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11 Ekim 1998 Pazar günü tüm  y urt sa th ın d a  milyonların 
katılımıyla gerçekleştirilen Başörtüsü İçin Elele” eylemi, 
adeta Türkiye tarih inde bir "milat” oldu. “İrtica’yı dillerinde 
virt, gönüllerinde dert edinen m alum  çevreler, hiçkimsenin 
bu rnu  kanam adan  sonuçlanan  bu vakur protestoyu “Cum
huriyete karşı şeriatçı kalkışma" olarak lanse ettilerse de gü
neşi balçıkla sıvam anın m üm kün olmadığım gördüler. 11 
Ekim, terk parti zihniyetine sahip  olan jakobenlerin içinde 
bir “ukde” olarak kaldı. Hala hazm edem ediler 11 Ekim'i... 
H atta 29 Ekim ’deki “Cumhuriyetin 75 . y ılı” törenlerini, bu 
irticaî kalkışmaya(!) karşı bir ‘.‘cevap” olarak gösterm ek iste
yenler oldu. Ama ille de 11 Ekim!.. Sessiz çoğunluğun an 
lamlı, vakar dolu mesajı zihinlerde yankılanm aya devam edi
yor.

11 Ekim bir şeyi dalıa gözler önüne serdi: Üniversitelerin 
başörtüsü  konusundaki uygulam alarıyla, “bilimde şahlan
mak” yerine “bağnazlıkta şahlanışa” geçtiğini... Ortaçağ 
skolastisizmine taş çıkartan dar ideolojik yaklaşımları, engi
zisyon mahkem elerini aratm ayan sindirm e ve baskı yöntem
leri, özerklikle, bilimsellikle, çağdaşlıkla bağdaşm ayan işle
yiş biçimi ve dünyada herkesin çoğulculuğa, farklı değerlere 
yöneldiği bir dönemde "tek tip insan” yetiştirmeyi hedefle
yen kafa yapısıyla giderek "kışlalaşan” sözüm ona eğitim-öğ- 
retim kurum lan ...

Ümran bu  sayısında, özelde üniversitelerin genelde ise 
eğitim sistemimizin sözkoııusu çarpık yapısını kapağına ta 
şıyor.

M ustafa AYDIN, üniversitelerin ne denli halk tan  kopuk, 
halkın ihtiyaçlarından ve bilimsellikten uzak, onun değerle
rine yabancı hale geldiğini incelediği yazısında bu kurum la-, 
rın özerkliğini yitirdiğini, bir kişilik  ve gelenek  oluşturam a- 
dığını vurguluyor. Selahaddin AYAZ bilgi felsefesi açısından 
üniversiteleri değerlendirirken, “özerklik” ve “üniversiter 
bilgi" kavram larına farklı yaklaşım lar getiriyor. Abdullah 
YILDIZ ise, ikiyüz yıllık batılılaşm a m acerasının eğitim siste
mimize yansıyan dram atik sonuçlarını hikaye ediyor.

Ümran, Ahrned TUNBAK’ın  sosyal güvenlik sistemi bağla
m ında SSK’yı inceleyip çözüm önerileri sunduğu kıymetli 
araştırm ası, Haluk BURHAN’ın “M üslüm anların  eşyaya ve 
ekonomiye bakışını” sorgulayan değerli yazısı, Kani TO- 
RUN’u n  uzun  süredir hasretini çektiğimiz İngiltere m ektu
bu, Ahmet MERCAN, Caner DOĞAN ve Ertuğrul BAYRA- 
MOĞLU’n u n  m utad  yazıları ve M ustafa ÖZCAN’ın İslam 
dünyası haberleri ile sürüyor.

Daha güzel U m u n’larda buluşm ak  duasıyla.

mailto:umrand@hotmciil.eom
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RESMİ PROJENİN
KAPAK

TIKANMA NOKTASINDAKİ 
SİYASETİN İŞLEVİ

S; iyaset insanlığın en önemli ve ge
rekli uğraşlarından biridir. Toplu- 

r * mun sorunlarına çözümler üret
menin ve sorunlar halletmenin en önemli 
yollarından da biridir. “Sadece materyal
ler dünyasıyla ilgilenen ve dünyevi iş me
selelerini halleden bir uğraş alanı konu
muna da indirgenemez”. Siyasetin bunun 
ötesinde bir işlevi, bir anlamı vardır. Han
gi kurallar zeminine dayanarak yapılıyor 
olursa olsun, siyasetin bir moralitcden 
beslenmesi veya bir moralite inşâ etmesi 
zarûridir. Aynı zamanda, siyaset icrâ edil
diği toplumun moralite alanını dikkate al
mak, ondan beslenmek ve onu yeniden 
üreterek ayakta tutmak durumundadır. Bu 
bağlamda siyasetin merkezî bir r^lü var
dır, icrâ edildiği kültürün merkezî alanı 
olmak durumundadır.

Bu açıdan baktığımıızda günümüz 
Türkiyesinde siyaset bu merkezî rolünü 
oynayabilmekte midir? sorusu gündeme 
gelmektedir. Maalesef bu soruya olumlu 
cevap verebilme imkânına sahip değiliz. 
Çünkü Türkiye bugün merkezî rolünü si
yasetin oynamadığı bir süreçten geçmek
tedir. Siyaset yapıcıları ve siyaset üretme
si gereken kurumlar, daha önceki dö
nemlerde de çok iyi yapamadıkları gö
revlerini, bugün neredeyse tamamen icrâ 
edemez hale gelmişlerdir. İşin acı tarafı;

bu kişiler ve kurumlar sahnede varlıkları
nı, devam ettirirken böylesine işlevsiz 
kalmışlar, hatta varlık sebeplerinin tersi
ne bir işlev üstlenmişlerdir. Kendileri 
toplumsal bir vizyon, bir siyaset üretme 
göreviyle yükümlü olan siyasetçiler ve 
siyaset kurumlan, maalesef irade beyan 
edemez bir haldedirler. Bunun da ötesin
de, beyan edilen ve dayatılan bir iradenin 
taşeronluğunu yapmak gibi zavallı bir 
konuma düşmüşlerdir. Siyaset yapanların 
ve siyaset kurumlarının düştüğü bu du
rum, toplum hayatında merkezî bir konu
mu olması gereken siyasetin, toplum nez- 
dindeki saygınlığını kaybetmesi sonucu
nu doğurmuştur. Ki, bu durum, siyasetin 
habire kesintiye uğramasının temel ne
denlerinden biridir.

Tabiidir ki, bugün içinde yaşadığımız 
bu hal çok kendiliğinden meydana gelen 
bir durum değildir. Siyaset yapan kişile
rin ve kuramların zaafları kadar sistemin 
işleyiş tarzının da bu düşüşte etkili oldu
ğunu söylemek, hatta en önemli âmiller
den biri olduğunu söylemek yanlış olma
yacaktır. Geriye dönüp baktığımızda ola
yın bir takım tarihsel sebeplerinin oldu
ğunu görürüz.

Bizde, Osmanlı’nın son dönemlerin
den bu yana siyaset alanı ile idare alanı 
birbirinden ayrılmamış, içiçe gelişmiştir.

Cevat
ÖZKAYA
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Oysa, siyasetçi idareciye proje 
üretecek adamdır. Dolayısıyla si
yaset alanıyla idare alanı genelde 
birbirlerinden ayrı alanlardır. Bu 
bağlamda olaya baktığımızda ül
kemizde siyasetin müstakil bir 
alanının olmadığını görürüz. Du
rum böyle olunca, siyasetten ziya
de, idare ön plana çıkmıştır. Siya
setçinin gelişmeyişinin önemli bir 
nedeni idare ile siyasetin birbirin
den ayrılamamış oluşudur.

Bir başka neden, Osmanlı’nın 
son döneminde başlayan ve Cum
huriyet’le birlikte kesin ve radikal 
bir şekilde uygulamaya konulan 
batılılaşma projesidir. Gerek Os
manlI, gerekse radikal olarak uy
gulamaya konulduğu Cumhuriyet 
döneminde halkın fikri sorulma
dan, eğilimleri dikkate alınmadan 
bir kadronun isteği olarak yürür
lüğe konmuştur bu proje. Ve ida
reye hakim olan bu kadro, devle
tin bütün imkânlarını bu projenin 
yaşatılması için kullanmıştır. Pro
je aynı zamanda resmi bir ideolo
ji hüviyeti kazanmıştır. Dolayısıy
la tartışılması neredeyse imkansız 
hale getirilmiştir.

Bu şekilde resmî bir ideoloji
nin olduğu toplumlarda, siyaseti 
yeşertmek ve siyasi kurumlara vü
cut vermek, imkansız denecek ka
dar zordur. Çünkü; bütün yapılan
malar resmî ideolojinin, resmî 
projenin yanında yer almak zo- 
rundadılar. Onu sorgulama hakla
rı yoktur. Sorgulamaya yeltenen
ler de, idare duvarına çarpar ve 
bedelini acı bir şekilde öderler.

Burada resmî ideolojinin ve 
resmî projenin, doğruluğunu veya 
yanlışlığını tartışıyor değiliz. An
cak, bu projenin başlangıçtan iti
baren toplumun desteği aranma
dan yürütülmeye çalışılan bir pro
je olduğunu söylemek istiyoruz. 
Elbette bütün toplumsal projeler

birtakım insanlar tarafından orta
ya atılır ve kadro dediğimiz birta
kım insanlar tarafından hayata ge
çirilmeye çalışılır. Bunda anormal 
bir şey yok. Ancak, bu projeyi 
üreten ve hayata geçirmek isteyen 
insanlar, toplumun temel değerle
rini, inançlarını, eğilimlerini dik
kate almak durumundadırlar. Pro
jeye halkın katılımını sağlamak 
ancak bu şekilde mümkün olabi
lir. Projenin sağlıklı bir şekilde 
yaşaması ise, ancak halkın katılı
mıyla mümkün olabilir. Halkın 
katılımının sağlanmasında siyaset 
kurumunun ve siyasetçinin rolü 
alabildiğine önemlidir. Siyasetçi 
varlığı gereği halkla içiçe olmak 
zorundadır. Yine varlığının bir ge
reği olarak da proje üretmek, viz
yon üretmek zorundadır. Yani 
hem halkın eğilimlerini dikkate 
almak, hem de ileriye dönük pro
jeler üretmek siyasetçinin vazgeç
memesi gereken görevlerdir. Bu 
açıdan baktığınızda, Türkiye’nin 
resmî projesinin halka ihtiyacı 
olan siyasetçiler tarafından değil, 
güce dayanan ve sahip olan idare
ciler tarafından hayata geçirilmek 
istendiğini söylemek yanlış olma
yacaktır.

Bu tesbit bize iki meselenin 
anlaşılmasında yardımcı olacaktır. 
Birincisi Türkiye’nin resmî proje
sinin neden bugün tıkanma nokta
sına geldiğinin izahında, ikinci 
olarak da Türkiye’de siyasetin ne
den ikide bir kesintiye uğradığını 
izah etmede yardımcı olacaktır.

Yazının önceki bölümünde 
kısmen de olsa tıkanmanın sebep
lerinden bahsetmeye gayret ettik. 
Şimdi siyasetin sık sık kesintiye 
uğramasının nedenleri üzerinde 
durmaya çalışacağız.

Siyaset bir toplum içinde yapı
lır ve siyasetçi topluma ihtiyaç 
duyar. Toplumun dikkate alınma

dığı bir ortamda siyasetçi yetiştir
mek mümkün değildir. Onun için
dir ki, Türkiye’de çok partili siya
setin başladığı 1950’li yıllara ka
dar gerçek anlamda bir siyaset 
alanı yoktur, dolayısıyla siyasetçi 
de yoktur. O günlerde siyasetçi 
olarak ortada olanlar, toplumdan 
ziyade kendilerini atayanlara 
medyun-u şükrân olan kimseler
dir. Dolayısıyla toplumun eğilim
lerini dikkate almak yerine, veli
nimetlerinin sözlerine kulak ver
mek durumundadırlar.

1946 yılından itibaren bir mu
vazaa partisi olarak kurulduğu 
söylenen Demokrat Parti’nin siya
set alanına atılması, Türkiye’de 
siyasi alanın genişlemesi ve hal
kın siyasi alanda nisbî de olsa bir 
aktör olarak rol alır ası sonucunu 
doğurmuştur. Halk, tamamiyle lâ- 
dini bir temel üzerine oturtulmuş 
olan resmî projenin, toplumun de
ğerler sistemine, inançlarına, sem
bollerine değer vermeyen uygula
ma biçimine itirazını bu değerlere 
saygılı bir dil kullanan D.P.’yi ik
tidara getirerek göstermiştir.

Nihayetinde D.P. Cumhuriyet 
Halk P artisi’nden ayrılanların 
kurduğu bir partidir. Temel nokta
larda C.H.P’den ciddi ayrılıkları 
yoktur. Resmi Proje’yi ciddi ola
rak sorgulamak yanlısı da değil
dir. Ancak asker-sivil bürokratla
rın hakimiyet alanı olan siyaset 
alanına, halkı da bir aktör olarak 
sokmak niyetindedir. Bu, anormal 
bir niyet de değildir. Çok partili 
siyasi hayatın vazgeçilmez bir ge
reğidir. Ancak kendilerini Cum
huriyetin bânisi olarak gören as- 
ker-sivil bürokrat elit ve üniversi
te mensupları halkın, inançlarını 
ve değerler sistemini nisbeten ko
ruyarak siyaset sahnesinde bir ak
tör olarak yer almasını hazmede- 
memişlerdir. Bu durumu, uygula
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nan resmî projeye bir saldırı ola
rak algılamışlardır. Durumun böy
le algılanması bundan sonraki si
yasi hayatı kesintiye uğratacak 
eylemlerin sebebi olacaktır.

Türkiye’de halkı siyaset alanı
na taşıma amacını güden her siya
si hareket, asker-sivil bürokrat elit 
ve aydın duvarını karşısında bula
caktır. Kendilerini resmi projenin 
sahibi kabul eden bu kesimler, 
projeyi halka sevdirmek benim
setmek yerine, gücün dilini kulla
narak projeyi dikte etmek niyetin
dedirler. Referanslarını halktan al
mak yerine, kendi referanslarını 
halka dayatmaktadırlar. Halk on
lar için eğilimleri, değerleri, 
inançları dikkate alınacak değil, 
değiştirilecek, yönlendirilecek, 
yönetilecek bir insan yığınıdır. 
Maalesef bu Osmanlı’nın son dö
nemlerinden beri böyledir. Cum
huriyet, bütün yenilik iddialarına 
rağmen, bu son dönem Osmanlı 
idare geleneği ve anlayışını aynen 
devam ettirmiştir. Kendisi de res
mi projenin mimarlarından olan 
Celâl Bayar 27 M ayıs’ı değerlen
dirdiği bir konuşmasında bu me
seleye şöyle değinir. “Bence 27 
Mayıs fiili bir durumdur. Osman
lI’dan kalma geleneksel yönetimi
mizdeki Ordu-Medrese işbirliği
nin kanun yapma ve yürütme gü
cüne karşı direnişi ve işbirliği
dir” .

Darbelerin ve olağanüstü dö
nemlerin zahiri sebebi ne olursa 
olsun, gerçek sebebi, Ordu-Üni- 
versite, diğer bir deyimle Umera- 
Ulema işbirliğinin, halkın söz 
söyleme etkileme alanı olan ka
nun yapma ve yürütme gücüne 
karşı direnişidir. Bu direnişlerin 
sonucunda halkın ikna edilmeye 
çalışılması sözkonusu değildir. 
Direnişi yapan kurumların, darbe 
sonucu yasa yapıcı konuma gel

diklerinde yaptıkları ilk iş, teori 
gereği kayıtsız şartsız hakimiyetin 
sahibi olması gereken milletin ha
kimiyetine ortak getirecek yasalar 
çıkarmak olmuştur. Yani yeni ana
yasalar yapmışlar, bir bakıma 
devleti yeniden kurmuşlardır. Oy
sa anayasa yapmak bu kurumların 
görevi dahilinde olan bir iş değil
dir. Bu kurumlar toplumun üstün 
yasası durumunda olan anayasayı 
yapmayı millete bırakmak yerine, 
kendileri üstlenmişlerdir. Yapılan 
bu anayasalarda millete ait olan 
hakimiyeti, kayıtlı şartlı hale geti
rmişlerdir. Yine Celâl Bayar bahsi 
geçen konuşmada bu konuda şun
ları söyler.

“1961 Anayasası, 1924 Ata
türk Anayasa’sından hangi nokta
larda ayrılır. Kanaatimce en 
önemli ayrılık, ulusal egemenliğin 
kimin tarafından ve nasıl kullanı
lacağı konusundaki ayrılıktır. Ata
türk Anayasasına göre 'Hakimiyet 
kayıtsız şartsız milletindir. 
T.BM.M milletin yegâne ve hakiki 
mümessili olup, Millet namına 
hakk-ı hakimiyeti istimal eder” .

1961 Anayasası’nda da haki
miyet kayıtsız şartsız millete, bı
rakılmıştır. Ama kullanış biçimi 
değiştirilmiştir. Yeni Anayasa’ya 
göre, millet, egemenliğini Anaya- 
sa’nın koyduğu esaslara göre yet
kili organlar eliyle kullanır.

“Demek oluyorki, 1961 Ana
yasası, ulusal Egemenliğin kulla
nılışına, yeni ortalıklar getirmek
tedir. Vatandaş oyunun kuracağı 
Millet Meclisi’ nin bu egemenliği 
iyi kullanabileceği noktasında 
şüphe vardır. Ulusal Egemenliğin 
kullanışını güvenle yerine getir
mek için müesseseler ihdas edil
miştir. Senato, Anayasa Mahke
mesi, Milli Güvenlik Kurulu, 
Muhtar Üniversite, Muhtar T.R.T 
Plânmama v.b.”

“Esasen önemli olan bu değil
dir, önemli olan devletin gerçek 
sahibi olan milletin yanma getiri
len ortaklardır. Anayasanın ka
rakterine bakarak bu yeni ortak
ları ordu ve aydın diye niteleyebi
liriz. Ordu M.G.K ile, Aydın, Ana
yasa Mahkemesi, Üniversite, 
T.R.T Plânlama ve hatta Senato'- 
nun seçim dışı gelen üyeleriyle 
devlet ortaklığına girmektedir”.

Celâl Bayar’ın bu tesbiti yaptı
ğı günden bu yana Türkiye’de çok 
şeylerin değişmediğini görüyoruz. 
Milletin oyu halâ gerçek anlamını 
ifade etmemekte, gerektiğinde 
kontrol altına alınmaktadır. Siya
set alanı aslî aktör olan milletin 
hakimiyetinden çıkarılmış ûlema- 
umera ortaklığının dayatmaları 
sonucunda iktidardan uzaklaştırıl
mışlardır. Hatta kapatılmışlardır.

Halka ihtiyacı olan, kurumlar 
etkisiz hâle getirilince, meydan 
ulema-umera İkilisine kalmıştır. 
Resmî projenin uygulamasına 
kendini adayan bu kurumlar mil
letin değerlerini inançlarını ve 
eğilimlerini çok da dikkate alma
dan icrayı faaliyet etmektedirler. 
Ümera’nın biraz geri çekildiği bu 
ortamda, kahir ekseriyeti resmî 
ideolojinin ûleması durumunda 
olan üniversite yöneticileri perva
sız bir biçimde davranmaktadırlar. 
Temel insan hakkı konumunda 
olan başörtüsü yasağını bir engi-. 
zisyon zihniyetiyle uygulamakta
dırlar. Artık özgürlük alanı bu ka
dar daralmış bir ortamda, Türki
ye’deki yüksek eğitim kuramları
na Üniversite demek bu kavramla 
alay etmek olacaktır. Bugün Üni
versiteler 28 Şubat sürecinin engi
zisyonu konumuna düşürülmüş
tür. Üniversiteleri bu konuma dü
şüren Üniversite yöneticilerini 
çok azı dışında, tarih hayırla ya- 
detmeyecektir. ■
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KAPAK
ü n iv e r sit e l e r  v e

BİR KIRILMA NOKTASINDAKİ
BAŞÖRTÜSÜ SORUNU

niversiteler sancılı bir biçimde 
açıldı, büyük şehirlerin üniversi
teleri, iki yıldır daha etkin hale 

gelen güncel siyasal otoritenin de sürük
lemesiyle geçen yıl derse aldıkları ba
şörtülü öğrencilerinin yüzüne kapılarını 
kapatarak ilim yapmaya (!) başladılar. 
Anadolu’daki üniversitelerde ise, ülke
nin güvenliği ve barışı için varolan (!) 
aynı siyasal otorite kapının önünde, çev
redeki halkın tepkisine neden olabilecek 
bir görüntüye meydan vermemek için 
öğrencinin içeri alınmasını ve orada, ço
ğu başörtüsünün İslâmi bir emir olduğu
na inanan dindar öğretim elemanlarının 
mücadelesiyle halledilmesini buyurdu. 
Bu dahice buluşla bir taşla iki kuş vurul
muş olacak, bir taraftan başörtüsü ile sa
vaşılmış, bir taraftan da ne de olsa mür
teci sayılabilecek öğretim elemanları, 
öğrencilerinin ve arasında bulunduğu 
halkın gözünden düşmüş olacak. Tabi 
başörtülü bir grup öğrenciyi değil (ki, 
son kamuoyu yoklamaları bu uygulama
lara halkın % 88’inin karşı olduğunu 
gösteriyor), bütün bir toplumun huzur 
ve güvenliğini tehdit eden bu girişimle
rin sistem güvenliğine ne derece katkıda 
bulunacağını, üstten beklenen bir sağ
duyunun gelip gelmeyeceğini veya bu 
paranoyanın nereye kadar götüriilebile- 

Mustüfü ceğini zaman gösterecek. Biz bu yazı- 
AYDIN mızda daha çok üniversitelerin -onları

kendisi olmaktan çıkarmaya yönelik- bu 
süreçteki rolünü analiz etmeye, sistemin 
kırılma noktasında bulunan başörtüsü 
örneğinde göstermeye çalışacağız.

Vakıa bir çoğuna Cumhurbaşkanının 
fiilen katıldığı açılış törenlerinde rektör
lerin mevcut ortamdan mutlu olmadık
larını geleceğe güvenle bakamadıkları- 
nı, hemen hiçbir üniversite sorununun 
dile getirilmediği konuşmalarında zeva
hiri kurtarmaya yönelik sözleri dikkat
ten kaçmamaktadır. Çoğu, mevcut siya
si ortama uygun olarak kılık kıyafetle il
gili bir mesaj vermekte ama bundan da 
net bir şey anlaşılmamaktadır. Mesela 
“siyasiler elini başörtüsünden çeksin”, 
“bir metrelik bez parçasının sorun hali
ne getirilmesinden utanıyorum” sözleri 
buna örnek verilebilir. Bu sözlerden altı 
yıldır problemsiz kullanılan bez parçası
nın kendisinin bir sorun olmadığı anla
şmıyorsa da, onu kimin bir sorun haline 
getirdiği anlaşılmıyor. Üstten birileri ta
rafından verilen ve başörtüsünün siyasal 
bir simge olduğuna ilişkin slogan üni
versite ulemamızca tekrarlanmakta, 
ama siyasallığın, simgeselliğin ve ba
şörtüsünün bilimsel bir analizine hiç de 
rastlanmamaktadır. Hatta üniversite yö
netimlerince ortalama bir kültür düzeyi
ne sahip vatandaşın bilebildiği bir ana
yasal düzen ilkesi çiğnenerek, yasaların 
yerine yönetmeliklerin konabileceği
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yüksek yargı organları
nın hüküm belirlediği 
kabul edilerek böylesi 
bir hokus pokus yönte
miyle yetiştirilen bir 
gençliği sisteme hediye 
edip sağlıklı bir gelecek 
beklenmektedir. Sonuç 
olarak nereden bakar
sak bakalım, öğrenci
siyle öğretim elemanıy
la çevresindeki halk 
katlarıyla üniversiteler 
sancılı bir dönem yaşa
maktadırlar. İşte üniver
siteyle ilgili olarak bi
limsel tavır, toplumsal 
talepler ve bütün bunlar 
üzerine bindirilmeye 
çalışılan siyasal istekler 
açısından durmak istiyoruz. Değerlendirmemizi bir 
yerlere oturtabilmek için önce genel olarak üniversi
te kavramı ve gelişimine, sonra da ülkemizdeki du
ruma bir göz gezdirelim.

BATI DÜNYASINDA ÜNİVERSİTE

Doğuş yeri olan Batı’da üniversiteler, kısaca ‘çok 
farklı yerlerden gelen insanların genel bir eğitim 
gördükleri yer’ mânâsı taşıyan, ortaçağ okul gelene
ğine dayanan ve değişik düzeylerde bilim ve sanat 
eğitim ve öğretimi yapan kuramlardır. İlk biçimi, 
resmi öğretiye uygun kilise görevlisi yetiştiren eği
tim kuramlarının dışında bir öğretim yapan (kilise 
tarafından da onaylanmış) okullardı. (Şimdi bizimki
ler resmi öğretiye uygun, içiyle dışıyla, kılık kıyafe
tiyle, devlet denilen resmi kiliseye ruhban yetiştiren 
okullara dönüştürülmeye çalışılıyor). Burada öğren
ci kadar öğretim elemanı ve hatta dünyanın değişik 
yerlerinden ders vermek üzere gelen bilim adamları 
da tam bir çeşitlilik arz ediyordu. B irde verilen ders
ler temel bilimleri kapsıyordu. Kısaca öğrenci, hoca 
ve dersler itibariyle üniversal bir hedef ve nitelik ta
şıyordu.

Batı’da üniversiteler, onbirinci yüzyılın sonların
da kurulan Bologna ile başladı ve onu başkaları takip 
etti. Ondokuzuncu yüzyıla kadar üniversiteler olduk
ça özerk bir yapıya sahiptiler. Öğretim elemanlarının 
giderleri de öğrencilerden alınan harçlarla karşılandı

ğından, daha seviyeli bir 
bilimsel faaliyet göster
menin ötesinde bir kay
gıları yoktu. Mesela dev
letten mali yardım alma
dıkları için, bilimdışı bir 
siyasal otoriteye bağım
lılıkları da sözkonusu de
ğildi. Gerçi üniversiteler 
devlete ve kiliseye gö
revli yetiştiriyordu. Hu
kuk, ilahiyat ve tıp temel 
bilim dallarıydı.

Ondokuzuncu yüzyı
la gelindiğinde üniversi
tenin o nesnel bilimle 
uğraşan ve onun dışında
ki eğilimlere pek itibar 
etmeyen tavrında önem
li bir değişiklik meyda

na gelmeye başladı. Kilise otoritesinden uzaklığını 
pekiştirerek sürdürdü ama devlet ve diğer güç olu
şumlarının yörüngesine girdi. İçinde bulunduğu ma
li açmazların bunda bir rol oynadığı ileri sürülebilir
se de, daha önemlisi, yeni gelişen kültürel yapıya uy
gun olarak aydın denen entellektüelde meydana ge
len önemli değişimdi. Fikriyle geçinen aydın, yeni 
bir ekonomik ve siyasal oluşum tarafından kuşatılı- 
vermişti. Fikir işçileri olan aydın kesim de bu düzle
min içinde kalmıştı. Birbakıma aydın denen gemi, 
tayfalarıyla birlikte satın alınmıştı. Düşünen ve ya
zan kesim artık kafalarını ve kalemlerini bu güç olu
şumu için kullanacaklardı. Düşünce hayatının mer
kezi yerleri olan üniversiteler de, bundan paylarını 
almışlardı. Genel olarak siyasal otoriteye yakın olup 
onun ideolojisini bayraklaştırmaya, emperyalist giri
şimleri meşrulaştırmaya başladılar. Bu yüzyılın ikin
ci çeyreğine kadar bilimsel çalışmaların önemli bir 
kısmı Batı’da egemen olan gücün ve sanayi birikimi
nin nesnel açıklamasından çok, bir altyapı sunmaya 
ve meşrulaştırmaya yönelikti.

Esasen aydın denen modern oluşumun en önem
li yönlerinden birisi, güce yakın olabilmek ve ora
dan bir pay alabilmektir. Burada ürettiğini doğru
dan nesnelliğe döküp kullanamamanın gizli bir sı
kıntısı vardır. Toplum geneline ilişkisi açısından ba
kıldığında “sivili” bir tavır sergilemesi beklenirken 
siyasi otoriteye dayanması veya onda bir güç gör
düğü için işçi sınıfına destek vermesi bu açmazla il

1924'te üniversite herhangi bir okul gibi Milli Eğitim'e bağlandı
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gilidir. Dolayısıyla da fikri tavır onu toplum geneli
ne yönelik kılması gerekirken onu belli özel kesim
lere entegre edegeldi.

Bu ortamda sonuç olarak da iyi başlayan o özerk 
ünivresiteler, bu konumlarını muhafaza edemediler. 
Özerklikleri yüzyılımızın ortalarına kadar tartışıla- 
geldi. Zaman zaman kurallar belirlendi. Mesela 
ABD Michigan Üniveıistesi “bir öğrencinin istediği 
şekilde vc dilediği konuda çalışamayacağı yerin üni
versite sayılamayacağını” belirtti. Sorunun çözümü 
konusunda Batı dünyası son elli yılda önemli geliş
meler kaydettiyse de, ulus-devlet mantığının etkin 
olduğu diğer üniversiteler, siyasi otoritenin ve onun 
ideolojisinin üretilip yayıldığı hatta daha ötede belli 
manipülasyonlarla istenen eylemlerde kullanılabile
cek insan unsurunun el altında bulunduğu yerler ola
rak düşünüldü. Türkiye’de darbeler öncesinde ünive
rsite gençliğinin darbe sonrasında akademisyenlerin 
oynadığı rol çarpıcı bir örnek olarak hatırlanabilir.

Geldiği önemli seviyeye rağmen Balı da dahil ol
mak üzere üniversiteler, özerklik, devlet baskısı, top
lumun talebi, mezıın olan öğrencinin istihdamı gibi 
farklı sorunların arasında sıkışıp kalmış bulunmakta 
kendisini duruma göre ayarlamaya çalışmaktadır. İş
le üniversitelerden beklenen maharet de kendinden 
beklenen bir konumda bulunabilmesidir. Mesela üni
versiteden istihdam sorununu çözmesi beklenmez, 
ama bilimsel hassasiyet, demokratik bir tavır onun 
varlık sebebi olmalıdır. Bu konularda saf siyasal oto
rite mantığıyla özdeşleştiği yerde artık iiniversitelik 
bir iş yoktur. Bu durumu aşağıda Türkiye örneğinde 
daha açık bir şekilde göreceğiz.

TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERE GENEL BİR BAKIŞ

İslâm ülkelerinde üniversiteye denk düşen eğitim öğ
retim kurumlan Batı’da olduğu gibi yaklaşık onbirin- 
ci yüzyıl başlarında medreselerle ortaya çıktı. Burada 
da temel bilimlerin önem kazanmasından hareket 
eden medreseler yine Batı’daki gibi bir ders, öğrenci 
ve öğretim elemanı çeşitliliğine sahipti. Yapısı ve İl
miyeye verilen değer sebebiyle genelde özerk bir ko
numdaydı. Osmanlı’da onaltıncı yüzyıla kadar iyi de 
çalıştı ve nihayet toplumsal yapıda yaşanan çözülme
ye paralel olarak bozulmaya başladı.

Tanzimat’tan sonra fen bilimlerinde daha uzman 
insan yetiştirmek üzere medresenin dışında günccl di
le fen bilimleri fakültesi olarak çevirebileceğimiz Dâ- 
rü’l-Fünün kuruldu (1863), ki bu kurum bizde mo
dern anlamıyla üniversitelerin ilki sayılır. İkinci Meş- 
ı utiyet’ten sonra bazi yüksek okullar kendisine bağla
narak geliştirildi. Cumhuriyet dönemine geçildiğinde 
etkinlikleri zaten iyice azalmış bulunan medreseler 
kaldırıldı. Batı’da üniveristeİer onbirinci yüzyıldan 
bu tarafa daha önce sözkonusu ettiğimiz bir muhteva 
değişikliğine uğramalarına rağmen bir eğitim gelene
ğini sürdürürken, bizde hemen her alanda olduğu gibi 
üniversite konusunda da bir gelenek oluşmadı. Özerk 
bir kişilik kazanamadı. Siyasi otorite bunu pekiştirdi. 
Mesela 1924 yılında ulus-devlet anlayışı içinde her- 
şey yeniden dizayn edilirken üniversite herhangi bir 
okul gibi milli eğitime bağlandı.

Cumhuriyet döneminde üniversite ile ilgili asıl gi
rişim 1933’te Üniversite Reform Kanunıı ile yapıl
dı: İstanbul Üniversitesi’nin dışında yeni fakülte ve 

yüksekokullar açıldı. Ancak özerkliği bütü
nüyle kaldırılarak siyasal otoritenin emrine 
sokuldu. Özellikle 1940’lı yılların başından 
itibaren de üniversitenin tarihinde görülme
diği biçimiyle muhteva kontrolü yapıldı. 
Gerçekleşen operasyonlarla öğretim ele
manları sindirildi. Daha çok da devrinin ko
numuna uygun olarak Marxçı, Turancı yaf
talarıyla ayıklanıp kapı dışarı edildi.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya
daki genel havaya uygun olarak üniversite
lerin özerk olması gerektiği tartışıldı. 
1946’da bu konuda bazı yasalar da çıktı. Bu 
yasalarda Üniveristeleraıası Kurul’uıı oluş
turulması, üniveristeİer ve fakültelerin yö
netim birimlerinin oluşturulması, yeni üni
versitelerin açılması gibi hükümler yer alı
yordu. Şüphesiz üniversiteler bu yeni teşki-
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Sokaktaki insanın oyu başbakanı baiirlerken akademisyenin 
oyu dekan ve rektörünü beliHeyememektedir

latlanış ve kuruluşlarıyla fiziksel olarak bir 
gelişme de kaydettiler. Ama pozisyonları 
itibariyle siyasi otoritenin manipülasyon- 
larına tümüyle açıktırlar. Bunun için de 
mesela 1960 ihtilali ortamının oluşturul
masında rahatça kullanüdılar. Belki bir ve
fa borcu olarak 1961 (Devrim) Anayasası 
üniversitelerin özerkliği konusunda bazı 
güvenceler getirmişti. Ancak bu özerkliği 
kullanabilecek düzeyde olmadığı, tabiri 
caizse “rüştüne eremediği”, sonuç olarak 
toplumsal bir yansıma demek olan iç den
geleri sağlayamadığı için bu özerklikten 
beklenen neticeleri elde edemedi. Üstelik 
resmi otorite onu aşındırmaya başladı.
Başta 12 Mart (1971) muhtırası olmak 
üzere bu haklarını geri almaya başladı. Bu 
durum 1982 yılında çıkan ve YÖK yasa
sıyla gerçekleşen fiziki büyümeye rağmen 
devam etti. 12 Eyül darbesi sonrasında 
(1402’likler diye bilinen) pek çok öğretim elemanı 
kapı dışarı edildi. Bugün siyasi otoritenin temel iddi
ası (din hürriyeti konusunda camilerin açık olduğu ar
gümanı gibi) derslerin içeriğine ve araştırmalarına ka- 
rışılmadığıdır. Halbuki üniversitelerin ne denli kont
rol altında bulunduğunu anlamak için asgari özerklik 
göstergesi sayılan yöneticisini belirleme mekanizma
sına bakılabilir. Mesela, sokaktaki insanın oyu başba
kanı belirlerken akademisyenin oyu dekan ve rektörü
nü belirleyememektedir; bir seçim görüntüsü içerisin
de en az oyu alan birisi de atanabilmektedir.

Gerçi üniversitelerin bu garip halinin tek sebebi 
kendini herşeyi dizayn etme yetkisinde gören siyasal 
otorite değildir, üniversitenin kendisinden kaynakla
nan nedenler de vardır. Üniversiteleri bağımlı kılan, 
sadece mali ihtiyaçların karşılanmasını fırsat bilen si
yasal otorite değil, içinde bulunduğu sosyal konumu 
ve içerik sorunu gibi kendine ait kusurları da vardır. 
Bir kere ünivresite öteden beri halkla bütünleşmemiş, 
toplum değerleriyle kendi değerlerini kendi ürettikle
rini birlikte paylaşma noktasına gelememiştir. Genel 
bir aydın zaafı olarak çoğu siyasal güce yakın olmaya 
çalışmış, nice anlamsız girişimlere destek olmuştur. 
Halk-devlet etosları çelişkisinde yalnız resmi ideolo
jinin yanında kalmamış, aktif destek vermiştir. Cüp
pesini giyip yürüdüğü yerler hiç olmaması gereken iş
ler olarak hafızalarda kalmıştır. Ama hak ve özgürlük
ler, demokratikleşme sürecinin gelişmesinde olumlu 
bir tavır koyamamış, bu çerçevede bilimselliğin gere
ğini bile yerine getirememiştir, ki son başörtüsü b iz i

bunun tipik bir örneğini oluşturmuştur.
Üniversitelerin, ülkenin olağanüstü dönemlerinde 

kendilerinden beklenen bilimsel-demokratik tavrı 
gösterememeleri günümüzde de sürmektedir. Toplum 
mühendisleri üniversiteyi de kendilerince dizayn et
mek istemekte, öğrenci ve öğretim elemanları üzerin
de korku ve kıyım hesabı yapmaktadırlar. Bu konuda 
bir vesile kabul edilen başörtüsünün “siyasallığı” 
demagojisini bile ulemamız aşabilmiş değildir. Siya- 
sallığm, simgeselliğin ne olduğunun bilimsel bir açık
lamasını yapma ihtiyacını bile duymamıştır. Bugüne 
kadar ilahiyat fakültelerimiz başörtüsünün diniliğini, 
sosyal bilimcilerimiz onun üstüne giydirilmek istenen 
siyasallığın anlamım bir mesleki görev olarak bile 
açıklamaya girişmemişlerdir.

Üniversite kökenli yazarların bir kısmı da evlere 
şenlik şeyler yazmaktadırlar. Mesela bunlardan birisine 
göre (ki, bu bağlı bulunduğu yayın organının siparişine 
uygun bir açıklama sayılabilir) üniversitelerde başörtü
sü kullanan öğrencilerden bir kısmı İmam-Hatip Lise
sindeki şartlandırmalarla, bir kısmı aile baskılarına, di
ğer bir kısmı (daha çirkin bir iddia ile) Arap finansal 
teşvikiyle örtünmektedir. Basit dedikoduları bilimin ye
rine koyan, başındaki örtüye uzanan el karşısında o öğ
rencilerin duyduğu derin acıyı ve akıttığı gözyaşını 
gözlemleyemeyen bir çok kişi üniveriste kürsülerini iş
gal etmektedir. Etyen Mahçupyan’ın yazdığı gibi, 
“Üniversite kendi kafasını açamadı”, kırk bohça içinde 
sarılı bir mantıkla işi idare etmeye çalışıyor, üniversite 
önce kendi kafasını açmaya çalışmalıdır.
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Orta Çağ Batı skolastisizmine uygun olarak başör
tülü iken istenmeyen bir partinin üyesi, açınca gön
lündeki bir başka arslan partinin seçmeni olabileceği
ne inanmaktadır. Tıpkı Orta Çağ’da resmi kilise öğre
tisine bağlı Dominiklerin karşı taraf gördükleri Fran- 
siskenleri Dominik’im demeye zorlamaları gibi. Kişi 
Dominikim demekle inancını değiştirdiğine inanılı
yor ve Engizisyon mahkemelerinden yakasını kurtarı
yordu. Anormal da olsa bu tür bir işlem siyasal otori
telerden beklenebilir, ki, kilise de bir devletti ama bu, 
üniversitelerden asla beklenemez.

Gerçi toplumda iki yıldır yürütülen ve toplum gü
venliğini derin bir biçimde sarsan, her alanda yaşama 
sevincini ve milli heyecanı yerlebir eden paranoyak 
süreç üniversiteyi de huzursuz etmekte, bundan ra
hatsız olanların sayısı bir hayli kabarık bulunmakta
dır. Gelinen noktada herkesin gördüğü şey, üstten sağ
lıklı bir miidahele olmayacaksa şimdilik başörtüsünde 
odaklaşan hareketin bununla sınırlı kalmayacağı ve 
herşeye yansıyabileceğidir. Çünkü bu salt bir eylem 
biçimi değil, her yerde kendisini gösterebilecek bir 
düşünce tarzıdır.

Üniversite, resmi ideolojiye aktif destele vermiştir.

SİSTEMİN KIRILMA NOKTASINDAKİ BAŞÖRTÜSÜ

Üniversitenin huzuru bozularak gerçekleştirilen ba
şörtüsüne karşı mücadele salt bir üniversite sorunu 
değildir. Üniversite alan olarak kullanılsa da bu bir 
sistem bunalımıdır. Sistem (daha doğrusu onun vesa
yetine soyunanlar) bu mücadeleyi hayret verici biçim
de sanki bir ölüm kalım mücadelesi gibi yürütmekte, 
üniversiteyi ve dolayısıyla sistemi kurtaracaklarını 
düşünmektedirler. Bu yanlış faraziyeyle de ortaya bir 
yığın telafisi zor sorun çıkmaktadır. Hatta bu kavga 
sistemin dayanaklarını inkarla sonuçlanmaktadır. Me
sela bu işlerin çoğu kere ve yaygın bir ifadeyle anaya
sada nitelikleri yazılı cumhuriyetin korunması ama
cıyla yapıldığı ileri sürülmektedir, ama asıl sıkıntı bu
rada başlamaktadır. Özellikle son zamanlarda cereyan 
eden bu ve benzeri uygulamalar anayasada belirtilen, 
cumhuriyetin temel nitelikleri demokratik, laik, sos
yal hukuk devleti olma ilkeleriyle çelişmektedir. Yani 
bu niteliklerin içerikleri keyfi boşaltılarak belli türden 
bağnazlıklara maske yapılmaktadır, ’m durumu ba
şörtüsü örneği üzerinde görmek mümkündür. Orada 
bir yerlerde durup başörtüsünü dışlayan bir seçkinci 
yapısıyla demokrasiye, vatandaşın en temel dini 
inancına saldırmakla laikliğe, halkın gönül ve destek 
verdiği böyle bir değeri tanımazlıktan gelerek sosyal
liğe, apaçık hukuki mevzuatı yok saymakla da hukuk 
ilkesine ters düşmektedir. Gerçekten de bir çağdaş 
sistemin en somut görünümü hukuktur ve bu ülkede 
halen yürrülükte olan 1547 sayılı yasanın 17. madde
si gereğince üniveristelerde hiç kimsenin başörtüsünü 
yasaklama hakkı yoktur. Mevcut hukuki mevzuata 
uymak kaydıyla başörtülü bir öğrenciye kınama ceza
sı vermek bile mümkün değildir. Hele öğrenimine en
gel olmak, inançların üzerinde bağdaş kurup oturmak 
anayasal bü suçtur.

Ne var ki bu kadar açık ihlaller karşısında ne par
lamento çıkardığı yasanın arkasında yer almakta, ne 
de icra makamında bulunan hükümet yürütme göre
vini yerine getirmektedir. İcranın başı olan hükümet 
ortaya çıkan hukulc-dışılığı üniversitenin bir iç soru
nu olarak ilan edebilmekte, resmi sıfatı cumhurun 
başkanı olan görevli bu sıfatına uygun bir tavır gös
termemektedir.

İşin gerçeği bu iş toplumun değerlerine karşı yü
rütülen bir mücadeledir ve başörtüsü lokal bir sorun 
olarak seçilmiştir ve siyasallık da bu işin kılıfıdır. 
Toplumun en duyarlı olduğu bir konu üzerinde hare
ket edilmekte, sanki birileri tarafından sistemin gücü 
test edilmektedir. Başörtüsü safdışı edilirse sistem
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kazanacak yoksa kaybedecektir diye dü
şünüldüğü izlenimini vermektedir. Çünkü 
bu patolojik süreci başka türlü açıklama yo
lu bulunmamaktadır.

