzere “Dil” problemine temas 
edilmiş ve “Metnin görünmeyen öğeleri” ele ahn- 
miştır. Bir haber metninin zan edildiği gibi yalnızca 
lafızlardan ibaret olmadığı, kendisini meydana geti
ren çok daha farklı unsurların var olduğu gerçeğine 
işaret edilmiştir. Sonuç olarak da bir metni tahlil 
ederken dört ana unsuru ile ele almak zaruretinin bu
lunduğu vurgulanmıştır. Bunlar:

a-Metnin lafızları: Bu konudaki çözümlemelerde 
klasik fıkıh usûlünün geliştirdiği metodoloji ve dilin 
kendi gramatik esasları temel alınmalıdır.

b- Konuşan: Muhatap ve hazır bulunanlar; burada 
konuşanın öncelikle “kastı” ve konuşmasındaki 
amacının ne olduğu tespite çalışılmalıdır. Konuşma
sı esnasında sözünü anlamlı kılan yan öğelerin, işa
ret, jest, mimik, gülümseme, vurgu v.b.’lerinin im
kan nisbetinde tespitine çalışılmalıdır.

Muhatabın konuşmayı ne kadar objektif anlaya
bildiği, kültürel konumu ve hatta gerek kültüründen 
gerekse tabiatı ve geçmişinden kaynaklanan bir ta
kım güdülerinin bilinmesi önemli olabilmektedir. 
Konuşmada hazır bulunanların konuyla ve muhave
rede bulunanlar ile alakaları, yani üçüncü şahıslar 
varsa bunların tepkilerinin ne olduğuna bakılmalıdır.

c- Konuşmanın normal dil olduğu, bu metinlere 
anlam verilirken, üst dil de dediğimiz, fıkıh’ın kav
ram ve terimlerinin sözü anlamlandırmadaki etkisi 
dikkate alınmalıdır.

d- Sözün bağlamı: Bu konuşmanın meydana gel
mesinde etken olan doğrudan faktörlerle, konuşulan 
zamandaki fiziki, siyasi, sosyal ve kültürel muhitin 
bilinmesini ifade etmektedir. Buna “bağlam” diyebi
leceğimiz gibi, “çevre” veya “arka plan” da denilebi
lir. Dilciler bunu, “siyak: Siyaka’1-hal ve Concept of 
stuation” olarak isimlendirmişlerdir.

Bu teorik çerçeveden de anlaşılmıştır ki, metin 
tahlili mücerred bir gramatik çözümleme ameliyesi 
değildir. Bilakis bir metni gerçek manada tahlil et
mek o metni saran çevreyi analiz etmekle mümkün
dür. İşte bu gerçekten hareketle, değerlendirmenin 
üçüncü esası olan “Çevre-Bağlam-Arka Plan Tahli
li” konusu ele alınmıştır. Bu esas ise şu gerekçe ile 
temellendirilmiştir:

“Arap dilinde “harf-i ta rif’ ya da “lam-ı ta rif’ de

nilen çeşitli anlamları ifade eder. Meçhul (nekra) bir 
kelimeyi malum(marife)durumuna getirdiği gibi, 
kullanıldığı yere göre, cins, istiğrak, hakikat v.b. an
lamları da kelimeye kazandırır. Harf-i Tarif'in bir 
anlamı da “ahd” için olmasıdır. Bu “harici” (metinde 
mezkur) olabileceği gibi, “zihni” de olabilir. Ahd-i 
Zihin’de, işaret edilen şey hem konuşanın ve hem de 
muhatabın zihninde mevcuttur. İfade edilir edilmez, 
düşünce ona yönelir ve onu kavrar.” Bu durumu 
meydana getiren şey konuşan ile muhatabın ortak bir 
anlam dünyasını paylaşıyor olmalarıdır. Nasıl ki, bi
reyler arasında “ahd-i zihinler” olabiliyor ise, aynı 
şekilde toplumların da “ahd-i zihinleri” vardır. Dola
yısıyla, bir toplumda bir zaman ve mekan vücud bu
lan ifadeler, o toplumun bireyleri tarafından büyük 
çapta, müştereken sahip oldukları “ahd-i zihinler” 
dolayısıyla doğru kavranılabilir ve anlaşılabilir. An
cak daha sonra gelen nesillerin bu avantajı azami 
nisbette kaybolacağından dolayı, o zamanda ve me
kanda südur eden ifadeleri gerçeğe en yakın biçimde 
anlayabilmek için bu “ahdin yeniden tesisi icab eder.

Toplumların kendilerine özgü “ahd-i zihinlerini” 
oluşturan üç temel faktörden söz edilebilir. Bunlar, 
sosyal bünyenin temel dinamiklerinin üzerinde şe
killendiği zemin de diyebileceğimiz üç çevredir: 

a- Tabii-fiziki çevre, 
b- Sosyo-kültürel ve iktisadi çevre, 
c- Tarihi çevre.
Nasıl ki, bir kelime bir cümlede; bir cümle içinde 

yer aldığı paragrafta; paragraf ait olduğu bölümde, 
yer aldığı eserde ve eser yazılmasına sebep teşkil 
eden muhitte anlamlı olabilir ise, bir fikir veya riva
yet de, üzerinde cereyan ettiği mekan, zuhuruna se
bep teşkil eden sosyo-kültürel zemin ve tarihi bağla
mında tam olarak kendi gerçekliği ile anlaşılabilir.

Burada, bu açılardan tetkike mahal olabilecek en 
basit anlamda bazı örneklerle yetinilmiştir. Ancak şu
rası bir gerçek ri, bu bakımlai'dan rivayetlerin tahlili 
çok daha kompleks bir dummdur ve müstakil birer 
tetkik mevzusudur. Fakat, yine de verilen örnekler, 
I"” kavramsal zeminde rivayetlerin analiz edilmesinin 
zaı-uretini ortaya koyacak mahiyette olmuştur.

Özellikle rivayetlerin değerlendirilmesindeki 
esaslarla ilgili olarak ortaya konulanlar, her şeyden 
evvel bir “Kavramsal Çerçeve” belirlemeye matuf 
bulunduğundan, derinlemesine uygulanması müs
takil olarak ele alınacak bir tetkikle gerçekleş
tirilecektir. ■
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DENEME

MUSLÜMANIN GÜNDEMİ
(BİR RUZNAME)

M. Said ÇEKMEGİL

Farz-1 muhal, bir mümin, kâinatta hiçbir müsiüman bu- 
lamasa, kendisini cümle münkirin arasmda yalnız his
setse ve tüm gericiler kendisini fanatik diye horlaşa yi
ne de gündemini dinine göre yapacak; yarm kıyamet de 
kopacak olsa, elinde bir hayırlı işle meşgulsa onu bırak
mayacaktır.' Mücahit bir ilim adamının ifade ettiği gi
bi; kişi hayatım, kendi gündemini gayrın hevalarına gö
re ayarlamaya razı olursa, şer düzenleriyle “..Sulh ya
parak, küfürle Allah’ın nizamının ortalık yerinde, yani 
yarı küfür yarı iman içinde yaşarsa batıl nizama rıza 
göstermiş olur, ki bu da hiçbir zaman İslamiyet’in izze
tine sığmaz..”^

Hayat, iffet ve uzuv kayıplan gibi bir tehlike sözko- 
nusu değilse, mümin farz namazlarını saklayamaz. Ve 
yine benzer tehlikeler yoksa Ramazan orucunu boza
maz; mükellefse zekatı, haccı, ilmihalini öğrenip öğret
mekten geri duramaz..

Allah’a, Rasulü’ne ve ahirete iman etmiş olan bir 
müsiüman, Allah ve Rasulü ile hudut yarışına kalkan 
bir kimseye; isterse babası, anası, kardeşi ve eşi olsun
lar, sevgi gösteremezler (58/22). Dünyayı emrine bile 
verseler seküler kafalıları veli edinemezler (3/28 ve 
9/24).

Peki, yalnız ve kimsesiz müminler bu temel görevle
rini yerine getirmek isterken bile yapamaz halde bulu
nuyorlarsa, yine de hesaba çekilecekler midir?

Kesinlikle bildirilmiştir ki. Rahim Rabbimiz; hiçbir 
müslümana güçlerinin yetmeyeceği hiçbir iş yükleme- 
yecektir.’ Tebliğci ulaştırmadığı hiçbir kimseyi muaz
zep kılmayacaktır (17/15) sakınacakları şeyleri kendi
lerine apaçık bildirinceye kadar hiçbir kimsenin sapık
lığına hükmedilemeyeceğini bildirmiştir (9/115).

O halde aldığı ilahi tebliğleri gücünce yaşarken, beşe
rî görüşleri ne kadar doğru görülürse görülsün, vahyî ve
rilere eş değerde tutmadan tevhidi itikadı zedelemiyorsa 
müminin ruznamesi temiz geçer. İnsanoğlu, heva ve he
vesinin kontrolünden çıkıp da, şayet ayağı kayar da bir 
günaha düşse bile, tevbe ibadeti ile ecirlenebilir."'

Müslüman, aldığı vahyî tebliğlere, kendinden veya 
herhangi bir beşerin zanni önerilerinden birşeyler kat
madan; “Rabbimiz (ancak) Allah’tır deyip (ilan ederek) 
sonra (Rasulü’nün tebliğ ettiği) doğruluğu prensip kı
lanlara hiçbir korku yoktur; onlar mahzun da olmaya
caklardır.” (46/13).

Eğer insanoğlu, el-Adl’in önerdiği doğruluğu bir ta
rafa iterek ferdasını gözardı ettiren seküler, dünyacı bir 
yaşantıyı hedeflemişse, kainat müsiüman olsa kendisi
ne bir faydası dokunmaz. Böylelerinin iyi görünen işle
rinin, diğer insanlara faydası olsa bile, kendisine bir 
menfaat sağlamaz; bütün emekleri hebâen mensûrâ 
(18/104) boşa gitmiştir.

Kişi ömrünün ne kadar olduğunu bilemiyor. Ebedi 
saadetini unutmayan mümin, o halde mükellef olduğu 
vazifelerini, helal kılınmış tüm mübah işlerini aksata
rak, yersiz hesap-kitaplarla gündemlerini seküler çizgi
lerde heder edemezler; etmemelidirler...

Muhal farz, kâinatta... tek mümin kalmasa, o da yal
nız kendisi kalsa, ebediyetini gölgeleyecek gündemler
le işini aksatmaz. Çünkü mümin daima kârlıdır.’ Yaşa- 
sa da kârlıdır, ölse de kârlıdır. Ona bir hayır dokunsa 
şükreder; kârlı çıkar, bir musibete uğrasa, ondan kurtul
manın yollarını ararken sabreder yine kâr eder.*

Ve mümin “taze ekine benzer; rüzgar estikçe yatar yi
ne kalkar..” O kafirin benzediği gibi çam ağacı değildir 
ki yıkıldımı kalkmasın.^

Ne mutlu ruznamelerini İslamlaştıranlara.
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TAKVA e ğ it im i

Ahm et Yaşar 
HOCAEFENDİ

ünya; hem dünyamızın, hem de 
ahirctimizin bir ticaret mücsse- 
sesidir. İnsanlığın bu ticaret 

müessesesinde başarılı olmasının yolu 
ve çaresi çalışmasına bağlıdır. Çalışıl
madan hiçbir şey kazanılmıyor. Bu du
rum dünyamız için de, ahiretimiz için dc 
böyledir. Aslen insanoğlu dünyada çok 
çahşmadan geçinebihr, ama ahiret için 
çalışmadan hiçbir şey kazanamaz.

Allahu Zülcelal Hazretleri K ur’an-ı 
Kerim’de;

“Bilin ki insan için kendi çalıştığın
dan başkası yoktur." (En-Necm, 39) bu
yurmaktadır.

Çalıştıklarımızın karşılığı olarak; dün
ya için onları görüyoruz. Ama manevi 
kazançlarımızın neticesi ise şimdilik 
gözle görülmüyor. Manevi değerler için 
çalıştığımızın neticesini kıyamette, ahi
ret gününde göreceğiz.

Allah (c.c.)’in vermiş olduğu gerçek 
vaatlere dayalı olarak düşündüğümüz 
vakit bu amellerimizin karşılıklarını gö
rür gibi olabiliriz.

Cenab-ı Hak K ur’an-ı Kerim’de;
“Gerçek öyle değil! Keskin bilgi ile 

(ilmel yakin) bilmiş olsaydınız, (orada) 
mutlaka cehennem ateşini görürdünüz.” 
(Et-Tekasür 5-6) buyuruyor.

Yani bir insan ilmelyakin (şüphesiz bir 
ilim) seviyesine geldiği vakit kesin ve 
şüphesiz bir inanca sahip olur ve Tman-ı 
hakikiye erişir. İman-ı hakikiye kavuş
mak için daima kalbimizi kontrol altında

tutmalıyız. İnsanın; her halinden haberi 
olması gerekiyor. Nasıl ki bir memleke
tin idarecileri sınırlarının güvenliğini 
sağlayamazsa, o zaman vatandaşlarını 
da koruyamazlar. Muhakkak ciddi ted
birler alıp uyanık olmaları gerekir. İda
reciler bu güvenliği temin ermezlerse 
düşman gelir memleketi işgal eder.

Bizim de bünyemizin merkezi kalbi
mizdir. Onu her zaman bekleyece- 
ğiz;beklerken kontrol edeceğiz.Acaba 
kalbimizde kim var. Bizim bedenimizi 
kim idare ediyor? Kalbini kontrol etme
yi unutan insan helak olur. Düşmanlar 
kalbine girer ve orayı işgal ederler. Bu
nun farkına varmayan insanlar kendi 
kendilerini idare ettiklerini zannederler, 
Allah (c.c.)’in istediği gibi. Peygamber 
(s.a.v.)’in istediği gibi yaşadıklarını zan
nederlere. Halbuki düşmanı olan nefis 
ve şeytan kalbini işgal elmiş ve kalbin 
kontrolünü ele alaraık o kişiyi istedikleri 

sürükleyip götürmekledir.
Bir insan bir dünya, bir insan bir 

memleket gibidir. Birbirine uyum sağla
yan sistemler aksamadan çalışırlaı.

Memleketimizin durumu ne ise insa
nımızın bünyesi de odur. Bir bünyedeki 
kalp, insanın payı tahtıdır. Kalbimize 
beytullah diyoruz. Kalbimize niçin bey- 
tullah dediğimizi düşünelim. Beytullah 
olan kalbimiz’de Allah (c.c.)’in hüküm
lerinin hakim olması lazımdır. Allah 
(cc)’in hükmü kalbimizde hakim olmaz
sa, azalarımız Allah (c.c.)’in hükmüyle
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yaşayamazlar.
Memleketimizin idaresinin de Allah (c.c.) kanun

ları ile olması lazımdır. Ülkemizin idaresi beşeri sis
temlerin idaresinde oldu mu, işte günün perişan dün
yası gibi bir dünya meydana gelir. Onun için bizler 
bu yolda kalbimizi devamlı olarak kontrol edeccğiz.

Kalbimizdeki hali görecek bir nura ihtiyacımız 
vardır. İnsanlar yaşıyorlar, ama kalplerinden haberle
ri yok. Zira kalp alemleri karanlıkta kaldığı için 
kalplerini seyredemiyorlar. Bizim halimizde çoğu 
zaman bu şekilde olmalı ki halimizi seyredemiyoruz. 

Peygamberimiz (s.a.v) buyuruyor ki:
“Kalbinizde hidayet nuru tecelli ederse, sevgi mu

habbet nuru kalbinize yerleşirse, o zaman göğsünüz 
açılır. O zaman kendinizi görebilirsiniz.”

Sahabeler;
“Ya Resûlüllah bunun alameti nedir? Bizim kalbi

mizin içine Nur-u ilahi tecelli edip te göğsümüzün 
açılmasının alameti nedir? Onu nasıl öğrenebiliriz?” 

Resülullah (s.a.v) şöyle buyurur:
“O zaman siz, insanı aldatan, insanın mağrur yuva

sı ve gurur evi olan dünyadan ahirete dönüş yaparsı
nız. Eğer kalbinizde dünyaya dönüş yapıyorsanız 
Muhabbet-i ilahi nuru, hakikat-ı marifetullah güneşi, 
kalbinize ışık tutamıyor demektir. Sadece dünyayı 
görüyor, seviyor ve peşine koşuyorsunuz. Ahireti gö
remiyorsunuz, cenneti, cennet aleminde Allah-u Zül- 
cclalin insanlara vereceği nimetleri göremiyorsu
nuz”.

Dünya evine sırl çevirip ahiret evine döndüğünüz 
vakit kalbinizde nur-u ilahi tecelli ediyor ve gönlü
nüz uyanıyor. İnsanlar ahiretini unutup dünyaya dön
müş ise o insan oğlunun kalbinde gerçek nur-u ilahi 
ve hidayet nuru tecelli etmişse bile, o nur kararmış 
ve sönmüştür. Onun için kalbimizi devamlı olarak 
murakabe altında tutacağız. Daima temiz ve uyanık 
olmasına gayret edeceğiz.

Memleketinizi düşman işgal ederse, neler kaybet
tiğimizi anlayabilirsiniz. Ama bir insanın kalbini de 
heva ve hevesi işgal ederse bu durum da aynen vata
nın işgali gibi olup fertler için daha zararlıdır. Çünkü 
bir ülkeyi işgal edenler, insanların kalbine tahakküm 
ederek imanını alamazlar.

Eğer fert kalbini beklemezse düşman (şeytan) kal
bine girer, iman cevherini çalar. Kalbimizi zulmet 
karanlıklarından kurtarıp aydınlık bir hale getirdiği
miz (bir evin içerisinde nasıl lamba yandığında çev
reyi gördüğümüz gibi) zaman kendi halimizi rahat
lıkla görür ve her şeyimizi öğrenebiliriz.

Bir evde insanlar uyanık ve etraf aydınlık ise ora
ya hırsızlar; insanlar uyanıktır düşüncesiyle girmeye 
cesaret edemezler. Kalbimizdeki bu boşluktan istifa

deden heva hevesimiz ve şeytanın aldatması kalbi
mize rahatça girer.

Bizler kalbimizi bu zulmetten arındırmak için ne
ler yapacağımızı araştırınca çok şeyler öğreniriz. 
Kendi kendinize düşünün durumunuzu her zaman- 
kontrol edin. Kalp-aleminizi asla kontrolsüz bırak
mayınız. Çünkü kalbin kontrolsüz kalışı insanı ebedi 
cehenneme götürerek azap ehli kılar. İyi bilmeliyiz 
ki nefis ve şeytanın esas gayesi insanın imanını al
maktır. Bu sebepledk ki insanları günah işlemeye 
teşvik ederek insanın amelini tahrip eder ve ahlakını 
bozar. Şeytanın gayesi yavaşça insanın kalbini körel
tip imanını alıp onu cehenneme götürmektir. Bu du
rum kalbimizi beklememiz ve kontrol etmemiz için 
yeterli bir sebeptir.

Bu fitneler karşısında kalbimizde muhabbet nuru
nun devam ederek pırıl pırıl parlaması için aşağıda
ki hususlara dikkat etmeliyiz:

KUR’AN-I k e r im i  DÜŞÜNEREK OKUMAK

Zira K ur’an-ı Kerim’i düşünmeden okumak insana 
bir fayda vermiyor. Düşünerek K ur’an-ı Kerim’i 
okumak ve dinlemek gerekir. Eğer biliyorsak mana
sını da düşüneceğiz Bilmiyorsak; Allah-u Zülcelal 
konuşuyor, biz onu dinliyoruz diyerek mahcup mah- 
çup “Allah (cc) benimle konuşuyor da bana ne dedi
ğini anlayamıyorum” diye eksikliğimizi itiraf ederek 
düşüneceğiz. Kur’an-ı anlayamamaz bizim için bü
yük bir eksikliktir. İslam alemi Allah’u Zülcelal’in 
insanlığa kurtuluşu için göndermiş bulunduğu Kita
bı İlahisini anlayami3'or. Bu da ayrı bir derttir.

İnsan yukarıda izah ettiğimiz manayla Kur’an-ı 
Kerinri dinlerse yine gönlü cilalanır, parlar. Bu hu
susa daima dikkat etmemiz gerekiyor. Namazda 
K ur’an okurken de rastgclesiye okumayacağız. Şim
di bu mır mır bir şeyler okuyoruz. Dilimiz dönüyor, 
ama aklımız başka bir tarafı seyrediyor.

K ur’an-ı Kerim’e tazim ve hürmet etmemiz 
gerekiyor. Muhakkak sen K ur’an okurken “Allahu 
Zülcelal konuşuyor ben onu dinliyorum” deyip kal
binin kulağını kendi diline dikkatle çevireceksin ve o 
kelam-ı İlahiyi dinleyeceksin. Gafletle okunan 
Kur’anı insanın ruhuna tesir etmez. Bilhassa sabah
leyin seher vaktinde okunan Kur’an-ı Kerim insanı 
müşahade makamına götürür ve gönlümüz açılır. ■

Geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 
Ahmet Yaşar Hocaefendi'ye Allah'tan 

acil şifalar dileriz.
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AYIN PANORAMASI/ İSLAM DÜNYASI

Ç E Ç EN IST A N
Mashadov suikastında 5 senaryo

Aslan Mashadov

MOSKOVA- Çeçen lider 
Aslan Mashadov, kendi
sine karşı düzenlenen su
ikast girişiminin ardında, 
‘’bazı gizli servislerin 
olabileceğini” söyledi. 
Mashadov, basın toplan
tısında, ‘’Saldırı, bazı 
gizli servisler ile, güç ve 
para peşindeki yerel itti
faklarının ortak çalışma
sı olabilir” dedi. İktida
ra geldiğinde, çok daha 
şiddetli iç çatışmalar 
beklediğini ancak bunun 
gerçekleşmediğini kay
deden Mashadov, şunları 
söyledi: ‘’Bazıları, Rus

ya ile savaş bittikten sonra Çeçenistan’da 
iç çatışmalar çıkacağını, liderlerin birbirine 
düşeceğini öngörüyordu. Ancak ben bunu 
önledim. Tacikistan’da, Afganistan’da ve
ya Cezayir’de olanlar, Çeçenistan’da olma
dı. Bunun üzerine, din faktörünü kullana
rak çatışma çıkarmayı planladılar. Ancak 
bunda da başarılı olamayacaklar.” Çeçe- 
nistan’daki yerel komutanların hemen he
men tümü, Mashadov’a geçmiş olsun ziya
retinde bulundu. Çeçenistan Parlamentosu 
da suikast girişimini kınadı. Rusya Devlet 
Başkanı Boris Yeltsin’in temsilciliğine 
bağlı yetkililer de Mashadov’u ziyaret etti 

Bu arada, Çeçenistan makamlarının, 
Devlet Başkanı Aslan Mashadov’a karşı 
suikast girişiminin ardında kimlerin bulun
duğu konusunda beş ayrı senaryo üzerinde 
durdukları bildirildi. Çeçenistan Genel 
Savcı Yardımcısı Muhammed Muhamme- 
dov yaptığı açıklamada, birinci senaryo 
olarak, Çeçenistan’da iç savaş çıkarmaya 
çalışan yabancı gizli servislerin suikast gi
rişiminin ardında olabileceklerini söyledi. 
Muhammedov diğer senaryoları da şöyle 
sıraladı:

-Cumhuriyet içinde olan ve Devlet Baş- 
T. ,   ̂ f, kanı’nın etkisiz hale gelmesinden çıkar
M ustafa  u ^ a n  çevreler,
UJuİ^ A IS  -Gudermes’de meydana gelen çatışma

lardan sonra hükümetteki konumlarını kay
beden çevreler,

-Mashadov’u öldürmek isteyen farklı di
ni cereyanlar 

-Son olarak, Moskova’da üslenen ve Çe
çenistan’da Rusya yanlısı yönetim kurmak 
isteyen, Rus gizli servisi tarafından destek
lenen Çeçenler.

Basayev başkomutan yardımcısı

Çeçenistan’ın eski Başbakanı Şamil Basa
yev, Devlet Başkanı Aslan Mashadov tara
fından, Çeçenistan Silahlı Kuvvetleri baş
komutan yardımcılığına atandı. Interfax 
ajansının Çeçenistan’daki güvenilir bir 
kaynağa dayanarak verdiği habere göre, 33 
yaşındaki Basayev, bu göreve getirilmesi 
sayesinde, ülkenin tüm askeri gücünü eline 
aldı. Başbakanlık görevini 6 ay boyunca 
yürüten Şamil Basayev, bu görevden istifa 
etmiş ve istifası kabul edilmişti. Daha son
ra, Devlet Başkanı Aslan Mashadov bu gö
revi de üstlenmişti. Çeçenistan’daki savaş 
sırasında 1995 yılmda Rusya’nın güneyin
de kanlı bir rehin alma eylemi gerçekleşti
ren Basayev, Moskova yönetimine karşı 
uzlaşmaz tutumuyla tanınıyor.

İRAN
Hatemi yargılandı, Kerbasçi cezalandırıldı

TAHRAN- Yolsuzluk suçlamasıyla yargı
lanan Tahran Belediye Başkanı Gulamhü- 
seyin Kerbasçi, 5 yıl hapis ve 20 yıl devlet 
memuriyetinden men cezasına çarptırıldı. 
Kararın açıklandığı duruşmaya Kerbasçi 
katılmadı. Kerbasçi’nin iki avukatından bi
ri, Bahman Keşaverz duruşmada hazırbu- 
lundu. Tahran Genel Mahkemesi 1402 no- 
lu şubesinde Yargıç Hüccetülislam Gulam- 
hüseyin Muhsin Ejei başkanlığında yapılan 
duruşmada, mahkeme katibi, 39 sayfalık 
gerekçeli kararı okudu. Kerbasçi toplam 5 
yıl hapis, 20 yıl kamu memuriyetinden 
uzaklaştırma, 60 kırbaç, 1 milyar riyal para 
cezası ve 17.9 milyar riyali belediyeye ge
ri ödemeye mahkum edildi.

Gerekçeli karar
Gerekçeli karara göre Kerbasçi, 1996
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Gulam Hüseyin Kerbasçi

milletvekili seçim
lerinde eski Cum
hurbaşkanı Haşimi 
Rafsancani taraftan 
yönetici ve bürok
ratların oluşturduğu 
ve daha sonra G-6 
diye anılan Kargo- 
zaran-ı Sazendegi 
(Onarımın Hizmet
çileri) grubunun se
çim karargahına ve 
milletvekili adayı 

olan eski belediye yönetecilerinden ikisine para yardımı 
yapmaktan suçlu bulundu. Kerbasçi, rüşvet yemek, zim
metine para geçirmek ve belediye muamelelerine fesat 
karıştırmaktan 3 yıl hapis, l milyar riyal para cezası ve
10 yıl kamu memuriyetlerinden uzaklaştırma cezasına 
çarptırıldı. Kerbasçi belediye işlemlerine hile karıştır
makla ilgili başka bir suçtan ise 2 yıl hapis 10 yıl kamu 
memuriyetinden uzaklaştırma cezası aldı. Tahran Bele
diye Başkanı Kerbasçi, belediye parasını yasadışı kul
lanmak ve harcamaktan dolayı önce 74 kırbaç cezasına 
çarptırıldı. Ancak Kerbasçi’nin geçmiş hizmetleri ve 
suç işlerken herhangi bir kastı olmadığı gerekçesiyle ce
zası 60 kırbaca indirildi, bu ceza sosyal durumu gözö- 
nüne alınarak 4 yıl tecil edildi. Kerbasçi, yasadışı ola
rak harcadığı belediye paralarından, belediye hesapları
na geri dönmeyen 17 milyar 946 milyon 842 bin 200ri- 
yali de belediyeye geri ödemeye mahkum edildi.

Temyize başvuracağız

Kerbasçi’nin avukatı Bahman Keşaverz ise mahkeme
den sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “böyle ağır 
bir kararbeklemediklerini ve kesinlikle temyize başvu
racaklarını” söyledi. Daha önceki haberlerde Keşa- 
verz’in “böyle bir karar bekliyorduk” dediği belirtil
mişti. Temyiz başvurusunun 20 gün içinde yapılması 
gerekiyor.

10 Haziran’da Meclis tarafından güvensizlik oyu ve
rilerek düşürülen eski içişleri bakanı Abdullah Nuri’nin 
yerine atanan yeni içişleri bakanı Abdülvahid Musevi 
Lari’nin Meclis’ten büyük birdestekle güvenoyu alma
sının ardından,Cumhurbaşkanı Halemi’nin en önemli 
destekçilerinden Kerbasçi’nin mahkum olması ile İran 
iç siyasetindeki tartışmaların yeniden alevlenmesi bek
leniyor.

Kerbasçi karar aşamasındaki son duruşmasında göz 
yaşlarını tutumamış ve Şah’ın cezaevlerinin kendisini 
ağlatamadığını ama devrim mahkemelerinin ağlattığını 
söylemişti.

____________________NİJERYA___________________
_____ Askerler bir kez daha barakalarına dönecek_____

ABUJA- Nijerya’daki askeri yönetimin başkanı General

Abdusselam Ebubekir

Abdülselam Ebubekir, ikti
darı 29 Mayıs 1999’da de
mokratik olarak seçilmiş 
devlet başkanına devrede
ceğini açıkladı. Ebubekir, 
televizyonda halka hitaben 
yaptığı konuşmada, selefi 
Sani Abacha döneminde 
kurulan Ulusal Seçim Ko
misyonu ile beş siyasi par
tinin dağıtılacağını söyle
di. Abdülselam Ebubekir,
‘’Hataların yapıldığını ka
bul etmeliyiz. Özellikle, 
son zamanlardaki demok
ratikleşme çabalarımız, politik kuruluşların hile ve dala
verelerinden zarar gördü” dedi. Seçimlerin önümüzdeki 
yılın ilk üç ayı içinde yapılacağını söyleyen Ebubekir, 
“Nijerya halkı, birleşmiş ve barışa kavuşmuş ülkelerinde 
gerçek demokrasiden daha çok şey istiyor” diye konuş
tu. General Ebubekir, 7 Temmuz’da ölen, ülkenin en ta
nınmış muhalif lideri Moshood Abiola yandaşlarının 
“ulusal birlik hükümeti” önerisine sıcak bakmadığını da 
belirterek, ‘’Bu tür düzenlemeler, tehlike ve tuzakla do
ludur; bu tip bir yönetim kabul edilemez” dedi. Ebubekir, 
yeni atanacak kabinenin politik düşüncenin bütün renkle
rini temsil edeceğini kaydetti, kabinenin ne zaman atana
cağı konusuna ise açıklık getirmedi.

İSRAİLFİLİSTİN ~
Netanyahu, Weizman dalası bitti

KUDÜS- İsrail Cumhurbaşkanı Ezer Weizman ile Baş
bakan Benjamin Netanyahu arasındaki tartışma sona 
erdi. Cumhurbaşkanlığı konutunda biraraya gelen Ben
jamin Netanyahu ile Ezer Weizman, yaklaşık 70 dakika 
görüştü. Weizman ile Netanyahu’nun görüşmesinden 
sonra yapılan açıklamada, “İki lider, ülkenin selameti 
için, konuları belli esaslara göre tartışacak ve kamu

oyuna duyurulma- 
yacak” denildi.