Unutulmamalı ki bu nokta deyim yerin
deyse bir kırılma noktasıdır. Yalnızca ba
şörtüsünün değil, aynı zamanda toplumun 
ve nihayet sistemin kırılma noktasıdır ve 
bundan daha fazla da sistem zarar görür. İki 
yıldır sürdürülmekte olan ve başörtüsüyle 
doruk noktasına ulaşan gelişmeler bir seri 
olumsuz sorun üretmektedir. Bu haksız ve 
hukuksuz uygulamaların sonunda üniversi
telerde ve ona benzer yerlerde başörtüsü 
yok edilebilir. Ama bunu hiç kimse başörtü
süne karşı kazanılmış bir zafer sayamaz.
1500 yıldır varolan ve Müslüman toplumun 
derinliklerinde varolan bu ilahi emir varlı
ğını sürdürecektir. Ne var ki, bu bağnaz ta
vır onu doğallıklarda değil, alternatiflerde 
varlomaya zorlayarak daha başka yan so
runların doğmasına sebep olacaktır.

Başörtüsü konusunda meydana gelecek 
olan bu kırılmanın asıl alanı toplum ve ni
hayet sistemdir. Savsaklanamayacak sosyal 
bir gerçektir ki, dini, siyasi, sosyal, hukuki 
mahiyette yaşanmakta olan bir yığın olum
suzluk bu durumdan yarar sağlayan üstteki 
küçük bir azınlığın dışında büyük çoğunluğu fevka
lade kırmış, milli heyecanını, yaşama sevincini, siya
si otoriteye saygısını büyük oranda sarsmıştır. Yet- 
mişbeşinci yılda nutuk atanlar, başörtüsü gibi top
lumsal değerleri cumhuriyet düşmanlığı olarak ni
teleyenler, lütfen cumhurun arasına inip bir baksın
lar. Ne Fransa’da dikilen Ermeni Anıtı, ne İtalya’da
ki Küıt Parlamentosu, ne Almanya’nın Türkiye’yi 
dışlayan Kürt hakları platformu, ne ABD’nin Kuzey 
Irak’ta gerçekleştirdiği bölgesel Kürt Devleti, ne de 
Suriye ile ilgili olup bitenler toplumun büyük çoğun
luğunu artık ırgalamıyor. Bu milli konulardaki du
yarsızlık elbette ürperti vericidir. Ama gerçek şudur 
ki, toplumun yaşadığı bunalım bu tür kaygılara fırsat 
vermemektedir. Bu tablonun ifade ettiği anlam, top
lumun kırıldığı ve bilileri tarafından sistemin altın
dan çekilip alınmaya çalışıldığıdır. Dolayısıyla sis
tem de ciddi bir kırılmaya uğramaktadır. Bu süreç ka
ba deyimiyle sistemin dibini oyma faaliyetidir. Ve bu 
marifet halka değil, yukarıdaki seçkinlere aittir. Yine 
unutulmamalı ki her türlü sistemin gücü üzerine otur
duğu toplumsal güçten ibarettir. Bir toplumun dünya

daki gücü, saygınlığı, devlet-toplum bütünlüğüne da
yanır. Yukarıda sıraladığımız bazı dış sorunlar bu bü
tünlük zaafının yansımalarıdır. Hükümetlerin gücü, 
arkasındaki halk desteğiyle orantılıdır. Hatta güçlü 
üniversite, halkla bütünleşmiş, işbirliği içerisinde bu
lunan üniversitedir. Dolayısıyla toplumu hor görenler 
temsil ettikleri ve ona rağmen koruduklarını iddia et
tikleri sistemi güçlü kılmış olmazlar. Bir başka deyiş
le sisteme saygının yolu topluma saygıdan geçer. 
Toplumun (kullansın kullanmasın) kahir ekseriyetin 
saygı duyduğu başörtüsü ile uğraşmak ve bununla 
Cumhuriyeti güçlendireceğini iddia etmek halka say
gısızlık olduğu kadar, sisteme de bir saygısızlıktır.

Gönül isterdi ki, ülkenin bilgi sistemini öncelikle 
temsil eden üniversiteler ülkenin bu sözkonusu kırıl- 
ma dönemmde yapıcı bir rol alabilsinler, ama olmadı. 
Şimdi kendisi yeni problemlerin eşiğinde. Bütün bun
lara rağmen ben hala bu işe dur diyecek üstten gele
cek bir sağduyulu girişimin olacağını düşünüyorum. 
Zaten eğer ülkeyi yöneten ve bu süreçte payı olanlar
dan aşağıya doğru bir sağduyu eli uzanmayacaksa 
dramatik sonuçları hep birlikte izleyeceğiz. ■
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BELGE
- YORUMSUZ -

T C .
İÇ İŞLERİ BAKANLIĞI 

İzleme Grubu Başkanlığı KİŞİYE ÖZEL

//./09/1998
SAYI : Izl.Gr./l 1.13/Ç- H  i  
KONU : Alınacak Tedbirler.

VALİLİĞİNE

1 0 0 9  1 0 0 0  ö ğ r o t lm  d ö n e m in in  b o ç l c m a o ı n s  s c  b i r  c ü r o  I ; c; i d ı g  j ç u
günlerde; Demokratik Laik ve Sosyal bir hukuk Devleti olan Cumhuriyetimizin 
temel niteliklerini ortadan kaldırmaya veya değiştirmeye dönük faaliyet 
gösteren veya bu faaliyetlere destek veren vakıf, demek vb. gibi tüzel kişiler ile 
b/r takım mihrakların Anayasal düzenimizin geleceği olan genç dimağları 
menfur emellerine alet etmek amacıyla;

1-Üniversiteyl kazanarak kaydını yaptırmak üzere büyük şeh irle re  gelen 
öğrencileri otogar veya garlar da karşılayarak, yatacak yer, yiyecek içecek 
tsmlnl ve kayıta yardımcı olma vaatleri II© bu gençleri kandırdıkları ve kendi 
örgütlerine katma gayreti içinde bulundukları,

2- Fakültelerin kayıt büroları önlerinde büyük şehre yeni gelmiş yardıma 
İhtiyacı olan genç ve tecrübesiz öğrencilere yardım etmek görüntüsü altında 
yaklaşarak onları kazanmaya ve provake etme gayretinde bulundukları

3- Türbanlı öğrencilerin mağdur edildiği İmajı yaratılarak ve kullanılarak 
gerek fakülteye kayıtlarında gerekse okullara devamlarında olay çıkarmaya 
dönük provakasyonlara başlanacağı Polis ve türbanlı öğrencilerin çatışması 
neticesi, devlete ve rejimin temel niteliklerine sadık mütedeyyin 
vatandaşlarımız İle devletin meşru güçlerini karşı karşıya getirilmesi 
hedeflendiği istihbar edilmektedir

Bakanlığımıza İntikal eden bu bilgiler ışığında;

1-Ünlverslte Rektörü veya fakültelerin Dekanlarıyla mutabık kalınarak 
gar ve otogarlarda kayıt İçin gelen öğrencilere rehberlik hizmeti sunacak büro 
ve stantların kurularak süratte hizmete sunulmasını.

2- Okul idareleri ile gerekil koordine sağlanarak kayıt büroları önünde 
veya çevresinde olay çıkmaması İçin gerekli tedbirlerin alınmasını,
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3- Mülfd Idâm Amirlerimiz ile Rektör, Dekan veya Yüksekokul Müdürlerimizin 
konu hakkında sürekli bir işbirliği İçinde olmasını, yüksek öğrenimlerine türban veya 
başörtüsü ile devem etmek isteyen öğrencilere gerek güvenlik mensuplarımız 
gerekıeı yüksekokul idarecilerimiz tarafından, okulların kılık, kıyafet yönetmelikleri 
bakımından bunun mümkün olmadığı anlatılacak, yukarıda belirtilen yıkıcı, bölücü 
örgütlerin İstediği bir çatişma ve zor kullanma ortamına meydan vermeden ikna 
usulü İle gençierin kazanılmaya çalışılması, ısrar halinde öğrencinin kimlik tesbiti ile 
okul idarelerine vermekle İktifa edilmesini,

4- Azda olsa bir grup öğrencinin okula türban ile devam etme ısrarında 
olabilecekleri bu tür Öğrencilerin daha okula gelmeden barındıklar; yerlerde tespitle 
belirtilen usuller çerçevesinde öğrencileri İkna ve4kaz yöntemi ile okula başörtülü 
gedmemeleri konusunda çalışma yapılmasını,

5- Öğrencilerin okul İdaresinin kararlarına karşı gelmeleri konusunda provake 
edebilecek kişi ve örgütlerin varlığı ve faaliyetleri asla göz ardı edilmeden, 
istihbarata Örteni verilecek, bu Örgütlerin menfur emellerini gerçekleştirmelerine 
ftrsaf vermeyecek tedbirlerin alınmasını,

0- Türban, başörtüsü kılık ve kıyafet konularındaki Anayasa Mahkemesi 
kararlan, Danıştay ve İdare Mahkemeler kararları, Avrupa İnsan Haki arı _ 
Miftfceritesl karartan ve YöfCün Disiplin Yöheîmellğl hükümlerini öğrencilere uygun 
odamianJa ve usullerle' aktarılarak huxuk! dupjmun benimsenmesine dönük 
çalışmalara ağırlık verilmesini,

7~ Güvenlik kuvvetlerimiz mensuplarının da konu hakkında 
bilgilendirilmelerine, provşkasyonlara karjl nasıl hareket edecekleri şeklinde eğitim 
ve tatbiki çalışmalara ağırlık verilmesini, ülkemiz ve güvenlik kuvvetlerimiz aleyhine

Vali 
Bakan a. 
Müsteşar

\\V-
D A G l T I M :  
SffSâ!_____ -

Başbakanlığa (Uyg. Tak. ve Koor. Krl. Bşk.) 
MGK Genel Sekreterliğine

fiüflL
OHAL Bölge Valiliğine 
80 il Valiliğine
Jandarma Genel Komutanlığına 
Emniyet Genel Müdürlüğüne
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KAPAK ___________________________
OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE

_EGITIM’DE BATILILAŞMA
VE SİYASET-EĞİTİM İLİŞKİLERİ

MEDRESELER, SİYASET VE ÖZERKLİK

O smanlIların, Selçuklu gelene- 
5 ğinden devralarak geliştirdik
leri temel eğitim kurumu olan 

medreselerin, Nizamülmülk’ten beri si
yasal sistemden bağımsız olmadığı bili
niyorsa da, bu kurumların temel işlevi 
bakımından “bilimsel özerkliğe” sahip 
olduğu ve uzun süre de bu niteliğini ko
ruduğu söylenebilir. Selçuklu ve Osman
lI İslam uygarlığının şekillenmesindeki 
tayin edici rolleri dikkate alındığında, 
medreselerin bağımsız, özgün ve inşa 
edici karakteri açıkça ortaya çıkar.

Kuruluş ve Yükselme dönemlerinde 
Osmanlı Devleti’nin en ciddi ve belirle
yici kuramlarından biri olan medresele
rin, büyük oranda siyasal müdahaleler
den âzâde kaldığı söylenebilir. Esasen, 
medreseler, devlet tarafından değil, sivil 
kuramlar olan vakıflarca finanse edilme
leri ve devlet görevlilerinin yanında va
kıf mütevellilerince de denetlenmeleri 
itibariyle zaten özerk ve bir anlamda ay
rıcalıklı kuramlardır.1 Bu konumlarının 
yanısıra kendi içinde sistem bütünlüğü 
ve tutarlılığına sahip olmalarının ve top
lumun, hayatın ihtiyaçlarına uygun, di
namik bir eğitim-öğretim usûlünü esas 

Abdullah almalarını medrese kurumunu bilimsel 
YILDIZ üretkenliğin doruklarına çıkaran en

önemli etkenler olduğu söylenebilir.2
Medreselerin başarı grafiği, Şemsed- 

din Giinaltay’ın tesbit ettiği gibi, Os
manlI’nın askeri, teknik ve siyasi başarı
larıyla şaşırtıcı biçimde paralellik arzet- 
mektedir: Osmanlı ordularının Orta 
Avrupa ovalarında cevelân ettiği za
manlar, medreselerin asrın ihtiyacı 
olan bütün ilim dallarında yüksek ilim 
ışıkları yaydıkları dönemlerdir. Med
reselerin iktidar mücadeleleriyle meş
gul olduğu zamanlar ise, Osmanh’nın 
felaket asırlarına denk düşmektedir.3 
Gerçekten de Duraklama devrinden iti
baren ulemâ’nın siyasal alanda daha et
kin olmaya ve iktidar kavgalarında aktif 
rol almaya başlamasıyla birlikte bu güzi
de eğitim kuramlarının da üretkenlikleri
ni yitirmeye ve körelmeye başladığını 
görüyoruz.

ASKERİYE’DEN MAARİF’E 
OSM ANLI’DA İLK ISLAHATLAR

Duraklama devrinin sonları ve Gerileme 
devrinin başları, Osmanlı İmparatorlu
ğu’nun her alanda açıkça hissedilen geri- 
leyişine mani olmak için çarelerin aran
dığı bir dönemdir.

1721’de, Yirmisekiz Mehmet Said 
Efendi’yi Paris’e gönderen Sadrazam Da
mat İbrahim Paşa, ona şu talimatı verir:

1 4  ■ ÜMRAN



“Vesâit-i umrân ve maârifine dahi lâyıkıyla 
kesb-i ıttıla’ ederek kâbil-i tatbik olanlarının tak
riri...”4

Lale devrinin ünlü sadrazamının talimatına bakı
lırsa, Devlet-i Aliye’nin amacı şudur: Avrupa’nın 
medeniyet vasıtalarını ve eğitim sistemini gereği 
gibi tanımak ve uygulanması mümkün olanları belir
leyip almak.

Asırlardır, “küffâr”a karşı kazandığı ezici askeri 
zaferlerin ve siyasi üstünlüğün bir sonucu olarak Av
rupa’ya hep yukarıdan bakmaya alışık olan Devlet-i 
Aliye’nin başından beri izlediği “istiğnâ” temeline 
dayalı “ictinâb” ve “tecerriit” politikası, yerini ön
ce “şaşkınlığa”, sonra da “hayranlığa”5 bırakmıştı. 
1683 Viyana Bozgunu’yla başlayan mağlubiyetler 
zincirinin neden olduğu psikolojik şok, şimdiye dek 
hiç ciddiye alınmayan “diyâr-ı küfr”de bir süredir 
müşahade edilmekte olan askeri ve teknik başarıların 
yakından izlenmesini ve gerekirse örnek alınmasını 
icab ettiriyordu. Nitekim, Lale devrini müteakip baş
latılan ıslahat hareketleri, artık “vesâit-i umrân ve 
maârifte” üstünlüğü kabul ve teslim edilen Avrupa 
ile aramızdaki farkı kapatmayı hedefliyordu.

Osmanlı Devleti’nin başaşağı gidişi ilk olarak as

keri alanda görüldüğü için, ıslahat projelerinde de 
öncelik “askeri eğitim”e veriyordu:

Lale devrinin simgelerinden biri haline gelen ilk 
Türk matbaasını kuran İbrahim Müteferrika, Usû
lü’ l-Hikem f î  NizâmÜl-Ümem  isimli eserinde; eski 
askerlik usûlüyle Avrupa’daki yeni usûl arasında bir 
karşılaştırma yaparak yeni usûlün faydaları üzerinde 
duruyor ve “Avrupa’nın gelişmesindeki sırrın bu
rada yattığını” savunuyordu.6

Daha 1716’da Rochefort isimli bir Fransız suba
yı, Osmanlı ordusunda mühendis subaylar yetiştiril
mesi için bazı önerilerde bulunmuştu. 1720’de Fran
sız dönmesi David, İstanbul’da bir itfaiye takımı ör
gütledi.7 1729’da yine bir Fransız asili olan Comte 
de Bonneval (Humbaracı Ahmet Paşa), humbaracı 
kıtalarının ıslahına memur edildi. Paşa’mn Üsküdar 
Toptaşı’nda açtığı “Humbarahâne” ve “Hendese- 
hâne” bir “matematik okulu” idi ve Batı teknik ve 
bilgilerinin Osmanlı ülkesine girişini sağlayan ilk 
kapı oldu.8

Bu arada, Lale devrinden itibaren üst tabakada 
“Frenkleşme” modası almış yürümüştü. Saraylar, 
konaklar, bahçeler Fransız usûlüne göre tanzim ve 
tefriş edilmeye başlamıştı.

Millet Mektebi önü
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1773’te Baron de Tot, 1775’te Campbell (İngiliz 
Mustafa) topçu sınıfının ıslahıyla uğraştılar. Has- 
köy’de Mühendishane-i Bahrî-i Hümâyûn (Deniz 
Mühendishanesi) mektebi açıldı; daha sonra da Top
hane’de “Sürat Topçuları” adıyla yeni bir sınıf kurul
du. Bazı araştırmacılara göre, işte bu Mühendishane 
“eğitimde Batılılaşma” hareketinin başlangıç nok
tasını teşkil eder. Tanpınar’ın ifadesi ile, Baron’un 
bu okulda verdiği dersler, "bizim Avrupa irfan ve 
tekniğiyle alenî şekilde ilk temasımız olur.”9

Yapılan ıslahatların bazı olumlu sonuçları görülür 
ise de (1736-1739 Osmanlı-Rus ve Avusturya Sava
şı’ndaki humbaracıların başarıları vb.), Osmanlı or
dularının cephelerdeki yenilgileri bir türlü önle
nemez. 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşının dramatik 
biçimde kaybedilmesi, Osmanlı üzerinde ikinci ve 
daha müessir bir şok etkisi yapar. Bu yenilgiler, Os- 
manlı yönetiminin orduyu ıslah ve “Batı tekniğini” 
ordu ve donanmaya ithal etme çabalarını kamçılar.

NİZAM I CEDÎD’DEN TANZİMAT’A 
ÖNCE BATILI EĞİTİM

Klasik orduyu, özellikle de Yeniçeri Ocağı’nı ıslah 
etmenin mümkün olmadığı yaygın bir kanaat haline 
geldiğinden, III. Selim, Avrupa usulü yeni orduların 
kurulmasına karar vererek “Nizam-ı Cedit” devrini 
başlatır. Fransa’dan uzmanlar ve subaylar getirir. Yi
ne Hasköy’de Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn 
(Kara Mühendishanesi) açılır. Bu okul, ülkemizde 
“Batılı bir yabancı dille eğitim yapan ve öğrencile
rini sırada oturtan” ilk eğitim kurumu olur.10

II. Mahmut döneminde, öncekilerin devamı ol-

Denilebilir ki, bu tarihlerden itiba

ren G alatasaray Mekteb-i Sultani

sinden mezun olan "devşirmeler", 

Türkiye yönetimine damgalarını 

basacak; Batı/nın politikalarını 

kendi politikaları bilecek, onların 

çıkarlarını ülke çıkarlarıyla özdeş 

hole getireceklerdir.

makla birlikte, her alanda Batılılaşmayı amaçlayan, 
daha baskıcı ve tepeden inme yöntemlerle “halka 
rağmen” uygulamaya konulan Petrovârî yenilikler
de ise, askeri eğitim kadar sivil eğitimin dizaynı da 
ön planda tutulur: Harbiye ve Muzika-i Hümâyûn 
(Bando) mekteplerinin yanında Tıbbiye, Tıbhâne-i 
Âmire ve Cerrahâne-i Mamûre gibi okullar açılır. 
Tıbbiye’nin açılışında yaptığı konuşmada II. Mah
mut, açıkça “Batı’nm model alındığını” söyler.11 
Genel anlamda eğitim sistemi yeni baştan düzene 
konulur: İlköğretim mecburi hale getirilir; Mekteb-i 
Maarif-i Adliye, Mekteb-i Ulûm-u Edebiye gibi rüş- 
diye (ortaöğretim) mektepleri açılır. Nafi Atuf’a gö
re, “Rüşdiye mektepleri, dersleri ve idaresi itibariy
le Avrupa’ya teveccüh etmiş ilk umumi mektepleri- 
mizdir.”12 Ayrıca Avrupa’ya sistemli olarak öğrenci
ler gönderilir. Babıâli Tercüme Odası kurularak 
Fransızca öğretimine ağırlık verilir. Halis, Âlî, Fuad 
ve Saffet paşalar işbu Tercüme Odası’nda yetişirler.

II. Mahmud devrinde açılan Tıbbiye ve Harbiye 
mektepleri, Fransız Aydınlanması’nın ülkemize 
girdiği ilk merkezler olur. Tıbbiye’de öğretim dili 
Fransızca’dır. Harbiye’nin ders programı, Fransa’nın 
Saint Cyr, bu okulun bünyesindeki Erkan-ı Harp sı
nıfı derslerinin programı ise, Ecole d’Etat-Ma- 
j o r ’daki derslerin aynıdır.13

Böylece, ağırlıklı olarak Fransız patentiyle ger
çekleştirilen eğitim alanındaki yenilikler, “Muasır
laşma/ çağdaşlaşma” ve “Garplılaşma/ Batılılaşma” 
hareketlerinin “lokom otif’i haline gelir. O günden 
bu güne, eğitim-öğretimle ilgili düzenlemeler, diğer 
alanlardaki ıslahat ve yeniliklere hep “öncülük” 
edecektir. Öte yandan, II. Mahmut ıslahatlarının 
özellikle eğitim ve kılık-kıyafet alanında kendisini 
gösteren tepeden inmeci totaliter karakteri, Tanzi
mat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemi yenileşme 
hareketlerine de sirayet edecek ve günümüzde hala 
egemen olan jakoben anlayışa vücut verecektir.

Tanzimat’a gelindiğinde, “Osmanlı gururu” 
yerini çoktan “aşağılık komp!eksi”ne terketmiştir. 
Artık, asırlardan beri inanılan ve uğrunda mücadele 
verilen değerler dünyası reddedilerek, yüzyıllardır 
kendisiyle savaşılmakta olan bir başka değerler 
dünyası toptan ve sorgulanmadan iktibas edilmeye 
çalışılmaktadır.14 Bu dönemde “Avrupa üstünlü
ğü” fikr-i sabit haline gelmiştir ve Avrupalılaşmak 
için “devlet eliyle”, “halka rağmen”, “tek yönlü” 
reform uygulamaları başlatılmıştır. Eğitim alanında
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ise, Batı tarzında yeni okul
lar açılmaya devam etmek
tedir. Rüşdiyeler çoğaltılır, 
erkek ve kız öğretmen okul
ları (D âr’ül-M uallimîn,
Dâr’ül-Muallimât), ilk üni
versite (Dârü’l-Fünûn) açı
lır, bütün eğitim-öğretim fa
aliyetlerini düzenlemek üze
re Meclis-i M aarif teşkil edi
lir. Bu arada azınlık mektep
leri de açılmaya başlar.

Ancak, Tanzimat döne
minde açılan okullar, “ka
lem efendisi” yetiştiren bi
rer bürokrasi ocağı olmaktan 
öteye gitmezler.

T A N Z İM A T - M E Ş R U T İY E T - C U M H U R İY E T  Ç İZ G İS İ 

V E  “ A V R U P A ’ N IN  Y E N İÇ E R İL E R İ”

II. Mahmut döneminde başlayıp Tanzimat ve Meşru
tiyet devirlerinde yoğunlaşan ıslahat ve yeniliklerle, 
bir yandan Avrupa standardında siyasi ve askeri ku
rumlar teşkil etmek hedeflenirken eğitim alanında 
yapılan düzenlemelerle de “Garbî”- “Asrî” bir top
lum oluşturmak amaçlanmıştır: “Tanzimat hareketi
ne maarif cephesinden bakılınca, Ziya Gökalp 
Bey’in dediği gibi, ‘Asır terbiyesinin memleketimize 
sokulmaya çalışılması hareketi’ olduğu ortaya çı
kar.”15 Cumhuriyet’e gelindiğinde ise, eğitimin ama
cı açıkça ifade edilecektir: Resmi ideolojinin arzula
dığı anlamda “tek tip insan” üretmek!

Eğitim alanında yapılan ıslahatların niteliğine ba
kıldığında, ortaya çıkan çıplak gerçek şudur: Osman- 
lı yönetimi “muasır medeniyeti” yakalamak adına, 
kendi evlatlarını “Avrupa’nın devşirmeleri” olarak 
yetiştirilmek üzere Batılı dostlarına(î) takdim etmek
tedir. Ahmet Mithat Efendi’nin ifadesiyle, “maarif-i 
garbiyeyi şarka ithale çalışan bu müstağripler”16 
ordusunun amacı, “Asya’nın akl-i pirânesiyle Av
rupa’nın bikr-i fikrini evlendirmektir.17

Sultan Abdülmecid döneminde Paris’te açılan ve 
Osmanlı Devleti’nce finanse edilen “Mekteb-i Os- 
manî”, Fransız Eğitim Bakanlığı’nca yönlendiril
mekte ve Avrupa’nın ulûm ve fünûnunu Osmanlı ül
kesine taşıma görevini yerine getirmektedir. Ertesi 
yıllarda Fransa’yı ziyaret eden Abdülaziz, özellikle

Fransız eğitim sistemini inceler; ardından da gerçek 
anlamda “Batı’nın yeniçerilerini” yetiştirecek olan 
Mekteb-i Sultanî’nin (Galatasaray Lisesi-1868) açıl
masını sağlar. Bu okulun eğitim programı, Fransız 
Eğitim Bakanı Victor Duruy’un yönlendirmesi ile 
Fuat Paşa ve Fransız Elçisi Bourre tarafından hazır
lanır. Tevfik Fikret’in ifadesiyle, Galatasaray Sulta
nisi “şarkın, garp ufkuna ilk açılan bir pencere
si” 18 olur.

Fransa, Hariciye Nazırı Fuat Paşa ve elçi Bourre 
aracılığıyla Osmanlı politikasını yönlendirmekle ye
tinmemekte, Osmanlı eğitim sistemini de tümüyle 
kontrol altına alarak, Fransız emperyalizminin bu ge
niş coğrafyadaki çıkarlarını uzun vadede güvence al
tına almaya çalışmaktadır. Amerikalıların 1863’te Ro
bert Koleji’ni açmaları, Fransa’nın eğitim alanındaki 
çabalarını daha da kamçılamışa benzemektedir.

Denilebilir ki, bu tarihlerden itibaren Galatasa
ray Mekteb-i Sultanisi’nden mezun olan “devşir
meler”, Türkiye yönetimine damgalarını basacak; 
Batı’nın politikalarım kendi politikaları bilecek, on
ların çıkarlarını ülke çıkarlarıyla özdeş hale getire
ceklerdir.

Bernard Lewis, Galatasaray Lisesi’nin bu belir
leyici etkisini şöyle ifade eder:

“Modern Türkiye’nin yükselişinde, Galatasaray Lise
s i’nin etkisi çok büyük oldu. Batılı idare cihazını yürüte
cek, yetenekli ve Batılı eğitim görmüş idareci, diplomat 
ve diğerlerine ihtiyaç boyuna arttıkça, Galatasaray me
zunlan, Osmanlı İmparatorluğu’nun ve ondan sonra Tür
kiye Cumhuriyeti’nin siyaset ve idaresinde hakim bir rol

Millet Dershanelerinden bir görüntü
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oynar duruma geldiler. Galatasaray Lisesi’nin oyun mey
danları yoktu; fakat modern Türkiye’nin zaferlerinin bir 
çoğu onun sınıflarında kazanıldı.”19

Kuşku yok ki, Lew is’in sözünü ettiği zaferler, 
Batı adına “kazanılan” modernleşme yolundaki ba
şarılaradır.

Eğitim sistemimizdeki Fransız etkisi bu kadarla 
sınırlı kalmaz: Aynı yıllarda hazırlanan Maarif-i 
Umumiye Nizamnamesi, tam anlamıyla Fransız 
damgasını taşır. Ertesi yıllarda açılan Dâriişşafa- 
k a ’nın ders programı aynen Fransız okullarından 
kopya edilmiştir. Rüşdiyelerde yabancı dil dersi ola
rak Fransızca okutulmaktadır.

Bu yıllarda Fransız Akademisi örnek alınarak ku- 
rulan(1851) ve günümüze kadar bir benzeri oluşturu- 
lamayan -bir anlamda ilk ve son ilim ve kültür aka
demisi- “Encümen-i Dâniş”, ilmi araştırmalar yap
mak, üniversitelerde okutulacak kitapları telif ve ter
cüme etmek, ilim ve fennin yayılmasını sağlamak, 
ilmi tartışmaları teşvik etmek... gibi amaçlarını ger- 
çekleştiremeden 1862’de dağılır.20

Meşrutiyet döneminde Jön-Türklerin İngiliz Par- 
lamentarizmine benzer bir meşruti yönetim kurma 
çabalarına ve sonraları giderek ağırlığını hissettiren 
Alman tesirine rağmen, bu dönemde açılan çeşitli 
eğitim kurumlan ve özellikle “sultanîler”, yine Fran
sız eğitim kuramlarını örnek alırlar. 1879’da kurulan 
Maarif Nezareti, Fransız maarif teşkilatını model 
alır. (1876’da ilan edilen Kanun-u Esasi de Belçika, 
Fransız ve Alman kanunlarından kopya edilmiştir.) 
Meşrutiyet'döneminde yöneticiler, ısrarla “memleke
tin her alanda ilerlemesinin ancak ulûm ve maarif 
kuvvetiyle olacağını” vurgularlar.

Meşrutiyet döneminde, “usûl-ü cedîd” üzere 
eğitim yapan Batı tipi kuramların sayısı nicel olarak

artmakla birlikte (mesleki ve teknik eğitim okulları 
ve kız liselerinin açılması, rüşdiyelerin ve idadilerin 
yaygınlaşması gibi...), eğitimde nitelik kaybı sözko- 
nusudur. Gerek eğitim alanında, gerekse sosyal 
planda yapılan ıslahat ve yenilikler, yapay bir hayat 
tarzı oluşturmaktan ve “Alafrangalık” modasını 
yaymaktan öteye bir şey kazandırmamıştır. Ali Sü- 
avi’nin haklı olarak eleştirdiği gibi: “Fakat bizim ıs
lahat dediğimiz, Avrupa'nın israf ve safahatına al
danmak, işi başından tutmayıp kuyruğundan tutmak, 
medeniyet binasının temeline bakmayıp çatısına 
özenmek gibi bugünkülerin anladığı şeyler değil
dir,”21

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında, dev
leti kurtarmak için geliştirilen projelerde de “maarif 
meselesi” öncelikli olarak yer alır. Örneğin, Jön- 
Türkçülüğü ve hızlı batıcılığıyla tanınan Abdullah 
Cevdet ve şürekasınca çıkarılan İçtihad mecmu
asında (1913-1914/ Sayı: 55-57) yayınlanan “Pek 
Uyanık Bir Uyku” ser-levhalı programda eğitim ku- 
nusunda önerilen değişikliklerden b yıları şunlardır:

“Bütün medreseler ilga edilecektir. Süleymaniye 
Medresesi yerine College de France tertibinden bir 
ulûm-u edebiye medresesi yapılacağı gibi, Fatih 
Medresesi yerine Ecole Politechnique tarzında di
ğer bir medrese-i âliye vücuda getirilecektir.

“Mevcut elifbâyı Osmani atılarak, yerine Latin 
harfleri kabul edilecektir.”22

C U M H U RİY ET D EV R İM LER İ 

VE JA K O B EN  E Ğ İT İM  ANLAYIŞI

Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazı üzerinde kurulan 
Yeni Türk Cumhuriyeti’nin eski düzenle bütün ala
kalarını kesmeye çalıştığı, yeni rejimin rengini belir
leyen Kemalist ideolojinin de Osmanlı düzeninden 
kesin bir “kopuş”u hedeflediği söylenmiştir. Hatta, 
Cumhuriyet’in ilanının, toplum hayatımızda, geç
mişle bugün arasında çok temel bir “kırılma nokta
sı” olduğu ifade edilmiştir. Bununla birlikte, Cum
huriyet’in ilk yıllarında yapılan devrimler, büyük 
oranda Jön-Türkçü-İttihatçı geleneğin devamı niteli
ğindedir. Denilebilir ki, Abdullah Cevdet ve arkadaş
larının “uyanık rüya”ları, Cumhuriyet devrimleriyle 
“gerçek” olmuştur.23

Cumhuriyet devrimleri, bir inkılap’tan çok bir 
emrivaki, hatta bir ihtilal niteliğindedir. Osman
l I ’n ın  son yüz yılma damgasını basan Batılılaşma ha
reketlerinin “jakoben” karakteri, fazlasıyla Cumhu-
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riyet’e yansır. Osmanlı “Garpçıla
r ın ın , ‘halk istemese de bu ülke
ye Batı medeniyetini zorla kabul 
ettirmek gerekir’ şeklindeki yak
laşımı, Cumhuriyet Batıcılarının 
inkılapları gerçekleştirirken takip 
ettikleri temel ilke olur:

“Atatürk devri; Tek Şef, Tek Parti ve 
Otoriter Hükümet nizamıydı... Hal
ka rağmen fakat halk için bir idare” 
idi. “İnkılap” ise, “azınlığın iradesi
nin, çoğunluğun iradesine hakim ol
ması” demekti. “Azlık, fakat öncü bir inkılapçı kadro, 
halkın istemediği, yahut düşünmediği, fakat halkın yara
rına olan icraatı, cebir ve zor yolu ile, yani halka rağmen, 
fakat halk için kabul ettirir. Meselâ cumhuriyetin kabulü 
veya hilâfetin kaldırılması, halkın şapka giymesi vesaire 
gibi...”24

Cumhuriyet devrimlerinin “tepeden inmeci” ka
rakterini, bizzat Mustafa Kemal şöyle açıklar:

“İnkılap, mevcut müesseseleri zorla değiştirmek demek
tir. Türk milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan mü
esseseleri yıkarak yerlerine, milletin en yüksek medeni 
icaplara göre ilerlemesini temin edecek yeni müessesele
ri koymuş olmaktır... Biz büyük bir inkılap yaptık... İnkı
labı koruyacak tedbirlere daha çok muhtacız... Kan ile 
yapılan inkılaplar daha sağlam olur, kansız inkılap 
ebedileştirilemez. Fakat biz inkılaba erişmek için lüzu
mu kadar kan döktük. Bu kanlarımız, yalnız muharebe 
meydanlarında değil, aynı zamanda memleketin dahilin
de de döküldü. Temenniye değer ki, bu dökülen kanlar 
kâfi gelsin ve bundan sonra kan dökülmesin.”25

1922-26 yılları arasında ilk safhada gerçekleştiri
len Saltanatın ve Halifeliğin kaldırılması, Cumhuri- 
yet’in ilanı, Şer’iye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırıl
ması, kılık-kıyafet devrimi, Medeni Kanun’un kabu
lü... gibi temel değişiklikleri; ikinci safhada yani 
1928 sonrasında yapılan tamamlayıcı değişiklikler 
izler: Latin harflerinin kabulü, kadınlara seçme-se- 
çilme hakkı, ölçü birimlerinin değişimi, soyadı ka
nunu...

Eğitim alanında yapılan radikal değişiklikler, 
Cumhuriyet devrimleri içinde özel bir öneme sahip
tir: Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile medreseler kapatı
lır. Ardından adım adım “laik eğitime” geçilir. 
1948’e kadar yaklaşık çeyrek yüzyıl, Türk resmi eği
tim sisteminde hiçbir şekilde din eğitimi-öğretimi 
yer almaz. Bu arada Arap alfabesinin yerine Latin al
fabesi alınarak 600 yıllık geçmişle olan kültürel bağ

lar bir anda koparılır. Türk Tarih ve Türk Dil kurum
lan, eğitim sisteminin tarih ve dil konusundaki resmi 
görüşünü oluşturma çabasına girer.

Eğitim sistemindeki değişikliklerle hedeflenen 
şey açıktır: Batıcı elitin belirlediği “resmi ideolo- 
j i”yi yeni nesillere benimsetmek ve yeni bir insan ti
pi üretmek. Nitekim ilk Maarif Vekili İsmail Safa, 
Cumhuriyet’in ilanından hemen sonra “Maarif Mî- 
sâkı”nı ilan ediyor ve 19 Aralık 1923 tarihli genel
gesinde “Mektepler, cumhuriyet esaslarına sadık 
kalmayı telkine mecburdur.” diyordu. Maarif Ve
kaleti’nin yeniden dizaynı ise, Fransa ve İspanya 
merkezi eğitim teşkilatı esas alınarak yapılıyordu.26

Sonraki yıllarda da Batı eğitim sisteminin etkile
ri devam edecektir: Öncelikle Fransız, sonra Alman, 
İngiliz, Amerikan ve hatta bir ara Rus eğitim sistem
leri taklit edilecektir: Örneğin, 1936 yılında Milli 
Eğitim Bakanlığı’nda kurulan Program Tadil Ko
misyonu üyelerinin çoğunluğunu, İstanbul Üniversi
tesi’nde görevli Alman profesörler teşkil eder; ardın
dan Alman eğitim sistemi ve ders kitapları örnek alı
narak lise müfredatı yeniden düzenlenir. Yine örne
ğin, Türkiye Cumhuriyeti’nin iki önemli Milli Eği
tim Bakanı Haşan Ali Yücel ve Tahsin Banguoğlu, 
büyük oranda Fransız eğitim sisteminin geleneksel 
entellektüalist ve ansiklopedist yaklaşımının etkisi 
altındadır.27

Cumhuriyet’in ilk yıllarından 1950’lere kadar ge
çen dönem içerisinde “ilköğretime” önem verilmiş, 
özellikle Latin alfabesinin kabulü ile bir anda “ca
hil” hale gelen halk kitlelerini okur-yazar yapmak 
için “Millet Mektepleri”, “Halk Okuma Odaları” ve 
“Halk Evleri” açılmıştır. Bu çalışmalara paralel ola
rak Ortaöğretim kuramlarında da değişikliklere gi
dilmiştir. Bütün eğitim faaliyetlerin asıl amacı ise, 
“inkılapların topluma benimsetilmesi”dir. Milli 
Eğitim bakanlarından Mustafa Necati Bey, “öğret
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m enlerin , C u m h u ri
yet inkılaplarını en  iyi 
yayan züm re o lduğu
na” inanıyor ve onlar
dan halka rehber olm a
larını istiyordu.28

Y ü k sek ö ğ re tim d e  
ise, 1933’lere gelinceye 
kadar hiçbir kayda de
ğer gelişme olmaz.
Cumhuriyet’e girerken 
“ilmi muhtariyeti haiz” 
bulunan İstanbul’daki 
D arülfünûn-ı O sm anî,
1931-32 yıllarında İsviçre Gelf Üniversitesi profe
sörlerinden Albert M alche’m hazırladığı ıslahat ra
poru doğrultusunda “ İstanbul Üniversitesi” olarak 
değiştirilir, hocalarının çoğu da kadro dışı bırakılır. 
Muhtariyeti sınırlandırılan yeni üniversitede boşalan 
kadrolara Alman, Macar, AvusturyalI profesörler 
doldurulur.29 Maarif Vekili Reşit Galip Bey’in ifade
siyle, artık “İstanbul Üniversitesi’ nin dünkü İstan
bul Darülfünunu ile hiçbir ilgisi yoktur. Üniversite 
yeni bir müessesedir. Geleneği kendisi ile başlaya
caktır.” Reşat Bey, Prof. Malche’a teşekkür ederek 
bitirdiği sözlerinde şu cümlelere yer verir:

“Özetle, yeni üniversite... milletin, devletin, cumhuriye
tin, inkılabın en hayati, en temiz maksatlar, ihtiyaçlar için 
bel bağladığı yarının devlet ve millet adamları olacak, bu
günkü gençliği, kaybedilmiş yüzyılları kazandıracak fikir 
ve ruh gücü ile yetiştirmek görevini başarmaya kudretli 
bir irfan yurdu olacaktır.”30

75 Y IL LIK  P R O JE : T E K T İP  İNSAN

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda Türk Milli Eğiti
m i’nin genel amacı şöyle belirlenir:

“Türk milletinin bütün fertlerini, Atatürk inkılap ve ilke
lerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk Milliyetçili
ğ i’ne bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi 
ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; 
ailesini, vatanım, nilletini seven ve daima yüceltmeye 
çalışan; insan haklarına ve Anayasa’mn başlangıcındaki 
temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hu
kuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve 
sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş 
yurttaşlar olarak yetiştirmek...”31

4. 11. 1981 tarihli Yüksek Öğretim Kanunu’nda 
da “yükseköğretimin amacı” aşağı yukarı aynı şekil

de ifade edilir.
Demekki, bugünkü 

eğitim sisteminin he
defi, bir avuç elit tara
fından “tepe”de oluş
turulan “sistem”e ve 
onun “resmi ideoloji
s i n e  teslim olmuş 
“ itaa tk a r y u rttaş la r” 
yetiştirmektir. Oluştu
rulması hedeflenen bu 
“ tek tip insan”ın pa
rolası ise şudur: “Göz
lerim i kaparım , vazi

femi yaparım .” !
Tek tipleştirilmiş yurttaşlardan beklenen, sadece 

vazifelerini yapmalarıdır. Devletine karşı “görev ve 
sorum lulukların ın” bilincinde olan ve “bunları 
dav ran ış  haline ge tiren ” yurttaşların birtakım 
“hak ların d an ” söz etmesi ve bunları aramaya yöne
lik davranışlarda bulunması ise, “T ürk  devletinin 
ülkesi ve milletiyle bölünm ez bütünlüğüne” yöne
lik bir tehdit olarak algılanmaktadır.

Bugün, mevcut eğitim kurumlanılın, özellikle de 
üniversitelerin amacı, bilimsel ve teknik araştırma
larda bulunarak ülkenin kalkınmasına katkıda bulun- 
makdan ziyade, “C um huriyet nesli” diye ifade edi
len resmi ideolojiye sıkı sıkıya bağlı “ tek tip insa
nın” yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Ancak, ikibin’e iki kala, “devletlilerimizin” kar
şılaştıkları manzara, onları ürkütmüştür. “Tektipleş- 
tirilemeyen”, robotlaşmayı ve muti vatandaşlar hali
ne gelmeyi istemeyen, haklarını ve özgürlüklerini 
arayan bir millet vardır karşılarında. “Laik eğitim” 
adı altında kendi inanç ve geleneklerinden koparıla
rak “dünya vatandaşı” yapılmaya çalışılan halk, ken
di eğitim kurumlarını oluşturmaya ve kendi inançla
rına saygılı nesiller yetiştirmeye kalkınca kızılca kı
yamet kopmuştur. Bir rektörün ifadesi ile “75 yıldır 
gerçekleştirilm eye çalışılan p ro je” tökezlemiştir.

Zira bu projede halkın değerlerine, geleneğine, 
inancına yer yoktur. Esasen II. Mahmud’dan beri 
uygulamaya konulan değişim programlarında, 
halkın istekleri, eğilimleri ve toplumsal gerçekler hiç 
de dikkate alınmamıştır. Topluma bir “elbise” biçil
miştir ve bu “nev-zuhur” libas halka zorla, giydiril
meye çalışılmıştır. Şimdi ise, halka dar gelen bu ucu
be kıyafet sağından-solundan yırtılmaya, patlayıp 
sökülmeye başlamıştır.

Latin harfleri halka fartıhlıyor.
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Oysa, değişim projeleri, bu toplumu “kendisi” 
yapan değerleri yani milletin alamet-i farikası olan 
“sabiteleri” koruyarak çağdaş gelişmelere ayak 
uydurmayı hedeflemeliydi. Değişim “yukarıdan 
aşağı” bir dayatma biçiminde değil, “aşağıdan 
yukarı” yani halkın desteğiyle ve halkın içinden 
başlatılarak gerçekleştirilmeliydi. Ama hayır! Öyle 
olmadı! Milletin kadim değerleri, handiyse toptan 
reddedildi; Batı uygarlığı ise, sorgusuz-sualsiz bütün 
curufları ile birlikte iktibas edilmeye çalışıldı.

Batı eğitim sistemi örnek alınarak açılan yeni 
okullar ise; bu dayatmacı zihniyetin bir ürünü 
olarak, halkın çocuklarını adeta zorla ellerinden alıp 
kendilerine yabancılaştıran, değerlerinden koparan, 
onları “Batının yeniçerileri” ya da “Avrupa’nın 
misyonerleri” haline getiren, toplumsal mutabakatı 
temelinden dinamitleyerek yeni nesilleri tam bir sos- 
yal-kültürel çatışma ve kaos ortamına sürükleyen, 
bir anlamda “kaleyi içten çökerten” kurumlar oldu
lar.

İmdi, cumhuriyet öncesinin 75 yıllık tecrübesine 
cumhuriyetten günümüze uzanan 75 yıllık tecrübeyi 
de ekleyerek 150 yıllık “zoraki batılılaşma” mace
rasını sorgulamanın zamanı gelmedi mi?

Üniversite rektörlerimiz, tarihimizdeki meş’um 
ulemâ-yeniçeri işbirliği ile kaldırılan kazanlara so
nucu gerçekleştirilen iktidar değişikliklerini hatırla- 
tırcasına, “istemezük” dedikleri bir iktidara karşı 
“şahlanışlarına” gönderme yaparlarken “bilimde 
şahlanışa” geçmek akılların köşesinden geçiyor 
mu? Yoksa bilimsel ve akademik yetersizliklerini ba
şörtüsüne karşı yürüttükleri militanca mücadele ile 
“örtmeye” mi çalışıyorlar?

Acaba bu inatlaşma Cumhuriyeti “cumhur”dan, 
üniversiteleri “ilim”den, eğitim kuramlarını da “öğ- 
renciler”den kurtarıncaya(î) kadar sürecek mi? ■
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BİR GÖNÜL ADAMINA...

Kanun diye topraklara sürüldü cebînler 
Kanun diye, kanun diye kanun tepelendi 

Tevfik Fikret

Adı: Nureddin Şirin
Suçu: Hizbullah örgütü sem

patizanı olup propagandasını 
yapmak.

Somut delil: Değişik konuşma 
bantları ve Kudüs Gecesi'ne pos
ter temin etmek. (Kasetlerin delil 
olmadığı dikkate alınırsa) poster 
temin etmek.

Hizbullah örgütü: Filistin'de, 
Filistin'in bağımsızlığı için kurul
muş bir örgüt.

Peki Nureddin Şirin, propa
gandasını yaptığı iddia edilen ör
güte üyeliğini kabul ediyor mu? 
Hayır. Sempati duyduğunu ve ör
gütün bir bağımsızlık mücadelesi 
vermesini desteklediğini açıkça 
söylüyor.

Karar:
a) Yasadışı çete örgütünün sa

ir efradı olmaktan, 168/2, 10 yıl. 
(Türkiye'de olmayan bir örgüt 
hangi mantıkla yasa dışı).

b) 3718 sayılı yasanın 5. mad
desine göre cezası 1/2 oranında 
artırılarak 15 yıl.

c) 81/1 maddesi uyarınca tak- 
diren 17 yıl ağır hapis cezası ile 
cezalandırılmasına...

...Kısaca, somut olarak, poster 
temin etmeye 17 yıl ceza.

İsrail’de Hizbullah üyesi olma
nın cezasını ise gazeteler 1 (bir) 
yıl olarak yazdı.

Verilen karar hukuki mi; yoksa 
28 Şubat sürecini yaşayan Türki
ye’nin ve Türkiye’deki hukukun

durduğu yeri belirleyen sembo
lik bir karar mı? Hemen aklıma 
Kemal Tahir’in dedikleri geliyor: 
"Komünizm propagandası yap
mak suçundan 14 yıl hapse 

mahkum olduğumda, doğru dü
rüst bir tek komünist kitap bile 
okumamıştım”. Kemal Tahir de o 
dönemde, Sovyet yazarlarının ro
manlarını vermişti, kardeşinin de 
aralarında bulunduğu askerî okul 
öğrencilerine. Ve bu eylem ‘ko
münizm propagandası' diye 14 
yıl ceza getirmişti.

Yıllar sonra cumhuriyetin 75. 
yılının kutlandığı bir dönemde ay
nı tutum bir başka kulvarda tekrar 
karşımızda. Yıllar geçmiş ama te
mel tutum değişmemiş ve düşün
ce bir adım dahi ilerleme kayde- 
dememiş. Devlet kontrolü dışında 
oluşan her eylemi, her kıpırdanışı 
“tehlike" sayma paranoyasını yö
netim, bazında hala koruyor.

Nasıl yıllar sonra Kemal Tahir 
bayraklaştı ise eminim gelecekte 
de Nureddin Şirin bayraklaşacak 
ve bu karar bir dönemin ibret bel
gesi olarak hafızalarda yeralacak- 
tır. Verilen bu karar ve çektiği acı
larla Nureddin Şirin artık, bir dö
nemin canlı tanığı, bir ara döne
min somut belgesi olarak aramız
da dolaşacak.

Ve eminim cezasını çekip çık
tıktan sonra da Nureddin, aynı sa
mimiyet ve gayretle fikirlerini sa
vunacak, haksızlıklara karşı dur
maya çalışacaktır. Zaten karar 
metninde de söylemiyor mu "Anı
lan örgüte sempatisini inkar etmi
yor.” diye?...

işte Nureddin budur! Gönül

adamıdır, samimidir, inancının 
mü’minidir. Birşeye inandımı so
nunu düşünmez. Adımını hesap
layarak atmaz; lokmasını paylaş
maz, sunar. Arkadaşlarının bir 
olay sonrası gözaltına alındığını 
gördüğünde, orada olmadığı hal
de polise gidip, “Ben de onlarla 
kalmak istiyorum.” diyerek kendini 
gözaltına aldırabilecek kadar sa
mimidir. Mahkeme diğer arkadaş
larından önce onu saldığında, içe
ride kalan arkadaşlarından birinin, 
evine gönderdiği haberi gecenin 
saat 2’sinde -daha kendi evine 
gitmeden- İstanbul’un bir köşesi, 
Sarıyer’e gidip iletecek kadar sa
dık ve vefalıdır.

Nureddin’in bu özelliğini bilen
ler onun bu kararla yıkılmayacağı
nı da bilirler. Eminim o direnecek 
ve bu sınavı da başarıyla atlata
caktır.

Trilyonları götüren insanların 
saygı görüp serbestçe dolaştığı 
bir ortamda, baklava çalan ço
cuklara yıllarca cezayı reva gören 
bir çarpıklık, kamu vicdanını hiçe 
sayan bir anlayış bir gün mutlaka 
adaletle yer değiştirecektir. O dö
nemde şimdi haksızlığa uğrayan
ların şu an olduğu gibi başı yine 
dik, gönülleri şimdi olduğu gibi yi
ne huzurlu olacaktır. Birşeyden 
daha eminiz ki haksızlık yapanlar 
utançlarından kendilerinde ayna
ya bakacak cesareti bulamaya
caklar ve vicdan azabı çekecek
lerdir.

Nureddin Şirin’e Allah’tan sa
bır diliyor, selam ediyoruz! ■

Ümran
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KAPAK
DIEU, SAGESSE, CONNAISSANCE ET L’UNIVERSITE

TANRI, HİKMET, BİLGİ VE 
ÜNİVERSİTE

Tş anrı, hiçbir şey öğrenmez. Ancak 
kendine döneni tanır Tanrı; bitki
den, hayvandan, insandan. İnsan 

herşeyi bilir, yani öğrenir. Tanrısal bilgi 
kuramı ile esprili bir şekilde söze başla
mak istedim. Cidden beşerî bilgi kura
mından çok farklı.

İnsanda öğrenmenin kaynağı, ihtiyaç
tır. Tanrı’da o da yok tabii ki. İhtiyaçlar 
biraz durulunca, bu sefer de estetik, yani 
merak gündeme girer yahut salt rastlan
tı. Bilgi kuramını sarıp kuşatan sorunsal
lar sayısızdır. Ancak bunlardan fayda ve 
bilinebilirlik ilk iki sırayı alıyor. Biline- 
bilirlik ise, bir yandan başlıkları, konu ya
hut gündemi, bir diğer yandan da meto
du çağrıştırıyor; çünkü bilinebilirlik bir 
manada tahkik olunabilirliktir, tahkike- 
gelirliktir.

Bilgi ile hüküm (vargı yahut yargı) 
arasındaki yakın ilişki de, onun acil ihti
yaç mertebesinde, elde mevcut her kay
naktan hemen aranmasına yolaçmıştır. 
Paylaşma ve kısasın ihtiyaçları asgariye 
indirdiği adalet sahası dışında da hükmün 
(beyan, fikir, prensip, vs...) sürekliliği, 
bilgi ile insan arasındaki bağı neredeyse 
göbekbağı düzeyine çıkarmıştır.

Bilgi sahasında üst baskılar (vahiy) ile 
alt baskılar (adalet ve çeşitlenen ihtiyaçlar 
dolayısıyla devinen hüküm kapsamı) tarih 
boyunca, hep çatışma içinde olmuştur. 
Vahy’in münferit olguların, öznel ihtiyaç
ların, nev’i şahsına münhasır vakıa ve va
kaların hepsine cevap verip veremeyeceği

tartışılırken, öğrenim (bügi) birikimine 
müracaat da had düzeylere erişmiştir.

Nakle konu öğrenim ile akla konu 
öğrenim de gerçek kategorilerdir. Bir yan
dan maziden kalan her kelime bilgidir, 
bir diğer yandan kişisel tecrübe karşısın
da, Existentialistlerin dediği gibi, saçma
lıktır; çünkü kişisel deneyimi izah edeme
mekte yahut yönlendirememektedir, yani 
ruhları istiap edememektedir.

Bugün bilgi insanı ile karşı karşıya- 
yız, yani sentetik insan ile. O, okunur ol
sun olmasın bilgi insanıdır; çünkü bilgi 
onun yaşadığı çağın her zerre toprağına 
sızmıştu'. İhtiyaçlar adeta meçhulleşmiş, 
anonimleşmiştir ve insan adeta soldat in- 
connu’dür (meçhul asker anıtı). Bilgi, ya
ni maziden kalan her kelime, yazılı olsun 
olmasın, her derde deva olamayabilmek- 
tedir, oysa kural olarak, olması gerekir. 
Demek ki bilgi birikimi eseri olan insan
ların ihtiyaçları da bilgi birikimi, yani 
hayli karmaşık olabilmektedir.

Bu meyanda bilgiye olan sosyal ihti
yaç sözkonusu değildir; bunların hepsi 
sübjektif (öznel) ihtiyaçlardır. Ancak bun
ların zaman zaman kümelenmiş gibi gö- 
zükebilmeleri yahut bir başka cephede bir 
hatibin ortak bir sonuca, ihtiyaca sesle
nebilmesi, o hissi vermektedir. Belli bir 
ortak ihtiyaç giderildikten sonra, yeniden 
öznel ihtiyaçlara, bireysel bilgi ve deneyi
me dönülecek ve doğal kurgu aynı şekilde 
sürüp, devinip gidecektir.

Selahattin
AYAZ
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bilg i ve  k u r u m sa l  bilg i

Bilgi ile kurum arasındaki rabıta 
çok eskidir. Sultan, bütün bilginin 
sahibidir.

Fakat o bilgi, nalbanta lazım 
olmayan bilgidir ve bir kitapta ya
zılıdır, yazılı bilgidir. Babanın 
oğula vasiyeti yahut nasihati da 
bilgidir, ama bir kitapta yazılı de
ğildir. Bir kitapta yazılı ilk bilgi 
vahiy’dir, yani en azından bu tabir 
peygamberlere hastır, ifade tama
men onların malıdır.

Sultanları aşan bilgi ola
mamıştır. Onlar bir kitapta 
yazılı her bilgiye, hep anında 
sahip olmuşlardır. Ve sonun
da, bir yandan artan ihtiyaç
ların bir diğer yandan da 
üretim fazlasının tesiriyle, 
yani basıncıyla, okullar oluş
muştur.

Okullar, öğrenimi kade- 
melendiren, notlandıran ve 
beraatlandıran resmî (sultana 
ait) kuramlardır ve son aşa
mada verilen öğrenimin, zahir 
ihtiyaçlara hizmet etmesi bile 
gözardı edilebilmiştir: Üretim 
fazlasının ulaştığı, etkinlik ve 
sanayiin, toplumsal zenginli
ğin ulaştığı tahayyül olunmaz 
düzeyler nedeniyle...

İşte, onun adı üniversite
dir. Üniversite, çok farklılaş
mış sorunlara çözüm olarak 
düşünülmüştür ve tabii ki 
maliyeti, her tür tasavvurun 
üzerindedir. Bilgi adına bilgi de ar
tık maliyeti üstlenilebilen bir taah
hüttür ve üniversitenin anlamı bu- 
dur; yani üniversite, toplumu ya
hut insanı rahat ettirmek yanın
da, yaratmayı da hedefleyebil- 
mektedir.

Batı’da üniversitenin topluma 
hizmet vermekle değil araştırma 
ile meşgul olduğu ağıza-sakız bir 
laftır ve kısmen doğrudur. Kıs
men; çünkü araştırma esasen bir 
devlet fonksiyonudur ve pek çok 
devlet kurumunca, bazan (maale

sef çok az zaman) üniversiter ko
ordinasyonla yürütülmektedir. Ta
bii hepsi üniversite mezunu ele
manlarca; yani, üniversitenin bir 
devamı da niteliğindedirler bu ku
rumlar...

Üniversite dışında bilgi üreti
lebilecekse, üniversitelerin haya
tiyeti tehlikeye girer. Ancak, tek
rar edeyim, o tür bilgi üreten kafa
lar, formel eğitim ürünleridirler ve 
o manada da üniversiteler yaşama
yı sürdürebileceklerdir. Şunu he
men belirtmek isterim: Üniversite

ler bir bilgi zirvesi değildirler, bel
ki olsa olsa bir beceri zirvesidirler, 
bir hazırlık devresidirler: Daha 
fazla bilgiye, daha fazla bilgi üre
timine.

Üniversite, çok pahalı bir yük- 
lenim olduğu için, bu reel bir so
rundur: Bütün sorunları anında çö
zen bir kurum değildir üniversite. 
Belli sorunları belli yaklaşımlarla 
kolaylaştırabilen, hafifleştirebilen, 
yahut çözebilen kafalar yaratmak
la yükümlüdürler; fakat eğer icra 
ve ifa organlarınca üniversiteye

havale edilen meseleler çok az sa
yıda ise, yahut müteaddit başarı
sızlıklarla en alt düzeye, yani sıfı
ra inmişse, üniversitelerin belli bir 
araştırıcı, zeki, bilgili kişiyi yetiş
tirme kapasiteleri de, sorgulama 
alanına girer, zamanla. Bu, tekrar 
ediyorum, ciddi bir sorundur ve 
üniversitelerin kaçamayacağı, kaç
mayacağı bir sorundur.

Üniversite, lüks bir kurumdur, 
yani mesleki bilgiyi aşar. O neden
le de üniversitelerden beklenti had 
düzeydedir: Beşerî kalite ve bilgi 

ve beceri düzeyi açısından. 
Bu ikisinin ademiyeti, mesle
ki bilginin affettirebileceği bu 
keyfiyet olmaktan çıkabilir; 
yani, nazik bir kurumdur üni
versite...

bilg i, m alum at, tekel
VE ÖZERKLİK

Üzülerek belirtmeliyim ki bu
gün, dünyanın her yerinde 
Üniversiter Koordinasyon ve 
Sınai Bilgi Akışı, yani qüni- 
versitelere bir yandan yöne
timlerin diğer yandan sanayi
in başvurması, bilgi alımı ve 
done verimi, tasavvur edile
bilecek düzeyin altındadır. 
Bilgi (knowledge) ile malu
mat (information) arasındaki 
kesin ayırımı varsayarsak bi
le, üniversite dışında cevelan 
eden, tedavül eden bilgi, 
azımsanacak düzeyde olmasa 

gerektir. Pek tabii buna, raporları 
eklesek bile, yazıya geçmemiş, ge
çirilmemiş bilgi varlığını (bilgi ta
kati) da eklemek gerekir.

Üniversite bilgi tekelini temsil 
etmemektedir. Bunu tehdit sayma- 
sak bile, nihai otorite olmak nok
tasında da şüpheler varsa üniversi
telerin hayatiyeti cidden tehlike al
tındadır. Sanayi ve teknolojiye, ya
ni refahı ve etkinliği sağlayan her 
alana bilgilenebilir eleman yetiş
tirmek, bir gün üniversiteleri kur
tarmayabilir; yani, salt bilgi, üni-

Üniversite bilgi tekelini temsil 

etmemektedir. Bunu tehdit 

say masa k bile/ nihai otorite 

olm ak noktasında da şüpheler 

varsa üniversitelerin hayatiye

ti cidden tehlike altındadır. Sa

nayiye ve teknoloji, yani refa

hı ve etkinliği sağlayan her 

alana bilgilenebilir eleman ye

tiştirmek/ bir gün üniversiteleri 

kurtarmayabilir; yani, salt bil

gi, üniversite yegane fonksi

yon olarak anlaşılm aya başla

nabilir.
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versite yegane fonksiyon olarak 
anlaşılmaya başlanabilir. Ayrıca, 
yukarıda değindiğimiz gibi, insan 
kalitesinin de üniversitelerle bir
likte yükseliyor olması, reel bir 
beklentidir, yani gerçekçi olup ol
madığı bir yana, aynıyla vâkidir. 
Nüfusa oranla yeterli sayıda üni
versite mezununun bir ülkeyi gül- 
lük-gülistanlık etmeseler bile az 
çok hale yola koymaları, cidden 
beklenmektedir. Bu da yoksa, du
rum cidden vahimdir, ki geri kal
mış ülkelerde (UDC-Under- 
dendoped Couatries) bu da 
aynıyla vâki gibidir; yani üni
versite mezunu olmakla bilge
lik (hikmet sahibi olmak) ara
sındaki, tasavvura konu, key
fiyet, bağlantı yahut köprü, 
bir türlü nedense gelişeme- 
mekte, vücut kesbedememek- 
tedir...

Şiddet tekelinin devlet 
elinde bulunduğunu söyleyen
ler, bilgi tekelinden bahisten 
hep kaçınmışlardır nedense.
O da devlet elindedir; ancak 
saray ve dâr’ul-fünun yanın
da, yani devlet kurumlan ve 
üniversite yanında, bilgiye 
dair iddiaları olan başka ku
rumlar da türemiştir: Binbir 
çeşit müşavere (danışma, ex- 
pertise/uzmanlık) kurumun- 
dan tutun da özel dedektiflik 
bürolarına kadar. Düşünürler 
(mesela Maximillian Weber) 
belki de bu nedenle, devletin 
bilgi tekeline işarette bulun
maktan içtinap edebilmişler
dir...

Her tür matbuat, o tekeli tehdit 
eder. Yazıya geçirilmiş herşey, o 
tekeli tehdit eder; yani bugün dev
let de üniversite de sayısız müsâ- 
bık içinden iki müsabıktırlar, bu 
bilinmek zorundadır.

Bir iki kelime de, uzun yıllar 
tartışıldıktan sonra terkedilen 
özerklikle ilgili olarak sarfetmek 
isterim. Özerklik, üniversite’nin 
istediği konuyu araştırabilmesi-

dir; yani istediği bilgiyi yazılı ha
le getirebilmesidir. İstediği bilgiyi 
istediği tarzda verebilmesidir: 
Müfredatını kendisi belirler ve 
münderecatı kendisi belirler. Rek
tör dışında hiçbir Allah’ın kulu, 
ders esnasında doktorun (öğretim 
üyesi) kapısını açıp, nasılsın iyi 
misin diye soramaz!...

Hal ve teori bu iken, pratikte 
ülkemizde çok farklı şeyler olmuş
tur: ABD’de, İngiltere’de, Fran
sa’da topluca derse girmemenin

Düşünmek gerekir ki, herşey bir 
yana, üniversite öğrencisi olmak 
ile cemiyet faaliyetleri, parti 
üyeliği, dergi ve gazete yazarlı
ğı, kitap yazarlığı, klüp üyeliği 
engellenmemektedir. Fikir yay
mak varken, slogan atmak, et
kinliği tartışılır bir girişim olarak 
tezahür etmiştir. Buna şiddet, 
yani tahammülsüzlük eklenmiş
tir ve başlıbaşına araştırma ko
nusudur. Derse girmek isteyenle
rin engellenmesi. O nedenle, ne
yin mücadelesinin verildiği anla
şılamadan, salt nausee (bulantı) 
nedeniyle, bir duvara (le mur) 
çarpılmış ve orada kalınmıştır.

cezası kayıtların silinmesidir ve 
aynı sayıda öğrencinin ithalidir;
yani o fakülte gerçek bir toplumsal 
hedefe hizmet ediyorsa, varlığı sa
hici ve hakiki ise! Türkiye’deki so
run ise şöyle gelişmiştir: Acaba 
rektör valiyi, vali de il emniyet 
müdürünü aramadan, yani onunla 
görüşmeden kampüse polis girebi
lir mi?

Bu soruya vereceğiniz cevap 
ne olursa olsun, şu çok câlib-i dik

kat bir konudur: Kimse üniversite
nin siyasi forum yaratabileceğini 
sorgulayamaz. Belki, cidden, en 
ciddi ve en yükseğini de yaratabi
lir üniversite siyasi forumun! An
cak, seminer (o da herhalde her yıl 
bir veya iki defa) dışında üniversi
te siyasi forum, bir ülkede bütün 
siyasi forum kurumlarının ölü
müne işaret olmak, Süleyman’ın 
birden ortasından kırılan asası ol
mak dışında birşeye alamet ola
maz!...

LA NAUSÉE ET LE MUR 
(BİR BULANTI VE BİR DUVAR)

Yani üniversite, siyasi forum 
kurumlarının, esasen sonun
cusudur, aliyy’ül-a ‘ lâsı olsa 
bile! Düşünmek gerekir ki, 
herşey bir yana, üniversite 
öğrencisi olmak ile cemiyet 
faaliyetleri, parti üyeliği, der
gi ve gazete yazarlığı, kitap 
yazarlığı, klüp üyeliği engel
lenmemektedir. Fikir yaymak 
varken, slogan atmak, etkinli
ği tartışılır bir girişim olarak 
tezahür etmiştir. Buna şiddet, 
yani tahammülsüzlük eklen
miştir ve başlıbaşına araştır
ma konusudur (intolerance). 
Hele hele bir hata yapılmıştır 
ki, izahı cidden mümkün de
ğildir: Derse girmek isteyen
lerin engellenmesi. O neden
le, neyin mücadelesinin ve
rildiği anlaşılamadan, salt 
nausee (bulantı) nedeniyle, 
bir duvara (le mur) çarpılmış 

ve orada kalınmıştır...

BEŞERÎ KALİTE, 
BİLGİ İNSANI, 
MUHTAR BİLGİ

Ünivesitenin muhtariyeti, bilgi 
ile yakinen alakalıdır; üniversite 
bilgiye sahip olmakla muhtardır ve 
yeni insanı, yani bilgi insanım ye
tiştirmekle de yükümlüdür. Bilgi 
insanı, ta aydınlanmaya kadar,
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XVI, XVII. yüzyıllara kadar geri 
gitse bile, atom bombası ile (1945) 
ortaya çıkmıştır. Artık çağ, bilgi 
çağıdır ve tarih, tenbih olunmuş 
tarihtir; tarih izlenim cidir ve ar
tık bilgilenmiştir. Kişisel ve top
lumsal sorunlara intibak, uyum, 
yani adapte olabilm e bilgi ile ola
cağı gibi, bilgilenmiş tarih de yep
yeni sorunlar yaratabilecektir. İşte, 
üniversite bu yepyeniliklere hazır
lıklı tipi yetiştirmek zorundadır. 
Buna insiyatifi de eklersek, yani 
karar verebilme (yahut karar ala
bilme, adapte olabilme) yetisini de 
eklersek, sorunun ciddiliği ve üni- 
versiter konumunun nezaketi iyice 
kendini belli edecektir...

İNİSİYATİF, SÂİK,
BİLGİ VE İLETİŞİM

Üniversite mezununun en zor du
rumlarda karar verme yahut veril
miş kararlara uyum sağlama, inisi
yatiflerin dağılımını bilebilme, ye
ni durumların, yeni konumların 
(context), yeni sorunların (prob
lem) adını koyabilme... gibi özel
likleri olacaktır; bunlann ademiye
ti üniversite varlığın bekâsını teh
dit eder! Temel beşeri sâikler, sev
gi, ümit ve korku, sevinç ve heye
can sabit kalmak üzere üniversite 
mezunu, salt konumdan, salt top
lumsal düzeyden, yani salt tarihten 
(bilgilenmiş tarihten/imbued his
tory, infused history, historical 
impressionism) kaynaklanan sorun 
ve konumları da, yani birikimlerle 
gelen patlamaları da isimlendire- 
bilmeli ve kontrol altına alabilme
lidir. Aksi takdirde, genç üniversi- 
ter varlığın anlamı, boşalmaya uğ
rar! Gerektiğinde liderlik işlerini 
de üstlenebilmelidir. 60’ların kli
şesiyle, bilgi inşam, bilgili insan 
değildir, hangi bilgiyi nerede bula
bileceğini bilmelidir.

Sağlam bir kavramsal alt yapı 
ve muntazam soyutlama kabiliye
ti, üniversite mezununun kazanmış 
olması gereken niteliklerdir, vasıf

lardır. Ferdî yetenekleri değerlen
direbilme yetisi de bu vasıflardan
dır. Başkalarını kâmilcn tanıma
yan insan, adem-i muadelet nede
niyle, kendini asla tanıyamaz ve 
değerlendiremez; yani tahrik ede
mez, harekete geçiremez. Bunun 
için gerekli tüm kategoriler üni
versite mezununa kazandırılmış 
olmalıdır, bu üst yapıya biz dilsel 
alt yapı diyoruz, yani asgari or
yan t asy on manasında.

Bilgi kategorileri, üniversite ta
rafından tam kapsanmış olmalıdır: 
Done türü bilgi (malumat, data) 
değil, bilgi alanlarından bahsedi
yorum. Bütün araştırma sahaları 
üniversite mezununun hafızasında 
mahfuz olmalıdır, ama akla gelebi
len tüm sahalar! Köprü ya da viya
dük demeden, su geçişleri ve ka
ra geçişleri diyebilmelidir, üniver
site mezunu (water passages and 
precipicer/land passages); yani dar 
açı, dik açı demeden, açı diyebil
melidir. Biz bunlara standart ka
tegoriler yahut kategorik for
masyonlar adını vermekteyiz. İs
yan yahut devrim demeden, itiraz 
demeyi öğrenmiş olmalıdır üniver
siteli.

BİR ZAMANLAR RÜYA IDI

Bilgilendirilmiş bir tarih (infuse), 
rasyonel (beşercil) bir tarih, yani 
kadersiz, kısmetsiz, tesadüfsüz ve 
belki travmasız, şoksuz bir tarih, 
pozitivistlerin rüyası idi; bugünün 
vakıasıdır. Bir zamanların Tani 
Mara’sı (Yalnız Rüzgar) bugünün 
Tsu Nami’sidir (Okyanus Dalgası, 
Pasifik Dalgası). Eskiden acı he
men acıydı ve tatlı hemen tatlıydı. 
Bilgici tarihin ise tadının ne zaman 
patlak vereceği bir meçhuldür. Bir 
hata, kırk-elli yıl sonra, sahibine 
dönebilmektedir ve tanınmaya hiç 
ihtiyaç duymadan. Eskiden olgu
larla insiyatifler arasında bir rabıta 
kurmak olası idi; bugün insiyatif
ler toplamının hayat şemasının ta- 
mamiyetini taradığını zannetmeye

pek imkan yok; olay olayı yaratı
yor. Bugün yarını, dün bugünü ya
ratıyor ama aynı kolaylıkla dün 
yaşayanlar bugünü yarattı diyemi
yoruz. Bugünün insiyatif sahipleri, 
mühürleri, damgaları, yarını yara
tanlardır diyemeyiz kolay kolay; 
çünkü tarih bilgilenmiştir. Doğal 
ve vahyî tesirlerin de tam olarak 
silindiğini kabul edemeyiz. İşte bu 
hengamede, tarih ile toplum, tarih 
ile birey arasında, yani kaderle in
san arasında tamponluk görevi dc 
üniversitenindir. Bu konudaki acz 
de, gene, üniversiter varlığa yö
nelik bir tehdittir...

il e t iş im  DOKUSU VE 
KÜMÜLATİF ORYANTASYON

Tarih bilgilenmiştir ve kendini ya
ratabilmektedir. Yüm süreçlerin 
matematik (arithmetical) bir topla
mı olmak görüntüsünü de verme
mektedir (muhtemelen geometrik 
bir toplamdır). Tüm süreçlerin bil
gisi ona yetişemeycbilir ve Tof- 
ler’un Dalgalar'ı ve Dâniken’in 
Tanrıları onda boğulabilir. Üni- 
versiter varlıktan beklentiler, ay
nı oranda artabilecektir.

Özellikle, etkin iletişim her öğ
rencinin kazanmış olması gereken 
bir meleke, bir vasıftır. Bu yetinin 
kazanılmış olmasının bellibaşlı 
göstergesi, doğru yönelişler (ori- 
entations) ve doğru tarz, tavır, tu
tum ve üslûplardır. Çalışma mantı
ğı, çözüm mantığı, zıtlaşma mantı
ğı ve belki daha yüzlerce mantık, 
etkin iletişimin vazgeçilmez şube
leridir.

Asrın genel ruhu (zeitgoist), 
gelişim ve değişim mantığı, dünya 
konjonktürü, her üniversite öğren
cisine bir nebze yansıtılmış olma
lıdır. Aksi, üniversiter varlığa yö
nelik bir tehdittir. W erner von 
B raun’u tanımamanın, onun hayat 
hikayesini ezbere bilmemenin, bir 
toplumun başına neler getirebile
ceği artık meçhuller meçhulü
dür...«
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_________________________________ GÜNDEM
BİR SÖYLEŞİDEN İZLENİMLER

BUNU DA BAŞARDINIZ
TEBRİKLER!

elirli üniversitelerin bazı fakül
telerinde uzun süreden beri ya
şanmakta olan başörtüsü yasa

ğı, 28 Şubat süreciyle ülke genelinde 
bütün üniversitelere yayıldı. Sözkonusu 
yasakçı uygulama; bununla da kalma
yıp, başörtüsüne belirli bir siyasi misyon 
yükleyerek, sırf inancı uğruna başını ör
ten insanları toplumsal yaşamın dışına 
itmeye yönelik bir tutum içine girdi.

Özel üniversitelerden dershanelere, 
ehliyete kadar sıçrayan bu uygulamanın 
kapsamının nereye kadar uzanacağının 
belirsizliği, toplumsal bir endişeye ne
den olmaktadır.

Büyük çaba ve fedakarlıklar sonunda 
üniversiteyi kazanma başarısını göste
ren öğrencilerin “hukuka aykırı” bu 
engellemeler karşısında nasıl davranma
ları gerektiği hususunda görüşlerine 
başvurduğumuz Hukukçular Derneği 
başkanı avukat Necati Ceylan, şunları 
söyledi:

“28 Şubat’tan itibaren yoğunluk ka
zanan ve tek partili dönemi andıran bu 
uygulamaların hiçbir hukuki dayanağı 
yoktur. Asıl mesele, İslâmi uyanışın art
masından duyulan endişe ve siyasi are
nada büyük bir infiale neden olan çete
lerle ilgili gündemi saptırmaya yönelik 
‘ortamı bulandırma’ girişimidir. Ne
den ben kapıcıyken, odacıyken herhangi 
bir rahatsızlık duyulmadı da doktor,

avukat olduğumda önüme bu engeller 
çıkarıldı? Yapılan uygulamalar, belirli 
güç odaklarını arkasına alan sömürü dü
zeni yanlısı kişilerin keyfî dayatmaların
dan başka birşey değildir. Bunlar gayr-i 
hukuki dayatmalardır ve yapılacak tek 
şey hukuki mücadele olmalıdır. Eğitim, 
din ve vicdan özgürlüğümüzü her yerde 
ve herkes karşısında ifade edebiliriz, bu 
suç değildir. Asıl suç, bu haklarımızın, 
kapı önüne polis dikilerek engellenme
sidir”.

Ceylan, kayıtlar sırasında öğrencile
re imzalatılan taahhütnamelerin hiçbir 
gerekçesinin olmadığını, bunun tama
men keyfî bir zorunluluk haline getiril
diğini, bunların imzalamaları halinde, 
girişilen hukuki mücadelede karşılarına 
aleyhte delil olarak çıkacağı hususunda 
öğrencileri uyardı.

Öğrencilerin, karşılaşacakları her
hangi bir engelleme durumunda yapabi
lecekleri ilk işin şahitlerin de imzasını 
taşıyan durum tesbiti yapmak olduğu
nu söyleyen Ceylan, sivil polislerin öğ
renciler arasında dolaşarak onları dinle
dikleri hususunda yayılan söylentinin 
psikolojik sindirme maksadı taşıdığını 
ve böyle bir durumda dahi sözlerin suç 
ifade edemeyeceğini belirtti.

Hukuk alanında yapılan mücadelede 
hangi noktaya gelindiğini sorduğumuz Ruhiye SPOR 
Ceylan şu açıklamayı yaptı Şerife B. KARAKAYA
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“Açılan bazı davalarda kazanılan yürütmeyi dur
durma kararı, bölge idare mahkemesi tarafından ip
tal edilerek sorun hukuki bir çıkmaza sürükleniyor. 
Bu çıkmazlar neticesinde başvurmak zorunda bıra
kıldığımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde, 
Türk delegenin yanlış yönlendirmesi sonucunda Al
manya eğitim sistemi örnek gösterilerek sanki Türki
ye’de de laik ve ruhban okulu ayırımı varmış gibi bir 
izlenim oluşturulmuş ve imzalatılan taahhütnameler 
ileri sürülerek burada da bir tıkanmaya sebebiyet ve
rilmiştir”.

Av. Necati Ceylan son olarak bu mücadelenin

başarıya ulaşacağına olan inancının tam olduğunu 
söyledi ve bizlerin moralinin bozulmaması gerekti
ğini vurguladı.

Toplumun büyük bir kesimini içine alan bu ya
sakçı uygulamaya kulaklarını. tıkayan, yapılanları 
meşru imiş gibi lanse ederek bir TV kanalından “So
kakta yürüyenlere karışılmıyor.” sözleriyle duyarsız
lığını dile getiren bir milletvekiline, sokakta durdu
rularak “Bu zamanda bu başınızdaki da ne?” soru
suna muhatap bırakılan bizlerin cevabı: “Bunu da 
başardınız! Tebrikler!”.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulunun 09.07.1998 tarihli 
Toplantısında Alınan Karar:

1- İstanbul Üniversitesi öğrencileri, kılık ve kıyafet ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi ve Yüksek 
Yargı Organlan tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki ilke ve kurallara uymak 
mecburiyetindedirler.

2- İstanbul Üniversitesi öğrencileri, İstanbul Üniversitesi kuruluş ve birimlerinde ve İstanbul Üniver
sitesine ait mahallerde, herhangi bir dini, mezhebi, ırkı ve siyasi ve ideolojik,eğilimi simgeleyen 
veya çağrıştıran kılık ve kıyafet içerisinde bulunamazlar.

3- İstanbul Üniversitesi öğrencileri, kayıtlı bulunduklan Üniversite kuruluş ve birimlerinde, mesleğin 
gereği olarak belirlenmiş özel kılık ve kıyafetlere ilişkin kurallara uymak zorundadırlar.

4- İstanbul Üniversitesi öğrencileri tarafından Üniversite kuruluş ve to  timlerine verilen fotoğraflar, 
"önden", "başı ve boynu açık", öğrenciyi kolaylıkla tanıtabilecek şekilde ve son altı ay içerisinde 
çekilmiş olacaktır.

5- Yukarıda belirtilen hususlara aykırı davranışta bulunanlar ile bu gibi davranışları söz, yazı veya ey
lemleriyle teşvik edenler veya destekleyenler hakkında Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin 
Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılır.

Aşağıdaki boşluğa "Yukarıda belirtilen İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararlarını 
okudum, bu kararlara kesinlikle uyacağımı taahhüt ediyorum" yazıp imzalayınız.
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EKONOMİ VE AHLAK
İNCELEME

A hlakın ekonomik yapımızı sars
ması normativ kuralların “Zen- 
ginleşmeyi bırakın ve fakirleşin 

ki kurtulasınız!” yönelimli bir kategorik 
impératif (buyruk) getirmesinden kay
naklanmıyor; yani ahlak, “bir lokma bir 
hırka” zihniyetini taşıyan bir iktisat for- 
mülasyonu yapmıyor. Ama ahlak; insanı 
pergelin sabit ayağı gibi merkeze koyup, 
“Ahdi tutun!” kelimesini ise alabildiğin
ce açılmış pergelin serbest ayağı şeklin
de kullanarak çemberini geniş tutmak 
istiyor. Kitabın beyanına göre Allah 
hem peygamberlerinden (3/81) hem de 
kitap verilen kavimlerden (3/187) ahid 
aldı. Başka bir yerde şöyle buyurdu: 
“Ahdi de yerine getirin; çünkü ahidden 
sorumlu tutulacaksınız”. (17/34) Ahdin 
ne olduğu tafsilatlı olarak açıklanmıştır: 
Şirk koşma, ana-babana kanatlarını in
dir, akraba-yoksul ve yolcuya haklarını 
ver, saçıp savurma, fakirlik korkusuyla 
çocuklarını öldürme, elini boynuna as
ma (cimrilik yapma), zina etme, haksız 
yere adam öldürme, yetim malı yeme, 
sözünü yalan çıkarma, doğru ölç ve tera
zini düzelt, bilmediğin şeyin ardına düş
me (zan etme), tevazu göster-kibirlen- 
me! (17/23-37) Ahdin ilkelerinde; insa
nı fakirleşmeye sevkeden iktisat zihni
yeti değil, tersine bireye yüklenmiş me
suliyetlerin iktisadi ağırlıkları gözlen
mektedir. Ana ve babaya hem iaşeleri 
hem de düşkünlükleri dolayısıyla bak
mak (modern toplumun başından savdı
ğı en önemli mesuliyet) sosyo-ekono- 
mik karakteri nedeniyle gerçekte bireye

külfet yükleyicidir. Akraba, yoksul ve 
yolcuların haklarının kesilmesi; fakirlik 
korkusuyla kürtaj; yetim malı yemek; 
terazide hile yapılması; asalet tasavvu
ruyla öncelik sahibi olmak gibi eğilim
ler de engellendiğinde bireye külfet 
yükleyicidir. Dolayısıyla ahlak “bir lok
ma bir hırka” eğilimi nedeniyle değil, 
getirdiği ilkelerin toplumdaki herkesin 
hakkını kollayıcı karakteri nedeniyle fa
kirleşmeyi çağırmaktadır. Sözkonusu 
mesuliyetleri “başa gelenler” şeklinde 
değerlendirmekteyiz. Lokman, oğluna 
öğütte bulunurken, “Namazı kıl, iyiliği 
emret, kötülükten vazgeçir ve başına ge
len (bela) için sabret!” (31/17) der. Ki
tap, ahdin tutulması (ahde vefa) ile eko
nomik gelişme arasında çelişkinin habe
rini vermiştir: “Onlar verdikleri sözü ar
kalarına attılar ve ona karşılık birkaç pa
ra aldılar”. (3/187) Diğer deyişle ahdin 
reddi kötülüğe, kötülük de iktisadi bü
yümeye zemin açmaktadır.

Ahlakın temel aldığı insan, tembel- 
asalak ve ihtiyaçları minimize etmiş ol
duğu için tüketimden ‘arınmış’ dindara- 
neliği yansıtmaktadır. Hatta kitap; “Yer
deki herşeyi sizin için yaratan O ’dur!” 
(2/29) diyerek insanın mülkiyetle ilişki
sinin varlığını ve bu mülkiyetin ancak 
insan eliyle idare olunacağını; yani ya
ratılanların haklarının-mallarının pay- 
laştırılmasında insanın idarecilik (halef) 
vasfının kaçınılmazlığını bildirmiştir. 
Böylece insanın mallarla ilgili bir prob
lemi kalmıyor ve fakat malın tasarrufu 
problem alanından kurtulamıyor. İnsa-

Haluk
BURHAN

KASIM 1998 ■ 2 9



Milyarlarca mü'minin varlığı 'Medi

ne'nin olgusal varlığını tahakkuk ettir* 

meyecektir. D olayısıyla 'M edine'de 

yaşam ayan topluluk ve cemaatların 

'Medine'de yaşıyor imiş gibi pratik 

yönelişlere sapm aları, zihnin çarpıl

ması veya zihnin bedene yabancılaş

ması şeklinde tanımlanabilir. 'Medine 

toplumu' ortaya çıkmadıkça Muham- 

med (a.s.v) halâ Mekke'dedir.

nın malın tasarrufu ile ilgili hakları yerine getirme
mesi iki şekilde vukubuluyor: Biri mal üzerinde ha- 
leflik vazifesini mutlak mülk telakkisine çevirdiği 
maddeci eğilimidir. Kitap mezkur yönelişi şöyle tas
vir eder: “O ki mal yığdı, onu saydı durdu. Malının 
kendisini ebedi yaşatacağını sanır!” (104/2-3) Diğer 
yönelim ise ruhbanlıktır: “İcat ettikleri ruhbanlığı, 
biz onlara yazmamıştık, yalnız Allah’ın rızasını ka
zanmaları için (kendileri icat ettiler), fakat ona gere
ği gibi de uymadılar”. (57/27) Elmalılı Hamdi, tefsi
rinde ruhbanların rahipliğe dair ilkelerden sapmala
rını “Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların 
mallarını haksız yollardan yerler ve (insanları) Allah 
yolundan engellerler” (9/34) ayeti ile tefsir eder ve 
rahiplerin ruhbanlık bahanesiyle hazine toplamaya, 
şirke ve ahlaksızlık yapmaya kalkıştığını söyler.