Netanyahu ile 
Weizman arasında
ki münakaşa, geçen 
ayın başlarında or
taya çıkmıştı. Weiz
man, Netanyahu’yu 
barış sürecini en
gellemekle suçla
mış ve erken seçi
me gitmeye çağır
mıştı. Netanyahu da 
cevap olarak, Weiz- 
man’ı yetkilerini 
aşmakla ve Arapla
rın tarafını t u tm a k la  

Benjamin Netanyahu Suçlamıştı.
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Arafat: Devlet, sürgün ve savaş kıskacında

KUDÜS- Ortadoğu’da barışın geleceğini tartışan siya
set uzmanlan ile liderlerin gündeminde, bağımsız Filis
tin devletinin ilan edilip edilmeyeceği ve bir savaş ihti
malinin olup olmadığı tartışması yer alıyor. Filistin li
deri Yaser Arafat’ın barış görüşmelerine nihai bir çö
züm bulunamaması halinde, Mayıs 1999 tarihinde tek 
yanlı olarak bağımsız Filistin devletini ilan edecekleri
ni açıklaması, bölgede önemli bir açmaz meydana geti
riyor. Filistinli siyasi gözlemci Ali Carbavi, Arafat’ın, 
Filistin devleti söylemini öne çıkarmasına rağmen, ba
rış sürecinin devamından yana olduğunu, riske atılmak 
istemediğini ve şu anda Netanyahu’yu müzakerelere 
çekmeye çalıştığını öne sürüyor. Carbavi, yine de Ara

fat’ın, bağımsız Filistin devletini açıklamakta tereddüt 
etmeyeceğini düşünüyor. İsrailli siyasi uzman Mark 
Heller ise, dağmık alanda ve İsrail’in kuşatması altında 
ilan edilecek Filistin devletinin kendisi yeni olsa da et
kisinin eskisinden farklı olmayacağını öne sürüyor. 
Heller, bağımsızlık ilanının olumlu psikolojik etkiler 
sağlayacağını, ancak bölgede güçler arasındaki denge
de bir değişikliğe yoiaçmayacağını ifade ediyor.

Senaryolardan biri savaş üzerine

Uzmanlar, geçici Oslo Barış Anlaşması’nm pratikte 
çökmesinin oluşturduğu boşluğu İslami eylemciler, Fi
listinli sokak göstericileri, Yahudi yerleşimciler ve İsra
il ile Filistin güçleri arasında gelişen şiddet olaylarının 
dolduracağını belirtiyorlar. Güvenlik kaynaklarına gö
re, İsrail askeri istihbarat servisi barışın sağlanamaması 
halinde, 1999 yılında doğabilecek bir savaş ihtimali 
karşısında ulusal güvenlik planları hazırlıyor. İsrail or

dusunun, geçen yıl Gazze Şeridi ile Batı Şeria’yı ele 
geçirme kurgusuyla hazırlanan tatbikatlar yaptığı da bi
liniyor. Yine, Filistinli güvenlik güçlerinin, Yahudi yer
leşimcilere karşı kullanılmak üzere özel birlikler oluş
turdukları belirtilirken, Yahudi yerleşimciler de boş 
duiTTiuyor. Yeterli derecede asker, eğitilmiş eleman ve 
silaha sahip olan yerleşimciler, çatışma halinde Filistin
lilere yüzlerce kayıp verdireceklerini öne sürüyor. Şid
dete yönelik gelişmeleri değerlendiren uzmanlar, en 
kötü senaryonun İsrail’in 1982 yılında Filistinli gerilla
ları Lübnan’dan çıkarması gibi yeni bir savaş, ya da 
Arafat’ın tekrar sürgüne gitmesi olduğunu belirtiyor. 
Uzmanlar, tarafların gittikçe artan “savaş tamtamları
nı” artık duymaları gerektiğine inanıyor.

BALKANLAR 
“Milosaviç’in yeri iktidar değil hapishane”

WASHINGTON- ABD Senatosu, Yugoslavya Cumhur
başkanı Slobodan Miloseviç’i savaş suçlusu ilan ede
rek, Beyaz Saray’ın Miloseviç’e karşı, Lahey’deki 
mahkeme için kanıt toplanmasında müttefikleri ile bir
likte çalışmasını istedi.

Senato’da yapılan oylamada, Miloseviç’i savaş suç
lusu olarak niteleyen ancak hiçbir bağlayıcı etkisi ol
mayan karar 23 Cumhuriyetçi ve Demokrat tarafından 
kabul edildi. Senatör Alfonse D ’Amato yaptığı açıkla
mada, “Miloseviç’in yeri iktidar değil, hapishanedir” 
dedi. Kararda, Sırplar arasında aşırı milliyetçilik to
humları ekmek ve Supları tahrik etmekle suçlanan Mi
loseviç’in 1987’de iktidara gelmesiyle eski Yugoslav
ya’da uyuşmazlıkların başladığı ifade edildi.

ABD’li senatörler, kararın aynı zamanda ABD yöne
timi tarafından da kabul edilerek, Miloseviç’i savaş 
suçlusu olarak duyurmasını ve Bosna Savaşı’ndan son
ra kurulan Savaş Suçluları Mahkemesi’nde yargılama
sını istiyor.

ABD: Büyük Arnavutluk’a karşıyız

WASHINGTON - Kosova’nın özerkliğinin tanınması 
için yoğun çaba gösteren ABD yönetimi, ‘ ’büyük Arna
vutluk’a karşı olduğunu” bildirdi. ABD Dışişleri Ba
kanlığı Sözcüsü James Rubin, konuyla ilgili açıklama
sında, büyük Arnavutluk düşüncesine karşı olduklarını 
ve bunun bölgenin istikrarını etkileyebilecek ‘’çok teh
likeli” bir gelişme olacağını ileri sürdü. Rubin, Sırp- 
lar’ın Arnavut topraklarını bombaladığı yolundaki ha- 
bederin de, doğrulukları halinde ‘’kabul edilemez” ol
duğunu söyledi. James Rubin, Kosova sorununa çözüm 
bulunması için yoğun olarak çalıştıklarını da behrtti, 
olaylar bölgeye sıçramadan Kosova halkı için “güçlen
dirilmiş özerklik” fomıülü üzerinde durduklarını belirt
ti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD’nin Make
donya Büyükelçisi Chirs Hill’in, Sırbistan yönetimi ile 
ılımlı Kosova Lideri İbrahim Rugova arasında mekik 
dokuduğunu da söyledi. Amerikalı yetkililer, daha ön-
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i. Rugova-Miloseviç

ce, Kosova’nın bağımsızlığı için mücadele eden 
UCK’nm temsilcileri ile de görüşmüşlerdi.James Ru
bin, Rugova önderliğindeki Kosova liderliğinin soru
nun çözümü için kaçınılmaz olduğunu da kaydetti ve 
“Ancak, Rugova ve diğer liderler UCK’nın düşüncele
rinin görüşmelere yansımasını isterse biz buna engel 
olmayız” diye konuşlu. Amerikan yönetimi, Koso- 
va’daki Sırp şiddetinin başlamasından bu yana, Belgrad 
yöneliminin bölgeden daha önce geri aldığı özerklik 
statüsünü yeniden vermesi için çaba gösteriyor. Ame
rikan yönelimi, Kosova sorununun bölgedeki diğer ül
kelere de sıçrayarak iki NATO üyesi olan Türkiye ve 
Yunanistan’ı karşı karşıya getirmesinden kaygı duydu
ğunu daha önce duyurmuştu.

Sırbistan’ı protesto eden Sancaklı Müslümanlar 
evlatlarını Kosova’ya göndermeyecek

Yeni Pazar - Sırbistan’ın güneyindeki Sancak bölgesin
de yaşayan yaklaşık 4 bin Müslüman, Sırp hükümetinin 
geçen yıl, seçimle gelen yerel yönelimi çekmesini ve 
geçici yönetim uygulamasını protesto amacıyla gösteri 
düzenledi. Çoğunluğunu Müslümanlar’ın oluşturduğu 
Sancak’ın merkezi Yeni Pazar’da düzenlenen, daha ön
ce yetkililerce yapılmasına izin verilmeyeceği belirtilen 
protesto gösterisi olaysız sona erdi.’’Seçim irademize 
saygı” ve ‘’Haklarımızı istiyoruz” şeklinde pankartla
rın taşındığı gösteri, Demokratik Eylem Partisi’nin 
(SDA) yerel örgütü tarafından düzenlendi. Sırbistan’da
ki 300 bin Müslüman toplumu temsil eden SDA liderli
ğindeki koalisyonun 1996 Kasım ayında Sancak’la ya
pılan yerel seçimleri kazanmasının ardından 8 ay sonra, 
Sırbistan yönetimi, seçimle gelen yerel yönetimi feshe
derek, Belgrad idaresindeki yeni yönetimi göreve getir
mişti. Sancak Müslümanları’nın Lideri Süleyman Ugla- 
nin, yaptığı konuşmada, Kosova sorununa da değine
rek, Yugoslav ordusunda askerlik yapan Müslüman- 
lar’m, bu bölgeye savaşmaya gönderilmemesi gerekli
ğini kaydetti. Uglanin, partisinin, Kosova’ya zorla sa
vaşmaya götürülen Müslümanlar’ı, Yugoslav ordusu
nun savaş esirleri olarak nitelendireceklerini belirtti.

UCK Rugova’yı tanımıyor

Bu arada, Kosova Kurtuluş Ordusu (UCK), Kosovalı 
Arnavutların lideri İbrahim Rugova’nın siyasi ve aske
ri otoritesini tanımayı reddettiğini bildirdi. UCK’nın 
sözcüsü Yakup Krasniki, Kosova’da yayımlanan Koha 
Ditore gazetesindeki demecinde, ‘’Rugova’yı UCK’nın 
komutanı olarak tanımıyoruz, çünkü örgülü o kurmadı. 
Kendisini, Kosovalı Arnavutların lideri olarak da gör
müyoruz, çünkü çok siyasi hata yaptı” diye konuştu.

Karadağ Miloseviç’e rest çekti

Miloseviç’in Batılı ülke liderlerine gizlice Kosova’ya 
Yeni Yugoslavya’ya bağlı olarak cumhuriyet statüsü ver
meyi taahhüt ettiğini iddia eden Karadağ Çalışma Baka
nı Predrag Drecun böyle bir durumda Sırbistan’dan ayrı
larak bağımsızlıklarını ilan edeceklerini duyurdu.

AVRUPA 
İslam Enstitüsü kuruluyor

AMSTERDAM- Hollanda hükümeti Leiden kentinde, 
uluslararası düzeyde yüksek İslam eğitimi verecek bir 
enstitü açılması için girişim başlattı. Leiden kentinde 
açılması öngörülen ve üç üniversitenin işbirliği ile 
oluşturulacak olan enstitünün kuruluşuna ilişkin anlaş
ma, Leiden Amsterdam ve Utrech üniversiteleriyle 
Hollanda Eğitim Bakanlığı arasında imzalandı. Ensti
tünün imzalanan kuruluş anlaşmasına göre, üç üniver
site, eğitimle ilgili çalışmalara hemen başlayacaklar. 
Enstitünün ne zaman faaliyete geçeceği ve kaç öğrenci 
ile eğitime başlayacağı bu çalışmalar sırasında açıklık 
kazanacak. Modern Dünyada İslam Çalışması Enstitü- 
tü (ISIM) adıyla açılacak olan enstitü, Asya, Orta Doğu 
ve Afrika ile diğer sanayileşmiş ülkelerde, İslamla ilgi
li bilimsel düzeyde, ekonomik, siyasi, sosyal ve kütürel 
gelişmeler üzerine, hem araştımia yapacak hem de 
İslam bilim adamı yetiştirecek. Enstitüde, İslam dini, 
günümüzdeki sosyal ve bilimsel gelişmelerle tarihi ve 
kültürel açılardan değrendirilecek.

Avrupa Parlementosu irtica raporunu reddetti

STRASBOURG- Avrupa Parlamentosu, kökdendincili- 
ğin Avrupa Birliği’ni bozabileceği şeklindeki tartışmalı 
bir raporu onaylamadı. Parlamentoda oylanan rapor, 
158 kabul oyu alırken, 305 red oyu aldı. 27 parlamento 
üyesi Avrupa Birliği’nin din meselelerini müdahale 
edecek gücü olduğuna inanmadığı için çekimser kaldı. 
Hollanda Hristiyan Demokrat Parti üyesi Arie Oostlan- 
der, İslam dini üzerinde yoğunlaşan raporu eleştirerek, 
Kuzey İrlanda’da yaşanan uyuşmazlığın daha çok sos
yal nitelik taşıdığını söyledi. Öte yandan, Fransız Sos
yalist milletvekili Michele Lindeperg rapor hakkında 
yaptığı açıklamada. Orange tarikatı üyelerinin yürüyüş 
hakkının reddedildiğinde neler olduğunu gördük. Ku
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zey İrlanda’daki problemin dinin ötesinde bir sebepten 
kaynaklandığını belirten Lindeberg, “Ben ikna olmuş 
bir durumdayım ancak Hristiyan köktendinci 1er Avru- 
pada faaliyet halinde” dedi.

MISIR
Ezher Uleması Cephesi azledildi

KAHİRE: Şiddetli bir şekilde Ezher’dc Eğitimin Ge
liştirilmesi Projesine karşı çıkan Ezher Uleması Cep
hesi İdaresi, Kahire Valisi tarafından azledildi. Ez- 
her’in Geliştirilmesi Projesiyle birlikte bu ilim yuva
sında tahsilin kuşa çevrileceğini ileri süren Ezher Ule
ması Cephesi, Başkan Hüsnü Mü
barek’e bir çağrıda bulunarak bu 
yasa tasarısmı onaylamamasını iste
mişti. Tasarıya muhalefetinden do
layı projenin mimarı olan Ezher 
Şeyhi Muhammed Seyyid Tantavi 
ile açık bir çekişmeye girişen Ezher 
Uleması Cephesi daha önce de ga
rip fikirleriyle tanınan ve İslamla 
solu birleştiren Haşan Hanefi’nin 
Ezher’de konferans vermesini kına
mıştı. Ezher Uleması Cephesi bu ta
vırlarıyla zaman zaman dikkatleri 
ve şimşekleri üzerine çekmişti.

Mısır Yönetimi, Ezher Şeyhi 
Tantavi ile onun politikalarına mu
halefet eden Cephe arasındaki geri
lime; İdaresini görevinden alarak 
nokta koydu. Eski idarenin yerine 
Ezher Rektör Vekili Fevzi Zefzaf 
başkanhğında yeni bir idare heyeti 
atandı. Bilindiği gibi Tantavi’nin ortaya attığı Ez- 
her’de Eğitimi Geliştirme Projesi Parlemento tarafın
dan da onaylanmıştı. Eski idare adına konuşan yetkili
ler Kahire Valisi’nin bu şekilde tasarrufunu kınadılar 
ve Cephe üyesi bile olmayan kişilerin Cephe İdare- 
si’nin başına getirildiğini ve bu işin arkasında da hiç
bir muhalif sese hayat hakkı tanımak istemeyen Ezher 
Şeyhi Tantavi’nin bulunduğunu ileri sürdüler. Ezher 
Uleması Cephesi haklarını aramak üzere yargıya baş
vuracağını da açıkladı.