Günümüz îslâmcılığı açısından delillendirilmiş 
bir sonuç asr-ı saadet müslümanlarının büyük ha
cimli servet sahibi (sermayedar) olarak temayüz et
tikleri ve dinin girişimciliği-ticareti teşvik ettiği hük
müdür. Asr-ı saadet döneminin, girişimcilik-ticari 
kârın övülmesi doğrultusunda değerlendirilmesi We- 
beryen iktisat zihniyetinin tarihi okumada araçsallaş- 
tırılması dolayımında ele alınmalıdır. Gerçekte ilk 
dönem müslümanlarının sermaye birikimi ile ilgili 
çalışmalarda hiçbir zaman unutulmamış dönüm nok
tası olarak fetihlerin vurgulanmış bulunması mani
dar sayılmalıdır. Cengiz Kallek, “Bizans ve Sâsânî 
imparatorluklarından Medine merkezli İslâm toprak
larına transfer edilen servet, Amerika kıtasının keşfi
nin ardından Avrupa ülkelerine akıtılan değerli ma- 
denlerinkine benzer etkilerde bulunmuştur.” (Kallek, 
1997:213) der. Diğer yandan Kallek, hicret sonrası 
oluşturulan idari yapının müslümanların birbirini sö

mürmesini engelleyen iktisadi düzenlemelerini fetih- 
çi pratikten bağımsız yaklaşımla ele almakta ve o dö
nemin hisbe, işçi-işveren sendikası, sanayi-ticaret 
odası gibi teşkilatları ve iktisadi birlik/topluluklarını 
geliştirmelerini tavsiye etmektedir (Kallek, 
1997:218). Bizim yaklaşımımız ise hicret sonrası 
idari yapının fetihçi özelliğini çözümlemeden adalet
li bir iktisat zihniyetinin tesis edilemeyeceği, İslâm- 
cılığın muştuladığı girişimci tipinin de global serma
yenin kutsalı bulunmayan iştihasının hizmetkârı ha
line döneceğidir. Muhammed (a.s.v) peygamberin 
tatbik ettiği cihadın, sömürgeler çağı talancı ve ça
pulcu servet hırsına matuf bulunmadığı kesindir. 
Muhammed’in (a.s.v) getirdiği cihad ticari ilişki ve 
üretim dinamiğinin İslâm toplumlarınm dışındaki 
toplumsallıklardaki istismarı kıramamasının tabii bir 
neticesidir. Müslümanların kendi aralarında birbirle
rini sömürmemesi için tatbik ettikleri iktisadi düzen
lemeler, yeryüzünün bütünü düşünüldüğünde son 
derece cılız, realite dışı ve ölü hüküm kabilinden sa
yılacaktır. Yeryüzündeki iktisadi işleyiş, faiz, kara
borsa, tekelci üretim ve tüketim teknikleri, manipü- 
lasyon (reklam), insan onuruna aykırı malların üre
tim ve satışı, haksız rekabet vs. gibi metodlarla çalı
şırken İslâmcıların (“Anadolu kaplanlan”nın) sözko- 
nusu pazarı yalnızca kaliteli, ucuz, dünya pazarına 
sunulacak kadar yoğun bir üretimle “değiştirebile
cekleri” hayal olsa gerektir. Aslında adil iktisadi ya
pı Muhammed (a.s.v) peygamberin hicret sonrası 
uygulayabildiği düzenlemelerle ortaya çıkmış olup, 
bu da İslâmî cihadın toplumların kapitalist kurum
laşmalarını kırabildiği oranda mümkün olabilmiştir. 
Diğer deyişle faiz, stokçuluk, karaborsa, tekel, hak
sız rekabet, haram ve hileli mal arzı, zihin yıkama fa
aliyetleri cihadla yıkılmış ve husule gelen boşluk in- 
fak, zekat, hak sahiplerine yardım gibi emirlerle mü
essese haline getirilmiştir.

Diğer taraftan bugün yeryüzünde “cihad” namı 
altında hareket eden irili ufaklı pek çok örgüt/toplu
luk da Muhammed (a.s.v) peygamberin metodoloji
sine mutabık bir görünüm arzetmemektedir. Cihad- 
sız iktisadi işleyiş nasıl indirgeme ise toplumları ka
pitalist kurumlaşmanın saydığımız faaliyetlerinden 
(faiz, stok, tekel, manipülasyon, haksız rekabet, vs.) 
kurtaramayan cehdler de zorbalık, terör (entegrizm) 
veya ulus-devlet maslahatları kabilinden indirgeme
ler sayılmalıdır. Gerçekte ‘Medine toplumu’nun al
gılamaları ile hareket etmekte bulunan tüm yorum- 
laştırma denemeleri (sanayileşmeci girişimcilik ve 
tedhişçi marjinallik) mekansız zihin faaliyetleri ola
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rak değerlendirilmelidir. Her iki yaklaşım açısından 
da ‘Medine’nin olgusal temaları mevcut değildir. Di
ğer yaklaşımla milyarlarca mü’minin varlığı ‘Medi
ne’nin olgusal varlığını tahakkuk ettirmeyecektir. 
Dolayısıyla ‘M edine’de yaşamayan topluluk ve ce
maatların ‘Medine’de yaşıyor imiş gibi pratik yöne
lişlere sapmaları, zihnin çarpılması veya zihnin be
dene yabancılaşması şeklinde tanımlanabilir. ‘Medi
ne toplumu’ ortaya çıkmadıkça Muhammed (a.s.v) 
"hâlâ Mekke’dedir.

Mekke’nin ekonomi-politiği hakkında tafsilatlı 
kaynaklara rastlamak mümkün değil; fakat Mekke 
koşullarında ideolojiden arınmış bir sermaye yapısı 
bulunmadığı Muhammed (a.s.v) ve arkadaşlarına 
uygulanan ticari ve sosyal yalnızlaştırma politikasın
dan çıkarılabilir. O dönem müslüman sermayesini 
eriten tek faktör Kureyş politikaları değildi; ekono
mik yapı köleci düzenin dinamiklerini yansıttığından 
büyük sermaye sahibi m ü’minler servetlerini, toplu
ma rağmen müslümanlaşmış kölelerin azat edilmesi
ne tahsis ettiler. Ashabın bir kısmı ise iktisadi faali
yetlerine nihayet vererek Habeşistan’a sığındı. Böy- 
lece Muhammed (a.s.v) peygamberin bağlıları Mek
ke toplumunun sınıfsal yapısı bakımından kabul edi
lebilir bir zenginliğin sahibi konumundan hızla 
uzaklaştılar. Hatta tecrit sırasında açlık öyle bir sevi
ye kazanmıştır ki kadınlardan birinin kurumuş deri 
parçasını suda kaynatıp içeceği için sevindiği siyer 
kitaplarında anlatılagelmiştir. Boykot sırasında Mu- 
hammed’in (a.s.v) kabilesi Benî Hâşim ve akrabala
rı Benî Muttalib ile konuşmak, kız alıp vermek, alış
veriş yapmak yasaktı. Kureyş’in baskı politikalarına 
ve müslümanların ekonomik zayıflıklarına rağmen 
ilahi bildiri, insanları, kendilerinden daha muhtaç in
sanlara yardım etme mesuliyetinden azat etmemiştir. 
Müslümanların fakirleşmesi veya toplumdaki fakir 
kesimlerin hızla Peygamber’e iman etmesi sünnetul- 
lah gereğidir. Tıpkı Nuh (a.s) gibi Muhammed (a.s.v) 
de kavmi tarafından fakir, zayıf, “ayak takımı” diye 
nitelenen insanlardan oluşmuş cemaatı nedeniyle 
eleştirilmiştir:. “Kavminden ileri gelen inkarcı grup 
dedi ki: “Biz seni de bizim gibi insan görüyoruz ve 
sana bizim basit görüşlü ayak takımımızdan başkası
nın uyduğunu görmüyoruz!" (11/27); "Dediler ki: 
“Sana bir sürü bayağı kimseler uymuşken biz sana 
inanır mıyız!” (26/111) Kureyş ve diğer peygamber 
görmüş kavimler nebilerin getirdiği dinin toplumda
ki sınıfsal yapıyı onaylamasını ve fakirlerle kendi 
aralarındaki eşitsizliği korumasını diliyorlardı. Dola
yısıyla İslâmcıların müslümanların zenginleşmesi ile

ilgili taleplerini, ekâbirin (dünya ekonomik sistemi) 
modern zamanlarda nebilere yapılan eleştirileri yine
lemelerine karşı çarpık bir savunu şeklinde değerlen
dirmek gerekir. Esasen bugünkü dünya ekonomik 
sistemi içinde dinî kaygılarla oluşmuş bir iktisat 
perspektifi ortaya koymak da mümkün görünmüyor. 
Ancak bu cümleyi karamsarlığın ifadesi değil, duru
mun tesbiti kabilinden kaleme aldığım unuaümama- 
lı. Bizce İslâmcılar iktisadi alanın faizli muameleler
den arındırılarak îslâmileştirilebileceği gibi bir yan
lış kanaat geliştirmiş dürümdalar. Aslında İslâmcıla- 
rın ucuz işçi istihdamları, tekel karakterli yatırımlara 
(Petlas gibi) talip olmaları, sabit ve parası olanın gi
rebileceği pazar talepleri (Cengiz Kallek, asr-ı sa
adette Nebi’nin sabah erken gelenin tezgahını koy
duğu ve haraç vermediği pazar yerini kurduğundan 
sözeder. blcz. 1997:191), topluma rağmen büyümüş 
sermaye birikimlerine (Özal’m “Ben zengini seve
rim.” sözü muhafazakarlığın iktidara yansıması şek
linde düşünülebilir) hoşgörüyle yaklaşmaları, oluş
turdukları tüketici tipiyle sosyal pazarlık (mücadele) 
gücü elde etmek istemeleri (İslamcılar zaman zaman 
coca cola, abbate gibi markaları tüketmeme kampan
yaları düzenlediler) “piyasa”nın değiştirilmesi prob
lemiyle ilgilenmediklerini gösteriyor. Sözkonusu 
eğilim nedeniyle İslâmcılığın sermayeyi piyasaya 
kazandırma bakımından aracılık hizmetinde bulun
duğu söylenebilecektir. Bu, İslâmcıların kurumsal-

Müslümanlar dünya ekonomisini dünya 
pazarına maS arzeden büyük ölçekli üre
tim yapılarıyla karşılamaya çalışıyorlar. 
Oysa dünya ekonomisi müslümanların 
eşyaya bakışlarının değişmesiyle de kar
şılanabilir. Bir an için yeryüzündeki açlar 
doymadan tok kalkmamamın, evsizler ev 
edinmedikçe ikinci bir ev için para birik
tirmemenin, ağlayan kalmadıkça gülme
menin eylemini koyabileceğimizi düşü
nün. O an bize ihtiyaçmış gibi gelen şey
lerin ne kadar gereksiz olduğu, tüketme
miz için üretilenlerin stoklara dönüştüğü 
ve ahlakın ekonomiden izzetli olduğu 
aşikar kılınacaktır.
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laşmalarının, ahlak çıkışlı dayanışma ürünleriyle de
ğil, kâr hedefleyen ticari bloklaşmanın neticeleriyle 
bağlantı kurulduğunu ifade etmektedir. îslâmcıların 
eğitim, sağlık, bilişim, sanayi, zincir-market, vb. gi
bi yatırımları “kendiliğinden modernleşme”nin elde 
edilebilirliğinin çabasını veriyor. Yani saydığımız 
kurumlaşmaların tümü de dikte edilen, dayatılan mo
dernleşmenin elit kültürüne ve politik tavırlarına ta
vır koyarken gerçekte daha demokratik, katılımcı, 
çoğulcu yaklaşımlarla aşağıdan yukarıya ucu serbest 
bırakılmış bir seçkinleşmeye geçilmesini gündeme 
getirmek istiyor. Böylece modernleşme çabaları açı
sından çatışma, modern değerler bağlamından çüca- 
rılmış bulunuyor. İslamcıların “çarıklıların Ulus’tan 
Kızılay’a geçişini yasaklayan” politikalarla çatışma
ları kendilerinin “modernleşmeyi reddettikleri” fikri
ne dayanmakta. Erken Cumhuriyet elitlerinin “her 
semte bir milyoner” , “asri medeniyetin seviyesine 
erişmek”, “kalkınmak”, “Türk’ün mâkus talihini 
yenmek” gibi retorikleri bakımından îslâmcıların 
muhalif durmadıkları her zaman kanıtlanabilir. O 
halde çatışma modernleşmenin yorumlanışından 
kaynaklanıyar. Avangard bir elitin inceltilmiş bir 
kültürle elde ettiği haz ve standartlar modernleşme 
yorumunun bir kümesini oluşturuyor. Bu yaklaşımda 
tarihin işlediği politik bir cins, köklü bir soy-ağacı, 
rafine kültür, disipliner bir eğitim ve nihayet böyle 
bir “ruh”u tamamlayan maddi seviye tanımları içsel- 
leşmiştir. Aslında bu yaklaşım Platon’un yönetici 
profili için dile getirdiği ‘altın cevherliler’ tanımına 
çok benziyor. İslâmcılar soy-ağacı, tarihsel cins gibi 
tanımlara itibar edilmemesini istiyor. Böylece mo
dernleşmeyi kültürel değil, hedefsel değerleri bakı
mından ele alıyor. Yani o ayakkabısının topuğuna 
basıp mercedes’e binmek ve “yine de” kabul edil
mişliği yaşamak istiyor. Diğer deyişle birinci yakla
şım yüksek kültürün zenginliğe kapı açmasının for
mülünü bulduklarını söylüyor; İkincilerse zengin 
olup parayı insan onuruyla yaşamanın aleti kılacak
larını iddia ediyor. Çatışma da, modernleşmeye dair 
mantalite ve şecere farklılaşmasından doğuyor.

Bugün îslâm cıların mücadelelerinde ahlaki 
yönelimlerin muharrik (harekete geçirici) etkisini 
bulmak sözkonusu değil. Dolayısıyla dinin ahlak 
değerleri bakımından müracaat kaynağı olduğu 
düşünülmüyor. İslamcılar On Emir’in nehiy içeren 
maddelerini irtikap etmeyecekleri (zina, adam öldür
me, ribâ, hamr) şartıyla modern topluma katılmayı 
talep ediyorlar. Böylece toplumun kendisi için vaz
geçilmez addedilebileceği ahlak değerleri, yansıması

gereken kişilerin üstünde izhar edilemiyor. Örneğin 
İslâmcılar modernleşmenin en önemli verilerinden 
olan çekirdek aile tipini aşmak istemiyor. Oysa Kitap 
“Biz insana ana-babasını tavsiye ettik. ” (31/14) 
buyurarak dindarların gettolaşmasını veya topluma 
göre kendilerini üst bir kimlikle tanımlamasını ön
lüyor. İnandıklarını söyleyenlerin, ahlaki mesuliyet
lerini hile ile aşmalarını kınıyor. İslamcıların cami, 
okul, öğrenci yurdu, TV-radyo, gazete, kermes gibi 
faaliyetler için finans toplarken gösterdikleri verim
lilik evsize ev, bekara temiz bir eş, hastaya ilaç ve 
hastahane, muhtaca bakım, açlığa ekmek ve aş, hak
lıya destek, dürüst ve iyi çalışana ele yan gözle bak
mayacak ücret... verilmesi gerektiğinde ortaya çık
mıyor. Bu; ahlakın muhafazakar bir çevresinin, yani 
ahlak değerlerini taşıyan, tatbik eden, bilmeyene 
hikmetle gösteren bir topluluğun ortaya çıkmadığına 
işaret anlamını taşıyor. Ahlak denildiğinde toplumun 
bildiği, tanıdığı tipoloji veya davranış zık- 
redilemiyor. İslâmcılar da politik kazanımlara tahvil 
olmayan ahlak tavırlarına yan çiziyor. Bugün parası 
olandan muayene ücreti alan, parası olmayandan ise 
“Paran olunca ödeşiriz!” diyerek hayır-dua talep 
eden doktor, ebe, hastabakıcımız yoktur. Hatta 
kliniğimiz de yoktur. Satılmayan ekmekleri fakirlere 
dağıtan fırınımız, ihtiyacı olmayan malı almak is
teyen müşterisine (bir hevese kapılıp gelmiş) mal 
satmaktan hicap duyan ve korkan satıcımız bulun
muyor. Cinsel kirliliği aşmak için ‘alternatif’ TV 
kanalı açıyor ama insanları malayani ile uğraş- 
tırabiliyorsunuz. Böylece alternatif denilen şeyin illâ 
aynı kulvarda “farklı’ hareket etmek demek ol
madığını anlayabiliyoruz. Büyük meydanı olan bir 
şehrin alternatifi, merkezinde büyük camisi bulunan 
bir şehir değildir. Müslümanlar dünya ekonomisini 
dünya pazarına mal arzeden büyük ölçekli üretim 
yapılarıyla karşılamaya çalışıyorlar. Oysa dünya 
ekonomisi müslümanlann eşyaya bakışlannın değiş
mesiyle de karşılanabilir. Bir an için yeryüzündeki 
açlar doymadan tok kalkmamanın, evsizler ev edin
medikçe ikinci bir ev için para biriktirmemenin, ağ
layan kalmadıkça gülmemenin eylemini koya
bileceğimizi düşünün. O an bize ihtiyaçmış gibi 
gelen şeylerin ne kadar gereksiz olduğu, tüketmemiz 
için üretilenlerin stoklara dönüştüğü ve ahlakın 
ekonomiden izzetli (üstün) olduğu aşikar kılınacak
tır. ıa

Ayçan, İrfan, Muâviye bin E b î Süfyân, Fecr, 1990.
Kallek, Cengiz, Asr-ı Saadet'te Yönetim-Piyasa İlişkisi, İz, 1997,

3 2  ■ ÜMRAN



İZLENİM
İNGİLTERE MEKTUBU

Kani TORUN

S evgili dostlar! Uzun bir aradan sonra tekrar sizleı- 
le beraberiz. Geçtiğimiz yaz yaptığımız Ulııslara- 
__ ; rcısı İslâm-Tıp Konferansı yüzünden oldukça yor

gundum. Bu yılki organizasyonunu bizim yaptığımız bu 
konferans Birmingham’da G-8 zirvesinin yapıldığı Inter
national Convention Centre’da yapıldı. Daha çok geçmiş 
müslüman hekimlerin yaptıkları konuşuldu. (İbn Sinâ, Râ- 
zî, ez-Zehrâvî gibi). Bu yılki toplantının en önemli yanla
rından biri konferansın gala yemeğine İngiltere Sağlık Ba
kanı Fıank Dobson’ın katılmasıydı. Bakan, müslümanla- 
rın bilim tarihine yaptıkları katkıları anlatarak başladığı 
konuşmasında özellikle İngiltere’de etnik ve dinî çoğulcu
luğa verdikleri önemi vurguladı.

Bu konu İşçi Partisi’nin en önemli propaganda konu
larından biri. Gerçekten de bu ülkedeki etnik ve dinî azın
lıklar büyük ölçüde İşçi Partisi’ne oy verdi. İşçi Partisi hü
kümeti de şimdi bunlara yönelik olumlu adımlar atıyor. 
Hristiyan tarikat okulları ve yahudi okullarının aldığı gibi 
iki İslâmi okula da devlet yardımı başlatıldı. (Bir tanesi 
Yusuf İslâm’ınki). Bu okullarda, bizdeki İmam-Hatipler 
gibi, genel tedrisatla beraber Arapça, Kur’ân, İslâmi ilim
ler okutuluyor. (Îmam-Hatipleri kapatanların kulakları 
çınlasın). İçişleri bakanı daha yeni bir açıklama yaparak 
polis teşkilatındaki ırkçılığı yoketmek için buraya daha 
fazla siyah ve Asyalı polis alınacağını söyledi. Aynı şeyi 
orduda da yapmaya çalışıyorlar. Daha fazla etnik ve dinî 
azınlık mensubu önemli görevlere getirilmeye başlandı. 
Nitekim geçen hafta katıldığım ve İngiltere M üslüman  
K onseyi’nin tertiplediği bir toplantıya katılan Nazir Ah- 
med isminde bir müslüman Lordlar K am arası’na İşçi 
Partisi’nin kontenjanından yeni atanmıştı. Son derece din
dar (hatta sakallı) bu müslüman, müslüman kimliğinden 
taviz vermeden İşçi Partisi içinde etkin olabiliyor.

Bu konuyu geçmeden özellikle bir hususu anlatmak is
tiyorum. Biz Türkiye’de makam sahiplerinin şatafat ve 
debdebesine alışık olduğumuzdan bu biraz garip gelecek. 
Bakanın sekreteriyle, bakanın geliş saatini konuşurken ba
kanın makam arabasının konferans merkezinin önünde 
park edebilmesi için plaka numarasını istedim; fakat sek
reter, bakanın York’tan trenle geleceğini ve tren istasyo
nundan merkeze de taksiyle geleceğini söyledi. Gerçekten 
de bakan taksiyle, gayet sade ve şatafatsız ve hatta koru
masız geldi. Davranışları da hiç bizdekilerle kıyaslanma
yacak ölçüde mütevazi idi.

Tabii bu etnik ve dinî çoğulculuk meselesi gündeme 
gelince Türkiye’yi hatırlamamak elde değil; özellikle ye

niden tırmanan başörtüsü krizi nedeniyle. Tabiki bu konu
yu burada anlatınca insan değişik tepkiler alıyor. İlk önce 
insanlar “Türkiye müslüman (bir) ülke değil mz?” diye so
ruyorlar. Hele hele üniversite hocalarının işi gücü bırakıp 
(zaten iş yapıyorlar mıydı?) başörtülü kız öğrencileri sınıf
tan atmak için çalışmalarını burada anlamak ve anlatmak 
çok zor. Düşünün ki, bizim çocukların okuduğu ilkokulun 
müdiresi kendisine çocuklara verdikleri yiyeceklerle ilgi
li, bizim dinî inancımız gereği bazı şeylerin yenmeyeceği
ni söylediğimizde sanki Türkiye’deki yöneticilere insan 
hakları dersi verircesine şöyle dedi: “Biz bütün dinlere ve 
kültürlere saygılıyız. Eğer bizim eğitimimiz esnasında si
zin inançlarınıza aykırı bir husus görürseniz; belki biz bi
lemeyiz, siz bizi ikaz edin! Biz onu sizin çocuğunuza uygu
lamayız”. Nitekim büyük kızımın sınıfı, sınıfça eğlence 
için yüzmeye (sınıftaki iki müslüman çocuk gelmeyeceği 
için) gitmeyip herkesin gidebileceği buz kayağına gittiler. 
İşte insan, gavur dediklerimizden gördüğü saygıyı kendi
sine müslüman diyenlerden görmeyince gerçekten kahro
luyor.

Aklımız Türkiye’de olduğu için hep aynı konu etrafın
da dönüyoruz. İsterseniz size İngiltere’den başka fotoğraf
lar da göstereyim. Gazetede bir haber: “Bir bakkal 14 ya
şındaki çocuğa sigara satarken suçüstü yakalandı”. Size 
oldukça garip gelecek, ama İngiltere’de sigara satışı 16 
yaşından küçüklere yasak. Bu yasağı 18 yaşma çıkarmayı 
planlıyorlar. Bu 14 yaşındaki çocuk rahatlıkla içki içebilir; 
hatta yanında büyük biriyle pub’a bile gidebilir. Alcopop 
denilen düşük alkollü içkileri 8 yaşında çocuk bile bakkal
dan alıp içebilir. İşte böyle tezatlar ülkesi. Sigara konusun
da bu kadar hassaslar, içki konusunda tam tersi; halbuki 
içkiye bağlı toplumsal sorunlar kanserle kıyaslanamaya
cak ölçüde önemli ve sürekli artış gösteriyor. Hatta sigara 
yasağını 18 yaşına çıkarmayı düşünen yönetim homosek
süel ilişki serbestiyetini 16 yaşına indirmeyi planlıyor. 
Türkiye’den bakınca oldukça garip gelecek bir fotoğraf.

Son zamanlarda İngiltere’de Kuzey İrlanda anlaşması 
ve viagra haberleri haricinde önemli bir haber yok. Ciddi 
gazeteler genelde İrlanda haberleri ve ulusal sağlık sistemi 
üzerine yazarken tabloidlerin malzemesi Diana öldüğü 
için artık maalesef Charles ve sevgilisi Camilla. Maalesef 
kelimesi gazeteler için; çünkü Charles, Diana gibi halk 
arasında popüler değil, aksine sevilmiyor.

Sevgili dostlar! Bu seferlik bu kadar. Gelecek sayılar
da ly'uşmak üzere. Vesselam! ■
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IGUNDEM
75. YIL VE COŞKU

Ekrem
ÖZKAYA

umhuriyetin 75. yılı kutlamalarına 
38 trilyon para harcanacak.

Cumhurbaşkanı coşkulu kalabalık
lar istiyor.

Devlet bakanı Eyüp Aşık ile mafya li
deri Alaaddin Çakıcı arasındaki konuşma 
kasetini yayınlıyoruz.

İşadamı Korkmaz Yiğit’le Alaaddin 
Çakıcı arasındaki konuşma kasetini yayın
lıyoruz.

Eyüp Aşık bakanlık ve milletvekilli
ğinden istifa etti.

Korkmaz Yiğit medyadan çekilme ka
rarı aldı.

Bir başka mafya lideri Kürşat Yılmaz 
kendisi için özel af çıkarılması halinıde bü
tün kirli işlerin, vereceği ifade ile açığa çı
kacağını söyledi.

28 Şubatın emekli generalleri adları şa- 
iblerle anılmaya başlanan holdinglerde ça
lışmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı 75. yıl törenlerinde 
coşkulu kalabalıklar istiyor.

Türkiye Cumhuriyetinin Başbakanı, 
bir partinin 450 milletvekilini elde edecek 
oy çokluğuyla bile parlamentoya gelse yi
ne de iktidar yapılmayacağını söylüyor.

Türkiye Cumhuriyetinin Cumhur
başkanı coşkulu törenler istiyor.

Gaziantep’te baklava çalan çocuklara 8 
yıl cezayı yargıtay onaylıyor.

Ümraniye’de tinerci kimsesiz sokak 
cocukları bir öğretmeni öldürüyor.

İş Bankası’m 150 milyon dolar dolan
dıran Erol Evcil yurt dışında.

Üniversite önlerinde her gün baş örtülü 
öğrenciler demir kapılar arkasından i çeriye 
bakıyorlar. Anlayamadığımız, tutuklu 
olanlar kampüs içindekiler mi yoksa dışın

dakiler mi?
Asıl uğraş alanları olan bilimsel sahada 

hiç varlıklarını duymadığınız öğretim üye
leri bilimsel alanda değil, öğrencileri kar
şısında özgürlükleri kısıtlamada şahlana
caklarını ilan ediyor.

Cumhurbaşkanı coşkulu törenler is
tiyor.

Ürününü ofise teslim ettiği halde para
sını alamayan çiftçi isyan ediyor. Bunu fır
sat bilen tüccar, ürünü gerçek fiyatın çok 
altında ucuza kapatıyor.

Hükümet krizin etkisini azaltmak için 
bankalara 900 trilyon aktarıyor.

Hükümet memur maaşlarını dengeleri 
bozmamak için % 25’lerde tutuyor. Ve 
Cumhurbaşanımız coşkulu kalabalıklar 
istiyor.

Bir ilkokulun öğrencileri öğretmenleri 
olmadığı için gözyaşı döküyor. Veliler git
tikleri Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yetki
liler tarafından kapılar kapatılarak içeri 
alınmıyor, muhatap kabul edilip görüşül
müyor.

Bir Pazar günü yüzbinlerce insan so
kaklara dökülüyor ve nezih bir gösteri ser
giliyor. Kibarca bizi anlayın diyor. Yedi 
yaşından yetmiş yaşına kadar bu uyarıya 
katılanlar hiç kimseye zarar vermeden ele- 
le tutuşuyor ve tarihe kayıt düşüyorlar: 
“Amacımız üzüm yemek; çocuklarımızı 
vergisini bizim de vererek yaptırdığımız 
okullarımıza alın. Maaşlarınızda bizim de 
payımız var, bunu bize yapamazsınız”. 
Güzel insanlann güzel eylemi kendilerine 
yakışan şekilde bitiyoır, ama umutları bit
miyor. Cumhuriyet halika dayanan “Cum- 
hu”run rejimiyse eğer,1 ‘işte biz halk olarak 
isteğimizi gösterdik, mutlaka anlaşılır de-
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niyor.
Cumhurbaşkanı bu sesi anlamıyor, ama coşkulu 

kalabalıklar istiyor.
Her gün ekranlara ülke bütünlüğünü korumak üzere 

verdiğimiz şehitler, şehit anaları, bacıları geliyor. Ço
ğunluğunun başı örtülü, yürekleri yanan bu insanların. 
Ama aynı şehitlerin anaları, bacıları şehit oldukları as
keri kışlalara, son dönemlerde kışlalaşan üniversitelere 
bölücülük yaptıkları, Cumhuriyet düşmanı oldukları 
gerekçesiyle alınmıyor.

Ülkenin son otuz yılında rol oynamış ve bu insanla
rın oyuyla altı defa gidip yedi kez geri gelerek ayakta 
kalmış Cumhurbaşkanı bu çelişkiyi görmezden geliyor, 
ama coşkulu kalabalıklar istiyor.

Oysa yöneticilerimiz ülkemizi hukuk çerçevesinde 
çetesiz, yolsuzluklara göz yummadan yönetseler; insa

nımızı aşsız, ekmeksiz, kanunsuz ve öğretmensiz bırak- 
masalar; insanımızın inancına, iradesine ve kişiliğine 
saygı gösterseler, ısmarlama kalabalıklara, emirle kota
rılmaya çalışılan coşkulara ne gerek. Kurgusal kalaba
lığa gerek yok. Öncelikle coşku duyulacak bir ülke ya
ratılsın. Bu millet başarıyı coşkuyla kutlamasını, kendi
ni utandırmayanları takdir etmesini çok iyi biliyor. Ör
nek mi? Kazanılan kupa ve milli maçlar sonrası sokağa 
dökülen insanlara hangi yetkili emir veriyor!

Evet sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle özgür ve 
coşku duyulacak bir ülke istiyoruz. Siz bu ülkeyi ya
ratın, coşkulu kalabalık bu milletin boyun borcudur. 
Yoksa çetelerin kol gezdiği, özgürlüklerin kısıtlandığı, 
halk iradesinin hiçe sayıldığı bir yönetimin/ dönemin 
liderliğini yaparken coşkulu kalabalık beklemeye hak
kınız yok.

Pireler rahatsız 
olmasın diye

İSMAİL HAKKI '

ürk halkına 
ne oldu böyle? Niye 
ondan bihaberim? 

Yoksa ben halktan kopuk 
bir tenvirat yazarı mıyım? 

Cumartesi evde 
oturdum. Sadece bir gün dışarı çıkmadım.
Ertesi sabah 75. yıl coşkusuyla uyandım.
Şöyle kafamı pencereden dışarı uzattım.

Oh be, cumhuriyet havası ne güzel, biraz egzoz 
gazı, biraz da Kurbağalıdere kokusu karışmış ama 
olsun, deyip mahmur mahmur gerindim.

Sonra ne göreyim? Bizim halk kıhk değiştirmiş. 
Hepsi haki giymiş. Üstelik siperli şapka takmış.

Allah Allah, bu yıl moda haki de ben mi 
ıskaladım, keşke Naomi'nin orasına burasına 
bakacağıma giysilerine dikkat etseydim, diyordum 
ki arkadan gelenler imdada yetişti.

Neyse ki haki giymeyenler de vardı. Ama onların 
da hem boyu, hem yaşı küçülmüştü. Millet bir nevi 
ilkokul öğrencisi kılığına bürünmüştü.

Yoksa bu yıl ikinci moda da minyon tipi i! ik mi? 
İyi de sübyan manken Duygu Dikmenoğlu da 
olmasa bizde hiç minyon bulunmuyor ki!

Açık söyleyeyim, bu 75. yıl yürüyüşü yüzünden 
benim canım sıkıldı. Hastalık hastası oldum. 
İçimden, acaba ben renk körü oldum da sadece 
hakiyi mi seçebiliyorum, diye geçti.

Asımaa renı< ıcorıugune 
fit olacağım ama 
75. yıl diye İstanbul 

sokaklarında yürüyen 
Türk halkını çocuk 

kılığ ında görmeme ne 
demeli? Am a literatürde 

'm illeti bücür görme' 
diye b ir hastalık yok ki!

A llah 'tan ertesi saban 
gazeteleri okudum da 
moralim  düzeldi. Meğer 
askerle halk iç içeymiş. 

Ama halk m illeti (saatler geri alındığı 
halde) sabah sabah uyanamadığından, vekâleten 
sadece ilkokul öğrencilerini göndermiş.

Bu erken kalkma hikâyesi zaten oldum bittim 
başa beladır. İşte yürüyüş düzenleme komitesi bu 
sorunu pdb yekin iştir.

Halbuki Türkiye'de karga bokunu yemeden 
sadece iki m illet kalkar, bunlardan birincisi 
askerler ise öteki de biçare ilkokul öğrencileridir.

üerı Kalan zevat, erken kalktım  işime, şeker 
kattım aşıma, şiarından bihaberdir.

Peki, bu durumda kötümser mi olmalı?
Yanı "Organizasyon fena çuvalladı. Sivas'ta 
Madımak uteli'n in önünde toplananlar 
bunlardan daha fazlaydı. Cafer tez bez getirsin. 
Bu m illet adam olmaz, baksana, bir cumhuriyet 
yürüyüşüne bile katılm ıyor" mu dem eli'

Yok! Tersine, bence bunu, halkın cumhuriyete 
olan güvenine vermeli. Yani halk pc^cır 
sabahı evden çıkmayarak, yan gelip yatarak 
şurıu demek istedi:

"Cumhuriyet zaten emin ellerde. Asker de 
yeddıemın gibi, zaten ben horul horul 
uyciyaınayacaksam niye vergilerim le onu 
'besleyeyim’kıY Ib 'ır^  T ü y e l i  
köründe sokağa çıkıp şeyimde uçuşan pireleri 
rahatsız edeyim k i?"
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İNCELEME
SOSYAL GÜVENLİK VE SSK

Ahmet
TUNBAK

S: osyal güvenliğin ve sosyal gü
venlik kuramlarının çok yoğun 

, * olarak tartışıldığı bir dönemden
geçiyoruz. 1990’lı yılların başında 
KİT’lerin özelleştirilmesi zorunluluğu
nu ısrarla vurgulayan hükümetler ile ser
maye örgütleri bu kez kamu sosyal gü
venlik örgütlerinin özelleştirilmesine 
uzanan yolda yeni aşamalara ulaşmak 
istiyorlar. Hükümetler değişmesine rağ
men, yıllardır sosyal güvenlik konusu 
tartışılıyor, teşhisler konuyor, tedaviler 
öneriliyor. Bütün bu söylenenler birara- 
ya getirildiğinde ortaya çıkan tablo, has
tanelerdeki insan manzaralarından daha 
hazin; çünkü problemlerin kaynağını 
tesbit etmede öylesine yetersizler ki.

Kötü niyetli politikacıların, SSK’yı 
yağmaladıkları söyleniyor; ama devletin 
kurum fonlarını sermaye kesimine trans
fer ettiği gerçeğinin üzerine örtü çekili
yor. Sosyal güvenlik kuramları ve özel
likle de SSK konusundaki tartışmalar, 
hükümetin öne sürdüğü iddialar doğrul
tusunda sürüyor. Son 5 yıl içerisinde ik
tidara gelen bütün hükümetlerin, yıllar
dır kanayan bir yara haline gelen bu ko
nuya niçin şimdi neşter vurmaya çalıştı
ğı sorgulanmıyor. Hâlbuki, hükümet ve 
sermaye kesiminin ileri sürdüğü tüm 
eleştiriler, 1980’li yılların başından iti
baren uygulamaya konulan yeni liberal 
ekonomi politikalarının zorunlu bir so
nucudur; çünkü, yeni liberal politikala

rın özünde, çalışan kesime yönelik kamu 
harcamalarının azaltılması hedefi vardır. 
SSK ve diğer sosyal güvenlik kurumlan, 
elbette bundan payını alacaktır.

SSK ’DA R EFO R M , A "AA. NASIL?

Bugün Türkiye’de tartışılanlar, Batı Av
rupa’dan Latin Am erika’ya, Kuzey 
Amerika’dan Uzak Doğu’ya, Doğu Av
rupa’dan Güney Afrika’ya... her yerde 
tartışılıyor. Her yerde, hükümetler dev
leti sosyal fonksiyonlarından arındırma
ya çalışıyorlar. “Özel güzeldir.” ideoloji
siyle beyinleri yıkıyorlar. Sosyal güven
lik hizmetlerinin devlet eliyle finanse 
edilmesi iki amaca dayanıyordu; serma
ye kesimi açısından bakıldığında iş-gti- 
cü maliyetlerinin aşağı çekilmesi, çalı
şan kesim açısından bakıldığında ise 
sosyal güvenlik ihtiyaçlarının ucuza gi
derilmesi. Bugün ise bunların tamamen 
tersi savunuluyor. Çalışanların kendi 
özel tasarrufları ile sosyal güvenlik 
hizm etlerini kâra dayalı üretimi ile 
daha pahalıya serm ayedarlardan sa
tın alması isteniyor.

SSK’nın, gündemi bu denli meşgul 
etmesi doğaldır; çünkü, SSK bugün Tür
kiye’nin en güçlü sosyal güvenlik kuru- 
mudur. Bu konumu ile de Dünya Banka
sı’ nın özelleştirm e operasyonlarının 
önündeki en önemli engeller arasındadır. 
Dolayısıyla, SSK konusunda ısrarcı ve
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SSK Önlerinde uzayıp giden kuyruklar

hatta saldırgan olunacağı gözardı edilmemelidir. 
SSK konusundaki yol ayırımı kurumun reforme edil
mesi mi, yoksa edilmemesi mi değildir. Reform ihti
yacı tümüyle açıktır. Bu nedenle tartışmalardaki yol 
ayırımı SSK’nın Dünya Bankası’nın sermaye kesi
minin çıkarları doğrultusunda hazırladığı plana göre 
mi, yoksa çalışanların ihtiyaçları ve talepleri doğrul
tusunda mı reforme edileceği hususudur. SSK’ya uy
gulanacak reform aynen Bağ-Kur ve Emekli Sandı
ğı ’na da uygulanacaktır.

SSK, Türkiye’de yaşayan her iki insandan birisi
ni doğrudan ilgilendiriyor. Çalışanlardan yana bir al
ternatif reform planının oluşması, sistemdeki tıkan
mış ana damarları tesbit etmek ile mümkün olabilir. 
SSK probleminin ve genelde sosyal güvenlik proble
minin çözümü, SSK ve diğer sosyal güvenlik kuram
larının kaynaklarının nerede ve nasıl kullanılacağına 
kimlerin karar vereceği noktasında düğümlenmekte
dir. SSK ile birlikte Emekli Sandığı ve Bağ-Kur da 
dikkate alındığında, yaklaşık olarak Türkiye nüfusu
nun % 80’ini ilgilendiren bu konunun çözüm öneri
lerinin 50 milyonu aşkın insanı memnun edecek şe
kilde olması doğaldır; fakat şu ana kadar kamuoyun
da ortaya sunulan görüşler maalesef milyonların 
mağduriyetini artıcı yöndedir. Yapılan bu çalışma ile,

çalışanlar lehine olabilecek bir reformun temel un
surları tesbit edilmeye çalışılmıştır.

SSK KRİZİNİN GERÇEK NEDENLERİ

SSK krizinin mali ve idari olmak üzere iki noktada 
odaklaştığı herkes tarafından kabul edilmektedir. 
SSK’yı özelleştirme noktasına getirmeye çalışan 
yaklaşıma göre mali krizin üç temel nedeni vardır:

I. Kamu açıklarını finanse etmek amacıyla fonla
rın etkin olarak kullanılmaması;

II. Politikacıların, SSK’nın mali dengesini bozu
cu müdahalelerde bulunması;

III. Kaçak işçi istihdamı ve primlerin tahsil edil
memesi.

SSK’yı özelleştirme noktasına getirmeye çalışan
lara göre idari krizin nedeni de kurumun modern iş
letmecilik teknikleri ile çalışmamasına dayandırıl
maktadır. Yine özelleştirme yanlılarına göre, SSK 
krizinin özündeki asıl neden, devletin, SSK üzerin
deki kontrolünü kötüye kullanmasıdır. Bu teşhisin 
doğal sonucu olarak ortaya çıkan tedavi ise, SSK’nın 
kanuni düzenleme veya özelleştirilmesi (ikisinin bi
leşimi de olabilir) özerkleştirilmesidir. Bu özelleştir
me ya da özerkleştirme, SSK’nın mali fonlarına kat
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kıda bulunan işçi ve işverenin SSK yönetimindeki 
ağırlığının artması ile olacaktır. İlk bakışta doğru gi
bi gözüken bu teşhis ve tedavi, temel bir düşünce ha
tasını da beraberinde getirmektedir ki o da şudur: 
Anayasa’nın 2. maddesinde yeralan “sösyal devlet” 
anlayışı yok sayılmaktadır ki, bu Anayasa ile çeliş
mek anlamına gelir. Bu yaklaşıma göre, sosyal gü
venlik hizmetleri devletin sorumluluğundan alınma
lı, işçiler güçleri nisbetinde hastalık, iş kazası, yaşlı
lık, ölüm gibi risklere karşı önlemlerini kendileri al
malıdırlar. Bunu gerçekleştirmek için uygulanacak 
yöntem ise, işçilerin özel tasarrufları ile serbest piya
sa şartları içerisinde özel sigorta şirketleri aracılığıy
la kendilerini güvence altına almalarıdır.

1996 yılında Dünya Bankası’ndan alınan 5.5 mil
yon dolar kredi ile ILO ’ya hazırlattırılan “Sosyal 
Güvenlik Reformu”, yukarıda özellenen yaklaşım
la örtüşmektedir. Dünyanın gelişmiş ve gelişmekte 
olan pek çok ülkesinde yaşanan sosyal güvenlik 
problemleri, acaba nasıl çözümlenmeye çalışılıyor 
diye çok basit bir araştırma yaptığımızda; halkımıza 
ve çalışan kesime, hükümet ve büyük medya organ
larınca “çözüm” diye sunulan senaryoların, az geliş
miş ülkelere sunulan “Dünya Bankası” patentli çö
züm önerileri olduğunu görüyoruz.

Avrupa Birliği’ne üye olan ülkelerle, gelişmişlik 
seviyesi yüksek olan diğer ülkelerde ise, Dünya Ban
kası’nm önerdiği çözümlerin uygulanmadığını ve 
devletin, sosyal güvenliğe gittikçe artan bir oranda 
katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bu konuyu birkaç 
örnek ile somutlaştıracak olursak:

AB’de Sosyal Güvenlik Sisteminin 
Finansmanına Katkı Oranları (%)

Ülke

İşveren
Katkısı

Çalışan

Katkısı

Devlet
Katkısı Diğer Toplanı

Belçika 42.05 19.72 27.46 10.77 100.0

İtalya 52.42 14.95 28.88 2.76 100.0

Almanya 41.09 30.44 25.23 3.24 100.0

Fransa 51.82 27.44 18.25 2.50 100.0

İngiltere 27.93 16.96 43.35 11.76 100.0

Danimarka 11.36 4.38 77.52 6.74 100.0

AB ortalaması 37.90 20.72 35.11 6.27 100.0

Türkiye 58.21 41.79 - - 100.0

Kaynak: Eurostat, Statistiques de Base de la Comıııonaute, 27 e édition 1990

olduğunu görürüz.

1945 yılında kurulan ve 30 milyonu aşkın insanımı
za sosyal güvenlik hizmeti sunmaya çalışan SSK’nm 
çöküş noktasına gelmesinin çok kısa bir zaman ara
lığına ve sadece birkaç nedene bağlanması mümkün 
değildir. Elbetteki politikacıların müdahalelerinin, 
artan üye sayısına karşın çalışan personel sayısının 
ve sağlık tesislerinin aynı oranda artmamasınm, ka
yıt dışı işçi çalıştırılmasının vb. faktörlerin çöküş sü
recinin hızlanmasında katkısı olmuştur. 1970’li yıl
larda başlayan SSK-DYB (Devlet Yatırım Bankası) 
ilişkisi bunu açıkça ortaya koymaktadır. 4792 sayılı 
SSK Kuruluş Kanunu’nun 20. maddesine göre SSK, 
fonlarının en fazla % 40’ını devletin çıkardığı veya 
kefil olduğu tahvillere yatırabilecekken, bu oran 
1970’li yıllarda % 50’nin üzerine çıkmıştır. Ve işin 
ilginç yanı da, DYB’nin uyguladığı faiz oranının, 
enflasyonun çok altında kalmasıdır. Aşağıda sunulan 
rakamlar bu acı gerçeği ortaya koymaktadır:

Yıllar Faiz oran» Enflasyon oranı Reel faiz oranı

1965 6.0 5.8 +0.2
1970 9.0 8.1 +0.9
1975 11.0 19.8 -8.8
1980 20.0 115.6 -95.6

Ankara Sanayi Odası’nın bu konuda yaptığı araş
tırmaya göre; devletin 1965-1993 arasında SSK fon
larını çok düşük faizle kullanması nedeniyle 
SSK’nm uğradığı zarar 20 milyar dolardır. SSK 
Genel Müdürlüğü’niin 1970-1994 dönemine ilişkin 
yaptığı hesaba göre de bu miktar 12 milyar dolardır.