SUDAN
Ayrılıkçılarla hükümet arasında ateşkes sağlandı

NAİROBİ- Sudan Halkın Liberal Ordusu Temmuz ayı 
ortalarında üç aylık tek taraflı ateşkes ilan etti. Hükü
met güçleriyle 1983 yılından beri savaş halinde olan 
Liberal Ordu’nun Nairobi’deki temsilcisi Justin Yaah, 
ateşkese açlıkla yüz yüze olan bölgelere yapılan gıda 
yardımı uçuşlarını engellememek için karar verildiğini 
açıkladı. Yaah, ateşkesin Bahr El- Gazal ve Nil bölge
sinin üst kısımlarında uygulandığını belirtti. Açıklama
sında ateşkesin tek taraflı olduğunu tekrarlayan Yaah,

Ezher Şeyhi Tantavi

ateşkesin üç ay sonra sona ereceğini vurguladı.
Ingiltere’nin Koloniler’den sorumlu Bakanı Derek 

Fatchett , gıda yardımı için yapılan uçuşların güzerga
hındaki güvenlik konusunu konuşmak için Sudan Hal
kın Liberal Ordusu temsilcileriyle biraraya gemişti. 
Fatchett daha sonra Hartum’da Sudanlı yetkililede bi
raraya geldi. BM Dünya Gıda Programına göre, Bahr 
El- Gaza bölgesinde iki milyondan fazla insan açılık sı
kıntısı çekiyor.

Sudan Hükümeti de ateşkesi onayladı

Sudan’da hükümet isyancılarla bir ay süreyle ateşkes im
zaladı. İlkenin Güneyi’ni etkisi altına 
alan açlıktan dolayı bu anlaşmaya va
rıldığım belirten Dışişleri Bakanı 
Mustafa Osman İsmail, bunun alın
ması gereken acil bir karar olduğunu 
belirtti. Alınan kararda Kenya Devlet 
Başkanı Daniel arap Moi ve uluslara
rası yardım kuruluşlannm ülkenin 
güneyinde 2 milyon kişinin açlıktan 
ölme tehlikesi ile karşı karşıya oldu
ğunu açıklamalarının etkili olduğunu 
belirten ısmail, anlaşmaya uyulacağı
nı ifade etü.

Bu arada ateşkese isyancı Sudan 
Serbest Ordusu’nun da uyacağı be
lirtilirken, Sudan Hükümeti’nin yar
dımların isyancıların eline geçme
sinden korktukları kaydediliyor. Su
dan Hükümeti, 15 yıldır ülkenin gü
neyinde özerk bir devlet kurmak is
teyen marksist isyancılara karşı mü

cadele ediyor.

ENDONEZYA
________Habibi’nin sağkolu Golkar’m başında________

CAKARTA- Endonezya’nın iktidar partisi Golkar’m 
Başkanlığına seçilen Ekber Tandjung, Devlet Başkanı 
B.J. Habibi’nin yakın arkadaşı olarak reformları des
tekleyeceğini söyledi.

Tandjung, eski Devlet Başkanı Suharto’nun ittifakı 
tarafından desteklenen eski Savunma Bakanı Edi Sud- 
radjat’a karj! mücadeleye giriştiği Golkar Partisi’nde 
Habibi’nin adayı olarak yer almıştı.

Golkar Partisi’nde ilk defa yapılan Genel Başkanlık 
seçimini kazanan Tandjung, Endonezya ekonomisinin 
yeniden canlandırılmasını çalışma gündeminin en üs
tünde tutacağını söyledi. Tanüjung, “Hükümetin eko
nomik krizin üstesinden gelmeye yönelik programı ön
celikli olarak uygulanacaktır” dedi.

EndonezyalI İslami gruplar partileşiyor

CAKARTA- Yaklaşık 200 milyon Müslüman’ın yaşa
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dığı Endonezya’da, en büyük İslami grupların, gelecek 
yıl yapılması beklenen seçimlere katılabilmek amacıy
la yakında partileşecekleri açıklandı. ‘’Republika” ga
zetesi, ülkede meydana gelen isyanlar sırasında ön pla
na çıkan muhalif Müslüman lider Emin Reis’in, yakın 
bir gelecekte siyasi parti kuracağını aktardı. Haberde, 
ülkedeki yaklaşık 28 milyon taraftan bulunan Muham- 
mediye grubunun liderliğini yapan Reis’in partisinin 
adının, ulusal vekalet anlamma gelen ‘’Partai Amanah 
Bangsa” olacağı duyuruldu.

Öte yandan ülkenin en büyük Müslüman grubu olan 
“Nahdatul Ulema” da, gelecek seçimlere katılmak ama
cıyla bir parti kuracağım açıkladı.

HİNDİSTAN
____________Yeni Delhi’den BM’ye şantaj___________

YENİ DELHİ- Hindistan, “nükleer güç statüsü tanınma
sı ve BM Güvenlik Konseyi’nde sandalye verilmesi” ha
linde, nükleer denemeleri yasaklayan anlaşmayı (CTBT) 
imzalayacağını bildirdi. Asian Age gazetesinin haberine 
göre, Dışişleri Bakanlığı kaynakları, konunun ABD Dı
şişleri Bakan Yardımcısı Strobe Talbott ile Başbakanlık 
danışmanlarından Jaswant Singh tarafından ele alındığı
nı belirttiler. Gazeteye konuşan bakanlık kaynakları, 
‘’Nihai amacımız, Hindistan’ın nükleer güç olarak ta
nınmasını ve bize BM Güvenlik Konseyi’nde sandalye 
verilmesini sağlamak. Bu amacımıza erişirsek CTBT’yi, 
hatla nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşmasını 
da imzalarız” dediler. CTBT’yi imzalamayı reddeden 
Hindistan, Mayıs’ta nükleer denemeler yapınca, ulusla
rarası topluluğun eleştiri oklarına hedef olmuştu.

IRAK
________ Amerikan yönetiminin Irak politikası________
_______ Saddam’ın kontrolü devrilmesinden iyi_______

WASHINGTON- Amerikan yönetiminin. Irak lideri 
Saddam Hüseyin’in “stratejik kutuda tutulmasının” iş
başından uzaklaştırılmasından “daha iyi” olduğunu dü
şündüğü bildirildi. Ortadoğu’dan sorumlu ABD Dışiş
leri Bakan Yardımcısı Martin Iııdyk, bir süre önce. 
Amerikan Senatosu’nda, Irak’taki muhalefeti nasıl des

tekleyeceklerine ilişkin bir rapor sundu. ABD Kongre
si, Saddam’ın işbaşından uzaklaştırılması amacına yö
nelik olarak Irak’taki muhalefet için beş milyon dolar
lık bir ödenek çıkarmıştı. İndyk’in, Senato’da sunduğu 
raporda yer alan programın, sadece muhalefet grupları
nı biraraya getirmeyi amaçladığı, Saddam’m işbaşın
dan uzaklaştın İmasını hedefleyen ciddi hiçbir içerik ta
şımadığı belirtildi. ABD yönetiminin Irak politikasını 
eleştiren uzmanlar ve eski yetkililer. Washington’un, 
Irak demokratik muhalefetinin Saddam’ı devirebilece- 
ğine inanmadığmı kaydettiler. Aynı çevreler, ABD’nin, 
Saddam’ın mevcut kutuda hareketsiz kalmasının ‘’ya
vaşça kan kaybı” olduğunu ve giderek daha güçsüzleş
tiğini düşündüğünü de ifade ettiler

CEZAYİR 
FIS, Matub’un öldürülmesini kmadı

PARİS - Cezayir’de feshedilen İslami Selamet Cephesi 
(FIS), ünlü şarkıcı Lunes Matub’un öldürülmesini kına
dı. FIS’in, yurtdışındaki parlamenterlerinin başkanı En
ver Haddam, yayınladığı bildiride, “Matub’un aşırı ta
vırlarına ve İslam karşıtı açıklamalarına rağmen FIS. 
Cezayir halkının birliğini hedef alan bu cinayet eylemi
ni kınamaktadır” dedi. Haddam, halk arasında görüş ay- 
nlığı oluşturmak amacıyla ateşle oynayanlara bir uyarı
da bulunmak istediğini belirterek, bu hareketlerin sade
ce Cezayir için değil, aynı zamanda bölge için de ağır 
şartlar getirecek tehlikeli oyunlar olduğunu bildirdi. 
Lunes Matub, şarkıcılığının yanı sıra laik, demokrat ve 
Berberi hakları savunucusu kimliğiyle de tanınıyordu.

Katliamların nedenlerini ve faillerini araştıracak 
BM heyeti nihayet Cezayir’de

CEZAYİR- Cezayir’de incelemelerde bulunacak BM 
heyeti bu ülkeye ulaştı. Eski Portekiz Devlet Başkanı 
Mario Soares başkanlığındaki BM heyetini, başkent 
Cezayir Havaalanı’nda Cezayir Dışişleri Bakanı Ah
med Attaf karşıladı. BM heyeti, Cezayir’de iki hafta sü
recek ziyareti sırasında, (Tezayir hükümeti ve siyasi 
parti yetkililerinin yanı sıra gazete yöneticileriyle de 
görüşecek. Soares’in yanı sıra, eski Hindistan Başbaka
nı I.K. Gujral, Ürdün’den Abdülkerim El-Kabariti, 
ABD’nin eski BM Temsilcisi Donald McHenry, eski 
Fransa Dışişleri Bakanı State Simone ve Kenya’dan 
Amos Wako’nun bulunduğu BM heyeti, ülkenin uzak 
bölgelerindeki köylerde yapılan katliamlardan kurtulan 
kişilerle biraraya gelecek. Cezayir basınında yer alan 
haberlerde. Devlet Başkanı Liamine Zcrval’m, BM Ge
nel Sekreteri Kofi Annan ile BM heyetinin ziyareti ko
nusunda yaptığı telefon görüşmesinde, “Cezayir hükü
metinin, BM heyetinin bilgi toplaması için gerekli şart
ları oluşturacağını” söylediği belirtildi. ■

Saddam Hüseyin

DÜZELTME
Uinm n'in  47. sayısının 60. sayfasına Pakistan B aşbakanı Navaz .Şe
rif in  resm i yerine yanlışlıkla H indistan  BavŞbakanı Vajı?ayee'nin 
resm i girmiştir. Okuyucularm uzclan özü r diliyoruz.
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Beyoğlu Belediyesi’nce geleneksel olarak her yıl düzen
lenmekte olan “Kıbrıs Barış Harekatı Etkinlikleri”nin 
beşincisinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Siyasi Araştırma 
ve Tanıtma Özel Danışmanı Ahmet Cemnal Gazioğlu 
“Kıbrıs” konulu bir konferans verdi. (Konferans
18.7.1998 Cumartesi saat 14:30’da gerçekleştirildi).

KKTC Cumhurbaşkanlığı Siyasi Araştırma ve Tanıt
ma Özel Danışmanı Ahmet Cemal Gazioğlu konuşma
sında adanın tarihî gelişimini anlattıktan sonra sorulan 
cevaplarken Kıbrıs’ın dünü ve bugünü arasında bir sen
tez yaptı.

KISA TARİHÇE: Kıbrıs 1570 yılında padişah II. Se
lim zamanında başlatılan ve bir buçuk yıl kadar süren 
büyük savaşlar sonucu, 70 bin şehit pahasına fethedil
mişti. Fetih, 1 Ağustos 1571 ’de Venediklilerin son dire
niş kalesi olan Mağusa’nm da ele geçirilmesi ile ta
mamlanmıştı.

O sm anlI’nın, fethedilen tüm ülkelerde uyguladığı 
MİLLET SİSTEMİ uyarınca, Kıbrıs’taki Rum Orto
doks Hıristiyan toplumuna da iç işlerinde özerk bir sta
tü ve çeşitli ayrıcalıklar bahşedilmişti.

Rum başpiskopovsları da bir padişah fermanı ile 
ETHNARK, yani toplum lideri olarak kabul edilmiş ve 
çeşitli ayrıcalıklarla Kıbrıs’ın Türk valileri kadar kud
ret ve saygınlık kazanmışlardı.

İNGİLİZ DÖNEMİ

1878 yılında Doğu Akdeniz, 10 yıl önce açılan Süveyş 
Kanalı nedeniyle artık İngilizler için çok büyük bir 
önem taşımaktaydı. Kıbrıs ise, 3 kıtanın ve Doğu’nun 
ticaret yolları üzerinde çok önemli bir stratejik noktada 
bulunuyordu. Bu nedenle, İngilizler, padişah II. Abdül- 
hamit’le bir savunma anlaşması yapmak ve Anadolu’ya 
yakın bir yerde elde edecekleri üsten yararlanarak yeni 
bir Rus saldırısı karşısında Türkiye’ye yardım etmek 
önerisinde bulundular. Böylece, 4 Haziran 1878’de, 
Türk-İngiliz savunma konvansiyonu imzalandı ve bu
nun bir sonucu olarak Kıbrıs’ın yönetimi (egemenliği 
değil) geçici olarak ve belirli bir kira karşılığında İngil
tere’ye devredildi.

Ne yazık ki, İngiltere sözünde durmadı ve Türkiye 
ile Rusya arasında 1917’de imzalanan BRESTLİ-

KIBRIS BARIŞ HAREKATININ
24. YILDÖNÜMÜ

TOVSK Antlaşması gereği Kıbrıs’ı tekrar bize geri ver
meleri gerektiği halde bundan kaçındılar.. 1923 Lozan 
Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti, bu işgali resmen 
tanımak durumunda kaldı.

82 yıllık İngiliz döneminde, Türklerin eşitliği ile hak 
ve hukuk tedrici şekilde Rumlar lehine bozuldu.

İngilizler, Kıbrıs’a gelmeden birkaç yıl önce İyonya 
adalarını Yunanistan’a vermişlerdi. Bundan cesaret 
alan Rumlar, İyonya örneğindeki gibi, İngilizlerin kısa 
bir süre içinde Kıbrıs’ı da Yunanistan’a terkedeceği 
umuduna kapıldılar. Larnaka’da karşıladıkları ilk İngi
liz yöneticisi General Sir Gernet Wolsely’e hitaben, 
Kıbrıs Başpapazı adanın Yunanistan’a ilhakının (ENO- 
SİS) İngilizler tarafından gerçekleştirilmesi arzu ve 
umudunu belirtti.

İngiltere, ulusal çıkarları açısından Kıbrıs’ın taşıdığı 
önemi dikkate alarak Enosis’e karşı çıktı. Buna karşılık 
Rumlar, Enosis için zaman zaman ayaklandılar; kargaşa 
yarattılar, hatta 1950’li yıllarda silaha sarılarak terör ha- 
rekderine girişliler. Albay Grivas’ın komutası altında 
EOKA tedhiş örgütü, Enosis uğruna kan akıttı; birçok 
İngiliz yanında Türkleri de öldürdü. EOKA’ya karşı 
Türk Genel Kurmayı’nın himayesinde kurulan TMT, 
(Türk Milli Tuğayı) adadaki Türk varlığını korudu ve 
Enosis’e karşı bir direniş mücadelesi verdi. Enosis’e 
karşı taksim tezi ortaya atılıp da bu yönde hayli ilerleme 
olunca, Rum-Yunan İkilisi, Türkiye ile uzlaşarak, adaya 
iki toplumun eşit ortaklığına dayalı bağımsızlık verilme
sine razı oldu. 11 Şubat I959’da Zürih’te ve 19 Şubatta 
Londra’da Kıbrıs anlaşmaları imzalandığında Makarios, 
bu anlaşmaları bozmanın, Enosis için yeni mücadeleler 
başlatmanın planlarını yapmaktaydı. Nitekim, AKRİ- 
TAS PLANI Türkleri imha amacı güdüyordu.

ORTAKLIK CUMHURİYETİNİN 
TEMEL İLKELERİ

Fatin Rüştü Zorlu, adada, iki topluma dayalı federal bir 
sistem kurulması, Kıbrıs’ta bir Türk üssü bulundurul
ması üzerine ısrar etmekteydi. Sonuçta, iki toplumlu 
fonksiyonel federasyona dayalı Ortaklık Cumhuriyeti 
üzerinde anlaşmaya varıldı.

Cumhurbaşkanının Rum, yardımcısının Türk olma
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sı, kendi toplumları tarafından ayrı ayrı seçilmeleri ve 
yürütme erkinin her ikisinin ortak görev ve yetkisi da
hilinde olacağı yanında cumhurbaşkanı ve yardımcısı
nın dış ilişkiler, savunma ve güvenlik konularında VE
TO hakkı da kabul edildi.

1959 Kıbrıs anlaşmalarının ve 1960 anayasasının 
esası, iki toplumun siyasi eşitliğine ve üç ülkenin ga
rantörlüğüne dayanmaktaydı.

1963 DARBESİ VE SALDIRILARI

1963 yılının son günlerinde Makarios, ortaklık cumhu
riyetindeki Türk haklarını gasbetmek ve anlaşmalarla 
yasaklanan Bnosis’e kapıyı tekrar açmak için AKRİ- 
TAS PLANI çerçevesinde Türk toplumuna karşı silahlı 
saldırılar başlattı. Bu, bir SOYKIRIM, yani ETNİK 
TEMİZLİK harekeliydi. Kıbrıs Türk halkı yokedilmek, 
Kıbrıs’taki tarihî ve hukuki Türk hakları çiğnenmek ve 
adanın tümüyle bir HELEN adası olması amacına yö
nelik katliamlar yıllarca devam etti. Sonuçta, yüzlerce 
Kıbrıslı Türk öldürüldü; 103 Türk köyü ve yüzlerce ca
mi yakılıp yıkıldı. 25 bin yurttaşımız, yıllarca Kızılay 
çadırlarında yoksulluk içinde yaşamak zorunda kaldı.

Ne yazık ki, anayasayı çiğneyen, katliamlara girişen, 
Kıbrıs Cumhuriyetin’deki Türk haklarını gasbederek 
adayı bir Rum devletine dönüştüren, hukukun üstünlü
ğünü hiçe sayan Rumlar, 4 Mart 1964’te BM Güvenlik 
Konseyi karan ile adeta ödüllendirildi.

Türk toplumunun, 11 yıl çektiği acıları dünya gör
mezlikten geldi; anavatan Türkiyemiz dışında hiçbir ül
ke, hiçbir uluslararası kuruluş, Kıbrıs Türlerinin yardı
mına gelmedi. Adanın Hclenleşmesi, Batılı büyük ülke
ler tarafından adeta teşvik edildi; hatta nihai çözümün 
ancak Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı ile gerçekleşeceği 
birçok merkezlerde konuşulmaya, bu yönde çalışmalar, 
temaslar yapılmaya başlandı.

EOKA-B DARBESİ VE TÜRK BARIŞ HAREKATI

Atina, adadaki Yunan tanklarını ve EOKA-B’yi kulla
narak, Yunanlı subayların planlayıp yönlendirdiği 15 
Temmuz 1974 ENOSİS darbesini yaptı. Sampson gibi 
azılı bir EOKA’cı katili de cumhurbaşkanı ilan etti. Ar
tık, Enosis’in resmen ilanı için gün ve saat beklentisi 
içine girilmişti; her an Enosis ilan edilebilirdi.

Bu durumda, Türk hükümeti, 1960 Garanti Antlaş- 
masm’daki hak ve sorumluluğuna dayalı görevini yeri
ne getirmek için gerekli kararı aldı. Diğer garantör ül
ke İngiltere, sorumluluğundan kaçıp döneklik yapınca, 
ortak bir müdahale yerine, yine antlaşmanın öngördüğü 
şekilde Türkiye tek başına askerî müdahalede bulun
mak durumunda kaldı. Böylece, Kıbrıs Türk toplumu
nun, EOKA-B’nin ve Yunanlı subayların toptan imha

planlarının uygulanışı durduruldu; bugünkü sınırlar çi
zildi; adadaki tarihî ve hukuki haklarımızı güvence al
tına alan fiili durum gerçekleştirildi.

20 Temmuz Barış Harekatı olmasaydı, Yunanlı su
bayların yönetimde EOKA-B katilleri, aldıkları direkti
fe uygun olarak, katliamlarını devam ettireceklerdi. Ni
tekim, iki Barış Harekatı arasındaki üç haftalık süre 
içinde, Meserya’daki Türk köyleri Rumlar tarafından 
sarılmış, bazı köylerimizde toplu soykırım harekatları 
yer almıştı. Muratağa ve Sandallar’daki Türkler, be
bekler, kadınlar ve ihtiyarlar da dahil olmak üzere, si
lah zoruyla toplanarak, köylerinin yakınında, dozerler
le kazılan toplu mezarlara, kimi canlı olarak, kimi kur
şunlanarak gömülmüştü. Bu toplu mezarlar, Rum-Yu- 
nan mezaliminin, barbarlığının en açık kanıtı olarak 
gözler önündedir ve bugün adaya uğrayan her yabancı
nın olduğu kadar, her Türk’ün de ibretle ziyaret etmesi 
gereken yerler arasındadır.

SONUÇ

Mudu Barış Harekatı, Kıbrıs Türklerinin toplu imha gi
rişimini önlemiş; hem Türk toplumuna, hem de Rum 
toplumuna barış getirmiş; huzur içinde, güven içinde 
yaşama ve gelişme olanağını yaratmıştır. Bugün, ada
nın her iki kesiminde büyük çapta kalkınmış ve barış 
içinde yaşayan, iki toplum, iki ayrı devlet vardır.

Adada yeniden kan akıtılmasına, yeniden toplumlara
rası çatışmalar ortamı yaratılmasına, yeni yeni toplu me
zarlar oluşmasına yol açacak yapay geçici bir çözümün 
peşinde olan Batılı ülkeler, Kıbrıs’taki iki devlet olgusu
nu görmek ve kalıcı barışın, bu gerçeği kabul etmekten 
geçtiğini anlamak zorundadır. Artık, Kıbrıs’ta 1974 önce
sine dönüş hayalleri tamamıyla terkedilmelidir.

Güney’deki Rum yönetiminin AB’ye yaptığı üyelik 
başvurusunun yasal olmadığı; Türk toplumu adına, 
Rum yönetiminin konuşma hakkı bulunmadığı; Gü
ney’deki yönetimin Kuzey’deki Türk halkını temsil et
mediği ve asla edemeyeceği Batıhlarca kabul edilmeli
dir. Aksi takdirde, KKTC’nin, anavatan Türkiye ile 
başlattığı bütünleşme süreci, Rum-Yunan ve AB bütün
leşmesine paralel olarak, aynı ölçülerde, aynen devam 
edecek, hatta daha da hızlanacaktır.

Bu açık mesajı ve kesin kararlılığımızı hala anlama
makta, göiTnemekte ısrar etmek, bölge barışına zarar 
vermek demektir. Umarız, Batılı ülkeler, özellikle Kıb
rıs sorunuyla yakından ilgili Anlgo-Amerikanlar, Türk 
tarafından 23 Nisan deklerasyonu ile açıklanan kesin 
tutumu anlamakta daha da geç kalmazlar.

Ahmet Cemal GAZİOĞLU 
Cumhurbaşkanlığı Siyasi Araştırma ve Tanıtma

Özel Danışmanı
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AYIN PANORAMASI/TÜRKİYE

HIRSIZLARA MÜJDE:
f a t ih  ALTAYLI

YANINIZDA!
ejimin iç ve dış düşmanlar “top 10” listesinde ilk 
sıraya oturtulan irtica tehlikesi öyle anlaşılıyor 
ki, yeni bir etik anlayışının gelişmesine yol 

açaçak. Hatta, bu süreçte Türkiye belki de ilk defa dün
ya çapında filozoflar yetiştirmekle övünecek hale geliyor. 
Teke Tek programının yapımcısı ve Hürriyet’in köşe ya
zarı Fatih Altaylı bunun adeta müjdecisi.

Fatih Altaylı insanlık tarilıi boyunca hemen bütün top
lamlarda çirkin ve hukuka aykırı bir eylem olarak görül
müş hırsızlık suçunu artık suç olmaktan çıkarıyor. Gerçek
ten de insanoğlunun ahlak anlayışında büyük bir devrim!

14 Temmuz tarihli Hürriyet’teki köşesinde Fatih, bu 
cesur hamleyi yazısının başlığıyla ilan ediyor: “Hırsıza 
Emanet Et, Mülteciye Etme”. Emniyet Genel Müdürlü
ğü Personel Daire Başkanlığı’na “Emniyet içinde aşın 
dincilerin sıkı bir temsilcisi” diye tanımladığı Recep Gül- 
tekin’in atanmasına hayli içerleyen Fatih, mevcut hükü
mete veryansın ediyor ve çağdaş Makyavelli edasıyla ah
lak anlayışımıza şu yeni ilkeyi getiriyor: “Hırsıza mal 
emanet edilebilir belki ama, mürteciye devlet yönetimi 
asla...”. Yani Fatih, hırsızlar ile müslümanlar arasında ya

pılacak tercihte hırsızların tarafını seçiyor. Daha da 
önemlisi adeta hırsızlara bundan böyle devlet nezdinde 
sağlam bir meşruiyet zemini kazandırıyor. Böylece ba
şörtüsünün yasaklanıp, zinanın suç olmaktan çıkarıldığı 
bir ülkede irticaya karşı acayip önlemler zincirine Fatih 
’in maharetiyle bir yenisi daha eklenmiş oluyor.

Gazete köşesindeki resminden zaten büyük düşüncele
rin sahibi bir büyük bilge olduğunu tahmin edegeldiğimiz 
Altaylı, dehasını ne zaman göstereceğine ilişkin merakı
mızı gidermekte gecikmedi. Fakat öyle zannediyoruz ki, 
bu “ilticayla 
m ü c a d e l e  
tezgahı” Fa
tih gibi daha 
nice müte
fekkirler ve 
müthiş ahla
ki açılımlar
kazandıra-  „  , , .. , .
çaktır ülke Hırsıza emanet et, murtecıye etme

„  i  RTİCAYİA Ölümüne mllca vapaiı Abdülkadlr Ateu'nun
H  dele eden M esut Yılmaz hü- ekibinden olan niiitgkln . Â l.. ■

TURKLERIN TARİHTEKİ
ik in c i  BUYUK GOÇU

İnsanoğlu tarih boyunca çeşitli halkların ve kavimlerin 
toplu göçlerine tanık olageldi. Bu göçler bazen kıtlık ve 
kuraklık gibi doğal afetlerden bazen de savaşlar ve düş
man istilası gibi felaketlerden kaynaklandı. İnsanlar kimi 
zaman veba gibi salgın hastalıklar yüzünden, kimi zaman 
da fikir ve inançlarına hayat hakkı tanımayan yönetimler
den dolayı yurtlarını terketmek zorunda kaldılar.

Milli Gazete’nin 7 Temmuz 1998 tarihli nüshasında yer 
alan bir haber bu tür kavimler göçü çağının henüz kapanma
dığını düşündürdü bize. Habere göre son zamanlarda Türk 
vatandaşlığından çıkıp çeşitli Batılı ülkelerin vatandaşlığına 
geçen veya bu taleple başvuruda bulunan kimselerin sayı
sında olağanüstü bir artış gözlenmekleydi. Avrupa Birliği 
Enformasyon Bürosu’nun yayımladığı istatistiklere bakılır
sa Türk vatandaşlığından çıkanların sayısı 1980 yılında sa
dece 88 iken, bu rakam 90’h yıllarda süratle artmış ve niha
yet 1997 yılında vatandaşlıktan çıkanların sayısı 51.183’e 
ulaşmıştı. 1998’in ilk dört ayında ise 20.703 kişi T.C. vatan
daşlığından çıkıp başka ülkelerin uyruğuna girmişti.

Milli Gazete’nin “Türkiye’den Kaçan Kaçana” başlı

ğıyla verdiği habere göre tercih edilen ülkelerin başında 
Almanya, Avusturya ve İsveç geliyordu. Bu insanların yaş 
ortalamaları 25-30 iken anlaşıldığı kadarıyla çok farklı 
inançlara sahip bir yelpazeyi de oluşturuyorlar. Mesela İs
veç vatandaşlığına geçenlerin çoğunluğu Süryani kökenli.

Bir başka hesapla günde 172 kişi T.C. vatandaşlığın
dan çıkar hale geldiğine göre bu, ülke için oldukça vahim 
bir gelişme. Hatta bu kaçış eski zamanların göç olayları 
gibi sadece coğrafi yer değişinıi anlamına da gelmiyor; 
kimlik erozyonu ve değişimini ifade ediyor. Buna ilaveten 
nüfusun genç ve enerjik bir kesimi, entellektüel ve endüst
riyel alanda üretken bir tabaka bu göçün önemli bir kısmı
nı oluşturuyorsa olayın ciddiyeti daha da artar ve isler is
temez şu sorular akla gelir:

Bu ülkede ne oldu da herkes soluğu dışarda alıyor, baş
ka ülke vatandaşlığını arıyor? Niçin Türkiye’den kaçan 
kaçana? Eski zamanların göç sebebi olan yukarıdaki fela
ketlerden hangisiyle karşı karşıya bu insanlar? Veba salgı
nı mı, Moğol istilası mı, kıtlık ve kuraklık mı, yoksa des
potizm ve doğurduğu zillet ve sefalet mi?
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d e v l e t in  m a l i  d e n iz ,
y iy e m e y e n  s a d e c e  m e m u r

Bütün ülke nefesini tutmuş 
merak ve heyecanla sonucu 
bekliyordu. Normal mesa
ilerini diyet borcu taşıdıkla
rı medya ve holding sahip

leri için harcayan koalisyon 
ortaklan ve purolu-purosuz 
pek değerli bakanlan bu se
fer memur zammı için top
lanmaya başlamışlardı. 
Toplantılar toplantıları izli
yor, maaş günü geldiği hal
de “memurusler” için müj
deli bir haber çıkmıyordu.

Nostradamus’un kehanetlerinden daha güçlü bir öngö
rü ile enflasyonu inanılmaz boyutlarda küçülteceğini iddia 
eden hükümetin ANAP’lı başbakanı “Buçuk bile fazla 
vemıem!” diye restini çekerken sun’î partilerin en sun’îsi 
belki de kamuoyunda gündeme gelip puan toplayabilmek 
için bu durumu fırsat biliyor ve zam oranının yüzde kırk
tan aşağı olmamasında diretiyordu. DTP lideri Cindoruk 
tam bir halk kahramanı olma yolundaydı. Hatta bu gidişle 
’70’lerde Ecevit’in tutturduğu Karaoğlan imajı ve prestiji
ni elde edecek gibi görünüyordu.

Yüzde yirminin üstünde bir zamma imza atmam diyen 
puro uzmanı bakanlara göre enflasyonu düşürmenin bun
dan başka bir yolu yoktu. Güneş Taner, “Kaynak yok, na
sıl vereyim? Olmayanı vermek Allah’a mahsustur.” diyor
du. Tabii, devletin kaynaklan daha önemli insanlara, Türk

halkı derken 
kastedilen bir 
grup mutlu 
azınlığa çok
tan tahsis 
edilmiş oldu
ğundan böyle 
demekte bir 
yerde haklıy
dı. Bu durum
da memurlar ekmek bulamıyorlarsa pasta yemeliydiler. 
Bizim memurumuz zaten işini bilirdi!

Öte yandan halk kahramanları cephesinde de tavır ve 
tutumlar ciddi gibi gözüküyordu. Koalisyonun minik orta
ğı memur hakları için hükümetten çekilebileceklerini da
hi telaffuz ediyordu. Halk bu cesur çıkışa büyük umut 
bağlamıştı. Halka yönelik politikanın hemen sadece mide
ye hitabettiği bir ülkede DTP’nin laktiği pek akıllıca gözü
küyordu.