“Fon Biriktirme” tekniğine dayalı bir finansman 
anlayışıyla kurulan SSK, ayırması gereken karşılıkla
rı 1976 yılından bu yana karşılayamadığı gibi, fonla
rını enfasyon oranının altında faiz oranlarıyla DYB 
tahvillerine yatırmaya zorlanmıştır. Adeta, “Fon 
Eritme” tekniği ile idare edilmiştir. Politikacıların 
müdahaleleri sonucu ortaya çıkan SYZ, erken emek
lilik ve süper emeklilik gibi uygulamalar da bu süre
ci hızlandırmıştır. Özellikle SYZ (sosyal yardım 
zammı) hükümetler adına SSK’nın kendi öz-kaynak- 
larından yaptığı bir ödeme niteliğine dönüşmüştür. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı 
bütçe araştırmasına göre, 1977-1997 yılları arasında, 
prim karşılığı olmaksızın SSK’nın kaynaklarından 
153 milyar dolarlık sosyal yardım zammı ödenmiş
tir.

Sadece, DYB kanalıyla fonların eritilmesi ve
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Özelleştirmeci yaklaşım, yukarıda dev
letin resmî kuruluşların tutanaklarına 
dayanılarak ortaya çıkarılan gerçekleri 
hep gözardı etmiş ve SSK'nın kurtulu
şunu büyük oranda "emeklilik yaşının 
yükseltilmesi"ne endekslemiştir. Bu ko
nuda kamuoyu oluşturmak için, Türkiye 
"genç emekli işçi cenneti" olarak lanse 
edilmiştir.
SYZ ödenekleri dikkate alındığında SSK’nın kaybı 
35 milyar dolar [yaklaşık 10 katrilyon]dır. SSK’nın 
aylık finansman açığının 50 trilyon ve 10 katrilyo
nun aylık % 8 faiz üzerinden getirisinin 800 trilyon 
olduğu düşünülürse, SSK kaynaklarının nasıl eritil- 
diği ortaya çıkacaktır. Politikacıların, seçim kazan
ma kaygısıyla ortaya çıkardığı ve kendi ürettikleri 
kaynaklardan ödemeleri gerekirken, kolaycılığı se
çerek SSK’nın kasasından ödemek zorunda bırakılan 
SYZ’nin ortaya koyduğu tahrifat aşağıda açıkça gö
rülmektedir:

SYZ bütçeden ödenseydi, SSK açık vermeyecekti 
(milyar TL)

Yıllar SSK gelir-gider farkı Sosyal yardım Zammı (SYZ)

1989 682 1.259
1990 1.399 2.760
1991 128 5.528
1992 -2.556* 10.838
1993 -8.085 21.063
1994 -19.399 47.589
1995 -81.855 98.774

* SSK, 1992’den itibaren gelir-gider farkı olarak (-) yani açık ver
meye başladı.
Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK Bütçeleri 
Araştırması, 1998.

DEVLETİN YARDIM ÇARPITMASI

Birkaç yıl öncesine kadar sosyal güvenliğe katkıda 
bulunmayan devlet, açıklar ortaya çıkınca mecburen 
destek olmak zorunda kalmıştır. Hatayı, başka bir 
hata ile kapatma telaşı ile SSK’ya yapılan devlet 
desteği de hep abartılarak ifade edilmiştir. SSK’nın
1995 Faaliyet Raporu’nda Hazine’den yapılan aktar
ma 59.2 trilyon lira olarak yeralırken, devlet 22.1 
trilyon liralık KİT prim borcunu da “açık kapatma” 
diye gösterip “Bütçeye SSK için 81.3 trilyon lira 
ödenek koydum!” diyordu. 1996’da Hazine’den 
SSK’ya 69.7’ trilyon liralık yardım yapıldı. Devletin 
bütçesinde SSK’ya aktarma olarak yeralan 144.4 
trilyon liranın 74.7 trilyon lirasının ise, batan İstan
bul Bankası ve TÖBANK emekli sandıklarının prim 
borcu olduğu ortaya çıkmıştır. 1997 ve 1998 yılları
na ilişkin KİT’lerin prim borcu, bütçeden SSK’ya 
yapılan aktarmadan henüz mahsup edilmemiştir.

EMEKLİLİK YAŞININ 
YÜKSELTİLMESİ ÇÖZÜM MÜ?

Özelleştirmeci yaklaşım, yukarıda devletin resmî 
kuruluşların tutanaklarına dayanılarak ortaya çıkarı
lan gerçekleri hep gözardı etmiş ve SSK’nın kurtulu
şunu büyük oranda “emeklilik yaşının yükseltilme- 
si”ne endekslemiştir. Bu konuda kamuoyu oluştur
mak için, Türkiye “genç emekli işçi cenneti” olarak 
lanse edilmiştir. Halbuki, SSK 1996 İstatistik Yıllı
ğı’na bakıldığında durumun hiç de söylendiği gibi 
olmadığı ortaya çıkacaktır:

Ödenen SYZ miktarı 
(milyon $)

Yıllar
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997 
Toplam:

SYZ ($)
26.9
140.4
107.1
106.5
124.9 
102.8
164.0
157.4 
209.3
282.0
391.5
510.2
593.6
1.058.6 
1.325.8
1.573.6
1.917.2 

1.602.1 
2.161.1
1.425.7 
1.308.0
15.288.7
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Yaş grubu Sayısı Oran (%)

-39 9.457 0.6
40-49 391.909 23.8
50-59 631.030 38.4
60-69 458.911 27.9
70-79 129.721 7.9
80+ 23.595 1.4

Toplam 1.644.623 100.0

Görüldüğü gibi, tüm emeklilerin sadece dörtte bi
ri 50 yaşın altındadır. Mevcut emeklilerin ortalama 
yaşı ise 57’dir. Emekli aylığı almakta iken ölenlerin 
ortalama yaşı da 65’tir. SSK emeklilerinin % 45’i 60 
yaşına, % 65’i de 65 yaşma varmadan vefat etmekte
dir.

İktidara gelen her hükümetin öncelikli olarak ele 
aldığı ve bir türlü sonuçlandıramadığı tasarı yasalla
şacak olursa, yaklaşık olarak her 100 SSK’lıdan 
50’si emekli olmadan vefat edecektir. Bu nedenle, 
tasarı “mezarda emeklilik” olarak ifade edilmekte
dir.

ÇÖZÜM  ÖNERİLERİ

Çalışan kesime yönelik, emek yanlısı bir reformu 
başlıklar halinde özetleyecek olursak:

I. Sosyal Güvenlik Temel Yasası: VII. Beş Yıl
lık Kalkınma Planı’nda belirtilen ve 1996 yılında çı
karılması öngörülen “Sosyal Güvenlik Temel Yasa
sı” en kısa zamanda yasallaşmalı ve sosyal güvenlik 
konusunda miğfer bir kuruluş oluşturularak, farklı 
statüdeki kişilerin diğer kuramlara üyeliği engellen
melidir. Aynı çatı altında olma birleşme şeklinde de
ğil, ilişki ve dengeleri düzenleyici şekilde olmalı. İh
racatçı ve ithalatçıların işçiler ile aynı kuruma üye 
olmaları engellenmeli, gelirleri artanların primleri de

aynı oranda artmalı ve devletin sosyal güvenliğe kat
kısında gelir bölüşümü gözönünde bulundurulmalı
dır. I

II. İdari ve Mali Özerklik: İdari özerklik, mali 
özerkliğin ön şartı olmalı ve SSK hükümet dışı kamu 
kurumu haline gelmelidir. İdari mekanizmada sigor
talı işçi, emekli işçi ve SSK çalışanları çoğunlukta 
olmalı, devlet ve işveren de idari organlarda yeral- 
malıdır. Kurum içi denetim artırılarak Merkez Yöne
tim Kurulu Genel Kurul’a bağlı hale getirilmelidir.

III. SSK Hizmetlerinin Finansmanı: Batılı ül
kelerde olduğu gibi, devlet SSK’nın finansmanına 
katkıda bulunarak, SSK’yı mali krize sokan geçmiş 
politikaların çalışan kesime getirdiği kayıplar telafi 
edilmelidir. Devlet katkısı ile, işçi ve işverenin yükü 
hafifleyecek ve işveren sigortalı işçi çalıştırmaktan 
kaçmayacaktır. Sigortacılık tekniği ve ülke şartları 
gözönünde bulundurularak, emeklilik yaşı kadınlar
da 45, erkeklerde 50 olmalıdır. Bu sınırlar geçildi
ğinde emekli aylığı daha çabuk artmalıdır.

IV. Kısa Vadede Mali İstikrar Sağlanması: Hü
kümetlerin mali istikrar önlemleri, a) Emeklilik si
gortasını, emekli olma olgusunu yokederek finans 
derdini ortadan kaldırmak (mezarda emeklilik), b) 
Sağlık sigortasını ise, gizli özelleştirme yolu ile çalı
şan kesime finanse ettirme temeline dayanıyordu. 
Aktif sigortalı/pasif sigortalı oranını düzeltmek için, 
öncelikle sayıları milyonlarla ifade edilen sigortasız 
çalışanlar sigortalı hale getirilmeli ve SSK’nın birik
miş olan alacakları hızla tahsil edilmelidir.

V. Diğer Öneriler: İdari yapı yeniden organize 
edilmeli, kurum çalışanlarının daha insani şartlarda 
hizmet vermesi sağlanmalı, kurum müfettişlerinin 
sayıları yeterli hale getirilerek sigortasız iş-yerlerine 
karşı etkili mücadele verilmelidir. Gerekli teknik do
nanım tedarik edilmeli, sağlık hizmetleri iyileştiril
meli ve bu konuda Tabip Odaları ile koordineli 
çalışılmalıdır. ■

ESENLİK YURDUNUN ÇAĞRISI
Celaleddin Vatandaş

Pınar Yayınları 
Beyaz Saray Zemin Kat No: 31 Beyazıt İstanbul 

Tel: (0212) 518 15 15 - 638 49 44
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Nureddin Şirin ve Sincan Davası 
Hakkındaki Mahkeme Kararları

28 Şubat sürecinin simgesi haline getirilen Ankara'nın Sincan ilçesinde 31.01.1997 tari
hinde düzenlenen “Kudiis Gecesi” aleyhinde açılan dava, şok cezalarla sonuçlandı. 
Nureddin Şirin, Bekir Yıldız ve arkadaşlarını 3 yıl ile 17 yıl arasında hapis cezasına 

çarptıran mahkeme kararım belge olarak yayınlıyoruz.

OLAYLAR VE EYLEMLER

Ramazan ayı münasebetiyle Sincan Belediye
since hazırlanan bir aylık programın gereği ola
rak Sincan'ın orta yerinde kurulan Mescid-i Ak- 
sâ çadırı ile haftalarca insanların Kudüs'e ve do
layısıyla Filistin ile İsrail'e ilgisi çekilmekle ka
lınmamış,

Geceye (Kudüs Gecesi) konuşmacı olarak 
davet olunan ve program sonunda bu çadırda 
konuk edilen İran Büyükelçisi M. Rızâ Baghe- 
rî'nin sözlerinden de İmam Humeynî'nm Pa
ris'ten İran'a geldiği (31.01.1979) güne tekabül 
eden ve ölümünden 12 yıl önce Humeynî tara
fından, Ramazan ayının son Cuma gecesinin 
"Kudüs Günü" olarak ilan olunduğu anlaşılan 
gece (31.01.1997 gecesi) Sincan Belediye Baş
kanı sanık Bekir YILDIZ'ın emir ve talimatı doğ
rultusunda, onun gözetiminde belediye çalışan
ları sanıklar Mükremin Kİ LİNÇ, Hüseyin Avni 
YAZICIOĞLU, Osman ÖZÜPEK ve Duran ÖZ- 
DEMİR'in çabaları ile düzenlenen gecede sah
ne dekoru olarak kullanıldığı savunulan ve kişi
likleri ile diğer özellikleri alt bölümde açıklanan 
kişilere ait, altında isimleri yazılı büyük boy 
posterlerin gecenin düzenlendiği belediye kon

ferans salonunun sahnesinde sergilenip, anılan 
kişilerin övülerek propagandasının yapıldığı, sa
nıklar Hüseyin Avni YAZICIOĞLU ve Duran 
ÖZDEMİR tarafından senaryosu hazırlanıp Du
ran ÖZDEMİR ile Selçuk ÖZ tarafından oyna
nan, Filistin lideri Yaser Arafat'ın alçak olarak 
tanımlandığı temsilin ve anılan posterlerle bu 
kişilerin şahsında, mensubu bulunduğu örgütle
rin propagandasının yapıldığı,

İran Büyükelçisi'nin konuşmasında alçak 
olarak tanımladığı ve program esnasında salon
da bulunanlar tarafından da protesto edilen Fi
listin lideri Yaser ARAFAT'ın da görüntülerini ih
tiva eden sinevizyon gösterisi ile ilgili dokü
manları Sincan Belediyesi'ne gönderen sanık 
Nureddin ŞİRİN ile birlikte sanık Bekir YIL- 
DlZ'ın gecede yaptıkları konuşmaların da suç 
içerdiği iddia olunmuş ve anılan iki sanığın tu
tanaklarda belirlenmiş ev ve işyerlerinde elde 
edilen kasetlerin içeriği de nazara alınarak sah
nelenen oyunda rol alan kişilerle birlikte tüm 
sanıklar hakkında işbu kamu davasının açıldığı 
gözlenmiş,
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ÖRGÜTLER HAKKINDA BİLGİ

Dosyaya DGM. C . Başsavcısının deli! olarak 
sunduğu uluslararası ilişkiler ve stratejik araştır
malar merkezi yayınlarından olduğu bildirilen 
"AVRASYA DOSYASI" adlı kitabın tetkikinden 
(Kİ. 1, Dz: 239) İran'da Humeynî devriminin 
gerçekleşmesinden sonra İran Devleti'nin ken
disine küresel bir önderlik misyonu yüklediği; 
bu misyonun, bütün dünya müslümanlarmın li
derliğini üstlenmek ve Batı dünyası ile mücade
le etmek şeklinde özetlenebileceği;

İran Devleti'nin kendisine koyduğu hedefleri 
ile sahip olduğu araçlar arasındaki oransızlığın 
İran'ı, gerek Batı dünyası ve gerek Batı dünyası 
ile işbirliği yapan veya iyi ilişkiler içerisinde bu
lunan İslâm ülkeleri ile mücadelesinde en ucuz 
ve en çok ses getiren dış politika araçlarından 
birisi olarak TERÖRİZMİ tercih etmeye zorladı
ğını;

İslâm'ın evrenselliği ve hoşgörüşü ile bağdaş
mamasına karşın:

İran tarafından doğrudan ya da ideolojik yan
daşlarının kullanımı ile dolaylı olarak örgütle
nen terörist eylemlerin İran'ın, milli hedef ola
rak seçtiği Devrim İhracı'ndan ibaret olan hede
fine ulaşmak için terörist eylemlere kutsal içerik 
yükleyip İslâm adına yapıldığı kanısı uyandır
maya çalıştığı;

1979 İran Devrimi sonrasında FKÖ'ne bir süre 
katlanan İran yönetimi daha sonra bu örgütü dış
layarak, bizzat kendisinin kurup desteklediği 
HİZBULLAH ve İSLÂMİ CİHAD adlı örgütlerle 
Ortadoğu'da önemli bir üs sağlamayı hedeflediği;

Sincan'da suç tarihinde düzenlenen Kudüs 
Gecesi'nde büyük boy posteri bulunan Abbas 
MUSAVİ'nin sekreterliğini üstlendiği HİZBUL
LAH örgütünün 1983 yılında kuruluşunu bütün 
dünyaya duyurup kapsamlı bildirisinde, ayrıca 
ilke ve stratejisinin uluslarası hedefler olduğu
nun belirtildiği ve İmam Humeynî tarafından 
tesbit edilen siyasal yaklaşım ışığında ve bu 
yönde sonuna kadar hiçbir eylemden kaçınma
dan mücadele edeceklerini, özgürlüğün can ve
rerek, ruh ve kalbi bu yönde kurban ederek alı
nacağının anılan bildiride açıklandığını;

1980 yılından itibaren İran'da açılan çok sa
yıda terör kamplarında yetiştirilen teröristlerin, 
Türkiye dahil birçok Avrupa ülkelerinde gerçek
leştirilen eylemlerde görev aldıkları, İran des
tekli bu illegal oluşumların, giderek uluslarası 
terörün bir parçası olarak İran güdümünde çe
şitli eylemleri gerçekleştirdikleri açıklanarak;

Gecede sahne arkasında büyük boy posteri 
bulunan Yahya AYYAŞ'ın HAMAS (İslâmi Dire

niş Hareketi) örgütünün bomba uzmanı olduğu 
ve anılan örgütün Yaser ARAFAT'a muhalif bir 
radikal Filistin örgütü olup Filistin'de İran mo
deli bir İslâm devleti kurulmasını amaçladığı, 
barış sürecine, siyonizme teslim olmak anlamı 
taşıdığı için karşı çıktıkları;

Yine sahnede büyük boy posteri bulunan Fet
hi ŞİKAKİ'nin lideri bulunduğu İSLAMİ CİHAD 
örgütünün de, HİZBULLAH ve HAMAS örgütle
ri gibi İran ve Suriye tarafından desteklendiği, 
Ortadoğu barış sürecine karşı çıkıp bombalı ey- 
temlere devam ettikleri;

Yine sahnede büyük boy posteri bulunun 
Musa SADR tarafından kurulmuş bulunan Şİİ 
EMEL örgütünün de keza İran destekli olduğu 
belirtilmiş;

HİZBULLAH ÖRGÜTÜ (TÜRKİYE) bölümün
de ise, şeriat hükümlerine dayalı İran modeli İs
lâm devleti kurmak amacında olan bu örgütün
1985 yılından itibaren Güneydoğu Anadolu 
bölgesinde örgütlenmeye başlayıp başlangıçta 
siyasi propagandaya önem veren örgütün 1991 
yılından sonra bölgede terör eylemlerine girişti
ği ve anılan örgütün İran tarafından desteklendi
ği, 1991-1995 yılları arasında bu bölgede HİZ
BULLAH örgütü mensuplarınca faili meçhul bir
çok cinayetin gerçekleştirildiği; örgüt için Türki
ye'nin geleceğe dönük bir yatırım alanı olduğu 
anılan eserde vurgulanmış olup;

Dz. 11'de bulunan Emniyet Genel Müdürlü- 
ğü'nün 24.10.1996 tarihli yazılarında da, anı
lan örgütün (HİZBULLAH), Türkiye'deki çok sa
yıda ölümle biten eylemleri yer ve zaman gös
terilmek suretiyle sayılmış;

Dz. 396'da bulunan MİT'ten (Milli İstihbarat 
Teşkilatı) alınan 30.4.1997 tarihli yazısında ise 
HİZBULLAH örgütü İran tarafından 1982 yılın
da İsrail işgaline karşı savaşmak üzere Lüb
nan'da, devrim muhafızları gönderilmesi ile 
başlayan radikal Şii örgütlenmesi olup 1983 yı
lı sonlarında HİZBULLAH örgütünün bir çatı ör
güt olarak ortaya çıkmasının sağlandığı, anılan 
örgütün dünyanın birçok yerinde önemli bir alt 
yapıya sahip bulunduğu, kamplarında değişik 
müslüman kökenli ülkelere ideolojik ve askerî 
eğitim verilip lojistik yardım yapıldığı ve İslâm 
ülkelerinde yürütülen mücadelelere militan 
göndererekte katkısını sürdürdüğü, Şeyh Abbas 
MUSAVİ'nin Mayıs 1991 tarihinde örgütün ge
nel sekreteri olduğu;

Kİ. 1, Dz. 262'de Emniyet Genel Müdürlü- 
ğü'nden alınan 06.03.1997 tarihli yazısında da 
1990-1991 -1992 yıllarında Ankara'da görev ya
pan diplomatik misyon mensuplarına yönelik 
üç eylemin İSLAMİ CİHAD örgütü tarafından
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üstlenildiği bildirilmiş olup;
Yukarıda ayrıntılı bir biçimde amaç, strateji 

ve faaliyetleri; yer, zaman ve nitelikleri açıkla
nıp tahlil olunan örgütlerin, sanık Nureddin Şİ
RİN ile sanıklar vekillerinin yazılı ve sözlü be
yanlarında savunulduğu gibi, yasal bir parti ola
rak kabulünün mümkün olmadığı gibi Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti'nin egemenlik ve kişilik 
haklarına yönelik belli amaçları gerçekleştirmek 
için kurulmuş olmadıkları, faaliyet alanlarının 
Türkiye olmadığı gibi Türkiye'deki laik demok
ratik rejim ile ilgisinin bulunmadığına dair sa
vunmalarına;

Anılan örgütlerin amaca ulaşabilmek için 
dünyanın her tarafında yasadışı faaliyetlerini 
yıllardır sürdürdüğü, bilinen bir gerçek olup te
rör ve terörizmin de insanlık suçu olduğu, esa
sen Türkiye'deki çok sayıda eylemi de kanıtla
nan bu örgütlerin ülkemiz ve ülkemizde kurulu 
demokratik hukuk devleti rejimi için tehlike ar- 
zetmediğini, Cumhuriyet rejiminin ortadan kal
dırılmasının hedeflenmediğini söylemenin de 
dünyada ve ülkemizde yıllardır yaşanan acı ger
çekleri görmezlikten gelmek olacağı düşünce
siyle itibar olunmamıştır.

DELİLLER VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1- Sanık Nureddin ŞİRİN yönünden:

a) TCK. 168/2. maddesi ile ilgili olarak: Her ne 
kadar sanık, savunmalarında örgüt mensubu ol
madığını, hiçbir örgütsel faaliyeti bulunmadığı
nı beyan etmiş ise de başta HİZBULLAH olmak 
üzere özellikleri açıklanan terör örgütlerine 
sempati duyduğunu, faaliyetlerini desteklediği
ni açıklamakta da bir beis görmediği anlaşılmış;

Ev ve işyerinde elde edilen toplam 161 adet 
video kasetlerinden çözümü yapılan ve muhte
vası aşağıda özetlenen kasetlerdeki görüntü ile 
sanığın muhtelif toplantılarda yaptığı konuşma
ların değerlendirilmesi sonunda:

Dizi: 236'da çözümü bulunan 142 nolu ka
set ile ilgili bilirkişi incelemesi sonunda:

Vahdet ile ilgili olarak düzenlenmiş bir kon
feransta İran Başkonsolosu'nun, "Bütün İslâm 
devletleri birleşerek Vahdet Devleti Bayrağı al
tında toplanmalıdır!", "İran Devleti'nin örnek 
bir devlet kurduğu ve İslâm devletlerinin İran 
Devrimi önderliğinde tek bayrak altında geniş
lemelerini arzu ettiklerini" beyan ettikten sonra;

Sanık Nureddin ŞİRİN'in, anılan toplantıda 
yaptığı konuşmasında İmam Humeynî'nin İslâm 
devrimine yaptığı önderlik konusunda geniş açık
lamalar yaptıktan sonra "İslâm devrimine Hu

meynî'nin öncülük ettiğini, bu nedenle fikirleri
nin örnek alınması gerektiğini, İslâm dünyasında 
birliğin bu suretle sağlanacağını" belirterek;

"Biz Türkiye olarak, İslâm vahdetini gerçek
leştirmek için, Humeynî'nin devrimini ve fikir
lerini örnek almalıyız!" şeklinde belirlenen ko
nuşması;

Dizi: 235'te çözümü bulunan 31 nolu kaset 
ile ilgili bilirkişi incelemesi sonunda: Sincan Be- 
lediyesi'nce olay günü düzenlenen Kudüs Ge- 
cesi'nde sahne arkasında büyük boy posteri bu
lunan, altında da ismi açıklanmış bulunan Ab- 
bas MÜSAVİ, anılan kasette geniş bir biçimde 
övüldükten sonra onun şu sözlerine yer verile
rek: "Biz Muhammed ordusuyuz! Biz Kudüs yo
lunda, Kudüs'ü kurtarma yolunda ilerliyoruz!"

Abbas MUSAVİ'nin şehâdeti ile İslâm dünya
sında binlerce Abbaslar ortaya çıkıp ABD ve İs
rail liderlerinin de parça parça edileceği;

"Ey Amerika! Ey İsrail! Ey bu ülkenin İslâm 
dünyasındaki ajanları, işbirlikçileri! Abbas'ın 
kanı Beyaz Saray'da da, Kızıl Sarayda da, Tela- 
viv'de de olsa, Ankara'da İstanbul'da da olsa 
her yerde sizi bulacak ve sizi dünyanın, zevalin 
ve felaketin en büyük eşiğine getirecektir.

"Abbas MÜSAVİ bizim önderimizdir, rehbe- 
rimizdir, liderimizdir; bizim Abbas ile kan bağı
mız var, can bağımız var, iman bağımız var ve 
bu bağın varlığı ile biz içinde yaşadığımız top
raklarda Abbas MUSAVİ'nin yolunu sürdürme
ye çalışacağız."

"Türkiye dahil, dünya ve Ortadoğu Kerbela 
olacak, tüm İslâm ve Kur'ân düşmanları, müslü- 
manların kıyamı ile sarsılacak."

"Türkiye'de laik diktatörlük, Abbas MUSA
Vİ'nin kanına kan misakı ile bağlı yiğitlerin fer
yadı ile sarsılacak; Türkiye'deki müslümanlar 
da şehit Şeyh Said'in kanının varisi olarak, Ke
malist iktidarların katlettiği müslümanların ve 
alimlerin varisi olarak bu ülkedeki katilleri, bu 
ülkedeki Kemalist canileri tarihin çöplüğüne 
atacağız!"

"Türkiye'deki müslümanlar da Şeyh Said'in 
yolunu devam ettiriyor. Onun kanının intikamı
nı alıyor; biz Kemalist canilerini, müslümanlara 
yaptıkları zulümleri yanlarına bırakmayacağız. 
İsrail'deki canilerle Türkiye'deki Kemalist cani
ler arasında ne fark vardır?" şeklinde belirlenen 
konuşma;

Dizi: 234'te bulunan 92 nolu kaset ile ilgili 
bilirkişi incelemesi sonunda: Çözüm raporunun 
17. sahifesinden itibaren sanık Nureddin Şİ
RİN'in konuşmasına yer verilen bölümde, sanı
ğın "İnşâallah Cezayir'de olduğu gibi bütün 
dünya müslümanları ve Türkiye müslüman hal
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kı da aynı hassasiyetle İslâmi hükümet için aya
ğa kalkacaktır!"

"70 yıllık Kemalist zulmün, vahşetin hesabı 
sorulacak! Biz ulusal devletlere karşıyız, ümmet 
devletinden başka bütün devletleri batıl biliriz. 
Demokrasiye asla güvenmeyin, oyununa gel
meyin! Bu ülkede insan hakları ihlallerinin bi
rinci kaynağı Kemalizm'dir!" şeklinde konuşma 
yaptığı belirlenmiş;

Kİ. 1, Dizi: 317-375 arasında çözümü yapı
lan kasetlerdeki konuşmalarında da sanık Nu
reddin ŞİRİN'in ayrıntılı bir biçimde İran rejimi
ni ve Humeynî ile HİZBULLAH örgütü ve faali
yetlerini övücü sözler sarfederek, anılan örgü
tün propagandasını yaptığı;

Dizi: 233'te bulunan 106 nolu kaset ile ilgili 
olarak bilirkişi tarafından yapılan inceleme so
nunda düzenlenen tutanakta da sanık Nureddin 
ŞİRİN'in "Şeyh Abbas MUSAVİ'ye selam olsun 
ki kanı yerde kalmayacak! Uluslararası Kudüs 
İslâm ordusunda bizlerin de yeralmasmı istiyo
rum!" "Arafat ve onun önderliğinde iddia olu
nan devlet(in), siyonizmin meşruiyetini tescil 
eden siyonist bir planın parçası olduğunu" be
lirtip, sözü sürekli Abbas MUSAVİ'ye getirerek 
övücü sözlerini sürdürdüğü ve "Bu ülkede de İs
lâm direnişi olacak, bu ülkede de Abbas MUSA- 
Vİ'ler olacak!" şeklinde belirlenen konuşması;

D izi: 120'de bulunan ve çözümü,
07.02.1997 ve 09.02.1997 tarihli bilirkişi ra
porları ile saptanan görüntülü kasetlerle Dizi: 
121 ve 122'de çözümü mevcut olan 136 ve 142 
nolu kasetlerde belirlenmiş bulunan sanık Nu
reddin ŞİRİN'in aynı muhtevaları taşıyan konuş
maları; keza Dizi: 1 25'te bulunan 31 nolu kaset 
ile ilgili 10.02.1997 tarihli çözüm tutanağı ile 
belirlenen Abbas MUSAVİ'yi anma toplantısın
da yine sanık Nureddin ŞİRİN'in yaptığı konuş
malar birlikte değerlendirildiğinde sanıktaki 
kastın bir tek amaca yönelik olduğu, bunun da 
İran rejimi ile bu rejimi dünyada hakim kılmayı 
amaçlayan HİZBULLAH örgütünün propagan
dasından ibaret bulunduğu, anılan rejim ve ör
gütün propagandasının hedef alındığı;

Ayrıca yine sanıkta elde edilen çok sayıda 
yayın ve posterlerle pankartların varlığı, Kudüs 
Gecesi için Sincan Belediyesi'ne gönderdiği 
posterler ile, sinevizyon ile, slayt gösterileri ile 
ilgili kasetlerin mevcudiyeti ile sanığın tekerrü
re konu olan suçunun niteliği de nazara alınıp;

Süreklilik ve devamlılık arzeden, yıllardır yo
ğun bir biçimde sürdürdüğü HİZBULLAH örgü
tünün tanıtım ve propagandasını havi, anılan 
örgüte taraftar kazandırmaya yönelik faaliyetle
ri birlikte değerlendirildiğinde sanık ile vekille

rinin savunmalarına itibar olunamayacağı; bu 
itibarla sanığın silahlı çete niteliğinde bulunan 
terör örgütü HİZBULLAH mensubu bulunduğu;

b) TCK. 312/2. (son cümle) madde ile ilgili 
olarak:

Suç tarihinde Sincan'da düzenlenen Kudüs 
Gecesi'nde yaptığı konuşmasının da, sanığın 
esas itibariyle, mensubu bulunduğu örgütün 
propagandası mahiyetinde bulunduğu, kastının 
propagandaya matuf bulunduğu, ayrıca halkı 
din farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik 
olarak nitelendirilemeyeceği;

2- Sanık Bekir YILDIZ yönünden:

a) TCK. 169. maddesi ile ilgili olarak:
Sincan İlçesi Belediye Başkanı olan sanığın ilçe
nin orta yerinde haftalar önce kurdurduğu Mes- 
cid-i Aksâ çadırı ile halkın Kudüs, Filistin ve İs
rail'e ilgisi çekildikten sonra;

Belediye konferans salonunda kendi imzası 
ile hazırlanıp dağıtılan, ön yüzünde "Onur ve 
zafer direnenlerindir. Kudüs Günü, İslâm üm
metinin siyonizmle olan amansız mücadelesine 
ışık tutan aziz Kudüs'ün kurtuluşuna vesile ola
cağı gündür." ibarelerine yer verilen davetiye
lerdeki sözlerin anlam ve amacı ile, konuşmacı 
olarak özenle seçilip geceye çağırılan kişilerin 
bilinen sosyal ve siyasal fikirleri ve dünya görü
şü nazara alınıp;

Humeynî'nin yıllarca önce belirlediği günde, 
kendi bilgi ve direktifi doğrultusunda, anılan ge
cenin düzenlenmesine karar verip yukarıda 
amaç ve faaliyetleri teferruatlı bir biçimde açık
lanan yasadışı örgüt mensuplarının, altında 
isimleri de bulunan büyük boy posterlerinin ge
ce boyunca sahnede sergilenip bu posterlerin 
önünde bulunan kürsüde yeşil bayrak olduğu 
halde suça konu edilen konuşmasını yapan sa
nığın;

Yine bu örgüt mensuplarına övgü dolu, Filis
tin lideri Yaser ARAFAT'a sövgü dolu sözler içe
ren temsilin oynanmasına izin verip izleyen sa
nıkta elde edilen Atatürk'e, Kemalizm'e, Cum- 
huriyet'e ve laik düzene sövgü dolu ibareler 
içeren, anılan rejimin yıkılmasını hedef alan 
Cemaleddin Kaplan'ın konuşmasını ihtiva eden 
kaset ile Batman'da Hizbullah olduğunu açıkça 
belirten Şevki YILMAZ'ın hac konuşmasını ihti
va eden kasetin varlığı;

Gecede Filistin ve Kudüs ile ilgili yaptığı ko
nuşmanın mahiyeti ve anılan geceye hiçbir Fi
listin temsilcisinin çağrılı olmaması da nazara 
alındığında, sanığın savunmalarının inandırıcı 
olmadığı, kastının, bilerek ve isteyerek terör ör



gütlerinin propagandasının yapılmasını sağla
mak suretiyle anılan örgütlere yardım etmekten 
ibaret olduğu;

b) TCK. 312/2. (son cümle) ile ilgili olarak:
Sanığın Humeynî'nin İran'a döndüğü güne 

tekabül eden ve bizzat kendisi tarafından Kudüs 
Günü olarak ilan edilen günün kendileri için ne 
kadar önemli bir gün olduğunu açıklayarak baş
ladığı konuşmasındaki "Vücudumuz Allah'ın is
tediği doğrultuda gider ise değerini orada bulur; 
ama, kendisini şerefsiz, değersiz görenler varsa 
orası bizi ilgilendirmez. Onu peşkeş çekmek is
teyenler var ise o onların kendi inancıdır. Bizim 
için başörtüsü bir şeref sancağıdır; ama, bu sizin 
için birşey ifade etmeyebilir. Büyük şeref duy
duğumuz sancağımızın mücadele ve müdafa
asını yaparız, bu sizi rahatsız edebilir.

"Dünya müslümanları olarak sabırlıyız; ama 
bunu dünya bilmelidir, müslümanların ve Mu- 
hammedîlerin sabrı taşmasın. Bu sabır taştığın
da nereye varacağını çok iyi bilirler. 20 kişinin 
200 kişiye, 2.000 kişinin 20.000 kişiye galip 
geldiğini tarih çok güzel şekilde ifade eder."

"Biz kimliğimizi Kur'ân'dan almak mecburi
yetindeyiz. Demokratik ve laik bir Türkiye'de 
bu tür şeylere, ifadelere nasıl yer vereceksiniz? 
% 99'u müslüman olan bir ülkenin evlatlarıyız!

"Sizin amacınız Türkiye'de şeriatı hakim kıl
mak mı?" diye soran yabancı basın mensupları
na (onlar çok daha duyarlı); "% 99'u müslüman 
olan bir ülke zaten şeriattır.'; ama öyle değil, bu 
sorunun cevabını henüz bulabilmiş değilim.";

Yine yabancı bir basın mensubunun; "Funda- 
mantalistler, radikaller, Refah Partililer nedir?" 
diye sorduklarında "Bizim kitabımızda bunlar 
yazmıyor; mü'min, münafık, kafir ve müslüman 
gibi terimler var, biz hangi tarife uyarsak oyuz!" 
diye cevap verdiğini, "Onlar anladığı halde bur- 
Hi’.kilerln anlaması biraz zordur, tabii işte!"

"Sizin düşman olarak gördüğünüz, sizin dış
lamak istediğiniz virüsler, zayıf kaldığımz(da), 
gece yatarken üstünüzü açık bıraktınız, üşüttü
nüz, bu virüsler bünyenize girdi. Üstünüzü açık 
bırakmayacaktınız ey laikler!" demekten başka 
çare yok.

"Konuta çıkıp yemek yiyenleri eleştirenlerin 
bu hali, son çırpınışları olsa gerek."

"Bir Türk gazeteciye söylediğim gibi, 'Sizin 
virüs olarak gördüğünüz insanlar vücudunuza 
girdi, ateşiniz yükseldi, başınız ağrımaya, mide
niz bulanmaya başladı. Hata sizde, ama çözü
mü de yine bizde, biz biliyoruz ki, iğne yeseniz 
ateşiniz düşecek; fakat çocuk gibi hoplamaya 
başladınız. Bunun başka yolu yok; sizi yatıraca
ğız; kollarınıza ve bacaklarınıza basarak bu en-

jekteyi yapacağız'. Dolayısıyla biz mutlaka ve 
mutlaka inandığımız şeyleri sabırla yapacağız!" 
şeklinde özetlenebilen sözlerinde:

Sanığın kendileri gibi düşünen ve inanan in
sanlar için başörtüsünü şeref sancağı olarak de
ğerlendirirken, bu anlayışa itibar etmeyenleri, 
"vücudunu peşkeş çekmek isteyen, kendisini 
şerefsiz ve değersiz görenler" olarak nitelendir
mek;

Sabırlı olduklarını, sabırları taştığında neler 
olacağını herkesin bildiğini; tarihte, az sayıda in
sanların çok sayıdaki kişilere galip geldiğinin ör
nekleri bulunduğunu ifade etmek suretiyle de mü
cadele ve müdafaalarını savaş olarak izah ederek 
bu savaşın galipleri olacaklarını vurgulayıp;

"% 99'u müslüman olan bir ülke zaten şeri
attır; ama öyle değil!" diyen sanığın neden de
ğil bunu hala anlamadığını belirtmek suretiyle 
de şeriata olan özlemini açıkladığı ve;

Sözlerinin arasında "Kitabımızda mü'min, 
münafık, kafir ve müslüman terimlerinin bulun
duğunu" ifade etmek suretiyle de baştan beri 
konuşmasında BİZ VE ONLAR ayırımını özenle 
yapıp, aradığı özelliklere sahip olmayan insan
ları ŞEREFSİZ, DÜŞMAN ve KAFİR olarak de
ğerlendirdiği;

"Esasen sizin düşman olarak gördüğünüz, 
dışlamak istediğiniz virüsler zayıf kaldığınızda 
vücudunuza girdi ey laikler!" sözleri ile de, 
açıklanan ayırımıcılığa dair görüşünü perçinle- 
meyi hedeflediği;

Kendileri gibi düşünmeyen ve kendileri gibi 
inanmayanları hasta olarak nitelendiren sanı
ğın, düşünce ve inançlarını zor kullanmak sure
tiyle (Kol ve bacaklarına basarak enjekte edece
ğiz) bu kimselere kabul ettireceklerini ve mutla
ka inandıklarını sabırla yapacaklarını da ifade 
etmek suretiyle halkı din ve mezhep farklılığı 
gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği 
kanaat ve sonucuna varılmış, açıklanan neden
lerle savunma inandırıcı bulunmamıştır.

3- Sanık Mükremin KILINÇ yönünden:

Suç tarihinde Belediye Başkan Yardımcısı oldu
ğu anlaşılan sanığın kendisine bağlı bulunan 
Kültür Müdürlüğü'nce hazırlanan programı 
onaylayıp Belediye Başkanı'nın da onayını ala
rak hazırlanan davetiye ile geceye çağırılan ki
şiler ve toplantının düzenlendiği belediye kon
ferans salonunun tanzim ve düzenlenmesinden 
haberdar olduğu gibi bizzat izlediği programın, 
yukarıda belirtilen şekilde tamamlanmasını da 
diğer sanıklar Bekir YILDIZ, Hüseyin Avni YAZI- 
CIOĞLU, Osman ÖZÜPEK ve Duran ÖZDE-
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MİR iie birlikte temin ile, kuruluş, amaç ve stra
tejileri açıklanan silahlı çete niteliğindeki terör 
örgütlerinin propagandasının yapılmasına bile
rek ve isteyerek olanak sağlamak suretiyle, anı
lan örgütlere yardım ettiği, sanığın benzer, tevil- 
li savunmaları ile diğer iki sanık Nureddin Şİ
RİN ve Bekir YILDIZ ile ilgili bölümde açıkla
nan delillerle sabit olmuş;

4- Sanık Hüseyin Avni YAZICIOĞLU yönünden:

Suç tarihinde Belediye'de Kültür Müdürü olarak 
görevli olan sanığın, anılan geceyi organize 
edip davetiyeleri hazırlayıp programı yetkilile
rin onayına sunduğu ve geceye konuşmacı ola
rak katılacak kişileri belirleyip sanık Nureddin 
ŞİRİN ile de irtibat kurarak sahne dekoru olarak 
kullandıklarını ifade ettikleri, kimlik ve diğer 
özellikleri yukarda açıklanan kişilere ait poster
leri temin edip konferans salonunda kullanılma
sını;

Ayrıca, içeriği itibariyle (çözümü ile ilgili bi
lirkişi raporu D izi: 129'da bulunan) anılan örgüt 
ve mensuplarını överek propagandalarını yap
maya yönelik bulunan oyunun, senaryosunu sa
nık Duran ÖZDEMİR ile birlikte hazırlayıp oy
nanmasını temin etmek suretiyle sanığın ben
zer, tevile yönelik savunmaları ile bu savunma
ları doğrulayan diğer sanıkların beyanı ve evin
de bulunan İmam Humeynî imzalı kitabın mev
cudiyeti ile benzer suçtan eski sabıkalı bulun
ması da nazara alınarak terör örgütlerinin pro
pagandasının yapılmasını bilerek ve isteyerek 
sağlamak suretiyle anılan örgütlere yardımda 
bulunduğu sübuta ermiş;

5. Sanık Osman ÖZÜPEK yönünden:

Suç tarihinde Belediye'de Kültür Müdür Yar
dımcısı olarak görevli bulunan sanığın, aldığı 
talimatlar uyarınca geoenin düzenlenmesini ve 
davetlilerin çağrılmasını üstlenip, tertip heyeti 
mensubu olarak diğer sanıklarla birlikte Kudüs 
Gecesi adlı programın, yukarıda izah olunduğu 
şekil ve şartlarda tamamlanmasına katkı sağla
dığı, benzer tevile yönelik savunmaları ve bu 
savunmayı doğrulayan diğer sanıkların beyanı 
ile anlaşılmış olmakla, sanığın silahlı çete sayı
lan terör örgütlerinin propagandasının yapılma
sını bilerek ve isteyerek sağlamak suretiyle, anı
lan örgütlere yardımda bulunduğu sübuta er
miş;

6- Sanık Duran ÖZDEMİR yönünden:

Belediye'de Halkla İlişkiler Müdürü olan sanı
ğın Sincan'da organize edilen Kudüs Gece- 
si'nin, bilinen şekilde düzenlenip tamamlanma
sını, tertip heyetine katılarak sağladığı gibi, sa
nık Hüseyin Avni YAZICIOĞLU ile birlikte, içe
riği ve amacı Dizi: 129'daki bilirkişi çözüm tu
tanağında açıkça belirtilmiş bulunan oyunun 
senaryosunu hazırlayıp bu oyunda rol aldığı, 
sanığın benzer savunmaları ve bu savunmaları 
doğrulayan diğer sanıkların beyanı ile anlaşıl
mış olmakla, belirtilen eylemleri ile, silahlı çete 
niteliğinde bulunan terör örgütlerinin propagan
dasının yapılmasını bilerek ve isteyerek sağla
mak suretiyle, anılan örgütlere yardım ettiği ka
naat ve sonucuna varılmış;

7- Sanık Selçuk ÖZ yönünden:

Suç tarihinde Sincan Belediyesi'nde işçi olarak 
çalışan sanığın, sanık Kültür Müdürü Hüseyin 
Avni YAZICIOĞLU'nun istemi ile, gecede sah
neye konulan temsilde oğul rolünü üstlendiği, 
ancak sanığın bu rolü istemeyerek, âmiri pozis
yonunda bulunan kişinin talebini geri çevirme
mek düşüncesi ile kabul ettiği anlaşılmış olup, 
gecenin düzenlenip tamamlanmasında başka 
bir katkısı bulunmadığı anlaşılmış bulunan sanı
ğın bilerek ve isteyerek terör örgütlerinin propa
gandasını yapmak suretiyle, anılan örgütlere 
yardım suçunu işlediği hususunda yeterli ve 
inandırıcı delil elde edilemediği gibi, bu sanık 
yönünden olayda anılan suçun yasal unsurları
nın da oluşmadığı;

8- Sanık Alim ÇİÇEKLİ yönünden:

Sanık Hüseyin Avni YAZICIOĞLU'nun istemi 
üzerine, gecede oynanan temsilde İsrail asker
lerini taşlayan Filistinli çocukları canlandıran 
sanığın, suç işleme kastı ile hareket ettiği husu
sunda, her türlü kuşkudan uzak nitelikte delil 
bulunmadığı gibi olayda anılan suçun yasal un
surlarının da mevcut olmadığı;

9. Sanık Burhan POLAT yönünden:

Arkadaşı Alim ÇİÇEKLİ'nin istemi üzerine, ge
cede oynanan temsilde İsrail askerlerini taşla
yan Filistinli çocukları canlandıran sanığın, suç 
işleme kastı ile hareket ettiği hususunda, her
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türlü kuşkudan uzak nitelikte delil bulunmadığı 
gibi olayda anılan suçun yasal unsurlarının da 
mevcut olmadığı;

10. Sanık Mustafa AKBEYAZ yönünden:

Gecede sahneye konulan temsilde İsrail asker
lerini taşlayan Filistinli çocukları canlandıran 
sanığın, suç işleme kastı ile hareket ettiği husu
sunda, her türlü kuşkudan uzak nitelikte delil 
bulunmadığı gibi olayda anılan suçun yasal un
surlarının da mevcut olmadığı;

11. Sanık Nuri NİYAZOĞLU yönünden:

Gecede sahneye konulan temsilde İsrail asker
lerini taşlayan Filistinli çocukları canlandıran 
sanığın, suç işleme kastı ile hareket ettiği husu
sunda, her türlü kuşkudan uzak nitelikte delil 
bulunmadığı gibi olayda anılan suçun yasal un
surlarının da mevcut olmadığı;

HUKUKİ DEĞERLENDİRME

1-Sanık Nureddin ŞİRİN:
a) Yukarıda izah olunan nedenlerle, sanığın 
TCK. 168/2. maddesine muhalefet, silahlı çete 
niteliğinde bulunan HİZBULLAH örgütünün sa
ir efradı bulunmak suçundan dolayı tecziyesi
ne, şartları mevcut bulunduğundan, hakkında 
TCK. 81/1. maddenin tatbikine;

Duruşmada gözlenen olumsuz tutum ve dav
ranışı gözönüne alınarak hakkında TCK. 59. 
maddenin tatbikine yerolmadığına;

b) Her ne kadar hakkında ayrıca TCK. 312/2. 
maddesine muhalefet suçundan dolayı tecziye
si için kamu davası açılmış ise de, yukarıda izah 
olunan nedenlerle, sanığın olay gecesi yaptığı 
konuşması ile de yasadışı örgütün propaganda
sını yapma kastını taşıdığı kabul edilmiş ve bu 
nedenle anılan suçtan beraatine karar verilme
sine;

2- Sanık Bekir YILDIZ:

a) Yukarıda izah olunan nedenlerle, sanığın olu
şan ve eylemine uyan TCK. 159. maddesine 
muhalefet, silahlı çete niteliğinde bulunan terör 
örgütlerinin hal ve sıfatlarını bilerek propagan
dalarını yapmak suretiyle yardım etme suçun
dan;

b) Anılan gecede yaptığı konuşma ile, ayrıca 
TCK. 312/2. maddesine muhalefet, halkı din ve 
mezhep farklılığı gözetmek suretiyle kin ve düş
manlığa tahrik suçundan ayrı ayrı tecziyesi ge

rektiği kanaat ve sonucuna varılmış;
Yaptığı konuşmanın, ülkenin kamu düzenini 

ve kamu güvenliğini bozacak nitelikte bulunma
dığı kanaatine varılarak, hakkında, anılan yasa
nın son cümlesinin tatbikine yerolmadığına;

Duruşmadaki tutum ve davranışı nazara alı
narak hakkında TCK. 59. maddenin tatbikine 
karar verilmesi gerektiği;

3- Sanıklar Mükremin KILINÇ,
Hüseyin Avni YAZICIOĞLU,

Osman ÖZÜPEK ve Duran ÖZDEMİR'in:

Yukarıda izah olunan nedenlerle, oluşan eylem
lerine uyan TCK. 169. maddesine muhalefet, si
lahlı çete niteliğinde bulunan terör örgütlerinin 
hal ve sıfatlarını bilerek propagandalarını yap
mak suretiyle yardım etme suçundan tecziyele
rine.

Duruşmadaki tutum ve davranışları nazara 
alınarak sanıklar hakkında TCK. 59. maddenin 
tatbikine karar verilmesi gerektiği;

4- Sanıklar Selçuk ÖZ, Alim ÇİÇEKLİ, 
Burhan POLAT ve Mustafa 

AKBEYAZ ile Nuri NİYAZOĞLU'nun:

Atılı TCK. 169. maddeye muhalefet suçunu işle
dikleri hususunda tecziyelerini gerektirir nitelik
te yeterli delil bulunmadığından, anılan suçtan 
beraatlerine karar verilmesi gerektiği kanaat ve 
sonucuna varılmış olmakla;

HÜKÜM 
Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Sanık Nureddin ŞİRİN'in;

a) Yasadışı çete niteliğindeki HİZBULLAH örgü
tünün sair efradı olmak suçundan, eylemine 
uyan TCK. 168/2 maddesi uyarınca takdiren 10 
yıl ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına;

3718 sayılı yasanın 5. maddesi uyarınca ce
zası 1/2 oranında artırılarak 15 yıl ağır hapis ce
zası ile cezalandırılmasına;

TCK. 81/1. maddesi uyarınca takdiren cezası 
1/6 oranında artırılarak 17 yıl AĞIR HAPİS CE
ZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

Takdiren sanık hakkında TCK. 59. maddenin 
uygulanmasına yerolmadığına;

TCK. 31. maddesi uyarınca sanığın ömür bo
yu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına;

TCK. 33. maddesi uyarınca ağır hapis cezası 
süresi içerisinde sanığın kanuni mahcuriyet ha
linde bulundurulmasına;

TCK. 40. maddesi uyarınca sanığın nezarette
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kaldığı günlerle tutuklu kaldığı günlerin ceza
sından indirilmesine, tahliye talebinin reddi ile 
tutukluluk halinin devamına;

b) Sanığın, unsurları mevcut bulunmayan 
TCK. 312/2. maddesine muhalefet suçundan 
BERAATİNE;

2- Sanık Bekir YILDIZ'ın;

a) Silahlı çetelerin övülüp propagandasını yap
mak suretiyle bu çetelere yardım etme suçun
dan, eylemine uyan TCK. 169. maddesi uyarınca 
3 sene ağır hapis cezası ile cezalandırılmasına;

3713 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca ce
zası 1/2 oranında artırılarak 4 sene 6 ay ağır ha
pis cezası ile cezalandırılmasına;

Takdiren TCK. 59. maddesi uyarınca cezası 
1/6 oranında indirilerek 3 sene 9 ay ağır hapis 
cezası ile cezalandırılmasına;

TCK. 31. maddesi uyarınca 3 yıl süre ile ka
mu hizmetlerinden yasaklanmasına;

b) Halkı din ve mezhep farklılığı gözeterek 
kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etme suçun
dan, eylemine uyan TCK. 312/2. maddesi uya
rınca takdiren 1 sene hapis ve 3.000 lira ağır 
para cezası ile cezalandırılmasına;

3509 sayılı kanunun 2. maddesi ve TCK. 19. 
maddesi uyarınca ağır para cezası 860.000 lira
dan aşağı olamayacağından sanığın 860.000 li
ra ağır para cezası ile cezalandırılmasına;

TCK. 59. maddesi uyarınca takdiren cezası 
1/6 oranında indirilerek 10 ay hapis ve 716.666 
lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına;

Suçun işleniş şekil ve özelliği dikkate alına
rak takdiren 647 sayılı yasanın 4. maddesinin 
uygulanmasına yerolmadığına;

SANIĞIN NETİCETEN 3 SENE 9 AY ACIR 
HAPİS, 10 AY HAPİS VE 716.666 LİRA AĞIR 
PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

TCK. 40. maddesi uyarınca sanığın nezarette 
kaldığı günlerle tutuklu kaldığı günlerin ceza

sından indirilmesine;
3- Sanıklar Mükremin KILINÇ, Hüseyin Avni 

YAZICIOĞLU, Osman ÖZÜPEK ve Duran ÖZ- 
DEMİR'in silahlı çeteye, propagandasını yap
mak suretiyle yardım suçundan, eylemlerine 
uyan TCK. 169. maddesi uyarınca takdiren 3'er 
sene ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına;

3713 sayılı kanunun 5. maddesi uyarınca ce
zaları 1/2 oranında artırılarak 4'er sene 6'şar ay 
ağır hapis cezası ile cezalandırılmalarına;

Takdiren TCK. 59. maddesi uyarınca cezaları 
1/6 oranında indirilerek NETİCETEN SANIKLA
RIN 3'ER SENE 9'AR AY AĞIR HAPİS CEZASI 
İLE CEZALANDIRILMALARINA;

TCK. 31. maddesi uyarınca sanıkların 3'er yıi 
süre ile kamu hizmetlerinden yasaklanmalarına;

TCK. 36. maddesi uyarınca emanetin 1997/8 
ve 14 numarasında kayıtlı kasetlerin ZORALI
MINA;

TCK. 40. maddesi uyarınca sanıkların neza
rette kaldıkları günlerle tutuklu kaldıkları günle
rin cezalarından indirilmesine;

4- Sanıklar Selçuk ÖZ, Alim ÇİÇEKLİ, Burhan 
POLAT, Mustafa AKBEYAZ ve Nuri NİYAZOĞ- 
LU'nun, üzerlerine atılan suçları işlediklerine 
dair savunmalarının aksine mahkumiyetlerine 
yeter derecede kesin ve inandırıcı nitelikte ka
nıtlar elde edilemediğinden, sanıkların atılı suç
tan BERAATLERİNE;

Beraat eden sanıklar için yapılan yargılama 
gideri dışında kalan (2.497.000) liradan ibaret 
yargılama giderinin, hükümlenen sanıklardan 
takdiren müteselsilen alınmasına;

Sanık Nureddin ŞİRİN dışındaki sanıklarla 
Nureddin ŞİRİN vekili Av. Muharrem BALCI, Av. 
Altan BALANTEKİN ve Av. M. Ali BULUT'un 
yüzlerine karşı, istem'e kısmen uygun olarak 
Yargıtay yolu açık olmak üzere, ayrıca re'sen 
Yargıtay yolu da açık olmak üzere oybirliği ile 
verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

15.10.1997
BAŞKAN: 17339 ÜYE: 972YD8 ÜYE: 22020 KATİP: 61

MASRAF BEYANI 
Cinsi Miktarı
Posta 2.497.000
TOPLAM 2.497.000

BAŞKAN: 17339 ÜYE: 972YD8 ÜYE: 22020 KATİP: 61
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DENEME
TURUNCU KARBULUTU

-Anadolu Günlüğü-

muskam sabrımdır benim 
acılar konuklarım 

alnında rüzgarlar damıtan 
bir deli çocuğum ben 
hançerler arar beni 
bir de gül demetleri

Kardeleni içinde, bir avuç kar 
bulutu h arek et halindeydi. 
B ereket, peşisıra canh ıraş 

uğraşla koşuyordu. Elimiz bereketin 
elinde, içimizden yollar çıkıp uzuyor, 
yürüyorduk. Hece hece Anadolu olu
yorduk.

Kavi bir kavray ışla  başlam ıştı 
herşey. Sağına soluna bakm adan, 
yüreğini kendine ayna yapm anın  gü
cüyle ayaklanılm ıştı. Sırtı göklere 
yaslayıp O ’nun adıyla başlayınca, 
yollar geldi alm aya, yollar tutuştu 
kavgaya; “Ö nce bizde yürüyecek
ler!” diye.

Küçük sayı, devasa bir kararlılık

K âbuslar rüyalara  dönm eliydi; 
yollar yüründükçe çiçek bahçesine... 
Kurşuni bulutlar kararlılığı em erken 
dualardan, eylem le gülüm sedi gök
yüzü; yağm ur oldu, rahm et oldu yağ 
dı A nadolu’ya:

Dua, eylem oe şükür

Herşey senden ve seninle güzel. 
“Kitab”ı dam ar dam ar yapıp hayata 
giydirm ek için, suskun  yüreklerin 
lavlarından, A nadolu’ya kıvılcım ta 
şınmalıydı.

Gür bir koroydu sessizlik

Söz üşüyordu. Hayat utanıyordu. 
Çaresizlik toprağa çöreklenm e hazır

lığı içindeydi. Geceyi ve donuk dü
şünceyi, nara kesm iş bir karbulutu 
bölüyordu. Yıldızların görünmediği, 
dolunayın ortada olmadığı bir anda 
turuncu bir lav oldu karbulutu. İçinde 
kardeleni saklıydı. Böldü geceyi en 
karanlık yerinden. Toprağa ümit, ha
vaya ışık düştü. Çaresizlik titrem eye 
koyuldu. Barikatlar sarsıldı birden; 
Biri çıktı ortaya , “Ben varım!” dedi. 
Bir bir “bir”ler çıktı ortaya, “Ben va
rım!” dedi. Varlık hayat buldu.

Nefes alanlar yaşadıklarını far- 

kettiler

Dua sese  koşuyor, ses şekil arı
yordu. Söz yatağını soruyordu. Me
kanlardan çağrı üstüne çağrı. Karbu
lutu devindikçe büyüyor; büyüdükçe 
turuncu bir ışık düşüyordu Anadolu 
üstüne. Hepsinin adı Meryem, hepsi
nin adı R üm eysâ’ydı. Hepsinin içinde 
N esibe’den bir eser. Anadolu el edi
yordu. Gönül kapıları ardına kadar 
açık.

Yollar avuç avuç sevgi taşıyordu 
kar bulutuna. Ses veriyordu, sabrın 
kavi kararlılığ ına. Y um uşatıyordu 
korkak öfkeyi, şefkatiyle sarsıyordu. 
Onbin onbin bakışıyorduk; heyecan, 
coşku ve sabır içtikçe hep birlikte, 
bilmiyorduk çoğalan ne, çoğaltm ak 
nasıl? Gürler gibi susuyor, tefekkür 
anlam ında gürlüyorduk:

Ahmet
MERCAN
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Özgürlük, barış, adalet

A ldırm adan, m u h a tap  alm adan, gücü kendi
ne m ask e  yapıp arkasına  saklananı korkusun
dan kurtarm aya ad a y  bir coşkuyla akıyordu za
m an. Acılar bilge bir öğretm en olm uştu, zam a
nın yetişem eyeceği bir “zam an ” bulmuş, ışığın 
süvarilerini o rtaya çıkarm ıştı. Güven kalesiydi 
yüzü A nadolu’nun:

Cömert, sevgi dolu oe sancılı

Gün, ülkeye g irm eden önce, seherlerde dua 
ile yıkanıp öyle d o ğ acak  bundan böyle. Toprağa 
selam . Yıldıza selam . H avada gezen sonsuz ca n 
lıya, balıklara, suya, san cağ a  ilmek için toprağa 
düşen  to 
hum a ve 
onu d a l
g a la n m a 
d ı  r m a k 
için k e n 
dini sab ır
la büyüten 
r ü z g a r a  
selam . N a
sırlı ellerin 
cöm ert kav 
rayışlarına ve p ay 
laştıkça büyüyen yüreklerine selam .

Selam yurduna ince bir bestedir Anadolu

Anadolu, seninle yeniden keşfediliyor karbu
lutu.

Söz vardı çıkınımızda, şiir ve ezgi. Düştük 
yollara.

Çocuklarının kendine gelişiyle ne mutluydu 
“a n a ”; görülm eye değerdi. Herbiri bir ilmeği 
örüyordu. Çocuklar ham arat, ana vakurdu.

“Gözlerime bakam azlar korkudan ölecekler.” 
derken Taner Yüncüoğlu “saadet asrı”ndan bir ne
fes sızdırıyordu. Bir işçi arı gibi Hakan A y k u t  ko
şarken Yunus’a notanın diliyle tercüm an oluyordu: 
“Eğer hakkı bilmezsen bu nice okumaktır!”

Anlam lar sayfa açıyor, tarih kesit sunuyor. 
Ömer Karaoğlu 'nun ok gibi sesiyle dili bağlı gi
den yiğitlerin türküsü tazeliyor belleğimizi: “Biz 
M araş’ta M aşallah’ız/Biz Rize’de İdris (Jsta/Yağlı 
ilmeklere boyun/Verdik, am a hangi suçtan? ..” 
Soru bize. Clnutan tekrar yaşar... Kayıtlar taze 
kalsın. Hepsi a teşten  sayfa kadar sıcak.

Düşünce ve sana t içiçe. Birbirini tamamlıyor

hava ile su gibi. Karbulutunun kavi dostlarından 
A h m e t Taşgetiren Medine’den yüzyıllar beklemiş 
de yeni gelmiş bir ses oluyor onbinlerin kulakla
rında: “Bu toprağı vatan yapan, bu bayrağı bay
rak yapan Anadolu insanının inancıdır. Dik du
run! Yolda olun! Özgeçmişinize kayıt düşün! Ço
cuklar, yaşlı nineler, ak sakallı dedeler, kızlar, 
anneler, gençler: Yolda olun ve dik durun!”

Ve sonra Dilipak... D üşünce ve duyguyu 
göklere savurup topluyor avuçlarında. Sunuyor 
herkese. Fertten toplum a, aileden dünya siya
setine koordinatlar atıyor. Günden tarihe, hayat
tan  ötelere bir dizi soylu soru soruyor. Haksızlı
ğa karşı her o rtam da karşı koyuşun örneği olu
yor. Onbinlere koro halinde şiir okuyor, okutu
yor:

“C a m i l e r  
kışla Minare

ler süngü 
Mü ’minier 
asker!”

Ve...
Onbir
Ekim!

Elele! Büyük şifre: B asam ak  basam ak 
duran “bir”ler yalnızlıktan yorulunca, yıpranın
ca; yanyana, elele geldiler. Güçlerini kendileri 
de keşfedem ediler. Birler, onlar, milyonlar, mil
yarlar...

Elele; rahm ete eklem lenm eye...
Karşı karşıya, yum ruk yum ruğa olm aya kar

şı; elele. Gürleyen bir görsel imza oldu Onbir 
Ekim!

“Böyle olmaz!” dedi.
Bir başka çehresiyle, hep birlikte, herkes 

için; özgürlük, barış, adalet.
Onbir Ekim bir milat. Gözleriyle konuşan in

sanın kendine dönüşü. Vekillerden, vekaletler
den ellerine dönüşü. Ter’i kadar oluşu. Hak m ü
cadelesi için vargücüyle o rtaya çıkışın miladı. 
Bundan böyle siyah yem eni için örülen dut oy a
sı hak m ücadelesine dönüşm ekte zorluk çek 
m eyecek . Kalbin salih eylem e meylettiğinin tes- 
bitidir Onbir Ekim.

Bir başlangıç. Om uz om uza ve hep birlikte.
Dağlar kadar kararlı, yollar kadar uzun.

Kötülük yeryüzünden sökülüp atılana 
dek... m
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TARİHE KAYIT
BASINDA 11 EKİM YAZILARI

Türkiye iki yıldır İstanbul Üniversitesi’nin "alemclarlığı" ve öncülüğünde başlatılan başörtüsü ya
sağını tartışıyor. Adeta 28 Şubat sürecinden bu yana herşey "bir meti'elik bez parçası"na (!) en

dekstendi. Sistemin baskıcı ve jakoben tutumu başörtüsü üzerinde odaklaştı.
Nihayet 11 Ekim’de saat ll'de, halk, kendi çocuklarına uygulanan bu zulmü ve haksızlığı pro

testo etmek için ülkenin bir ucundan öbür ucuna kilometrelerce uzunluğunda insan zinciri oluş
turarak "inanca saygı, başörtüsüne özgürlük" istedi.

Türkiye tarihinde bir benzeri görülmeyen bu eylem, basında farklı biçimlerde değerlendirildi. 
Tarihe kayıt düşmek amacıyla, bu yazılardan kısa alıntılar sunuyoruz:

CUMHURİYETİN YUMUŞAK KARNI
(Erdoğan Aydın, Radikal. 19.10.98).

...Düşünün bir, laik, dolayısıyla kadının özgürleştirilmesin
de önemli bir açılım demek olan, olması gereken Cumhu
riyet, üstelik 75. yılında, kadının köleleştirilmesi demek 
olan şeriatla mücadelesinde ciddi bir kadın direnişiyle ka
rı karşıya kalıyor. Çok ciddi bir çelişkiyle karşı karşıya ol
duğumuz, Cumhuriyet'in, başta laiklik anlayışı olmak üze
re toplumla kurduğu diyalog biçiminde çok ciddi bir prob
lem olduğu açık değil mi?

Oysa Cumhuriyet, böylesi bir demokratik bir düşünme 
yerine geleneksel totaliter tavrıyla yangına körükle gitme
yi tercih etmektedir. Üstelik bu kez karşısında duran, ör
gütsüz ve sermayesiz bir sol hareket olmadığından, tam 
tersine, sola karşı bizzat kendi desteğiyle toplumun ve bü
rokrasinin her yerine nüfuz etmiş, Türklükten sonra toplu
mun ikinci resmî kimliği kılınan Müslümanlık üzerinden 
kendini üreten bir güç olduğundan kolay yutulur bir lokma 
olmaktan da uzaktır. Rüzgar ekilmiştir, şimdi fırtına biçil- 
mektedir.

Türbanı üniversiteler gibi yanlış bir alanda yasaklayan 
zihniyet yarın kamusal yaşamın temsilî alanlarına girme
sini engelleyebilme insiyatifini de yitirmek zorunda kala
caktır.

Dolayısıyla bu konudaki inadın, eğer ki şeriatçı hare
ket geri adım atmayacak olursa mevcut krizi giderek de
rinleştireceğini ve bir müddet sonra da iplerin tarafların 
elinden bütünüyle kaçacağını söylemek müneccimlik ol
mayacaktır. Şeriatçı hareketin son dönemde, ustalıklı bir 
üslupla, sonundaki tüm risklere rağmen seçim atmosferin
de konumunu güçlendiren bu durumdan hareketle ipleri 
gerdiği görülür.

Şeriatçı hareket, türban eylemiyle Cumhuriyetin yu
muşak karnını yakalamış bulunmaktadır. Toplum nezdin- 
de meşruiyetini ve örgütlülüğünü artırdığı bir zemin üze
rinden, oldukça yumuşak bir üslupla, ama kararlılıkla iler
lemektedir. Cumhuriyet'in tahammülsüzlüklerini ve toplu
ma dar gelen çerçevesini, çok avantajlı olduğu bir yerden 
zorlamaktadır. Cumhuriyeti, toplum nezdindeki önemli bir 
kırılma noktasından kanıtlamaktadır.

Laiklik adına mücadele ettiğini söyleyen güçlerin de
mokratik hak ve özgürlükler, çetelerin tasfiyesi, gelir eşit
sizliğinin azaltılması gibi dertleri olmadığından Alevi kimli
ğini bile hak eşitliği ve özgürlükler açısından değil tama
men manipülasyon amacıyla kullanma yoluna gittiklerin
den, bu bilek güreşinde demokrasi açısından umutvar ol
mak olanaksızdır.

Şeriatla mücadelenin yakın zamana kadar yapılmadı
ğı, bugün ipler elden kaçınca Cumhuriyeti koruma adına 
yapılanların ise, laiklikten çok. şeriatçı hareketin toplum vic
danıyla bütünleşmesine yardımcı olduğu görülmektedir.

Esasen Cumhuriyet’in, demokratikleşmesini de ola
naksızlaştıran bugüne kadarki tavrı da hep böyle biçim
lenmiştir. Cumhuriyet, ister şeriatçı hareket gibi kendi bes
lemesi olsun, isterse Kürt sorunu gibi sistematik bir yok- 
sayma ürünü olsun, bütün sorunlarına ilişkin tavrı böylesi 
bastırma eksenli biçimlenmeketdir. Bu ise Cumhuriyet'in, 
kendi toplumunu sürekli zorla yönetmek durumunda kal
masını, sürekli ‘iç ve dış düşmanlar’ ile boğuşan bir kriz at
mosferinde olmasını ve bir türlü demokratikleşmemesini 
yapısal bir problem haline getirmektedir.

“TÜRBAN, ÖZGÜRLÜĞÜN KISITLANMASIDIR”
(Bülent Tanör, I.Ü. I hıktık KakiilLesi, A rtı l laber, say i: 44, 17-23 Ekim 98).

...Bu eylemlerde dile getirilen sloganlardan bir tanesi var ki, 
bunun kullanılmasına şaşmamak elde değil; özgürlük. Bu 
sloganı atan insanlar ve genç kızlar, ya büyük bir pişkinlik 
içindeler ya da bireysel özgürlüğün ve asıl önemlisi insan 
aklının özgürleşmesinin ne demek olduğunu ve ne demek 
olmadığını anlayabilmekten aciz duruma düşmüş veya dü
şürülmüşler. Türban ve simgelediği örtünme güdüsü, ka

dınların ve genç kızlarımızın eğer gelenekten ve görenek
ten gelen bir alışkanlıkları sonucu değil de, İslâmcı ve din
ci bir dünya görüşünün ideolojik bir tercihi olarak benim
senmişse, bu, özgürlükten, irade muhtariyetinden, kendi 
yaşantısı üzerinde karar verebilme hakkından, eşitlikten, 
kısacası insanlığın vazgeçilmezlerinden vazgeçmek anla
mına gelir.
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ARAP UŞAKLARININ PARALI ZÎNCÎRI
(Katilı Alı,aylı, Hürriyet, 15.10.98).

irtica, Türkiye'yi karıştırmak için harekete geçti. Siz sanıyor
sunuz ki, bunu inanç nedeniyle yapıyorlar.

l-ıh...
Bunlarda inanç yok ki!
İlticanın bugünlerde yeni bir isyana yönelmesinin tek nedeni var.
Öyle emir aldılar.
Bakın tarihimize görün.
Türkiye’nin düşmanları, Türkiye’yi karanlığa götürmek iste

diklerinde hep aynı isyanlar.
Ve aynı kafa yapısı.
Bu kez de öyle... İrtica ayaklanıyar; çünkü, Türkiye egemen 

güçlere başkaldırıyor.
Irak’taki oyunu bozmak istiyor, Suriye ile ipleri geriyor.
Ve egemenlerin köpeği Araplar, Türkiye’deki ajanlarını dev

reye sokuyorlar.
Kaddafi’nin halk komutanlığı için para alanlar, Rabıta’nın pa

ralarıyla altlarına spor Mercedes, villa çekenler, oradan gelen 
emirle Türkiye’yi karıştırmak için harekete geçiyorlar; çünkü pa
rayı veren, bu düdükleri çaldırıyor.

Arab’ın paralı askerleri Türkiye’yi karıştırmak için harekete 
geçiyorlar.

Zincirmiş!..
Onlar da paralı asker. Beş çapulcuyu topla, koy ceplerine 

parayı, zincir kursunlar. Cumhuriyet’e sövsünler.
Bu millet bir zincir kurar, o zinciri onların boynuna öyle bir ge

çirir ki, hayat boyu kafalarını kurtaramazlar.
Otursunlar oturdukları yerde. Tahammül sınırlarımızı zorla

masınlar.
Paralı alçaklar...

EYLEM VE BEKLENEN ILGI
(Şakin Sütor, Akşam, 12.10.08).

“İnanca Saygı, Düşünceye Özgürlük İçin Elele” adı verilen 
eylem, aslında bir “türban eylemi” idi.

Dün, öğle saatlerinde Boğaz Köprüsü’nde arabayla ağır ağır 
ilerliyorum; radyom açık...

İstanbul FM, haberleri veriyor.
Gözlerimin önündeki eylemi radyo şöyle veriyor:
"-Bugün İstanbul’da gerçekleştirilen ‘türban eylemi’ beklenen 

ilgiyi görmedi!”
Allah Allah!..
Yıllarca çok değişik eylemleri izlemiş bir gazeteci olarak şaş

kınlık içindeydim...
Eğer bu eylem “beklenen ilgiyi” görmediyse...
Hemen şu soru geliyor akla:
“Acaba ne bekleniyordu?!"
Müthiş bir disiplin, son derece organize bir kalabalık.
Bu kalabalığa araçlarından sempati kornaları çalıp el salla

yan insanlar...
“Daha ne olsun?” ya da “olmalı" ki, bu eylem “beklenen ilgi

yi" görmüş olsun?!
Bana göre “türban”, bazılarına göre “başörtüsü" diye adlan

dırılan bu sorunun, hangi noktada çözümleneceğini merakla iz

lerken, çok sık yapılan bir yanlışa dikkat çekmek istiyoruz...
Bu eylemleri, “küçük göstermekle" sorunun çözümüne katkı 

sağlamış olmayız!
Adı her ne olursa olsun, bu sorun daha çok baş ağrıtacağa 

benziyor.

NEDEN SOKAĞA DÖKÜLDÜ İNSANLAR?
(Ali Bayramoğlu, Yeni Yüzyıl, 15.10.98).

...Şöyle bir düşünün... Neden sokağa döküldü insanlar...
Tesettür eylemi, bu tür bir yaşam biçimi talebinin bu denli tür- 

deşleşmesine ve siyasileşmesine yolaçan bir dizi gelişme yaşıyo
ruz aylardır. RP’nin kapatılmasından başlayarak, üniversitelerde 
gerek sınav gerek kayıt döneminde yaşananlar, Tayyip Erdoğan 
meselesi gibi bir dizi gelişme. İslâmi kesimin türdeşleşmesine, ta
lebini sokakta anlatmasına bunlar neden oldu.

Buna rağmen, İslâmi kesim sistemin içinde kalmaya, tepkisi
ni meşru yollardan vermeye devam ediyor. Bu bile Türkiye için bir 
şanstır.

Ama bilin ki, toplumsal bir kesimi önce yok ilan etmek, ardın
dan sembolleri ve aktörleriyle imha etmeye çalışmak sonuç ver
mez, türdeşleştirir, radikalleştirir.

Toplumsal sorunları asayiş meseleleri gibi ele alırsak, onlar
dan geri dönülmez yeni sorunlar üretir, ülke bütünlüğüyle oynar
sınız.

GENE BAŞÖRTÜSÜ
(Murat Belge:, Radikal, 10.10.98).

Geçenlerde TV’de bir haber programında ‘türbanla üniversiteyi 
ele geçiren...” diye bir söz kulağıma çalındı. Böyle bir tehlike 
ciddi bir şekilde varsa, başı 'türbanlı' kızlar, sırf bu halleri ve gö
rünümleriyle, üniversiteye giden öbür gençleri ‘ifsad’ edebiliyor
sa, acaba bu ülkede ‘üniversite’ bizim ona biçtiğimiz tanımdan 
uzak mı? Yalnız üniversitede değil, bütün eğitim sisteminde, ne 
oluyor?

BAŞSAVCI GÖREVE
(Rıza Zelyut, Akşam, 14.10.98).

Kara gösteri, devlete isyandan başka şey değildir. Bu gös
terinin arkasındaki güç de Fazilet Partisi’dir. Bu partinin fikir pla
nındaki destekçisi üç gazete de gösterinin çığırtkanlığını yap
mıştır.

Anlaşılıyor ki eski Refah Partili yeni Fazilet Partililer geç
mişten en küçük bir ders almamışlardır. Bunlar, suret-i haktan 
görünüp cumhuriyete bağlılıklarını bildirseler de bu rejimi temel 
düşmanları kabul etmişlerdir.

Bu tür partiler Türkiye’de var oldukça ulusal birliğin tam an
lamıyla sağlanması mümkün değildir.

Siyaseti din istimarına endeksleyen partiler de hemen ka
patılmalıdır.

Bu konuda başsavcı Sayın Vural Savaş’ı harekete geçme
ye çağırıyoruz.

Sayın başsavcı bilmeli ki, Türkiye’nin aydınlık insanlarının 
tümü onun yanındadır.
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KAŞINANLAR
(Yağmur Alsız. Yeni Yüzyıl, 16.10.98).

13 Ekim tarihli Sabah’ın manşeti: KAŞIYORLAR!!!
Yanlış!!! KAŞINIYORLAR olması gerekirdi... "75 Yıllık Başörtüsü 
Zulmü" demiş Necmi Molla’nın silahşorları... Yani Türkiye Cum- 
huriyeti’ni 75 yıllık bir “zulüm rejimi” ilan ediyor... Geçen yıl Yaşar 
Kemâl de Almanya’da “74 Yıllık Zulüm Rejimi” demişti... Kimler
le aynı safta düştüğünü görerek iftihar etsin!!!

Bir de düzeltme: Bu bağlamda Pazar günü o hainlerce dü
zenlenen alçakça eylemle ilgili olarak o 267 kişi -bazı Türkçe 
özürlülerin yazdığı üzere- "gözlem” altına alınmadı “gözaltına" 
alındı!!! "Gözlem” altına alınması gerekenler muhtemelen kendi
leridir... Beyinsizliklerinden ötürü! Çetin Altan’ın “Büyük Gözaltı” 
adlı eserini de mi hiç işitmediler?

TÜRBANLIKLAR VE KURBANLIKLAR
(YlineG. Kırıkkanal, Radikal, 16.10.98).

Türkiye'de dişi ve erkek irtica, türban ve çarşafa dolanmak ‘özgür
lüğü’ için yürüyor, dövüşüyor. Kimi aydınlar, mürtecinin irtica hak
kını, demokrasi adına savunuyor. Kimisi ise, sağlam nedenler ile
ri süremeden, etkisiz bir söylem ve çaresizlik içinde, çarşaf ve tür
ban eylemlerinin aslında ‘masum’ olmadığını ve ‘şeriatçı toplum’a 
açılan bir sürecin aşaması olduğunu anlatmaya çalışıyor.

Türban ve çarşafı savunanların da, karşı çıkanların da aklına 
bugüne değin konuya basit mantıkla yaklaşmak gelmedi.

Sorarım size: Türban ve çarşaf nedir? Dinsel inançlar gereği 
ya da değil, son toplamda, kadın başı ve gövdesinin teşhirini YA
SAKLAMAK değil midir? Yasaklama özgürlüğü diye bir kavram 
olabilir mi? Baş kapama, yüz gizleme özgürlüğü, yasakçılığın ta 
kendisi değil midir? Kimdir özgürlükçüler, kimdir yasakçılar? Ya
saklı başları, gövdeleri serbest bırakmak için mi yapılır özgürlük 
mücadelesi; yoksa kadın cinsiyeti taşımayı ayıp, günah, gizlenme
si gereken bir suç sayan dogma tutsaklığını savunmak için mi? 
Özgürlük nerededir, tutsaklık nerede?

Kendisine uyguladığı yasakları ‘özgürce’ kullanıp, günü gelin
ce başkasına ve zorla uygulamak mıdır demokrasi?

Şimdi başörtüsü ve çarşafı, yani yasaklama özgürlüğünü savu
nan yarım akıllı aydınlara soruyorum: Kanal 7’lerde ahkam kesip, ir
tica kalelerinden içeri beyaz bayrak sallaya sallaya giren sizler, hiç 
Fatih’e, Eyüb'e gidip, mini etek giyme hakkı için sokak gözterisi 
yapmaya kalktınız mı? Ramazan zamanı, Fındıklı’da, Koca Musta
fa Paşa'da, Bağcılar’da bir şişe bira içmeye teşebbüs ettiniz mi? 
Oruç tutmadı diye yurt pencerelerinden atılan, dövülen, boğazlanan 
öğrencileri savunmak için ne zaman döküldünüz yollara? Hangi te
levizyonda, hangi gazete sütununda, bu ülkede şeriatın kestiği gırt
lakları gösterdiniz parmaklarınızla? Sözüm-ona çağdaş kadın der
neklerinize bol bol çarşaflı üye kaydedip kürsülerinizde türbana söz 
hakkı tanırken; laik fikirlerinizle siz, şeriatçı örgütlere kaydolmayı 
denediniz mi hiç? Hangi mürteci burcuna çıkıp alnı açık, beyni öz
gür başların söz ve varlık haklarını savundunuz?

Aydın olmak; yasağa koşullanmış akılları, dinden ve tüm dog
malardan bağımsız bir özgürlüğe kavuşturmak için mücadele et
mek değil midir? ilericilik, fanatizm ile kolkola ahkam mı kesmektir? 
Yoksa fanatik tezleri çürütmek için fikir üretmek mi?

Bugün Türkiye’de kadın kafasını ‘türbanlık’ diye savunanlar, 
yarın açık başlar ‘kurbanlık’ ilan edilince acaba hangi demokrasiyi 
imdada çağıracaklar?

EVET “TORBAN ÇIĞIRINDAN ÇIKTI", NE OLACAK ŞlMDl?
(Koray Diizgörcn, Yeni Şafak. 14.10.98).

Haber bültenleri yasak bültenleri gibi...
Haklarında soruşturma açılan siyasiler, yazarlar... Sürekli med

yada boygösteren bir başsavcı... Bir konuşma nedeniyle hapse 
mahkum edilen belediye başkanları, gazeteciler... Her gün türban 
nedeniyle üzerlerine baskı uygulanan üniversite öğrencileri... Dev
letin baskısı, YÖK’ün dayatması ve Kemal Alemdaroğlu gibi 'mu
bassır' kafalı, bağnaz rektörlerin zorlaması ile kendi öğrencilerine 
karşı polislik yapmaya zorlanan öğretim üyeleri...

Türbanı destekledikleri için gözaltına alınan gazeteci arkadaş
larım, Abdurrahman Dilipak, Ahmet Taşgetiren ve Ekrem Kızıltaş...

Ağızlarından düşmeyen tehditlerle devlet yöneticileri, onlara şi
rin görünmeye çalışan politikacılar, bürokratlar, başsavcılar!..

Türkiye’yi tam bir yasaklar ülkesi haline getirdiler, ama yetme
diği anlaşılıyor.

Çözülen bir sorun yok!.. Çeteler olduğu yerde duruyor... Yol
suzluklar, karanlık ilişkiler, bir türlü gün ışığına çıkarılamayan cina
yetler...

Sonra gazeteler, Türban çığırından çıktı!" diyorlar...
Ne gazetecilik ama?
Eğer bu ülkede başka birtakım şeyler hala çığırından çıkma

mışsa, varsın türban çığırından çıkmış olsun; çünkü onu çığırından 
çıkaran şeyin yasaklar olduğunu, uygulanan baskıların olduğunu 
hepimiz biliyoruz...

Baskı arttıkça, vatandaşın da tepkisi artıyor... Baskı arttıkça, 
bu baskı ve zulmün içinde olan siyasi partilerin halk nezdindeki iti
barları, sempatileri, destekçileri azalıyor.

Baskı arttıkça, devlet desteği ile ayakta duran koalisyon parti
lerinin muhtemel oy oranları daha da düşüyor.

Bu nedenle de seçim istemiyorlar... Bir seçimde sandıktan ne 
çıkabileceğini iyi kötü tahmin ediyorlar!..

Öyleyse ‘hedef saptırmaya, içte ve dışta gerginlik yaratmaya, 
baskıyla durumu biraz daha idare etmeye devam’ ediyorlar...

Onun için medya, ‘Türban çığırından çıktı!..’ diyor...
Aslında Türkiye’de çığırından çıkmayan ne kaldı ki?

BU BİR ‘YÜREK’ İŞİDİR... BU BİR ‘GÖNÜL’ IŞİDÎR!
(llasan Karakaya, Akit, 13.10.98).

Çarpıtmanın bu kadarına da pes doğrusu.
O genç kızlar ki; bırakın başkalarının emellerine alet olmayı, 

tam aksine önceki gün milyonları sokağa döken bizzat onların ola- 
ğan-üstü gayretleridir!..

Onlar;
Yani, sizler tarafından okuma hakları gasbedilip üniversiteler

den atılan genç kızlar.
Sokağa dökülenler de;
Onların anası, babası, kardeşi ve “dayatmaya son” diyen 

"halk”tan başkası değildi!..
Kimse “tahrik" etmedi, kimse "teşvik” etmedi o insanları... Sîzle

ri paniğe sevkeden o "etten zincir”, binlerinin çağrısı ile de değil, 
“kendiliğinden” oluştu.

Ne parti vardı arkalarında, ne de herhangi bir örgüt..
Okuma hakları gasbedilen, sınav salonlarından kovulan, ağız

ları kapatılıp susturulan o "genç kızlar”a destek için sokaklara aktı 
milyonlar!..

Bunu böyle bilesiniz!..
Ve;
Bu fotoğrafı doğru okuyasınız!..
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İZLENİM

Esma UZUN 
Ayşe YALÇIN 

Hidayet YAZICI

NİYET TEMİZ 
HEDEF HALİS

S, isli ama güneşli bir İstanbul’du. Her- 
; şey ılık bir telaşla başladı. Bir kıpırtı 
— - bütün bedeni sarmaladı; adımla kalp 

atışlarıyla hız aldı. Sonra mekanı sürüyen 
adımlar, diğer adımlarla kesişti ve eller ke- 
netleşiverdi. İşte o an tek bir nabız izlendi 
haritalarda. Ayrılıklar, farklılıklar yerini 
aynı tebessümlere, aynı bakışlara, aynı 
umuda, aynı duaya bıraktı. Bir taç gibi in
mişlerdi mekana ve sultanlığın mührünü 
vurdular üzerine.

Niyet temiz, hedef hâlis...
Ellerinde balonlar, başlarında şapkala

rıyla insan konvoyu oluşturdular. Yaşlı, 
genç, çocuk, bebe her nesil tek bir çizgide 
buluşmuştu. Aralarından adeta uçuştu in
sanlar, sevgilerini ve desteklerini sallıyor
lardı arabalarından. Onlarla dışarıdan birle- 
şiyorlardı, gönül çizgisinde bir yerde.

Niyet temiz, hedef hâlis...
Bu sevinç, bu bayram Cerrahpaşa Tıp 

Fakültesi’nin önündeki ilk nabız atışıydı. 
Tarihe, özgürlük zincirinin gökyüzüyle ke
siştiği meydan olarak işlendi. O meydanda, 
yüzlerce fikir birliğine sahip insanın coşku
suna rağmen gizemli bir sessizlik hakimdi.

Bu sessizliğe biraz daha kulak verince, 
eller biraz daha sıkı sıkıya bağlanınca ka
inatı inleten haykırış işitildi. Kolay değildi 
elbet; onca umudun, özgürlük zincirinin 
gökyüzüyle arasındaki kilit noktası olmak, 
kilidi açmak, kapıyı aralamak. Olsa olsa bu 
bir haykırış, bir yalvarış olabilirdi. Bu ses
sizlik, gönüllerden yükselen bir duaydı.

Niyet temiz, hedef hâlis...
Bir pazar sabahıydı. Güneşli ama sisli 

bir İstanbul’du. Eminönü’nde, Galata Köp
rüsü’nde zaman izleniyordu. İnsanlar deni
ze, göğe bakıyorlardı. Kendi hâllerinde 
hem-hâl, hâl hâle... 11’i gösterdiğinde za
man makinası, sakallı bir dede elini uzattı 
ve “Haydi evlatlar! Vakit geldi.” diye mırıl
dandı. Birbiriyle hiç buluşmamış eller bu
rada birleşti. Daha önce karşılaşmamış

gözler burada selamlaştı. Ve dahi Galata 
Köprüsü’nde ikinci bir köprü kuruldu. Cer
rahpaşa’dan Türkiye’ye, dünyadan gönül 
alemine. Bir taç gibi indiler mekana ve sul
tanlığın mührünü vurdular üzerine.