Ama beklenen olmadı. Cindoruk gürledi gürledi, ama 
bir türlü yağmadı. Zaten devlet malının oluşturduğu denizi, 
domuz olmamak için yemek zorunda kalan medyanın ka- 
lemşöıieri de DTP liderini yeterince uyarmıştı: Mevcut hü
kümet ülkeyi irtica tehdidine (!) karşı uçurumun kenarından 
kurtarmıştı; bu yüzden Cindoruk taşıdığı sorumluluğun bi
linciyle hareket etmeliydi. Geniş halk yığınlarının yoksul
luk vc sefaleti değil, asıl önemli olan Kaf Dağı’nın arkasın
daki irtica öcüsünün etkisiz hale getirilmesiydi. Bu mem
lekette midelerin gurultusu ancak böyle bastırılabilirdi.

Hiem ic-ten hem dıştan gejen olumlu sinyaller '̂pembe hav^^yi pel<i§ti riyo.

Gel de iyimser olma
? e p o  -F a iz le ^ t - I  b i t -  Pnaı-f-tsıds». 3 5  p>M 5in  t o î i 'd e n  d C i ş t t i ,  H a z i n e  İ S  a y  s o n t - s i  • I l< c J e + a  y O z d e  S 5 . 5  i l  
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NE DEDI....NE YAZDI...

ATATÜRK ORDUYA FAZLA YATIRIM YAPMAMIŞTI
20 T em m u z  1998 Yemİ Y ü z y i l

Neşe Düzerin Mete Tunçay ile röportajı

• Cum huriyet 75 yıllık bir tarihe sahip ama 
biz bazı konulan hala ayrıntılarıyla konuşa
mıyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında İstiklal 
M ahkemeleri var. Kurtuluş Savaşı’nı Ata
tü rk ’le birlikte gerçekleştiren birçok kişi bu 
mahkemelerde yargılandı. Niye yargılandılar? 
Gerçekten cumhuriyete ihanet mi ettiler yoksa 
bir politik hesaplaşma mı söz konusuydu?

İstiklal Mahkemeleri’nin ilk kuruluşları, asker 
kaçaklarını kovalamak, ordudan kaçışı engelle
mek içindi. Asıl 1925’te Takrir-i Sükûn Kanu- 
nu’yla birlikte kurulan bir Ankara, bir de Şark İs
tiklal Mahkemesi var ki sorduğunuz bunlar olma
lı. Ankara İstiklal Mahkemesi 1926’daki İzmir 
suikasti teşebbüsüyle ilgili yargılamadan sonra 
Ankara’da da bu suikastle ilişkilendirilen İtti
hatçıları yargılıyor; Maliye Nazırı Cavit Bey’in 
asılmasıyla sonuçlandı. Son derece politik görü
nüyor bu. CHP Grubu’nu ortadan kaldırıp iktida
ra el koymalarından korkulan İttihatçılar bertaraf 
edihyor böylece.

• A tatürk İttihatçı değil miydi?
Başlangıçta evet. Ama cumhuriyeti kurduktan

sonra İttihatçılara hiç de iyi gözle bakmadı. Mus
tafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını “ikinci takım” 
diye gören asıl İttihatçılar vardı. Bu asıl İttihatçı
lar, “İkinci takım savaşı yaptı, işini bitirdi, ülke
yi yönetmede biz daha tecrübeliyiz.” diye düşü
nüyorlardı. Bir de, Mustafa Kemal ile Enver ara
sında problem vardı. Mustafa Kemal’in, muhte
melen bu etkiyle Meşrutiyet’in ikinci yılında Se
lanik’te yapılan İttihat Terakki Kongresi’nde kal
kıp, askerin siyasetten ayn İması gereği üzerine 
bir nutuk söylediği iddia ediliyor. Asker siyasetle 
uğraşmasın derken kastettiği şey, olsa olsa Enver, 
Niyazi bu kadar öne çıkmasınlardı.

• Nedir bu Enver problemi?
Hürriyet kahramanı olarak Rumeli’de dağa çı

kan iki adam var: Enver ve Niyazi. Enver’in ya
şı, Mustafa Kemal’den daha küçük ama çok hızlı 
terfi ediyor, Hareket Ordusu’nun Kurmay Başka
nı oluyor, Balkan Harbi’nde öne çıkıyor, saraya 
damat oluyor. Mustafa Kemal’le aralarında çekiş
meler var. İttihat Terakki’nin muhalif kanadından 
Fethi Okyar’la beraber sürülüyor. I. Dünya Sava
şı çıkınca Mustafa Kemal, ben savaşmak istiyo
rum diye ısrar ediyor. Enver onu Çanakkale’de, 
söylediği lafın anlaşılmadığı bir Arap tümenine 
tayin ediyor. Atatürk çok kızıyor buna. Enver ise

kıs kıs gülüyor. İsmet Paşa’nın son günlerinde bir 
gazeteci ona “Enver Paşa’yla Mustafa Kemal Pa- 
şa’yı mukayese eder misiniz?” diye sordu.

• İsmet Paşa ne dedi?
“Mukayese edilemezler. Çünkü farklı tür asker

lerdi. Enver stratejistti. Mustafa Kemal ise taktis- 
yendi. Enver Rusya, Hindistan, Britanya terimle
riyle düşünüyordu. Mustafa Kemal Dumlupınar, 
İzmir, Anadolu, Eskişehir terimleriyle düşünü
yordu. Aralarında çap farkı vardı.” dedi. İsmet 
Paşa’nm cevabı beni çok şaşırttı. Haksızda değil
di. Bizim resmî tarihimiz Anadolu’da Yunanlar’a 
karşı kazanılan zaferi cihanda eşi görülmemiş di
ye söylese de, teknik olarak küçük birşeydi. Os
manlI ordusu iki milyon civarındayken, milli mü
cadelede bizim ordu 100, 150 bin kadardı. Arala
rında onda bir ölçüsünde bir çap farkı var.

• Stratejist Enver’in Sarıkamış felaketini na
sıl yorumluyorsunuz? Sarıkamış seferi doksan 
bin kişinin ölümüne neden oldu.

Büyük olmak, haklı ve doğru olmak, yenilme
mek demek değildir.

• İstiklal M ahkemeleri’ne dönersek... Şark 
İstiklal Mahkemesi’nde kimler yargılandı?

Doğrudan doğruya isyana karışanlar ve bir de 
gazeteciler yargılandı. Orada da muhalefeti yok 
etme çabası var. Muhalif gazeteciler toplanıp ora
ya götürüldüler. İstiklal Mahkemesi son derece 
politik hareket ediyor, emirle çalışıyor. İsmet Pa
şa bu gazetecilerin asılmalarını istiyor. Atatürk 
ise korkutulmalannı, kendisine bir teslim olma 
telgrafı çekmeleri karşılığında beraat ettirilmele
rini istiyor.

• Sonuç ne oluyor?
Savcılık Atatürk’ün dediğini yapıyor. Tam o sı

rada Doktor Şefik Hüsnü’nün bir yazısı çıkıyor. 
Şeyh Sait ayaklanmasının peşinden gelen Takrir-i 
Sükûn dönemine bakarak “Kemalistlerin adetidir 
bu. Bunlar irtica tehlikesini mübalağa ederek 
kendi istibdatlarını, otokrasilerini pekiştirmeye 
çalışırlar.” diyor. 1925 nere, 1998 nere... İrtica 
tehlikesinin abartılması ve irtica tehlikesi neden 
gösterilerek demokratik olmayan bir yönetimin 
zorlanması. Demek ki Türkiye’de fazla gelişme 
yok. Bazı mekanizmalara alışılmış. Türkiye’de 
bazı konularda tarih tekerrür ediyor. Bunun teme
li de cumhuriyetimizin askerî niteliğinin devam 
etmekte oluşu. Bunu en iyi Atatürk yaptı. Tek 
parti döneminde, en azından sağlığında ordu faz-
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la donatılmadı, büyük yatırım yapılmadı.
• Bu bilinçli bir tercih miydi?
Evet, Atatürk herhalde Abdüihamit örne

ğinden ders almıştı. Orduyu çok güçlendir
meye gelmez. Çok güçlenirse iktidarı alır. 
Ordu teknik bir yapı olarak devam ettiği sü
rece bir siyasi tehdit değil, düşüncesiydi bu. 
Ordu dişini ilk defa İnönü’nün cumhurbaş
kanı seçilmesinde gösterdi sanıyorum. Çün
kü beklenmeyen birşeydi. İnönü Atatürk’ün 
iş başından uzaklaştırıldığı bir adamdı. Ata
türk, İnönü’yü atıp yerine Celal Bayar’ı ge
tirmişti.

• Hangisi daha sertti iktidarda?
Atatürk mü, İnönü mü?
Atatürk ne yaptıysa 1920’li yıllarda yaptı. 

1930’ların başında biraz tarihçiliğe, dilciliğe 
soyundu, geniş ölçüde siyasetten çekildi. Ya
pılan sert işler hep 1920’lerde kaldı. İsmet 
Paşa’nın üslubu ise farklıydı. Daha sert ya da 
yumuşak olduğunu söylemek mümkün de
ğil. Ama bir jenerasyon var ki, bu Atilla Il
han’ların, Niyazi Berkes’lerin jenerasyonu. 
Onlar İsmet Paşa’yı batırır, Atatürk’ü gökle
re çıkarırlar. Aslında İsmet Paşa’yı batırmak 
için Atatürk’ü göklere çıkarırlar.

• Cumhuriyetin kuruluşunda bir parla
mentomuz vardı. Ona Birinci Meclis deni
yor. Bu mecliste çok özgürce tartışmalar 
yapıldı. Sonra bu meclis dağıtıldı. Niye?

Cumhuriyeti İkinci Meclis kurdu. Birinci 
Meclis’in Lozan’ı onaylayamayacağmdan 
endişe edildi ve İkinci Meclis kuruldu. Bi
rinci Meclis’in son günlerinde de Ali Şükrü 
cinayeti oldu. Birinci Meclis Misak-ı Mil
li’yi daha geniş düşünüyordu. Musul gibi 
konularda ısrarlı olacaktı. Lozan’ı kabul et
meyecekti. Mustafa Kemal bence gerçekçi 
hareket etti. Musul’u müzakere yoluyla kim
se bize vermezdi. Mustafa Kemal savaş sü
resince muhaliflerin eleştirilerine tahammül 
etti. Fakat savaş bittikten sonra aniden tarz, 
metot değiştirdi. Mustafa Kemal Paşa’nın 
Türk tarihinde dini siyasete en çok alet eden 
insan olduğu herhalde söylenebilir.

• Hangi bakımdan?
Birinci Meclis, Hacı Bayram ziyaretleriy

le, kurbanlarla, kürsüden Kur’an okumalarla 
başladı. Mustafa Kemal dini kullanıyor. 
Çünkü kullanabileceği başka şey yok. Ama 
daha İzmir’den Ankara’ya dönerken, “Haydi 
Paşam Hacı Bayram’a gidip gene şükran du
ası edelim” dediklerinde, “O evliyaların be
nim askerlerimin kazandığı zaferde hiçbir 
payı yok.” diye reddediyor, daha 1922’de 
yöntem değiştiriyor. Artık dini kullanmaya 
ihtiyacı yok. ■

YALLA BU İKTİDARA NAZAR DEĞECEK
M eh m et T ljr k e r , 1 0 .7 .1 9 9 8  g ö z c ü

Faizlerin düşmesi, ekonominin iyiye gittiğinin işaretiyse;
Doların 270 bin liraya dayanması neyin işaretidir?
Ya benzine bir haftada ikinci kez zam gelmesi?
Beyaz havyar meraklısı, puro uzmanı arkadaş, “Enflasyonda sürpriz 

düşmeler yaşanabileceği müjdesini verebilirim.” diyor...
Ey halkım!..
Pantolonun kıçındaki yamaya değil, puro uzmanmın müjdesine bak!... 
“Düşecek!” diyorsa, doğrudur.!
Enflasyon olmasa bile, yakında donun düşebilir, sahip ol!..
İyisi mi, sen tedbirini al, düşen faizden zarar görmemek için bankada

ki milyarlarını çek, dövize yaur!..
Olmadı borsada oyna!...
Şu ölümlü dünyada, sıkma canını!...
Kafan çok bozulursa tatile çık, Ispanya’ya git!..

Benim halkım, Allah’tan haftada bir kilo kıymayı ya yer, ya yiye
mez!..

Bir kilo kıyma, refah işaretidir...
Kıymanın kilosu iki buçuk milyon lira...
Yanılıp da bonfile yeme alışkanlığı olsaydı, kilosunun üç buçuk mily

on lira olduğunu görecekti...
Enflasyon düşüyor...
Kıymanın fiyatı çıkıyor!..
Faizler düşüyor...
Kurufasulyenin fiyatı çıkıyor!...
Bu iş de irtica ile mücadeleye benzedi...
İktidar mücadele ediyor!!!
İrtica azıyor...
İktidar irücanın üzerine gidiyor...
Refah-Fazilet’in puanları artıyor...
Ters orantı çetelerde de işliyor:
İktidar Susurluk’un üzerine gidiyor...
Susurluk’un tutuklu sanıkları birer birer serbest kalıyor.

b ir in c i t e h d it  se ç im  YAPMAMAKTIR
Y avuz G ökm em , 24 . T em m uz 1998 H ü r r iy e t

Bana göre, eğer bir devlet, “tehdit” telemine dayanıyorsa, o devletin işi 
baştan bitmiştir. “Tehdit” yani “öcü” ve “umacı”lar yaratarak bütünlük 
sağlamak isteyen devlet, önünde sonunda kendi iç çelişkilerinin kurbanı 
olacaktır. Yani bu tür devlet, kendi yaratuğı tehdit ya da tehditler para
noyası altında çözülüp gidecektir. Kısaca, bir devlet için asıl tehdit 
“tehdit yaratmak”tır. Çünkü tehdit yaratan devlet tüm mesaisini, tam bir 
“takıntı” halinde, yarattığı tehditleri izaleye hasredecek ve uyguladığı 
yöntemler, korkunun uzantısı olan şiddeti getireceğinden, tehdit ya da 
tehditleri daha da azdıracaktır.

Nitekim, bunun örneklerini uygulamada oldukça sık görmeye 
başladık. Anlaşılıyor ki, devlet bir tehdit ortaya atuğı zaman,, bırakınız 
onun ortadan tamamiyle kalkmasını, büyük ölçüde azalmasını bile 
istemiyor. Çünkü tehdit ortadan kalktığı ya da büyük ölçüde azaldığı 
takdirde devletin varlık sebebi ortadan kaldıracak. O zaman, “Kutsal 
Devlet”e, baskıya, şiddete, antidemokratik anayasa ve yasalara gerek 
olmayacak ve devlet demokratik olarak yeniden yapılanmak durumun
da kalacak.

Ve sonuçta asli sahibinin, yani halkın eline geçecek.
Ödenen vergilerin hesabının sorulabildiği bir devlet ortaya çıkacak.
İşte tehdit yaratıcılarının istemedikleri budur.
İşte önümüze her gün sürülen “tehdit pilavı”mn nedeni budur.
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— DENEME

SÖZÜNDE DURAN
DOSTLARIM

“Kitapsız eve daş daş düşsün” 
Azeri atasözü

Ahm et
M ERCAN

aşı koparılmış bir taydır za
man. Gelip depreştiriyor il
giyi. Dokunuyor, umarsızlı

ğımızı <;ifte su verilecek bilinçlerle 
sınıyor. Uykuyu cenge sürüyor. Ge
celer savaş süreği.