Cerrahpaşa’dan gelen dua ile yayıldı in
sanlar dört bir tarafa. Öyle bir dua ki, nefis, 
riya, enaniyet, benler silinmiş; salt Allah rı
zası mevcut ve Rabb teyit ediyor: “Siz bir 
adım gelin, ben koşarak gelirim!” Evet, 
evet birleşen ruhlar dualarla hız alıyor, yol
lar geçiliyor ve bütünleşmeye çalışırken el
ler, Beşiktaş’taki zincir ikiye katlanıyor. 
Rahmet üzerimizedir artık. Konuşuyor in
sanlar; ‘Biz de varız! Yetiştik!’ diye, heye
canla. Bu heyecan köprüye kadar sürüklü
yor kalabalığı.

Niyet temiz, hedef hâlis...
Köprü girişinde ise “Kardeşliğimizden 

Korkmayınız!” pankartına, tebessümle ke- 
netleşen ellere rağmen üzerlerine acı yağ
dırıldı. Dualarla gelen insanların coşkusu
nu su söndürebilir miydi? Dualar, coşkulu 
insanlar, ıslanan umutlar birbirinden bî-ha- 
ber mi kalırdı, yetişmez miydi hayaller? 
Yetişmişti hem de hanımlar yetişmişti, yiti
rilmeye yüztutmuş özgürlük yetişmişti. 
Köprüye, yol boyunca koşarken hiç indir
medikleri pankarta çizili, kitapların üzerine 
kurulmuş zinciri kırar gibi, bir maratonu 
bitirip zaferi göğüsler gibi yetişmişlerdi.

Niyet temiz, hedef hâlis...
Kapılar kapanmadan içeri girebilmiş

lerdi. Evet şimdi köprüdeydiler. Üzerlerin
de gökyüzü, altlarında deniz, boşlukta ele- 
le Avrupa’dan Asya’ya...

İki yıldız arası göğe asılı hamak
Uykıı, uyku... Zamansız ve mekansız uyumak
Uyumak istiyorum, başım bir cenk meydanıı
Harfsiz ve kelimesiz düşünmek Yaradan’ı 

(N.F.K)

Adeta namaz eda eder gibiydiler. Cer-
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rahpaşa’dan Dolmabahçe’ye kıyamdaydılar, Dolma- 
bahçe’den Köprii’ye rükûda, Köprü’de artık secdedey
diler. Evet secdedeydiler, koşma bitmişti, kâh yürüyor, 
kâh oldukları yerde eleleydiler. Köprü çıkışında ‘tahiy- 
yat’ okur gibi oturdular ve ruhlar ötesini, gaybı selam
layıp yollarına devam ettiler. Nihayet birleştiler As
ya’yla ...Vesselam Asya!

Bir taç gibi indiler mekana ve sultanlığın mührünü 
vurdular üzerine.

Niyet temiz, hedef hâlis...
Asya Anadolu toprağıydı, Anadolu yüreği buyur et

ti konuklarını ve dağıttı yurdunun dört bir yanına. Cö
mertti Asya, sevgi doluydu, insanları elele taşıdı ileriye 
en ileriye, ötelere en ötelere. Ve dahi havale etti rabbi- 
ne. Gönülden kopanı ‘gönül sahibi’ne, ‘gönüller sulta
nı’na. Estağfirullah, Sübhânallah, Allâhu Ekber; teşbih
ler devinimini tamamladı ve gönderildi ‘Mutlak’a.

Niyet temiz, hedef hâlis...
Köprü’den Üsküdar’a, Harem’e, Altunizade’ye, E- 

5’e, Kartal’a, Pendik’e gitgide artan bir coşkuyla se
lamlar yağdırdılar. Her nabız her solukla 
birlikte Fırat gibi coştu ve coşkuyla yur
dun dört bir tarafında taştılar. Bu bayram, 
bu umut İstanbul’a bile sığmamıştı. İstan
bul tüm yurda taşmıştı. İstanbul nire Tür
kiye taşmıştı. Bir taç gibi indiler mekana 
ve sultanlığın mührünü vurdular üzerine.

İşte yaşanmışların arasına böyle bir 
imza atıldı o gün. O gün insanlar, gönül
lerindeki sıcaklığı serdiler haritalara. Ki
mi eleştirilere, ‘Sizi istemiyoruz!’ diye 
bağırışlara, ‘Ne yaptığınızı sanıyorsu
nuz?’ tepkilerine, edep dışı sözlere ve ha
reketlere, hakaretlere, inadına gösterilen 
Ata posterlerine ‘Sizi seviyoruz!’ diye 
karşılık verdiler, onları tebessümle selam
ladılar, alkışladılar; çünkü onlar barış

için, özgürlük için; yani temiz bir niyet, halis bir he
def için oradaydılar. Ama onlara su sıkıldı, onlar ise 
‘Allah razı olsun!’ dediler, ‘Sıcaktı serinledik!’ Kavga, 
dövüş, gözlerde nefret kokmuyordu. Kokmadığından o 
gün sadece elele, gönül gönüleydiler ve bunun için mü
cadele verdiler.

Sisli ama güneşli bir gündü. Arkalarından yazıldı, 
çizildi. Ilık bir heyecanla başlamıştı, duyduklarıyla bu
ruk bir hava akımına tutuldular. Niyeti temiz, hedefi 
hâlis insanlar kalakaldılar, hevesleri kursaklarında; 
çünkü bölücülük yapmışlardı, PKK’dan önde terör ör
gütü olmuşlardı, çeteleri-mafyayı altetmişlerdi, bir nu
maralı cumhuriyet düşmanı ilan edilmişlerdi; kışkırtıcı 
ve gericiydiler. Sadece şaşkındılar. Zaten kırık gönülle
ri paramparçaydı. Düşünce ufku talan edilmiş, küskün 
diller, suskun nabızlar vardı artık mekanda; zira ne de
nebilirdi ki?

Evet güneşli ama
sisli bir gündü... ■
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SUR
DAĞDAN YÜCE KÜÇÜK KIZ

kör kasırga kan düşürmüş aklına 

ihanet yağıyor madaralardan 

yüreğinin pası vurmuş ağzına 

hâbıre kilit istiyor habire prangl 

yasak ekliyor kurduğu her cümlenin ardına
- r ĵgr;

vehimle titreyen gözleri zehirli 

bunlar adam değil 

dublör her biri

katık yapıp gururunu açlığa

sabahlamamış hiç biri

bir gurbet türküsüyje ağlamamış

dönmüş afrikalı çocuğun çığlığı yüreğinden geri

irkilmemiş semayı sarsan selâ sesiyle hiçbiri

bunlar adam değil dublör her biri

su donar/gövdem gözyaşı akar

bu kapı ne kadar kara/bu kap» ne kadar duvar

arkasında duvarların bir mağara masalı

küçük kız dağ kadar masum

dag küçük kız kadar ağlamaklı

defterini kapatıyor titriyor küçük parmakları

okul/şu uzaktaki
.

yasak/kalbimdeki 

susuyorum şimdi

onurlu ve hiddetliyiz

doğmakta kararlıyız bıkmayan güneş gibi 

ey çocuk/şu şule veren nedir 

gün seni almış yanma yarın doğmak için 

yüzünmüş suya düşen ay değil
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gece meykiferiyle nutuklarıyla yatıyorlar
'

“ ; kaçar gibi vebalıdan kendilerinden
.

kaçıyorlar

8 İ  
"'Î'C
: <'v 'vv-'- -K'

SS'

nv* :

:::Şî0
i£aK

ppg§

ay Ha la ra sava ş  açmış her biri 

tek..renk bİiiyoriar/gri 

adam deîgil bunlar 

dublor her bîri

> Hl
küçük yumruğunu umut yap/sık 

meıfemetin hiç ama eksilmesin, \T : : ' '•' Sf ’ İv & -'V>r N"' V v<>. \ ‘ ,.0v
bu Örümcek dansı/hileli koşu 

kirpiklerin ıslandığı için senin 

hançerdir kalbinde meleklerin iyi bil
y- , : , v '  V V ■ .••, ■•■•;. ■

§f ^  & 1İK * ‘
seni güne gösteriyorum 

§ seni yarma

. acılar bu ra k di muş sana 

bu fırtına ne yakışmış 

; ulaştırm ış seni nuh tufanına 

seni güne gösteriyorum
J&  \t « İ H A 1 ~r& j / £ - v  "

\  seni yarma

m

ateş yoruldu ta ş ı n m a kta n 

sızlamaz mı avuçların 

çöle dönmöş dgersiz 

bu çağı sen sırtlandın 

sende susmayan seda 

sağır dilsiz bir diyar 

bu mavi gök bu toprak 

ölsen de sen/kalsan da sen bahtiyar

5 eylül 1995 
ahmet mercan

* ;<İ
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İNCELEME
HZ. PEYGAMBER DÖNEMİNİN 

İDAMI YAPISI- II

-w

İD AREDE HZ. PEYG AM BER ’IN YERİ

slâm’ın doğduğu sıralarda Mekke 
■1 şehir devletinde Hz. Peygamber’in 
MI ailesi Benî Hâşim’in üzerinde sikâ- 

ye (hacıların su ihtiyacını karşılama) gö
revi vardı. Bazı rivayetlerde buna ilave
ten rifâde (hacıların yiyecek ihtiyacını 
karşılama) görevinin olduğu da kaydedil
mektedir. Onun dedesinin ve amcalarının 
Mekke şehir meclisinde idari ve bazı du
rumlarda askerî görevleri olmakla birlik
te, genç yaşta ölen babası Abdullah, oğ
luna miras bırakabileceği hiçbir idari im
tiyaza sahip değildi. Hz. Peygamber’in 
dedesinin imtiyazları da tevârüs yoluyla 
önce amcası Ebû Tâlib’e, daha sonra da 
diğer amcası Abbas’a geçmişti. Dolayı
sıyla kendisinin peygamberlikten önce 
hem kendi boyu arasında ve hem de 
Mekke şehri devletinde hiçbir idari göre
vi yoktu.

Hz. Peygamber, peygamberlikten 
sonra da asla maddi iktidar peşinde koş
madı. Nitekim hemşehrileri, kendi putla
rına dil uzatmamak şartıyla kendisine re
islik teklif ettiklerinde “Güneşi sağ eli
me, ayı da sol elime verseniz ben yine 
de görevimden vazgeçmem!” diye ce
vap vermişti. Bu olay, kendisinin maddi 
iktidar düşünmediğini açık bir şekilde or
taya koymaktadır. O, daha ziyade cema
atını teşkilatlandırmayı düşünmüştür. Bir 
kabile veya bölge idarecileri tebliğinin 

SARIÇAM etrafında toplanırsa, iktidarın kendiliğin

İbrahim

den tâlî birşey olarak geleceği tabii bir 
durumdu.

Hz. Peygamber Mekke döneminde, 
hicretten evvel kendi cemaatını idare 
edebiliyordu. İslâm’a giren bazı Medine- 
lilerden kendisine itaat edeceklerine dair 
Akabe mevkiinde biat almıştı. İçlerinden, 
kendisiyle irtibatı sağlayacak oniki nakîb 
seçtirmişti. Hicret’ten sonra Medine’de 
ülkeye de sahip olunca müslümanlar 
müstakil bir idari yapıya kavuşmuş oldu
lar. Şüphesiz Rasûl-i Ekrem’i peygamber 
olarak seçen Allah Teâlâ’dır. Dolayısıyla 
onu peygamber olarak m ü’minlerin ata
ması sözkonusu değildir. M ü’minler sa
dece bu durumunu ve vasfını kabul eder
ler.

Hz. Peygamber, kendisini Allah’ın ra- 
sûlü olarak tasdik edenlerden biat (bağlı
lık akti, sadakat ve itaat yemini) alıyordu. 
K ur’ân-ı Kerîm’de ifade edildiği üzere 
(Fetih/10) biat aslında Hz. Peygamber’in 
şahsına değildir; onun aracılığıyla Allah 
Teâlâ’ya yapılmaktadır. Biat etmekle sa
dece erkekler değil, kadınlar da mükellef 
idiler. Biat Hz. Peygamber’e itaati gerek
li kılıyordu. K ur’ân-ı Kerim’in pek çok 
ayetinde Allah’a ve O ’nun rasûlüne itaat 
emredilmektedir. Hz. Peygam ber’den 
sonra da biat, İslâm devletlerinde idareci
lerle halk arasında yapılan, seçim veya 
bağlılık karakteri taşıyan bir akit olarak 
devam etmiştir.

Hz. Peygamber’in idaresi istişare üze
rine kurulmuştu. K ur’ân-ı Kerîm’de isti-
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şarenin önemi üzerinde çok durulur. Bizzat Hz. Pey
gamber’e istişare etmesi emrolunur. Hz. Peygamber 
de bu emre uyarak sık sık ve yeri geldikçe, gerek 
duydukça sahabilerle istişarede bulunmuştur. Onun 
istişaresi, dünyevi meseleleri kapsadığı gibi, bazan, 
hakkında vahiy gelmeyen -ezanın meşru kılınması 
gibi- dinî hususları da içine alıyordu.

Hz. Peygamber, müslümanlarm tek ve sürekli 
başkanı durumundaydı. Anlaşmazlıklarda nihai ha
kem kendisi idi. O valiler, hakimler, öğretmenler, 
bölge bölge gezen öğretim müfettişleri, askerî birlik
lere komutanlar, vergi memurları, elçiler, hac emîri, 
imam, müezzin tayin ediyor; antlaşmalar aktediyor- 
du.

Hz. Peygamber, câhiliye döneminde Mekke şehri 
ile ilgili kuramlardan hicâbe ve sikâye hariç diğerleri
ni kaldırmıştır. Hicâbe ve sikâyeyi de eski sahiplerine 
vermiştir.

Hz. Peygamber’in idarede izlediği bazı temel 
prensipler vardır. Herşeyden önce onun başlıca gaye
si İslâm’ı yaymaktı. Bunun dışındaki herşey ona ula
şabilmek için bir vasıta idi. O, her sıkıntıya bu gaye 
uğruna katlanmıştır. Faaliyetlerinde adalet ve ahlakı 
esas almıştır. Savaşta taktik olarak uygulamak zo
runda kaldığı durumlar dışında, insanlar arasında 
fark gözetmeksizin herkese adil ve ahlaki davranmış, 
ahde vefa göstermiştir.

İslâm’ın doğduğu sırada Araplar ve Yahlıdiler 
arasında sınıf farkları mevcuttu. İslâm döneminde 
ise, bu dini kabul eden herkes eşit sayılıyordu. Bü- 
nun yanında, İslâm devletinin teb‘ası olmak, gayr-i 
müslimlerin kendi aralarındaki eşitsizlikleri bile or
tadan kaldırıyordu. İçte barış ve huzuru, dışta da em
niyeti sağlamak Hz. Peygamber’in temel hedeflerin
den biriydi. Nitekim câhiliye döneminde kabileler 
arasında savaşlar, kanlı soygunlar, kervan baskınları 
ve kan davaları eksik olmazken, Hz. Peygamber dö
neminde bunlar büyük çapta önlenmiştir.

Hz. Peygamber hicreti müteakip, merkezi, müs- 
lümanları güçlendirmek ve toplamak gayesiyle Me
dine’ye hicreti teşvik etmiştir. Uygulamada bazı is
tisnalar bulunmakla birlikte, bu politikayı Mek
ke’nin fethine dek sürdürmüştür. Mekke’nin fethin
den sonra hicrete gerek kalmamıştı; çünkü artık İs
lâm Arabistan’ın çeşitli bölgelerine yayılmıştı. Bun
dan böyle yeni bölgelerin İslâm’a intibak etmelerini, 
oralarda dinin kökleşmesini sağlamak İslâmi bir çev
re oluşturmak gerekiyordu. İşte bu maksatla bundan 
böyle taşraya yoğun bir şekilde öğretmenler ve diğer

memurlar göndermiştir.
İnsanlara meziyet, liyakat ve değerlerine göre 

mukabelede bulunmuştur. Ne kadar azılı düşmanı 
olursa olsun, bir kişi İslâm’a girdiğinde onun haysi
yet ve şerefini muhafaza etmiştir.

Hz. Peygamber insan kanma saygılıydı. Prensip 
itibariyle düşmanı imha değil, hep kazanmayı gaye 
edinmiştir. Düşmanın potansiyel gücünü mahvet- 
meksizin, daha sonra bu gücü kullanmayı düşünmüş
tür. Onun on yıl süren Medine döneminde İslâm, 
yaklaşık iki milyon kilometre-karelik bir alana yayıl
mıştır. Bu kadar hızlı gelişme, yayılma ve değişim, 
Benî Kurayza hariç tutulursa, düşman tarafından 216 
kişinin ölmesi ve müslümanlar tarafından da 138 ki
şinin şehit edilmesi karşılığında gerçekleşmiştir. Hz. 
Peygamber, döneminin teknik gelişmelerinden isti
fade etmiştir. Bunun yanında düşman hakkında bilgi 
toplama, kendi planlarım gizleme, iktisadi baskı uy
gulama, düşmanın dost ve müttefiklerini kendi yanı
na çekme, onları kendi düşmanlarıyla kuşatma, so
ğuk savaş, düşman arasına tefrika sokma, düşmanın 
bir kısmının yalcınlığını kazanma... gibi taktikleri de 
başarıyla uygulamıştır. Bu hususta, ileride, askerî ya
pı ele alınırken daha geniş bilgi verilecektir.

VİLAYETLERİN İDARESİ

İslâmiyet Medine dışına yayılmaya başlayınca Hz. 
Peygamber, Arap Yarımadası’nın çeşitli bölgelerine, 
şehirlere ve bazı kabilelere valiler tayin etmiştir. 
Kaynaklarda bunlara “emîr” ve “âmil” de denilmek
tedir. Amiller zekat tahsil ettikleri gibi ganimet, ciz
ye vb. devlet gelirlerinin tahsili ile de ilgilenirlerdi. 
Hz. Peygamber herhangi bir sebeple Medine dışına 
çıktığı zaman yerine vekil bırakırdı. Ordunun veya 
küçük askerî birliklerin başında kendisi sefere çık
madığı zaman sahabilerden birini komutan tayin 
ederdi.

Hz. Peygamber memurlarını tayin ederken atan
dıkları göreve ehil kimseler olmalarına önem verirdi. 
Eski idareciler müslüman olduklarında, onları kendi 
valisi olarak genellikle görevinde bırakırdı. Kabile
lere umumiyetle kendileri arasından zekat memuru 
tayin ederdi.

Valilerin görevleri, bulundukları yerde Hz. Pey
gamber’i temsil etmek, davalara bakmak, adaleti uy
gulamak, emniyet ve asayişi sağlamak, çekişmeleri 
önlemek, namaz kıldırmak, idari işlere bakmak, İs
lâm’ın yayılmasına çalışmak, bazan da zekat topla
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mak... gibi hususlardı. Nitekim merkezden vergi tah
sildarı gönderilmediği durumlarda vali vergileri top
lar, bu maksatla memurlar tayin ederdi.

Hz. Peygamber’in vali tayin ettiği bölge ve şehir
lerle, tayin edilen valiler şunlardır:

Yemen: Hz. Peygamber, Sâsânîlerin Yemen vali
si Bâzân’ın İslâmiyet’i kabul etmesi üzerine onu gö
revinde bırakmıştır. Bâzân’ın vefatı üzerine Ye
men’deki her bölgeye yönetici tayin etmiştir. Bâ- 
zân’ın oğlu Şehr’i onun yerine, Âmir b. Şehr’i ken
di kabilesi Hemdân’a  atamıştır. Zebîd, Aden ve Ye
men’in sahil bölgesine Ebû Musa el-Eş‘arî’yi; Ce- 
ned’e Muaz b. Cebel’i; Hadramut’a Ziyâd b. Lebîd 
el-Ensârî’yi tayin etmiştir. Şehr b. Bâzân, Hz. Pey
gamber’in hastalığı esnasında Yemen’deki irtidat ha
reketi esnasında Esved el-Ansî tarafından öldürül
müştür.

Bahreyn: Hz. Peygamber İslâm’ı tebliğ etmek, 
zekat ve cizye toplamak üzere 8/630 yılında Alâ b. 
Hadremî’yi Bahreyn’e gönderdi. Alâ, Hz. Peygam
ber’in mektubunu Münzir b. Sâvâ’ya verdi. Münzir, 
Hz. Peygamber’le birkaç defa mektuplaştıktan sonra 
müslüman oldu. Hz. Peygamber Alâ b. Hadramî’yi 
Bahreyn’e vali tayin etti. Bazı kaynaklarda Alâ’nın, 
bu görevi Hz. Peygamber’in hayatı boyunca sürdür
düğü zikredilir. Diğer bazı kaynaklarda ise, daha 
sonra onun yerine Ebân b. Saîd’in tayin edildiği kay
dedilir.

Uman: Hz. Peygamber, Amr b. A s’ı İslâm’ı teb
liğ etmek ve vergi toplamak üzere Uman’a gönderdi. 
Hz. Peygamber vefat ettiği sırada Amr b. As orada 
vali olarak bulunuyordu.

Mekke: Hz. Peygamber, M ekke’nin fethinde 
müslüman olan Ümeyyeli Attâb b. Cebel’i buraya 
vali olarak atamıştır. Kendisine günlük bir dirhem de 
ücret tayin etmiştir. Muaz b. Cebel’i de K ur’ân, sün
net ve fıkıh öğretmek üzere Attâb’ın yanında bırak
mıştır. Attâb bu göreve getirildiği sırada yirmi yaşla
rındaydı.

Taif: Hz. Peygamber, Sakîf kabilesinin İslâm’a 
girişini arzetmek üzere Medine’ye gelen heyet üye
leri arasında bulunan Osman b. Ebu’l-As’ı Taif’e va
li tayin etmiştir. Heyetin en genç üyesi olan bu şahıs, 
heyetin Medine’de bulunduğu sırada Hz. Ebû Be
k ir’in dikkatini çekmiş; “Ben bu genci liyakatli ola
rak görüyorum. K ur’ân’ı diğerlerinden fazla ezberle
di. Dinin esaslarını yaşamada heyecanlı ve samimi
dir.” diyerek Hz. Peygamber’e övmüştür. Bunun 
üzerine Hz. Peygamber onu Taif’e vali tayin etmiş

tir. Hz. Ebû Bekir döneminde de Taif valiliğini sür
düren Osman b. Ebu’l-As’ı Hz. Ömer Uman ve Bah
reyn valiliğine atamıştır.

Necran: Hz. Peygamber Necran’daki Haris b. 
Ka‘boğulları’na Amr b. Hazm’ı vali tayin etmiş ve 
kendisine orada yapacağı işleri de belirten bir tali
matname vermiştir. Amr b. Hazm Hz. Peygamber’in 
vefatı esnasında Necran’da bulunuyordu.

Hz. Peygamber, bu geniş idari ve mali yetkilerle 
donatılmış valilerin dışında çeşitli bölgelere ve kabi
lelere vergi memurları, zekat tahsildarları tayin et
miştir. Zekatın farz kılınışını takip eden yıllarda zen
gin müslümanlar zekatlarını bizzat getirip Hz. Pey
gamber’e teslim ediyorlardı. Ancak İslâmiyet Arap 
Yarımadası’mn çeşitli bölgelerine ve Medine’ye 
uzak yerlere yayılınca zekatları toplamak için me
murlar tayin edilmiştir. Bazı zekat memurları ve ta
yin edildikleri yerler şunlardır:

Adiy b. Hâtim: Tayy ve Esed kabilelerine; Mâlik 
b. Nüveyre, Temîm’in Benî Hanzala koluna; Kudâî 
b. Amir ed-Düelî ve Sinân b. Ebî Sinân, Esed kabi
lesine; Abdullah b. Ebû Revâhâ ve Sevâd b. Gaziyye 
el-Belevî, Hayber’e, Ziyâd el-Bâhilî, Bâhile kabile
sine; Sa‘d ed-Devsî, Devs kabilesine; İm ri’ül-Kays 
b. Asbağ, Kelb kabilesine; Zibrikan b. Bedr, Sa‘do- 
ğulları’na; Amr b. Saîd, Teymâ’ya; Uyeyne b. Hısn, 
Fezâreoğullarına; Ebû Süfyân, Necran’a; Ya‘lâ b. 
Ümeyye, Cened’e; Velid b. Ukbe, Mustalikoğulla- 
rı’na.

Valilerin maaşları daima merkez tarafından takip 
edilmiş; onların vilayet gelirlerinden istedikleri ka
dar maaş almalarına müsaade edilmemiştir. Hz. Pey
gamber, valileri doğrudan kendisi tayin ettiği gibi, 
aynı zamanda onları denetlerdi.

HAC EMİRLİĞİ

Bu görev Mekke’nin fethinden sonra ihdas edilmiş; 
Mekke’nin fethedildiği yılda Hz. Peygamber’in özel 
olarak hac emîri tayin etmediği, bu görevi Mekke 
valisi Attâb b. Esîd’in yerine getirdiği görülmektedir.

9/631 yılında haccın farz kılınması üzerine Hz. 
Peygamber Hz. Ebû Bekir’i hac emîri tayin ederek 
300 kişilik bir kafilenin başında M ekke’ye gönderdi. 
Ertesi yıl, yani 10/632 yılında Hz. Peygamber bizzat 
haccetti.

Hz. Peygamber’in vefatından sonra hac farizası
nın emniyet içinde yerine getirilebilmesi işini halife
ler üstlenmişlerdir. Halifeler bu görevi bizzat yürüt
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müşler, kendileri hacca gidemedik
leri zaman ise güvendikleri bir şahsı 
hac emîri tayin etmişlerdir.

ELÇİLİK "

Hz. Peygamber’in çevre ülkelerin 
hükümdarlarına ve bazı kabilelere 
elçiler göndermesinin başlangıcı 
Medine döneminin ilk yıllarına da
yanır. Mekke müşrikleri, daha önce 
Habeşistan’a hicret etmiş olan müs- 
lümanların kendilerine teslim edil
mesi için Necâşî’ye elçilik heyeti 
göndermişlerdi. Hz. Peygamber on
ların planını sonuçsuz bırakmak ve 
hükümdarın muhacirler lehine hü
küm vermesini sağlamak için, o sı
rada henüz müslüman olmamış bu
lunan Amr b. Ümeyye ed-Damrî’yi 
Habeşistan hükümdarı Necâşî’ye göndermiştir. Bu 
olay Bedir gazvesinden kısa bir süre sonra gerçek
leşmiştir.

Daha önce gördüğümüz gibi, Hz. Peygamber 
6/628 yılında gerçekleşen Hudeybiye antlaşmasın
dan sonra o dönemin nüfuzlu hükümdarlarından altı
sına elçiler ve İslâm ’a davet mektupları göndermiş
tir.

Hz. Peygamber elçilerini sahabilerin en liyakatli 
ve muktedir olanları arasından seçerdi. Elçilerde ah
lak, yüz güzelliği, hitabet, ikna kabiliyeti, dürüstlük, 
bilgi vs. gibi hasletler arardı. Siyasi görevle gönder
diği elçiler arasında henüz müslüman olmayan da 
vardı. Mesela Amr b. Ümeyye ed-Damrî biraz önce 
bahsettiğimiz göreve gönderildiğinde henüz İslâm’ı 
kabul etmemişti. Hz. Peygamber, Suriye, Irak ve Ha
beşistan’a elçi gönderirken daha önce o bölgelere 
gitmiş olanları tercih ederdi. Elçilerin, gönderildikle
ri ülkelerin dilini bilmelerine özen gösterirdi. Dinî 
vazife ile gönderilen elçilerin hepsi de İslâmi konu
lara vâkıf ve dinî hükümleri titizlikle yerine getiren 
sahabilerdi.

KATİPLİK

Hz. Peygamber ümmi olduğundan, nazil olan 
K ur’ân ayetlerini yazıya geçirmek; özellikle Medine 
döneminde komşu devletlerin hükümdarlarına ve di
ğer kabile başkanlarına mektup yazmak ve Arap ka

bileleriyle yapılan antlaşmaları kaleme almak için 
sahabilerden yazı bilenleri katip olarak vazifelendiri
yordu.

Kaynaklarımız genellikle Hz. Peygamber’in va
hiy, mektup ve antlaşma yazan katiplerinin isimleri
ni herhangi bir tasnife tâbi tutmadan karma olarak 
vermektedir. Bunun yanında vahiy katipleri ile sair 
işlerde katiplik yapanları ayrı ayrı zikredenler de 
vardır. Hz. Peygamber’in katiplerinin sayısı hakkın
da çeşitli görüşler vardır. Bunların sayısını on ile sı
nırlandıranlar bulunduğu gibi, otuzdan fazla olduğu
nu ve hatta kırküçe ulaştığını söyleyenler de vardır. 
Hz. Osman, Hz. Ali, Übey b. Ka‘b, Zeyd b. Sâbit, 
Halid b. Saîd, Hz. Ebû Bekir ve Hz. Ömer, Hz. Pey
gamber’in en meşhur katipleridirler.

ADALET İŞLERİ

Medine Vesikası, antlaşmaya dahil grupların siyasi, 
askerî ve mali hususlarda takip edecekleri hareket 
tarzını tesbit ve tanzim ediyordu. Bu vesika ayrıca 
adli alanda da çok başarılı bir yenilik sayılır. Fertle
rin ve hatta kabilelerin kendi haklarını kendilerinin 
koruması usulünü kaldırmıştır. Hükümleri infaz et
mek üzere merkezî otorite yetkili kılınmıştır. Allah 
ve Rasûlü, diğer bir deyişle K ur’ân ve hadis, her iki
si birden yüksek hakemler olarak kabul edilmiştir.

Her türlü dava ve ihtilaflar Hz. Peygamber tara
fından çözüme kavuşturuluyordu. O, gerek hukuki
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ve gerekse cezai davaları Kur’ân hükümleri çerçeve
sinde çözüyor, K ur’ân ’da bulunmayan hususlar için 
de hükümler koyuyordu. Hz. Peygamber’e gelen hır
sızlık, zina, sarhoşluk, adam öldürme, yaralama vb. 
olaylarda suçlulara K u r’ân’ın tesbit ettiği cezalar uy
gulanıyordu. Bu arada davaları karara bağlarken, ge
lecek yüzyıllarda uygulanacak muhakeme usulü 
hakkında prensipler ortaya koyuyordu.

Ceza davalarının yanında Hz. Peygamber’e hu
kuk davaları da getiriliyordu. Bu tür davalardan ken
disine getirilenler arasında miras davaları, toprak 
meseleleri, su kuyusu mülkiyeti davaları, su hakkı 
ihtilafları, nesep, borç vs. gibi hususlar bulunuyordu.

Hz. Peygamber’in hayatında vukubulan ve ken
disinin hüküm verdiği olaylara dair İslâm tarihinde 
müstakil eserler kaleme alınmıştır. İbn Tallâ el-En- 
delüsî’nin (ö. 497/1104) Kitâbu Akdiyyet’ir-Rasûl 
adlı eseri bunlardan biridir. Bazı siyer kitaplarında - 
mesela Şâmî’nin Sîre’sinde- Hz. Peygamber’in hü
kümlerinde, fetvalarında izlediği hareket tarzına da
ir özel kısımlar ayrılmıştır.

Hz. Peygamber’in görevlendirdiği valiler görev 
yaptıkları bölgelerde kazai işleri de yürütüyorlardı. 
Hz. Peygamber vilayetlerde kazai işlere bakmak 
üzere özel olarak bazı sahabileri de görevlendirmiş
tir. Hatta M edine’de davaların çoğalması sebebiyle, 
önceden hakim sıfatıyla yürütmekte olduğu görev
lerden bir kısmını sahabilerine devretmiştir. Kendisi 
de temyiz yetkisini kullanmıştır.

Hz. Peygamber hakimliğe, şer'î konulan iyi bi
len, hasım tarafların delillerini ve hilelerini en güçlü 
şekilde kavrama kabiliyetine sahip olan sahabileri 
tayin ederdi. Tayin ettiği kadılarda yaşı büyük olma 
şartı aramazdı.

Mesela Hz. Ali ile Muaz b. Cebel’in, kadı tayin

edildiklerinde yaşları yirmibeş civarında idi. Zeyd b. 
Sâbit’in yaşı ise daha küçüktü. Hz. Peygamber’in za
manında Hz. Ömer, Hz. Ali, Muaz b. Cebel, Abdul
lah b. Mes‘ud, Übey b. K a‘b, Zeyd b. Sâbit, Ebû Mu
sa el-Eş‘arî, Ukbe b. Âmir, Huzeyfe b. Yemân kadı
lık yapmışlardır. Hz. Peygamber tarafından sırf adli 
görevle tayin edilen ilk kadı Hz. A li’dir. O, bu görev
le Yemen’in Necran bölgesine gönderilmiştir. Hz. 
Peygamber Hz. Ali’den, davalı ve davacının her iki
sini de dinlemedikçe hüküm vermemesini istemiştir. 
M ekke’nin fethedildiği yılda Muaz b. Cebel’i de 
K ur’ân ve İslâm esaslarını öğretmek ve yargı görevi
ni yürütmek üzere Yemen’de Cened’e göndermiştir. 
Hz. Peygamber’in, Hz. Öm er’e kendi huzurunda hü
küm verdirdiği de olmuştur.

İslâm’dan önce fertler ve kabileler arasında ceza
ların tatbikinde farklı muamele yapılırken, İslâm’da 
nesil, soy ve bölge ayırımı yapılmaksızın adalet 
önünde herkese eşit haklar tanınmıştır.

Hz. Peygamber zamanında adli duruşmaların ya
pıldığı muayyen bir bina, duruşmanın günü ve saati 
yoktu. O, camide, pazarda, evde tarafları kabul edi
yor ve hemen davaya bakıyordu. Bunun yanında 
Mescid-i Nebevî’nin bir köşesinin duruşma salonu 
olarak kullanıldığı da söylenmektedir. Hz. Peygam
ber, Medine ve çevresinin adli işlerini yürütmekle 
beraber, Arap Yarımadası’mn her tarafından kendisi
ne davalar getiriliyordu.

İslâm devletinde gayr-i müslim teb'a dinî, huku
ki ve adli muhtariyete sahiptir. Kendi mahkemelerin
de kendi kanunlarına tâbi olarak yaşarlar. Buna rağ
men, Hz. Peygamber’e davalarını getirdiklerinde, 
kendi kanunlarını tatbik ediyordu. Zımmilerle müs- 
lümanlar arasındaki ihtilaflarda İslâm mahkemeleri 
yetkili idi.
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ASKERÎ DURUM

Hz. Peygamber’in sağlığında özel olarak, devamlı 
ve muvazzaf bir ordu mevcut değildi. İç güvenliği 
sağlamak için polis teşkilatı da yoktu. Eli silah tu
tan her müslüman, dinin hizmetinde, askerlik göre
vi ile mükellefti. Bir sefer tertiplemek veya bir sal
dırıya karşı koymak gerektiğinde Hz. Peygamber 
gönüllüleri çağırır, bir kayıt defteri açılır ve her 
aday buraya adını kaydettirirdi. Tesbit edilen günde, 
gönüllüler, silahları, binekleri, sefer azıkları... ile 
şehir dışında bir karargâhta toplanırlardı. Hz. Pey
gamber oraya gelir, askerleri teftiş ederdi. Her sefer 
için gerekli asker sayısını kendisi kararlaştırırdı. 
Kendi imkanlarıyla kendini teçhiz edemeyenleri 
devlet bütçesinden donatırdı. Asker toplama işi ka
bile başkanları vasıtasıyla yapılırdı.

Sefere çıkacak bir ordunun kumandanını Hz. 
Peygamber tayin ederdi. Şayet bizzat kendisi sefere 
çıkmışsa, kendine bağlı komutanları tayin ederdi. 
Ordu klasik şcldldc öncü, artçı, sağ kanat, sol kanat 
ve merkez olmak üzere beş kısma ayrüıyordu.

Askerî birlik ve kıtaların toparlanması ve teşkili 
genellikle kabilelere bırakılırdı. Şayet bazı kabile
lerden gelenler çok ise, bunlar diğerleriyle birleşti- 
rilirdi. Sefere çıkan ordu içinde, keskin çizgiler ol
mamakla birlikte, çeşitli komuta kademeleri vardı.

Ordunun karargahı, nöbetçiler vasıtasıyla gece 
gündüz korunurdu. Esirler sorguya çekilerek veya 
ileri keşif kolları gönderilerek sefere çıkılmadan 
önce düşmanın durumu hakkında bilgi toplanırdı. 
Keşif birlikleri vasıtasıyla düşmanın izini sürme, 
pusu kurma ve casusluk gibi savaş taktikleri bilini
yordu. Hz. Peygamber bilgi toplamak için casus 
kullandığı gibi, düşman casuslarına karşı da casus
luk tedbirleri alıyordu.

Düşmanın kan dökülmeksizin boyun eğmesi 
için, suya engel olmak gibi, diğer tedbirlere başvu
ruluyordu.

Hz. Peygamber, düşmanı şaşırtma metotlarını 
uygulardı. M edine’den ayrılmadan önce asıl gaye
sinden başka biı* maksadı varmış gibi bir şayia yay- 
dırırdı. Başlangıçta, asıl hedefinden başka bir isti
kamette yürürdü. Sonra bir dönüş yaparak yolunu 
değiştirirdi. Tahmini mümkün olmayan tenha yolla
rı seçerdi. Tebük seferi hariç, asıl hedefini genellik
le gizli tutmuştur.

Hz. Peygamber, hicret yürüyüşü de dahil, katıl
dığı savaşlarda ve gönderdiği seriyyelerde bayrak 
(livâ) ve sancak (râye) kullanmıştır.

Her zaman savaştan önce düşmanı yeniden ve 
bir kere daha İslâm’a davet ederdi. Şayet kendisi se
fere çıkmıyorsa, gönderdiği komutanlara bu kurala 
uymaları için kesin talimat verirdi. Savaş genellikle 
mübareze (teke tek dövüşme) şeklinde başlardı.

Hz. Peygamber, rüzgarın ve güneşin, savaşan 
askerler üzerindeki tesirlerini biliyordu. O dönemde 
savaşlar -Hendek, Taif ve Hayber kuşatmaları ha
riç- genellikle yarım gün sürmüştür. Hz. Peygam
ber, savaş esnasında güneşin müslüman askerlerin 
gözünü rahatsız etmemesi için, ordusunu ona göre 
mevzilendiriyordu. Düşmana karşı arazi üstünlüğü
nü sağlayabilmek için uygun bölgeyi seçiyordu.

Savaşlarda koruyucu silah olarak zırh, kalkan ve 
miğfer; yaralayıcı ve öldürücü silah olarak da kılıç, 
ok, yay, mızrak ve kargı, mancınık ve debbâbe kul
lanılıyordu. Binek hayvanı olarak daha ziyade at ve 
deve kullanılırdı.

Askerlerin silah arkadaşlarını düşmandan ayıra
bilmesi için her seferde ayrı olmak üzere bir parola 
(şiâr) seçiyordu. O dönemde henüz üniforma mev
cut değildi.

Şüphesiz düşmanın canına ve malına zarar ver
me, savaşta tabii bir durumdur. Düşman öldürülebi- 
lir, esir edilebilr; fakat kabalık, ölülere işkence yap
mak, Hz. Peygamber tarafından yasaklanmıştır. 
Ölülerin organlarının kesilmesi, canlı varlıkların 
yakılması gibi davranışlara müsaade edilmemiştir. 
Düşmanın küçük çocuklarının, yaşlıların, din adam
larının, işçilerin, hizmetçilerin ve kadınlarının öldü
rülmeleri yasaklanmıştır.

Hz. Peygamber’in ordusunda ganimet işlerine 
bakan memurlar bulunuyordu. Düşmandan ele ge
çirilen herşey, değeri ne olursa olsun onlara verilir
di. Ganimetin beşte biri (humus) hâzineye ayrılır, 
geriye kalanı tam bir eşitlik içinde sefere iştirak 
edenler arasında taksim edilirdi. Teke tek vuruşma 
yapılmışsa, öldürülen düşmanın eşyaları, silahları, 
bineği ve üzerinde bulunan şeyler mübareze mey
danına çıkan savaşçıya kalırdı. Esirlere, fidye karşı
lığı serbest bırakma, müslüman esirlere karşılık ser
best bırakma, karşılıksız serbest bırakma -Hz. Pey
gamber döneminde en fazla uygulanan usul budur-, 
öldürülme gibi muameleler yapılırdı, m
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DİNLER VE İNSANLAR- II

Muhsin
ÖZALP

_________ DİNLERİN AMAÇLARI_________

M erhaba dostlarım, sîzleri çok 
iyi gördüm. Bu kadar kısa za-

_ _ ___manın insan üzerinde böylesi-
ne etkili olacağını başkasından duysam, 
inanamazdım. Gözlerinizden ışık ışık 
mutluluk, yüzlerinizden doygun bir huzur 
dağılıyor.

Mutluluğunuzun sürekli, sohbetimizin 
verimli olmasını dilerim.

SEMAVİ DİNLERİN AMAÇLARI

Konuya girerken Hz. Muhammed’in din 
müessesesini, “Dünya ve ahiret işlerini 
içine alan şey.” şeklinde tarif ettiğini be
lirtmekte fayda görüyorum. En kısa ve 
kapsamlı biçimde hayatının işini tanımla
yan Hz. Muhammed, bize dinin amacını 
da net olarak vermektedir. Şu bir gerçek 
ki; bir şeyi iyi anlatmak için, o şeyi iyi 
bilmek gerekir. Bir kurumun amacı/hede
fi, en net biçimde konularından ve prog
ramından tespit edilebilir.

Ben bu konuda semavi dinleri temsi- 
len İslam’ı alacağım. İslam’ı seçme ne
denim en kolay ve en çok bilgi alabilece
ğim kaynak olmasıdır. Semavi dinler adı
na İslam’ın içeriğine, insana bakış ve 
yaklaşımına yüzeysel olarak bakıp, ama
cını çıkarmaya çalışacağım.

Bilgileri doğal olarak ana kaynaklar
dan almak zorundayım. Bu kaynaklar 
şüphesiz K ur’an ve sünnettir. Kur’an ve 
sünnetten alacağım kuralları inceleyerek 
ne işe yaradıklarını, insanı nelere sevkjet- 
tiklerini belirlemeye çalışacağım.

Hadislerden örnekler:
-Temizlik imanın yarısıdır. (Müslim) 
-İdarecilerin en fenası, tebeasına karşı 

haşin davranandır. (Müslim)
-Sizden biri kendisi için sevdiği/iste

diği şeyleri kardeşi için de sevmedik
çe/istemedikçe hakkıyla iman etmiş sa
yılmaz. (Buhari ve Müslim)

-Hastaları ziyaret edin, mazluma yar
dım edin. (Buhari ve Müslim)

-Ben ve yetimin bakımını temin eden 
cennette yan yana olacağız. (Buhari) 

-Zenginlerin çağrılıp fakirlerin çağrıl
madığı düğün yemeği, ne fena yemektir. 
(Müslim)

-Beni zayıflar/fakirler arasında arayın. 
( Ebû Dâvud)

-Allah için harcadıklarınızın en değer
lisi, ailenize harcadığınızdır. (Müslim) 

-Ey Ebâ Zerr, çorba pişirdiğinde suyu
nu çok koy da komşularını gözet. (Müs
lim) vs.

Kur’an’dan Örnekler:
- Sadakalar Allah yolunda kendilerini 

vakfetmiş fakirler içindir ki onlar yeryü
zünde dolaşmaya muktedir olamazlar. 
Hallerini bilmeyenler onları zengin sanır. 
Sen onları tanırsın. Onlar insanlardan 
yüzsüzlük edip bir şey istemezler. 2 / 273

- Artık o namazı kılınca yeryüzüne da
ğılın. Allah’ın fazlından nasip arayın. Ta 
ki umduğunuza kavuşasınız. 62 / 10

- Hayır için ne harcarsanız O, bunun 
ardından daha iyisini lütfeder. 34 / 39

- Yemeğe olan sevgi ve iştahlarına 
rağmen yoksulu, yetimi doyururlar. 76/8

-İyilik etmek, fenalıktan sakınmak hu-
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susunda birbirinizle yardımlaşın. 5 / 2
- Yeryüzünde kibirli ve azametle yürüme. 17 / 37
- Müminlerden sana tabî olanlara kanadını indir. 