Sayfaları arasında koşuyor kita
bın. Bir gül atıyor, bir mızrak. Söküp 
ciğerini anlamın, gökyüzü yapıyor. 
Oku diyor sonra: Ayet ayet.

Gökyüzü, toprak, insan ve şu ya 
şanan; Oku. Okuyunca, sayfalar 
gelir kuş kanatlarında; yeter ki ki
tapsız kalma.

Kitapsız hayatın, hayat olduğuna 
şahit aransa da bulunmayacak.

Kitapsızlık sızı... Sayfa sayfa ha 
yat, sure sure kitap ve işaretlerin 
sırtında insan. Okların önünde; ok
ların arkasında. İstikamete sırt ç e 
virmiş.

İstikameti sırtlamış. Kendini yük 
edinmiş vurmuş omuzuna.

İşte dostlarım: Kitaplar: Kitap
Hayatın serzeniş sesler; veren 

nabzında, onlardan ayrı kalmamak 
için yanıma aldım bir kısmını. Borsa 
düşerken, döviz kurları göstergeler
de sanal akış görüntüleri verirken, 
araya bir mısra sıkıştırmak soluk al
dırıyor hayata.

Elimi atıyorum. "Gazaba Uğramış

Şiiıier”iyle Mizar Kabbani açtığım 
sayfadan kükürüyor:

DosÜarım,
Başkaldırmıyorsa nedir ki şiir? 
Azgınları ue azışlan devirmiyorsa 

nedir ki şiir?
Zamanda ue m ekanda  
Sarsıntı yapm ıyorsa nedir ki şiir? 
Kisra Nüşireuan 'in başındaki tacı 
Yere çalmıyorsa nedir ki şiir?
Öfke emiyorum ustaddan. Öfke 

salıyor yeryüzün damarlarına 
Kabbani.
Baudelaire sesleniyor aşk için: 
Aşk: Kişinin kendinden  çıkma ih

tiyacı.
Alıyor sözü şair Suna  Aras:
Sor masaydılar acının tarihini 
Yaşım ortaya çıkmazdı.
Masamda bu ağır yük. Sırtında ar

zın ağrısı ve şehit Sedat Yenigün'ün 
Bir “Şehidin Notları” isimli kitabın
dan bir civa damlası düşüyor:

“Dünya, hud u tsu z  a rzu la r ın  tat
min yeri değildin Gönlün ebedi ol
m ak iştiyakı, bir başka dünyanın  
özlemiyle dolu olmasındandır.” 

“Klas Duruş”ta usta Nuri Pakdil 
zamanı çiviliyor insana:

“//ci eliyle sıkıyordu başını: Çatla
masın d iye ....”

Hicabı Kırlangıç “Hayret Maka-
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m/''ndan kayıt düşüyor:
“Gece eğilip ağlasam  
kim  duyar titreyen nefesimi 
acıyı içimde eritsem  
m um lar kıskanır mı beni?”
Murat Kapkıner “A nne Ben A rtık  İy iy im ” di

yor. Ateşi aşka taşıyor, acının lezzetini sunuyor 
kılcal bir damağın ruhunda:

Yansız
yöresiz
ağlıyor m elekler yukarlarda
Şefaat kar etmez
Hızır çaresiz
aşağı .
en aşağılarda
kulların Sana sağındığı
sonrasız çukurlardayım
seni bildim bileli
“Sözün ue S ü k u tu n ” Renkleri geliyor. Fatma 

Karabıyık Barbarosoğlu söze giriyor:
“Bizden beklenen hata yapm am ayı öğren

m ek değil, aşk  ve uecd ile tövbeyi öğrenmektir. ” 
Süleym an Çobanoğlu “Aşk ile Hain Kardeş”i 

anlatırken söz alıyor:
“Düğün olur bilinir, ölüm olur duyulur; Hala 

ihtiyarın dediği olun 
Orası, her sabah acelesiz silkinir ue her günü  

şükürle ue belasız kapa tır”
Şiir nedir? Sorusu sorulunca Octçiuio Paz’a 

söz vermemek olmaz.
"... Şiirin dili şairin kendi içindedir ue yalnız

ca onda açığa çıkar Şi
irsel yükseliş  içsel bir 
arayıştır ve ne insanın 
durup  ken d is in e  y ö 
nelm esine ne de çö
zü m lem eye  benzer; 
arayıştan da öte imge
leri bir bir ortaya çıkar
tan dinginlik durum u
na ulaşılm asına ola
nak veren m adde ötesi 
ruhsal bir eylem dir  
b u .”

Nurullah Genç, “Aşk 
Ölümcül Bir Hülya- 
dır”dan bir tutam imge 
atıyor ortaya:

“Bu sevm ek, celladın 
ayak ucuna

koym aktır acıyı damıtanların 
yasak  düşlerini ve başlarını. "
Yetişiyor deli fişek Efe. Haykırıyor yukardan, 

alçalan dünyaya “Hiçbir Şeye Katılmıyorum 
Hiçbir Şeye...” Ekliyor ihmal etmeden:

“Tüm varlığımızı inancın ve hıncın emrine 
sunmalı ve haketm eliyiz haketm em iz gereke
ni. ”

“Seyir Defteri”ni açıyor Süleym an Çelik sözü 
çoğaltıyor kaldığı yerden:

Susm a türküler söyle 
A şkı ve ülkem i anlatan 
Renklerden m aviyi sev,
Gökyüzü kadar geniş olsun yüreğin  
Beyazı sev, alnında yansıyan  ışığın rengi 
Bir buse ver sevgilim, bir de mermi.
Omuz omuza dostlarım, binlerce. Hepsinden 

nasıl bahsetsem. Kırmadan diğerini bahsetmek 
mümkün değil ötekinden. Hepsinin bakışından 
ikrarından ve hatta inkarından devşirdiğim anla
yışı beğeniyorlar. ‘"Ana" diyorlar “Sadece 
O’ndan bahset yeter” icazıyla açıyorum sayfayı: 

“Bizi doğru yola ilet; kendilerine nimet ver
diklerinin yoluna, gazaba uğrayanların ve sap- 
mışlarınkine değil.” (Fatiha, 5-7)

Böyle direniyorum çarklanna kentin. Depre
şince toprak, titreyince yıldız, o tayın gizli inil
tileri sızıyor pervazlardan.

Başı koparılmış bir taydır zaman, kitapsız bir 
dünyada. ■
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Huneyfoğlu. Basralılardan 'bir bölüm , duyduk 
ki seni düğüne çağınnış; sen de hemen gitmişsin. 
Renk-renk yemelder, büyük büyük kaseler hoşu
na gitmiş. Oysa ben sanm azdım  ki yoksullan 
çağrılmayan, zenginleri davet edilen bir top lu lu
ğun davetine icabet edesin. Dişlediğin yemeğe 
bir bak, haram  helal o lduğunda şüphen olursa at 
o yemeği ağzından; helal o lduğunu iyice bilirsen 
birazcık ye.

D iksem  ben de yağlar ballar bulunun; buğday 
elaneğinin halisini yerim; ipek elbise giyinirim; 
fakat nefsimin dileğinin bana üst olması beni lez
zetli yemekler yemeye çekmesi m üm kün mü hiç? 
Ben nasıl doya-doya yemek yiyebilirim ki H i
caz’da, yahut H em am e’de belki yoksullar vardır; 
günler geçmiştir ki tokluk nedir, görniemişlerdir. 
Gecemi karnı tok olarak nasıl gündüz edebilirim 
İd çevremde aç karınlar, yanmış, suzuzluktan b u 
nalmış ciğerler vardır.

Semerin sırtına, yuların boynuna ey dünya; se
nin tırnaklarından ku ıtu ldum , tuzaklanndan çık
tım , yollanndan çekildim ben. Nerede oyunla
rınla aldattığın, gü ldürdüğün  milletler, nerde 
süslerinle zinetlerinle kandırdığın ümmetler? İş 
te şuracıkta onlar, kabirlere rehin olmuşlar, lahit-

lere girip yatmışlar. Vallahi görünür bir kişi o l
saydın, tu tu lu r bir isme bürünseydin, olmayacak 
istelderle aldattığın, sonra onlan kandırıp helak 
çukuruna attığın kullar, telef vadisine fırlattığın, 
bela vanalarına uğrattığın padişahlar için sana 
Allah’ın hadlerini icra ederdim ; onları öyle bir 
yere yolladın ki oraya ne gidenden bir haber var, 
ne ordan gelen var. Heyhat; ne de uzaktır senin 
bela yerlerine, m ihnet vadilerine, o kaygan yola 
ayak basıp da düşm em ek; ucu bucağı, dibi boyu 
bulmayan denizlerine düşüp de boğulmamak; 
kim senin tom ndan  nızağından kurdulduysa 
o dur başarıya eren, doğru yolu bulan. Senden 
kurtulup esenliğe erişen kişinin yatağı durağı dar 
da olsa ne var? Onca dünya, bir günceğizdir; can 
verdi mi, rahata erer. Uzak ol benden, vallahi ben 
seni kendim e ram etm eden sen râmedersin beni; 
senin gemini hiç salıvermem; çünkü dilediğin ye
re çekersin beni. Allah izin verirse der de and içe
rim Allah’a; nefsimi, bir kuru ekmek parçası bu 
lunca onu yeter bulup sevinecek, onu yeyip şük
redecek bir hale getiririm; gözlerimi su)Ta çekil
miş, nemi kalmamış bir kaynak haline getirince
ye dek de gözyaşları dökerim .

Ya|lanai-ak değil, yâşâyafftk keM Ziaman insanları değU armutlâı^ olgunlaştırır
Seîahattih Şim şek

UYKU TAZMİNATI

D önem  I. A bdülham id dönem idir. O s
m anlIlar R uslarla  K üçük K aynarca 
antlaşm ası im zalam ak zorunda kalır. 
Bu O sm anlI’nın im zalam ak zorunda 
kaldığı en ağır antlaşm alardandır. O.s- 
m an lı’nın kabul ettiği ağ ır m addeler 
yan ında birde ödediği yüklüce bir taz
m inatı vardır (15 bin kese akçe yani 
4.5 m ilyon ruble) Bu tazm inatın  il
ginç b ir hikayesi vardır.
C evdet Paşa bu tazm inaUn hikayesini 
şöyle anlatır:
D iğer m addelerin tartışm ası bitip ant
laşm a metni tam am landığı sırada ik in
ci delege vaziyetinde bulunan R eisü ’l 
K üttab (Dış i.şleri bakanı) İbrahim  M ü- 
nib Efendi birden “Gel, gelelim  tiizmi- 
nat m eselesine” dem iş Rus delegeleri 
de bu fırsatı kaçırm ayarak, antla,şma 
m etnine birde tazm inat maddesi eklet- 
mişlerdir. R ivayet edilir ki, tartışm alar 
sırasında M ünip Efendi bir ara uykuya 
yenik düşmüş, gözleri hafiften kapan
m ış, herkes susunca da uyanan M ünip 
Efendi gaflet uykusunu belli etm em ek 
için Ortaya atılm ış “G e lgeld im  tazm i
nat m eselesine” diyerek. Yani M ünip 

W v t n o v i i l  Efendinin bir kaç dakikalık  şekerleıne- 
A -m r r  si M illetin kescsindcn 4.5 m ilyon Rub-

BAYRAMOGLU  malolmus.

Trende muhalifle muvıifık, l>irbirlerlndon haberslı  ̂ aad» kar ı̂ 
laru^aliilerîtte dert yanıyorlar: *  ̂ ‘ "

--------

efendim, bu mobalifler gu cânjm menle^eH ma&ırediyorj 
vatanı çöküntüye sürüklüyorlar. Bunlarda bamiyet, utannif

İdeal, Su ve Çiamurû adam yapar
La edri
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MIRAS KIYAMET İ SUĞRA
İbn Haldun devletlerin geçirdiği safhaları insan ha

yatına benzetir. İbn Haldun’a göre; nasıl insanların 
çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemi varsa devletle
rinde kuruluşu, gelişmesi ve inkırazı vardır. E ihtiyar
lık akla ölümü, ölümde mirası getiriyor. Ne demiş ata
larımız “Ölüm hak, miras helal”. Bunlar aklıma, Filis
tinli bakan Faysal Hüseyni’nin Ankara’yı ziyaret se
bebini okuyunca geldi. Hüseyni’nin Ankara’yı ziyaret 
sebebi ilginç. Hüseyni’ye göre İsrail bazen para ile al
dığı bazen işgal ettiği bir kısım yerler, özellikle Ne- 
tenyahu’nun son açıkladığı Büyük Kudüs Projesi se
bebi ile müslUmanlardan almak istediği yerlerinde bir 
kısmı vakıf arazisi ve vakıf mülkü. Dolayısıyla bura
lar alınamaz ve satılamaz. İsrail buraları alamıyacağı 
gibi daha önce aldığı bazı yerleri (hukuken) geri ver
meli. Bunların vakıf olduğunun belgeleride Osmanlı 
Arşivlerinde. Faysal Hüseyni bu belgelerin bulunabil
mesi için yapılacak araştırmaya izin istiyor. Yani Os
manlIdan kalan mirasın meşru varisi olduğuna dair 
belgeleri arıyor Hüseyni. Ölüm hak, Miras helal’de ne 
rahmetliyi mezarında rahat bırakıyoruz ne de doğru 
düzgün mirasını paylaşabiliyoruz.

Dünya üç gündür, dün, bugün ve yann.
Dün geçti, yarının geleceği belli değil.

Öyle ise bugünün kıym etini bil.
Haşan Basri

e ğ i t i m d e  in c e l i k
Sultan II. Mahmud, zaten kalın sesli olduğundan 
“telaş” kelimesini “talaş” şeklinde telaffuz eder ve 
bu da çevresindekilerin dikkatini çekeımiş.
Musahib Saib Efendi, buna bir çare bulmayı 
düşünmüş. Nihayet bir sabah huzuruna çıktığında:
- Efendim, demiş. Kulunuza geçmiş olsun buyur
muyorsunuz. Dün, oldukça ciddi bir kaza geçirdim.
- Hayrola Saib, ne oldu? Demiş Sultan Mahmud. 
Saib Efendi anlatmaya başlamış:
- Saye-i şahanenizde, çâkerhanenizi tamir etmiştik. 
Yapıdan çıkan talaşları ise, bahçenin bir köşesine 
yığmıştık. Bizim Arap aşçı, patlıcan kızartmak için 
bir kucak dolusu talaş alıp ocağa atınca talaş birden
bire parlamış. Arap telaşa düşmüş. Arap telâş ettikçe 
talaş parlamış, talaş parladıkça Arabın telaşı artmış... 
Padişah, “talaş” ve “telâş” kelimelerinin böyle 
birkaç kere tekrarlanmasından dolayı onun mak
sadını kavramış ve “Anladım Saib, anladım. Sus 
artık”! diyerek bahsi kapattırmış

Geçtiğimiz ay Adana’da bir deprem yaşadık. lOO’ün üze
rinde Adana’lı vefat etti. Yüzlercesi de yaralandı. Deprem de
yince insanlarımızın aklına meşhur Erzincan depremi gelir. Er- 
zincanı yerle bir eden 1939 depreminde 40.000 insanımız öl
müştü. Osmanlı tarihinde de meşhur depremler vardır ki (I. 
Beyazıd döneminde 13 Eylül 1509 meydana gelen bir depre
me büyüklüğünden dolayı “Kıyamet-i Suğra” adı verilmiştir. 
Fetihten 56 yıl sonra meydana gelen ve Payitahtı harabeye çe
viren bu depremin değişik aralaria 30 veya 45 gün sürdüğün
den bahsedilir. Tuhaf bir rivayete göre II. Beyazıd İstanbul’un 
muhtelif semtlerine dört yüz kuyu kazdırmış ve güya bunun 
üzerine sarsıntıların önü almmışnr.

Bu müthiş zelzelede İstanbul’da beşbin insan yok olmuş, 
109 cami ve mescit, 1300 ev temelinden yıkılmış, İstanbul sur
ları ve Topkapı sarayının bir çok yerleri harap olmuştur. İstan- 
bulun medrese, hastahane, imaret, çarşı v.s umumi yerleri ha- 
rab olduğu gibi deniz sulan kabarıp İstanbul ve Galata suda- 
rından aşarak bir çok mahalleleri sular içinde bırakmıştır.

Aynı deprem Anadolu ve Rumelinde de etkisini göstermiş, 
Çorum şehrinin bir çok yerleri yıkıldığı gibi ahalisinin üçte iki
si toprağa göçmüş. Rumeli’de ise Gelibolu, Silivri, istihkamla
rı ile Edirne ve Dimetoka şehirleri harabeye dönmüştür.

İstanbul’da ahali 45 gün bahçelerde, açık yerlerde yatmış. 
Padişah için saray bahçesinde “çatma odalar” kurulmuştur. Pa- 
.dişah İstanbul’un bu feci halini görmemek için Edirne ve Di- 
metokaya gitmişsedc oraların hali de farklı değildi. Kargaşa 
geçtikten sonra İstanbul’un inşasına başlanmıştır. Ev başına 
yirmişer akçe toplanarak 77.000 işçi ve 3.000 usta ile İstanbu- 
lun yeniden inşasına başlanmış 2 ay 4 gün (65 gün) süren bu 
faaliyet ile İstanbul yeniden imar edilebilmiş. Tamirat 1 Hazi
ran 1510 tarihinde sona ermiştir. Bu İstanbul’a Osmanlı dam
gasının tam olarak vurulduğu tarih olarakda kabul edilebilir. 
Depremlere karşı ahşap bina inşası o dönemlerde başlarki bu 
da şehri meşhur yangınları ile başbaşa bırakn. Aslında İstan
bul’un yangınları daha meşhurdur. Bu meşhur yangınlar ara
sında 1569 yılında Yahudi mahallesinde çıkan yangın 7 gün 7 
gece sürerek Bahçekapı’dan Zindankapı’ya kadar olan mahal
leleri yakmıştır. 1587 yılında bir yeniçeri isyanı sırasında çıkan 
yangın Gedikpaşa ve civarını yakmıştır ve 24 saat sürmüştür.

1633’te çıkan bir yangın Cibali’den başlıyarak Aksaray’da
ki Yeniçeri odalarını da yakmıştır. IV. Murat ünlü tütün yasağı
nı bu yangından sonra koymuştur. 1645 yılında Girite çıkan 
Osmanlı donanmaları Hanya’yı alınca yine büyük bir yangın 
çıkmış bir Rum genci kundakçılık iddiası ile asılmıştır.

1650, 1653, 1655, 1658, 1660 ilaahir... yani zelzeleye karşı 
ahşab binalar yapılmış ancak bu seferde İstanbul yakasmı yan
gınlardan kurtaramamıştır. Bunun üzerine 1696 tarihinde bir 
Fermanla bundan sonra evlerin ahşap değil Kargir yapılması 
istenmiştir.

Meraklısına ufo’k bir not: XVI. asırda yaşayan Eremya Çe
lebi yangınların sebebini anlatırken şöyle diyor: “.... bazende 
uçan semavi cisimlerin tesiri ile yangın zuhur etmektedir.” (H.D. 
Andreasyon, Eremya Çelebininin Yangınlar tarihi. İst. Üniversi
tesi Edb. Fak. Tarih Der. Mart 1973 sayı 27 sayfa, 59)

Acaba bu uçan semavi cisimler nelerdir. Meteor desek ya
zar "uçan” diyor “düşen” demiyor. Vallahi bana ilginç geldi. 
Bundan sonrası meraklarına kalıyor.
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Henry Kissinger

Diplomasinin ne olduğu konusuna ışık tutan Kis
singer, kitabmda diplomasi sanatnıın incelikleri
ni, güç dengelerinin yaşadığnnız dünyayı nasıl 
oluşturduğunu bir diplomat 
olarak anlatıyor. Olayları 
derin tarihî geçmişleri içe
risinde anlamlandırarak 
geçmişten günümüze diplo
masi örneklerini sunuyor.

Kitapta gözden kaçma
yan bir nokta da olayları 
sunuş ve çözümleme şekli.
Konulan açıklama tarzını, 
çözümleme biçimini ABD 
merkezinde düşünerek yap
mış Kissinger. Bu bakış 
açısı onu yazılı düşünmeye 
şevketmiş. Şu çağrısı bu
nun açık bir göstergesi:

"Birleşik Devletler dün
yadaki en iyi yönetim siste
mine sahiptir. İnsanlığın 
geri kalan bölümü ancak 
geleneksel diplomasiyi ter- 
ketip, onun uluslararası hu

kuka ve demokrasiye olan saygısını kabul ederse 
barış ve refaha kavuşabilir. Ama çoğu zaman da 
olaylara bağnnsız yaklaşmış. Üçüncü şahıs diliy

le anlatmış.
Kissinger, uluslararası 

diplomasi grupları arasın
daki farklara dikkat çek
mekte ve bunları çözümle
menin gayretine girmekte
dir. Değişik toplumların dış 
politikalarını yürütmede 
nasıl özel yollar ürettikleri
ni ve Amerikalıların baş
langıçtan beri nasıl idealiz
me dayanan farklı bir dış 
politika peşinde olduğunu 
göstermektedir.

Konulan, derin tarihî 
bilgi birikimi ve olayları 
değerlendirmede kıvrak ze
kasıyla değerlendirmesini 
bilen yazarın tecrübesi de 
eklenince eserin kıymeti 
daha da artmaktadır.

T. İş. Bank. Yay., 796 sh.

SOSYAL p s i k o l o j ik  AÇIDAN KAMUOYU VE SİYASET 
Michael A. Milburn

İdris
KAHRAM AN

Bu kitap henüz doğuş aşamasında olan “Siyasal 
Psikoloji” konusunda kaleme alınmış. Psikoloji 
içerisindeki değişik alan
lardan, özellikle sosyal 
psikolojinin kuram ve araş
tırmalarından istifade edi
lerek sonuçları siyasal so
runlara uygulanmaya çalı
şılmış. Yazar bu sorunları, 
insanların siyasal konulara 
ilişkin düşüncelerini nasıl 
etkilediğini, siyasal tutum
ların nasıl değiştiğini ve 
kitle iletişim araçlarının bu 
konuda ne gibi bir role sa
hip olduklarını irdelemeye
çalışmış.

Yazar sosyal psikoloji, 
siyaset bilimi ve iletişim 
gibi birbirinden ayrı gibi 
gözüken konuları “Siyaset 
Psikolojisi ve İletişim” üst 
başlığında birleştirmekte.

Bu nedenle kitabın odak noktasını toplumsal tu
tumlar ve kamuoyu ile ilgili çelişkiler oluştura

rak, konu üç ana bölümde 
İncelenmekte: Tutumların 
doğası ve kaynaklan, siya
sal düşünce ve kamuoyu 
arasındaki ilişki, etkileyici 
iletişim kurumlan ve tutum 
değişiklikleri.

Pratik sorunlara, pratik 
çözümlerden çok teorik ku
ramlar üzerinde duran ya
zar, konuyu okuyucuya 
analitik çözümlemelerle 
sunmakta. Üslup çok aka
demik sayılmasa da okuyu
cuda sabır ve ilgi istiyor. 
Bunun yanında kitaptaki 
şekil ve grafikler sıkılmayı 
engelleyen özellikler olma
nın yanı sıra konunun daha 
iyi anlaşılmasını sağlıyor.

İmge Kitabevi, 304 sh.

7 8  ■ ÜMRAN



KOSOVA KANLI OVA
Osman Karatay

Dünya coğrafyasında Balkanlar gibi etnik ve n'k temeline 
dayalı çeşniliğin bulunduğu bölgeler parmak sayısını geç
meyecek kadar azdır. Bu etnik ve ırki çeşitlilik farklı kültür
lerin bir arada olması açısından güzel bir görüntü oluştur
makta. Ancak ortada kökleri tarih kadar eski sorunlar oldu
ğu zaman çekilmez bir hal almaktadır. Artık orada savaş, 
kan ve şiddet sözcüklerinden çokça bahsedilir hale gelmek
tedir. Hele “uluslararası çıkarların kavşağı” gibi bir konuma 
sahipse o zaman olayın vahameti artar ki; Balkanlar da bu 
özelliklerin tümünü içerisinde barındıran tarihe ve coğraf- 
ya’ya sahiptir. Balkanlar’m iki dünya savaşının da başladığı 
yer olması, ne derece önemli ve hassas olduğunu ortaya koy
maktadır.

Uluslararası mesele olan 
Balkan meselesinin ülke
mizde gündeme getirilmesi 
için yayımlanmış kitapların 
sayısı yok denecek kadar az
dır. Son aylarda patlak veren 
Kosova Sorunu’nu incele
yen “Kosova Kanlı Ova” 
adıyla bir kitap yayımlandı.
İz Yayınları arasında çıkan 
bu kitabın yazarı Osman Ka
ratay. Özelde Kosova genel
de Balkan sorununu tarihî ve 
etnik temelleriyle ortaya ko
yan yazar, eserini yer yer an
lattığı anılarla zenginleştir
mesinin yanısıra, sohbet üslubu içerisinde ele almış. Bu ne
denle sıkılmadan bir solukta okunabilecek bir kitap. Osman 
Karatay, olaylara bakış açısı bir yabancı gözüyle değil, bir 
Balkanlı gözüyle bakmış. Yazarın altı yıldır bölgede yaşa
ması da bu bakış açısını kolaylaştırmakta.

Kitapta ele alınan konular sadece Kosova ile sınırlı değil. 
Zaten böyle olması da gerekirdi. Çünkü Balkanlar’daki 
olaylar birbirinden ayrı değerlendinlemeyecek kadar girift. 
Yazar da bunu ısrarla dile getirmekte ve Kosova Sorununu 
“Balkan Sorunu” olarak ele almakta. Bu nedenle Balkan ta
rihine çok önem vermiş. Sorunların tarihî köklerini tahlil et
me yoluna başvurmuş.

Ancak eserde, ilk bakışta göze çarpan eksiklik; sorunu in
celerken dünya konjonktürü içerisinde incelemesi çok fazla 
yapılmamış. Uluslararası güç odakları ve olaylarda aldıkları 
roller ortaya konmamış. Eserin Kosova’da sıcak çatışmalar 
çıkmadan önce hazırlandığını göz önüne aldığımız zaman 
belki buna bir anlam verilebilir.

Türkiye’yi her alanda ilgilendiren Kosova (Balkan) soru
nunu, olayların içyüzüyle öğrenmek için “Kosova Kanlı 
Ova” iyi bir fırsat.

İz Yayınları, 174 sh.

Yeni Kitaplar
1- Propaganda ve Kamuoyu Oluşturma, Dr. Os

man Özsoy, Alfa yay., 416 sh.
2- Mutezile ve İnsanın Özgürlüğü Sorunu, Mu- 

hammed Ammara, Ekin Yay., 286 sh.
3- Sembolik İmgeler, Gilbert, Durand, İnsan Yay., 

104 sh.
4- Amel Defteri, İsmail Kara, Kitabevi Yay., 334 sh.
5- Toplumsal Yozlaşmaya Engel Olmak, Ali Ko- 

rani, İhtar Yay., 108 sh.
6- Dil ve Din, Cengiz Özakıncı, Payel Yay., 285 sh.
7- Karanlık Zafer, Walden Bella, İmge Yay., 200 sh,
8- Zorlukla Mücadele, Herbert Casson, Hayat 

Yay., 126 sh.
9- Dönüşüm Sosyal ve Stratejik Çözümler, Öner 

Kabasakal, Seba Yay., 206 sh.
10- İslam ve Demokrasi Bir Kurt Masalı, Nuray 

Mert, İz Yay., 192 sh.
11- Türk Sovyet İlişkilerinin Doğuşu, Selamı Kı

lıç, Dergâh Yay., 488 sh.
12- Mantık Metinleri, Derleme. İşaret Yay,, 192 sh.
13- Türkiye’nin İmaj Sorunu 2000’li Yılların Eşi

ğinde Yeni Vizyon Arayışları, Dr Osman Öz
soy. Alfa Yay., 416 sh.

14- Hac Risaleleri, Mustafa İslamoğlu, Denge 
Yay., 136 sh.

15- XVIII. y.y.'da İstanbul’a Dair Garibe, Haz. 
Hayati Develi, Kitabevi Yay., 172 sh.

16- Kurum Kültürü ve Örgütsel İletişim, Z. Beril 
Akıncı, İletişim Yay., 160 sh.

17- Bir Sivil Örgütlenme Modeli Ahilik, Veysi Er
ken, Seba Yay., 102 sh.

18- Kur’an Bilimi, Bahauddin Hürremşâhî, İhtar 
Yay., 342 sh.

19-Osmanlı’da Modernleşme Sancısı, M.A. Ubi- 
cini, Timaş Yay., 386 sh.

20- Klasik İslam Filozofları ve Düşünceleri, M.M. 
Şerif, İnsan Yay., 344 sh.

21- Avrupa’nın Kıskacında 11. Abdülhamit, Or
han Koloğlu, İletişim Yay., 340 sh.

22- Kosova Kanlı Ova, Osman Karatay, İz Yay., 
174 sh.

23- İslam Felsefesine Giriş, Muhsin Gerviyani, 
Birey Yay., 222 sh.

24- Sosyo Psiklolojik Açıdan Kamuoyu ve Siyaset, 
Michael A. Milburn, İmge Kit., 304 sh.

25- İbn Sina ve Gazalî’de Bilgi Problemi, A. Ka
mil Cihan, İnsan Yay., 172 sh.

26- Tanzimat Sonrası Türk Edebiyatında Yeni Fi
kirler, Haşan Akay, Kitabevi Yay., 432 sh.

27- Diplomasi, Henry Kissinger, Türk. İş Bank. 
Yay., 796 sh.
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S or Balçma tene madde misin mana m um ?

V ur mihenge dene 'beni ’ o 'ben 'deİQ özü  tam  

H er ey temi dü^ün gene fiiC  misin mifırak^mısın?

A t  g a y n y t a l  baii^geni o özdef^ tö zü  tam

9(im gönderdi nerden geCdin ay cemali /^ pa  aldınF 

f ik r i  n asıl çeldin g ü l  endamı nerden çaldın?  

%erameti sende bildin gururlandın asi ksf l̂din 

A slın  neslin murdar meni, ''Ol" diyen o sözü  tanı

Û(uli muamma nefis hanı n asıl izah  eder canı?

Ç önül beyin gerçef:^ 'sen ’i eşrefi m ahlu(^ t ^anı 

J 'af^ m az ademe sanı var mı su gö tü rü r yanı?

Tüm alemler insü cini haddini b il  g i z i  tan ı

Süreci (^yfince böldün nedir bilmem ace^ derdin? 

H ayata  e l (içyu-p güldün f^abiri A llah  'a verdin  

(Benli/î^ davasına yeldin altlınca murada erdin 

^ b  ortak^ tan ır mı fen i üstündelçi g ö zü  tanı

%ılı kırk^yarar seçersin azıcık^ dertten  (^çarsın  

L e z iz  badeler içersin g ök te  (kanatsız uçarsın 

M uhsin der bir gün göçersin çare yok^ bunda naçarsın 

Çıyanlar sarmadan teni değilmeyen y ü zü  tan ı

M uhsin 13,04 .1998
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