26 /2 1 5
- Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardı

mı emreder. Taşkın kötülüklerden, inkardan, zulüm ve 
baskıdan meneder. Size öğüt verir ki, iyice dinleyip, 
anlayıp tutasınız. 16/90

- Adalet edin. Allah şüphesiz ki adil olanı sever. 
49/9

- Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere 
ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin. 4/59 vs.

Seçmeye özen göstermeden aldığımız örneklerde 
görüldüğü gibi, “Fiziki te
mizliğin önemi, kötü yöne
ticilerin vasıfları, diğer- 
gamlığın fazileti, sosyal ta
vır olarak hasta ziyaretinin 
önemi, mazluma yardım et
menin bir görev olduğu, 
yetimleri koruyup kollama
nın önemi, zengin fakir ay
rımının getireceği toplum
sal kırılma, peygamberin 
gönlünün daima fakir ve 
zayıflarla olduğu, ailemizin 
ihtiyacını karşılamanın Al
lah indindeki yüceliği, 
komşulara karşı davranış 
biçimi.” ve aynı şekilde al
dığımız ayetlerde de, “Di
lenmenin kötülüğü, isteme
yen yoksullara yardım et
menin fazileti, maddi gelir 
elde etmenin yolu, toplum 
ve fertlerin faydalanması 
amacıyla Allah için yapılan 
harcamaların daha iyisiyle 
karşılanacağı, kendisi ihti
yaç içinde olduğu halde başkalarının ihtiyacını karşı
lamanın (diğergamlığın) önemi, iyilikte ve kötülükle
ri önlemekte yardımlaşma zorunluluğu, kibrin ve gu
rurun çirkinliği, yöneticilerin şefkatli davranması ge
rektiği, adaletin, akrabaya iyilik etmenin, kötülükleri 
engellemenin gerekliliği, doğruların inkar edilmeme
si, insanlara baskı yapılmaması, Allah’ın adil insanla
rı sevdiği, Allah’a, peygambere ve Müslüman yöne
ticilere itaat edilmesi.” emir -  tavsiye sınırları içinde 
isteniyor.

Konuya toplum düzeni açısından baktığımız za
man, her hadis ve ayet inanmak ve uygulamak zorun

da olduğumuz bir kuraldır. Ve İlâhi bir din olan İs
lam’ın insan hayatını kuşatmışlığı; ince, zarif kural
larla gösteriliyor.

Böylece Semâvi/İlâhi dinler kurallarıyla mamur 
bir ortamda huzurlu, sevecen, zenginlik içinde, edep
li, saygılı, bilgilerle donanmış bir toplum hayatı ön
gördüğünü göstermektedir.

Eğer, “İnsanları bana ibadet etsinler (talimatla
rıma uyarak yaşasınlar) diye yarattım.” ayetini, do
ğal ihtiyaçlarımızı karşılarken bile sünnete uyarsak, 
tüm hayatımızın ibadet sayılacağı İslam öğretisini ve 
Efendimiz’in “Dünya ve ahiret işlerini içine alan 
şey.” şeklinde ifade ettiği din tanımını da dikkate alır

sak, semavî dinlerin amacı
nı:

Allah’ın, insanlara 
mutlu ve müreffeh bir dün
ya ve muhteşem bir ahiret 
hayatı vermek için öngör
düğü iman biçimini ve ha
yat düzenini bildirmesidir 
ifadesiyle tanımlayabiliriz.

Yeri gelmişken bu tarifte
ki bir inceliğe dikkat çekmek 
istiyorum:

Resulullah’ın “Dünya ve 
ahiret işleri.” ifadesinde, 
ahireti dünyaya veya dünya
yı ahirete tercih sözkonusu 
değildir. Maddi konuları dü
zenleyen İslam, dünya ni
metlerinden “helâl” yollar
dan yararlanmamız konu
sunda en küçük bir kısıtlama 
getirmediği gibi, insanlar 
arasında maddenin güzel bir 
eğimle dağıtılması için zekat 
vermeyi zorunlu kılmış ve 
tasadduk eyleminin ödülünü 

yüksek tutmuştur.
İslam, “Veren el, alan elden üstündür”, “Yeryüzünü 

ve gökyüzünü insanların faydalanması için yarattım.” 
ve benzerleri ayet ve hadislerle Müslümanları yönlen
dirme ve teşvikleriyle zengin olmaya/dünya nimetlerin
den helalinden olabildiğince faydalanmaya sevk et
mektedir. “Kafirlerin cenneti dünyada, Müslümanların 
cenneti ahirette.” sözünün ve benzeri ifadelerin yoksul
luğa özendirici yorumları, yanlış yorumlardır.

Konuya gelebilecek bir itiraz da, “Diğer semavi 
dinler, yaşamı her yönüyle düzenlememiştir. Bu ne
denle yapılan tanım tüm semâvi dinleri kapsar demek,

Çok tanrı ananemin temelinde; 
toplumlara ©mele olmuş, yar
dım etmiş, önderlik etmiş in
sanlara karşı bağlılık ve min
net duygulan yatm aktadır. 
Büyük insanların başarılarını 
ve iyiliklerini unutmayan top
lumlar; o insanı yaşarken Al
lah'ın sevdiğini ve yardım etti
ğini, ölümünden sonra da Al
lah'ın ona sevgisinin devam  
edeceğini, onu aracı ederek 
Allah'tan yardım istediklerin
de dileklerinin kabul edileceği
ne inanıyorlardı.
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canım böyle istiyor anlamına gelmez mi?” şeklinde 
olabilir.

Bu haklı soruya, “En son, kaynaklan karışıma ve 
bozulmaya uğramayan semâvi din, İslam Dinidir. Di
ğer semâvi dinlerdeki uyumsuzluklar; dinlerin yapı
sından değil, müntesiplerinin dinler üzerinde yaptık
ları değişikliklerden kaynaklanmaktadır. Her dinde 
“Tanrı mükemmeldir.” ön kabulünü hatırlatarak, se
mâvi dinlerin tanrısı Allah (cc) da mükemmeldir. 
Kurduğu düzenlerde eksiklik ve çelişki olamaz. Eğer 
O’nun düzenlerinde gözle görülmeyecek kadar bir ek
siklik olsaydı, alemlerin muhteşem düzenleri bir anda 
dağılır, hayretle seyrettiğimiz her şey hallaç pamuğu 
gibi atılırdı.” şeklinde cevap vermek yeterli olur sanı
yorum.

Buradaki mantık; Yaratıcı’nm, irade ve akıl sahibi 
bir yaratılmış türünün, tercih hakkını kullanarak, yal
nızca Yaratıcısına ibadet etmesini/istediği kurallar 
içinde yaşamasını, dilemesi/arzu etmesidir.

Bu bölümün değerli dostlarımı rahatlattığını yüz
lerinden okuyorum. Taş hazır, gedik hazır. Yerine 
koymazsam görevimi eksik bırakmış olurum.

İnsan neslinin tamamı bizim kardeşimizdir. Al
lah’ın rahmet hâzinesi tükenme bilmez. Özel olarak 
düşmanca davrananları ayrı tutarsak, insan olarak 
kimse bizim düşmanımız değildir. İnsani ilişkilerde 
inanç ayrımı yapmak da dinimizde söz konusu olma
mıştır. Aksine; Müslüman, komşusunun güvenini ka
zanmış kişidir.

Küçülen dünyayı diğer insanlarla paylaşmak zo
rundayız. Bir yerde inancı ne olursa olsun, insanların 
huzuru bizim huzurumuz demektir. Başkalarının dav
ranışı bize örnek teşkil etmez, Müslüman inandığı gibi 
davramr. Allah’ın doğrularını insanlara ulaştırır. Düşü
nün ki bize düşmanlık eden devletlerin, bizim adımızı 
bile bilmeyen vatandaşları vardır. Düşmanlarımız için
de de doğruları arayan insanlar yaşamaktadır.

Kardeşlerim, dün komşu köye ulaşmak için, bir 
günümüzü vermemiz gerekiyordu. Bu gün tüm dün
yaya ulaşmak için, kısa bir zaman ayırmak yetebili
yor. Biz Müslümanların görevi, doğruların insanlara 
ulaşmasını sağlamaktır. Öte tarafı bizim ilgi alanımız 
dışındadır. Günümüzde her Müslüman’ın olanağı öl
çüsünde, iletişim araçlarıyla mesajlarını insanlara 
ulaştırması, artık bir görev olmuştur.

Günümüzde yanlış inanç taşıyan insanlara, doğru
ları ulaştıramamanın sorumluluğunu hepimiz taşıyo
ruz. İfadelerimden, anlattığım dinler eskiden yaşan
mış, şimdilerde yok olmuş sanılmasın. El’an sayıları 
milyarları aşan insan aynı inançların bağlısıdır.

Yapılacak işte dikkat edilecek yöntem çok önemli

dir. Her meta’ın alıcısını bulmak mümkün ama, albeni
siyle insanları çağıran daha kolay ve daha çok satılır.

Bakın beşeri dinlerin etkisindeki kardeşlerimiz na
sıl bir karanlık içinde çırpınıyorlar:

__________B EŞER Î D İN LERİN  A M AÇLARI

Klasik Beşeri (Çok Tanrılı) Dinlerin Amaçları
Bu dinlerin bağlılarının Alemlerin Yaratıcısı’nı, 

büyük tanrı olarak bilip inandıklarını yazmıştım. Ya
ratıcı tanrı Yunanlılarda Zeus, Mısırlılarda Atum, 
müşrik Araplarda Kabe’nin Tanrısı ismiyle anılırdı. 
Romalılar, Yunanlılar ve Mısırlıların inancında büyük 
tanrı, diğer tanrılarla yetki paylaşımına uğramışsa da; 
Mekke ve çevresinde tek yetkilinin Yaratıcı Tanrı ol
duğuna inanırlardı. Bu Tanrı’ya olan iman da şüphe 
taşımayan kesinlikteydi.

Mekke’nin ticaret merkezi olmasını, içindeki Bey- 
tullah’a bağlayan Yemen kralı; ticaret merkezini Ye
men’e taşımak kastıyla Kabe’yi yıkmak ister. Bu 
amaçla Mekke’yi kuşatan Yemen Kralı Ebrehe’ye, 
Abdülmuttalip’in cevabı meşhurdur. Abdulmuttalip, 
“Ben develerin sahibiyim, develerimi almaya geldim.. 
Kabe’nin sahibi de Kabe’yi korusun.” demişti. Koru
masız sandığı Kabe’yi yıkmak için hücum emri veren 
Ebrehe’nin uğradığı felaket de malumdur.

Toplumlar Yaratıcı veya Büyük Tanrı’ya yardımcı 
veya ortak birçok ilahlar edindiler. Edindikleri tanrı
ların her birine bir görev yüklediler. Özellikle Yunan
lılar ve Romalılar tanrı üretmekte sınır tanımazlardı. 
Romalılar mevcut tanrılarına ölen kralları eklediler, 
bunlarla da yetinmeyerek abdesthane için de bir tanrı 
görevlendirdiler.

Çok tanrı inancının temelinde; toplumlara örnek 
olmuş, yardım etmiş, önderlik etmiş insanlara karşı 
bağlılık ve minnet duyguları yatmaktadır. Büyük in
sanların başarılarını ve iyiliklerini unutmayan top
lumlar; o insanı yaşarken Allah’ın sevdiğini ve yar
dım ettiğini, ölümünden sonra da Allah’ın ona sevgi
sinin devam edeceğini, onu aracı ederek Allah’tan 
yardım istediklerinde dileklerinin kabul edileceğine 
inanıyorlardı. Mekkeli müşrikler olaya böyle yakla- 
şnken; diğer kavimlerin tamamı ölen büyük insanla
rın, hayattaki başarılarını devam ettirme ve kendile
rinden istenen dilekleri yerine getirme gücüne sahip 
olduklarına, varsa eğer onların hayatlarında uygula
dıkları düsturların değişmez doğrular olduğuna inanı
yorlardı. Çünkü bilinçli veya bilinçsiz; ruhların ölme
diğine, tüm dinlerin mensuplan inanıyorlardı.

O büyük insanlara ulaşabilmek için simge olarak 
heykelini yapar, dilek ve temennilerini heykellerin
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karşısında dillendirirlerdi. Doğal olarak da heykellere 
hürmetle ve ululayarak yaklaşırlardı. Ululama, saygı 
gösterme, dilekte bulunma eylemlerinden önce yal
nızca bir heykel olan simge yapılar, bu eylemlere mu
hatap olunca PUT olur, puta tapma eylemi/çok tanrılı 
din böylece oluşurdu. Hemen her geçmiş dinde bu 
sapma yinelendiği içindir ki, semavi dinler heykel ve 
resimlere karşı insanları uyarmaktadır.

Çok tanrılı dinlerin bazılarında güneşe, yıldızlara 
veya bir hayvana da tapılırdı. Buradaki saplantı; yara
tıcı tanrının, tapılan canlının bünyesinde gizlendiğine 
inanılmasıdır.

Yazılı metinlerin bulunmadığı bu dinlerden bazı
larında, az da olsa vahiy olduğu iddia edilen yazılı 
belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerde zikredilen ku
ralların mantığını incelediğimizde, semavi dinlerin 
sistematiğine uygun olduğunu görüyoruz. Örneğini, 
“Konfüçyüs’ün yetiştirmesi Ku-Su ile Çin kralı 
Lu’nun oğlu prens K u’nun konuşması”nda bulmak 
mümkündür.*

Çok tanrılı dinlerin tatbikatında, genelde rahiple
rin; zaman zaman da siyasilerin etkili oldukları görü
lür. Ruhban sınıfı hemen her çok tanrılı dinde tüm 
yetkileri kendilerinde toplamakta, diledikleri kuralla
rı koymakta ve sorumsuz olarak yaşamaktadırlar. 
M.Ö. dördüncü yüzyılda Çin prensi rahiplerin sorum
suz davranışlarından, bir takım gösterilerle halkın gö
zünü boyadıklarından ve toplumun maddi varlıklarını 
sömürdüklerinden şikayet ediyor. Roma’da rahibele
rin ömür boyu bakirelik şartına rağmen, zinalarından 
ve arkada şahit bırakmamak için işledikleri cinayetle
rinden; rahiplerin zengin olmak için çeşitli kurallar 
koyduklarından, siyasi entrika ve oyunlara katıldıkla
rından bahseden kitaplar yazılmıştır.

Sapkınlıkta süreklilik gösterecek bir sistemde, 
mantık ve amaç aramak abes olur. Toplumlara bu yan
lışları empoze edenler, çıkarları neyi gerektirirse, öy
le davranırlardı. Hıristiyanlığa şekil veren konsül top
lantılarında alınan kararlar, bu yapılanma biçiminin 
tipik örneklerini, kalıcı eserlerle bize ulaştırmıştır. 
Eğer illa da bir amaç aranırsa bana göre, çok tanrılı 
dinlerin amacı:

Ruhban sınıfını halka üstün kılmak, ruhbanın 
ve siyasi güçlerin çıkarlarını korumak, halkı muci
ze masallarıyla baskı altına almak ve sömürmek
tir, diyebiliriz.

“Böyle din, böyle amaç mı olur?” isyankar sorusu, 
hemen herkesin aklına oturur. Arkamıza yaslanıp, bi
raz sakinleşerek düşündüğümüzde; bazı kişi ve top- 
lumların iktidarları ve çıkarları için, günümüzde bile 
kanın oluktan akar gibi aktığını, aymazlıkların kural

tanımadan yapıldığını görürüz. Üstelik tüm zulümle
rin adalet, eşitlik, hürriyet, medeniyet, kardeşlik, bir
lik, dirlik söylemlerinin arkasından yapıldığını hepi
miz biliyoruz. Zulmün uygulayana göre biçimi deği
şebilir ama, amacı hiç değişmez. Gücü elinde bulun
duranlar, geniş halk kitlelerinin sırtında saltanat sür
mek isterler. Amaçlarına bazen dini, bazen vatanı, ba
zen yasaları, bazen de dinsizliği araç ederler. Gelişmiş 
iletişim ağının içinde, herkesin gözleri önünde bu gün 
yapılanlara bakarsak; sır perdeleri altında, dün nelerin 
yapıldığını tahmin edebiliriz...

Buradaki mantık; kendini uyanık sayan aptalların, 
toplumların sırtından saltanat sürme, dünya nimetle
rinden çalışmadan ve keyfince yararlanma hırsıdır.

Modern Dinlerin Amaçları
Bu dinlerin gerçek amaçları, kurucularının kafala

rında gizlidir. Özellikle sosyalizm sisteminin amaç 
olarak ileri sürdüğü eşitlik, kardeşlik, adalet vs. moral 
değerlerin, modem dinlerin tatbik edildiği ülkelerde 
tek kelimeyle yasak edildiğini bugünün insanları bil
mektedir.

Kurucularının amaçlarını yakalayabilmek için, 
ideologların İnsanî değerlere bakışlarına, modern din
lerin uygulamaya konulduğu ülkelerde ve diğerlerin
de topluma ne verebildiklerine bakmak gerekir. Bu 
nedenle modem dinlerin tarihine üstünkörü göz atar
sak:

Modern din kurucularının ve aynı fikrin taraftarla
rının dinler ve dindarlar hakkındaki fikirlerini hatır
latmakta fayda görüyorum. Bu insanlar her fırsatta, 
“Din afyondur.” tanımlamasıyla başlayan çeşitli aşa
ğılayıcı ifadelerle dinlere sürekli hakaret ederler. 
Dindarlar için de, “Gerici, yobaz, bağnaz, örümcek 
kafalı; ilim, medeniyet, hürriyet, eşitlik, demokrasi, 
laiklik düşmanı.” vs. biçiminde devam eder. Dünya
nın bildiği bu tavırlarının anlamı nedir, bu tavır ve 
davranışlarıyla ne vermek, nereye varmak isterler?

Görünür haliyle bir düşünür olan ideologların ve
ya bu fikirleri benimseyen, kendilerine fikir adamı di
yenlerin dinle ve dindarlarla kişisel bir hesapları yok
tur / olmaması lazım. Hiç kimseye, hele fikir adamla
rına dinleri, dindarları veya başka bir toplumu küçül
tücü, küfür sayılacak ifadeleri kullanmak yakışmaz. 
Kaldı ki gerçek fikir adamları, dertlerini fikirleriyle 
halleden insanlardır. Çirkin sözlere kişisel mücadele
lerinde bile tenezzül etmezler. Acaba yukarda ifade 
ettiğim kelimeleri kullanma ihtiyacını bu mütefekkir
le^!) ve taraftarları neden duydular?..

Modern din diye vasıflandırdığımız “İzm” soy 
isimli sistemlerin oluşumunu anlatmıştım. Özellikle
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sosyalizm ve tekamül nazariyesi propagandacıları ya
yınladıkları yazılarında, fikirlerine peşin bir düşman 
seçtiler ve bu düşmana savaş ilan ettiler. Normal şart
larda bir fikri yaymak isteyen kişilerin toplumları 
düşman ilan etmesi, kötüden de öte olmayacak bir ter
cihtir. Buna rağmen din sevmez dünya basınının şart
lı ve abartılı desteğiyle bu savlar denenmiş gerçekler, 
ispat edilmiş ilmi veriler gibi kabul gördü. İlmi bir tez 
olarak kitaplara bile girdiler. İnsanlık bir asır bu heyu
lalarla boşu boşuna meşgul edildi. Hâlâ insanlığın 
üzerinde bela olarak bir kısmıyla hüküm sürmektedir. 
Tarihte insanlık alemi üzerinden çok belalar geldi 
geçti ama, hiçbirisinin hakimiyeti bu kadar uzun sür
medi. Hiçbir zulüm sistemi, modern dinlerin döktüğü 
kanı dökemedi. Bir hayal ürünü 
olan sosyalizm, kapitalizm, fa
şizm ve tekamül nazariyesi il
min karşısında, karanlık güçle
rin desteğinde günümüzde de 
direnmeye çalışıyor.

Tarihten nasiplenenler bilir
ler ki, insanlık bu filmi tarihin 
derinliklerinde defalarca gör
müştü. Firavunlar ve nemrutlar 
da, “Biz yeryüzünün rabbı- 
yız/sahibiyiz, burada bizim em
rimiz geçerlidir.” diyorlardı.
Bunun yanında Yaratıcı Tann’yı 
da tanıyor ve O ’na göklerin ve 
öbür dünyanın hakimi, kanun 
koyucusu diyorlardı.

“İzm”lerin yazarları, işlevle
rinin din kurmak olduğunu bili
yorlardı. Bu nedenle rakip bil
dikleri dinleri, toplum hayatın
dan dışlamak istiyorlardı. Kendilerini ideolog, eserle
rini ideoloji olarak tanıttılar. Yani insan hayatını siste- 
matize etme eyleminin adına, din yerine ideoloji de
diler. Eğer ideoloji yerine din deselerdi, sahte pey
gamber damgasını yiyip, sapık olarak tanınacaklardı. 
Sırtlarına geçirdikleri tekamül, eşitlik, hüniyet vs. gi
bi ilmi ve moral değerlerin desteğinde insanları ko
layca aldattılar.

Kurucularına söylenecek söz kalmadı fakat taraf
tarları inkar etseler de kurulan nizam bir din’ dir. Bir 
şeyin ismini değiştirmekle, aslını değiştirmek müm
kün olamaz. Aynı fikirlerin bağlıları günümüzde de 
bütün güçleriyle dinden sayılan her şeye saldırmakta- 
lar; ellerinden gelirse edep, ahlak, hürmet, saygı, sev
gi gibi sosyal bağları parçalayıp, toplumları patlayan 
mısır taneleri gibi dağıtacaklar.

İspat edemiyorum fakat inanıyorum ki tüm “izm” 
soyadlı dinlerin sistematiği, belli bir amacı gerçekleş
tirmek için kurulmuştur. Sosyal içerikli ilmi çalışma 
görünümlü nazariyeler de aynı amacın bir parçasıdır. 
Bu amaç ne olabilir?

Banşta yönettiği insanlarla uğraşan, her fırsatta in
sanlığı büyük savaşlara sürükleyen, hakim ve sakin ol
duğu zaman insan kanıyla beslenen bu düzenlerin ku
rucularının ve bilerek taraftarlık edenlerin amacı ne
dir?

Bu soruya dosdoğru cevap verebilmek için, in
sanlığın beynine birkaç yönden saldırı düzenleyen 
ideologların ve onları kayıtsız şartsız destekleyenlerin 
hayatlarını ve faaliyetlerini ayrıntılarıyla bilmek gere

kiyor. Benim görebildiğim ka
darıyla, ideologlar bilinçli ve 
belirlenmiş bir tasan istikame
tinde toplumların kutsallarına 
savaş açtılar. Zayıf bir ihtimal 
olmakla beraber bu kanımda 
yanılsam bile; dünya siyaset 
sahnesine girdikleri günden be
ri, insanlık alemi bir kaostan 
çıkmadan, bunların eliyle ikinci 
kaosa sürüklendi. Birinci Dün
ya Savaşı’nın etkileri silinme
den İkinci Dünya Savaşı ve ar
kasından her gün atom savaşı 
tehdidinde yaşıyoruz. Rus
ya’nın atom bombasına nasıl 
sahip olduğu herkesçe malum. 
Rusya’da komünizm resmen 
çökünceye kadar, tüm dünyada 
sosyalizm kaynaklı hareketlerin 
çıkardıkları iç karışıklıkların in

sanlığa nelere mal olduğunu o günleri yaşayanlar iyi 
bilirler.

Bu gerçeklerin ışığında, modem din kurucuları
nın amacı nedir? Sorusuna, “İnsanları birbirlerine 
bağlayan manevi bağları kopararak , en azından 
yıpratarak ; toplum bütünlüğünü yoketmek. Doğa
cak boşluğu kullanarak büyük kitlelerin ezilmesi
ne rağmen, küçük bir azınlığın dünya nimetlerini 
sınırsız ve sorumsuzca kullanm a arzularına hiz
met etmektir.” diyebilirim.

Buradaki mantık; toplumları birbirine bağlayan, 
birleştirici ve yabancılardan ayırıcı olan din müesse- 
sesini yıpratarak toplum duyarlılığını, milli birliği za
yıflatmak ve doğacak manevi boşlukta insanları ra
hatça kullanmak ve sömürmektir.

"İzn^'lerin yazarları, iş
levlerinin din kurmak ol
duğunu biliyorlardı. Bu 

nedenle rakip bildikleri 
dinleri, toplum hayatın
dan dışlamak istiyorlardı. 
Kendilerini ideolog, eser
lerini ideoloji olarak ta
nıttılar. Yani insan hayatı
nı sistematize etme eyle
minin adına, din yerine 
ideoloji dediler.
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Sonuç Olarak
Semavi din olgusu, Allah’ın şuurlu ve seçme yeti

sine sahip varlıklar tarafından bilinme arzusu üzerine, 
insanın yaratılışıyla gündeme girmiştir. Ana kuralları 
değiştirilemez, eksiltilemez ve artırılamaz bir bütün
dür. Ne olduğunu ve ne istediğini kendisi bildirir. İn
sanlara toptan reddetme ve benimseme alanında seç
me hakkı vermesine rağmen, öz yapıya müdahale et
melerini kesinkes yasaklamaktadır.

İslam mantığına göre insanları ölçme ve değerlen
dirme ancak Allah’ın işidir. Kimse keyfi arzu ve is
teklerine göre dine şekil veremez. Şu veya bu şekilde, 
büyük veya küçük Allah’ın muradı dışındaki davra
nışlar, dinden çıkma ve yeni bir din kurma gibi kesin 
biçimde reddediliyor.

Her çeşidiyle çok tanrılı dinler sapmalar sonucu 
oluşan, çıkarcıların dini kendi faydaları için kullanma 
eylemleri olarak gözüküyor. Başlangıçta iyi niyetlerle 
yapılan eklemeler, dini daha verimli yaşama düşün
cesinden kaynaklansa bile, sonuçta kötüye kullanma 
yolları açılıyor. Sivri zekalılar kendilerine çıkar sağla
mak için yeni tanrılar, yeni aracılarla cemiyet üzerin
de etkinliklerini artırıyorlar. Burada özellikle semavi 
dinlere mensup olanların alacakları önemli mesajlar 
vardır. Sıralarsak:

1- Allah’ın bazı insanlarla özel ilişkisi kurması, 
özel yetki vermesi söz konusu değildir. Sağlığında 
toplumlara önderlik etmiş, inancını yaşayarak örnek 
olmuş insanların ne hayatları süresince ne de ölümle
rinden sonra Allah’la kullar arası bir görevi ve yetki
si yoktur. Eğer Allah’ın böyle bir yetki vermesi söz 
konusu olsaydı, önce Peygamber’e verilirdi. Hadisle
re baktığımızda, O ’nun bizden hep dua istediğini gö
rüyoruz. Birilerine böyle bir yetki izafe etmek, 
Kur’an’da Mekke müşriklerinin/ortak koşanların ey
lemi olarak gösterilmektedir.

2- Rahip/din adamı/alim/vs. kimsenin din adına 
kural koymaya, yorumlarla yeni kurallar oluşturmaya 
yetkisi yoktur. Dinin aslında olmayan şeyler, ne 
amaçla kullanılırsa kullanılsın, dinde bozulmaya/aslı- 
nı yitirmeye neden olmaktadır. Bu nedenlerle tamam
lanmış din müessesesine yapılan ekleme ve çıkarma
lar sapkınlık sayılmaktadır. Çok tanrılı dinlerin kay
nağı da bu sapkınlıktır.

Tehlikenin büyüklüğü oranında, özellikle “Günü
müz şartlarına göre.” diye başlayarak yapılan yorum
lara karşı, illa da Müslümanların dikkat etmeleri, di
nin bütünlüğünü bozucu, sünnet adına sünneti kaldı
ran davranışlara karşı uyanık olmak zorundadırlar.

Modem dinlerin/ideolojilerin yeryüzüne hakim

olmak için birlikte hareket eden birtakım insanlar ta
rafından tasarlandığı ve aralıksız aynı amacı gerçek
leştirmek için çalıştıkları izlenimi veriyor bana. Bas
kı, sindirme ve sömürme temeline dayalı bu çalışma
ların, günümüzde de devam ettiği kanısındayım. Bas
kı aracı olarak genellikle medya ve medyanın oluştur
duğu kamuoyu kullanılmakla birlikte, şartlara göre 
devlet güçleri ve devletler arası baskılar da bu yolda 
kullanılmaktadır.

Modern dinler tabirinin içine, faşizmden komü
nizme tüm insani sistemlerin girdiği, bunların aslında 
aynı amacı gerçekleştirmek için çalışan düşman kar
deşler olduğunu, iyi bir tarih gözlemcisi rahatça yaka
layabilir.

Gerçekler sert gelir ve acı verir. Ancak her insanın 
mutlu bir gelecek için düşünme olanağı elindedir! 
Din konusu tarih boyunca bazen toplumları bir yerle
re sürüklemek için, bazen de birilerinin elinden mad
di varlıklarını almak için kullanılmıştır. Günümüzde 
dünya siyasetine yön veren güçlerin tavırlarını izledi
ğimizde; Müslümanların toptan öldürülmesi görmez
likten gelinirken, bir Yahudi veya Hıristiyan’ın ölü
münün dünya çapında olay ilan edildiğini görüyoruz. 
Zalimler de, mazlumlar da bilinçle olayları izliyorlar.- 
Zaman, zulmün çözüm olmadığını bir daha göstere
cektir. Zulme rıza gösterme hakkı kimseye verilme
miştir ama; zalime dur demek, Müslümanlara görev 
olarak verilmiştir.

Toplumlarm dayatma sistemlere ve içimizde top
lum aleyhine faaliyet gösteren gizli cemiyetlere, şebe
kelere karşı; insanlık adına birlikte tavır koymaları 
tek çıkış yoludur. Artık bilmek zorundayız ki toplum- 
lan bölmeye, birbirlerine düşman etmeye çalışan her 
fikir; düşmanlarımızın bir tuzağıdır. Sıradan insanla
rın inançları değişik olsa da ilişkileri sürekli, bağları 
sağlam olmak zorundadır.

İnsanların yalnız kendilerini düşünürken değil 
herkes için, “En değerli varlık insandır.” bilinciyle, 
doğuştan gelen haklarımızın dokunulmazlığına inan
maları ve savunmaları, mutlu geleceğimizin en büyük 
müjdesi olacaktır.

Gönlümün dostu, gözümün nuru yoldaşlarım! 
Sohbetimiz burada sona erdi. Akşama kadar bahçe ve 
salon bizim hizmetimizdedir. Yeni bir sohbet toplantı
sında buluşmak umuduyla; arzularınızın gerçekleş
mesi, insanlık alemiyle birlikte mutlu ve müreffeh bir 
geleceğe ermemiz için Rabb’imden yardım dilerim. ■

* MEB Batı Klasikleri Felsefe Sözlüğü-Voltaire
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İAYIN PANORAMASI/ İSLAM DÜNYASI

Hüsnü Mübarelc-Hdiz Esad

________________ S U R İY E
Mutabakat olumlu ve samimi

ŞAM - Şam yönetimi, Türkiye ile vardığı 
mutabakattan açık bir şekilde söz etmez
ken, Ankara ile PKK konusunda görüşbir- 
liği içinde olduğunu bildirdi. Resmi SA
NA ajansı, “Taraflar, karşılıklılık temelin
de, Suriye topraklarında, Türkiye’nin istik
rar ve güvenliğini hedefleyen her türlü fa
aliyetin yasaklanması konusunda anlaştı
lar” ifadesini kullandı. SANA, “Türkiye de 
kendi topraklarında, Suriye’nin istikrar ve 
güvenliğini hedefleyecek her türlü faaliye
ti yasaklayacak” ifadesine yer verdi. 
Ajans, özel güvenlik toplantısını özetleyen 
haberinde, PKK’nın başından söz etmedi 
ve bölücü örgütü “Suriye’de kamp ve üssü 
bulunmayan, yasadışı bir parti” olarak ni
telendirdi.

Bu arada, Suriye yönetiminin bir söz
cüsü, Türkiye ile aralarında varılan muta
bakatı “olumlu ve samimi” olarak nitelen
dirdi. Türkiye ile gerginliğin anlaşmayla 
sona erdiğini söyleyen adı açıklanmayan 
Suriyeli yetkili, iki tarafın, güvenlik yetki
lileri arasında kurulacak bir doğrudan tele
fon hattı ya da Şam ve Ankara’daki büyü
kelçiler vasıtasıyla, ortak bir mekanizma 
oluşturulması konusunda anlaşmaya var
dıklarını belirtti. Yetkili, “Suriye tarafı, 
Türkiye’nin güvenliğine karşı faaliyet ve 
eylemler için, Suriye topraklarının bir üs*77a A AT

C /Z L A /V  olmadığını, PKK’nın illegal olduğunu, Su-

Abdullah Öcalan

riye’de kampları ya da üsleri bulunmadığı
nı tekrarlamıştır. PKK’ya Suriye toprakla
rında hiç bir faaliyet gösterme izni veril
memektedir” dedi.

Türkiye-Suriye anlaşması 
herkesi memnun etti

İran ve Mısır, Türkiye ile Suriye arasında
ki anlaşmazlığın giderilmesi için imzala
nan anlaşmadan memnun olduklarını açık
ladılar. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Mahmud Muhammedi, Tahran Radyo
su ’ndan yayınlanan açıklamasında, iki ül
kenin anlaşmazlıklarını çözmek için imza
ladığı güvenlik ve işbirliğianlaşmasını 
memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. 
Muhammedi, “İki dost ve komşu ülkenin, 
İran ve Mısır’ın ortak çabaları ile anlaşma
ya varabilmeleri bizim için önemlidir. Tür
kiye ve Suriye’nin anlaşmazlıklarında ni
hai çözüme ulaşmaları ve aralarındaki an
laşmaların uygulanması için görüşmeleri
ne veişbirliklerine iyi niyetle devam ede
ceklerini ümit ediyoruz” dedi.

Bu arada, Mısır Dışişleri Bakanı Amr 
Musa da, İran Dışişleri Bakanı Harrazi ile 
yaptığı telefon görüşmesinde Suriye ve 
Türkiye arasında imzalanan anlaşmayı 
memnuniyetle karşıladığını belirtti ve bu
nun “İran ve Mısır’ın ortak çabalarının 
ürünü olduğunu” savundu. Harrazi ise gö
rüşmede, iki Müslüman ülke olan Türkiye 
ile Suriye arasındaki gerginliğin uzlaşmacı
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yollarla çözülmesinden memnuniyet duyduğunu belir
terek, “İki İslam ülkesi arasındaki düşmanlık sadece İs
lam düşmanlarının yararınadır” dedi.

Arap Birliği de anlaşmadan memnun

Bu arada, Mısır’ın Türkiye ile Suriye arasındaki özel 
güvenlik toplantısından mutabakat sonucu çıkmasından 
memnuniyet duyduğunu açıklamasının ardından, mer
kezi Kahire’de bulunan Arap Birliği de, iki ülke arasın
daki uzlaşmadan memnun olduğunu bildirdi. Arap Bir
liği Genel Sekreteri İsmet Abdiilmecit yaptığı açıkla
mada, Türkiye-Suriye uzlaşmasını “memnuniyetle kar
şıladığım” belirterek, bunu “Arap ülkeleri ile Türkiye 
arasındaki dostluk bağlarının kurulmasına yönelik bir 
adım” olarak değerlendirdi.

İN GİLTERE 
H edef İR A  ve İslam cılar

1994 yılında Çiller hükümeti döneminde Terörle Müca
dele Kanun Tasarısı hazırlanmıştı. O sıralarda Zaman 
gazetesi de dahil basınımızın aktif gayretleriyle bu ka
nun tasarısı engellenmiş ve uygulama imkânı bulama
mıştı. 28 Şubat sürecinden sonra TMKT başka bir şe
kilde ve renkte karşımıza çıkmıştı. Benzer kanun tasa
rıları ABD ve İngiltere gibi Batı ülkelerinde de günde
me geliyor. Nitekim TMKT İngiltere’de geçtiğimiz 
günlerde Kraliçe II. Elizabeth’le birlikte Avam Kama
rası ve ardından Lordlar Kamarası tarafından da oy 
çokluğuyla onaylandı. Ancak kanun 1999’dan itibaren 
yürürlüğe girecek. İngiltere’de onaylanan TMKT önce
likle Kuzey İrlanda Kurtuluş Ordusu (İRA) ardından da 
Ortadoğu kaynaklı şiddet yanlısı hareketleri hedef alı
yor. Sözkonusu Terörle Mücadele Kanunu (TMK) İn
giltere’de yaşayan Müslüman toplum arasında derin 
tartışmalara yolaçmış bulunuyor. Özellikle de siyasî 
mülteciler, insan hakları meselesiyle yakından ilgile
nenler ve hukukçular arasında. TMK’da yeralan, “terö

rist eylemler için İngiltere’de komplo düzenlemek”, 
“yabancı bir ülkede tehlikeli usulsüzlükler yapmak” 
gibi ibareler bu ülkedeki siyasî mültecilere epey rahat
sız etmişe benziyor.

Asıl endişe kaynağı, kanunun nasıl tatbik edilece
ğinde yani keyfiyetinde. Kanunda yer alan bir takım 
boşluklar ve karanlık noktalar İngiliz istihbaratına ve 
polis şeflerine geniş yetkiler ve tasarruf hakkı veriyor. 
İngiliz polisinin genellikle ırkçı ve yabancılara karşı 
önyargılı olduğu malûm. Bu husus da ayrı bir endişe 
kaynağı. Kanun polis ve istihbarata şüpheli herhangi 
bir kişiyi tutuklama hakkı veriyor. Keza soruşturma sı
rasında kanun çerçevesinde sanıklara tanınan “susma 

hakkı”na da sınırlama getiriliyor.
İngiltere’de bu şekliyle kanun büyük eleştiriler alı

yor. Kanun hem çirkin, hem de tatbiki gayri kabil ola
rak görülüyor. Yabancıları korkutmaya ve terör adına 
terörize etmeye aday. Bu kanun Londra’nın yabancı ül
keler adına-İngiltere’ye muhalif olsa bile- yabancıları 
kovuşturması anlamına geliyor. Fiilen de öyle olmuştur 
ve kanunun onanmasından ve yürürlüğe girmesinden 
hemen sonra harekete geçmekte gecikmeyen Mısır gı
yaben yargıladığı ve ölüme mahkûm ettiği bazı sanık
ları veya suçluları Londra’dan istemiştir. Mısırlı güven- 
likçiler ve hukukçular İngiltere’den istenilenleri geri 
alabilmek için kanunun açıklarını etüd ediyor. Mısır 
yargısının istediklerinin başında Uluslararası Mısır 
Halkını Savunma Bürosu Müdürü Adil Abdülmecid’i 
geri istiyor. Han Halili eyleminden dolayı gıyabında 
idam cezasına çarptırılmış. Mısır hükümeti onu ve bü
rosunu İsviçre’de mülteci sıfatıyla yaşayan Mısırlı Ey- 
men Zevahiri’nin lideri olduğu el-Cihad hareketinin 
Londra’daki vitrini olarak görüyor. Keza Mısır eski 
başbakan Atıf Sıdkı’ya suikast teşebbüsünden dolayı 
gıyabında ölüm cezasına çarptırılan ve Londra merkez
li İslâmî Basın Gözlemkulesinin kurucusu olan Yaser 
Tevfik Sırrı’yı geri istiyor. Mısır güvenlik birimleri İs
lamcı eylemcilerle ilgili İngiltere’den bilgi akışından 
memnun olduklarını ancak yine de teslimleri konusun
da taraflar arasında pürüzlerin giderilemediğini vurgu
luyorlar. Terörle Mücadele Kanunuyla İngiltere’ye si
yasî iltica başvurularının sınırlandırılmasınm amaçlan
dığı sanılıyor.

Sık sık kitlesel gösterileriyle tanınan Muhacirim ha
reketi Lideri Ömer Bekri de kanunun Müslümanların 
aleyhinde olduğunu ileri sürüyor. Kanunun oylandığı 
sırada Avam Kamarası önünde gösteri yapmıştı. Muha- 
cirun hareketinin sözcüsü Encem Şaduri bu kanunun 
İslâmî hareketlerin faaliyetlerini engelleyemeyeceğini 
sadece yeraltına iteceğini savunuyor. Aslında konuyu 
noktalamadan önce şu hakikati tescil etmekte yarar var: 
Bu kanunun çıkmasının müsebbibleri Muhacirun gibi 
kışkırtıcı hareketlerdir. Kanunun da kendilerini yeraltı
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na iteceğini savunuyorlar. Luksor katliamından sonra 
İngiltere’deki kanunların teröre karşı yabancı ülkelerle 
işbirliği noktasında yetersiz kaldığı görülmüş ve bu ba
sına aksetmişti. Bazı Müslüman eylemcilerin eski ka
nunu ve Londra’nın verdiği hürriyet ortamını istismar 
etmesinden vaki şikâyetler vardı. Özellikle İran yanlısı 
merhum Kelim Sıddıki’nin İslâm Parlamentosu projesi 
ve Muhacirun hareketi bunlar arasında şiddete bulaştık
ları tesbit edilmese dahi aktif faaliyetleriyle dikkat çe
kenler arasındaydı. Ömer Bekri, İngiliz kanunlarını ta
nımadığını kendilerini Allah’ın otoritesi ilgilendirdiği
ni söylerken onun ayrıldığı Hizbu’t-Tahrir de İngilte
re’de bir İslâmî devlet kurma planından sözediyor. Tu
nus Raşid Gannuşi’nin, Cezayir’de bazı GIA üyesi ve
ya destekçilerinin Londra’da iltica hakkı elde etmesin
den dolayı şikâyetçi. Maalesef Muhacirun gibi hareket
lerin hadlerini bilmemesi nedeniyle çıkarılan yeni ka
nunla birlikte kurunun yanında yaşın yanması ihtimali 
de beliriyor.

___________ KOSOVA__________
Arnavutlardan kerhen destek 

Anlaşma Miloseviç’e ödül

Amerikalı Temsilci Holbrooke ile Sırbistan Devlet Baş
kanı Miloseviç arasında varılan anlaşma bölgede ve 
dünyada nisbi bir iyimserlikle karşılandı. Çatışmalar 
yaklaşık Şubat ayında başlamıştı ve 7 aydan beri de de
vam ediyordu. Kışın bastırması da savaşa ayrı bir vaha
met katıyor. Suplar tarafından yasadışı kabul edilen 
Kosova Parlementosu ve Kosova Kurtuluş Ordusu 
(UÇK) anlaşmaya itiraz ettiler ve tam bağımsızlıktan 
geri adım atmayacaklarını ilan ettiler. Buna mukabil 
UÇK’nın siyasi temsilcisi olarak kabul edilen Adem 
Demaçi yumuşak bir tepki gösterdi. Partilerin anlaşma
ya gayri resmi tavırları da yumuşak. Bu anlaşma Koso
va meselesini biteremez ama şiddeti bir müddet sona 
erdirebilir. Şu aşama da bu da Arnavutların yararınadır.

Yılam sonrası Kosova

Zira bu aşamada Kosova meselesi Kosovalıların iste
dikleri şekilde çözülemez. Zira bunu gerçekleştirmeye 
ne UÇK’nın cılız direnişi ne de birbirine düşmüş Koso
va siyasası ne de uluslararası konjonktür müsade eder. 
Arnavutluk’taki mevcut yönetimin de Kosova’nm ba
ğımsızlığını istemediği aşikar. Hatta Azam Haydari’nin 
öldürülmesinden sonra istifa etmek zorunda bırakılan 
Fatos Nano ülkesinin ancak bir manda yönetimiyle kur
tulabileceğini savunuyordu. Hatırlanacağı gibi eski 
Cumhurbaşkanı Sali Berişa, “Ben Belgrad kasabı ve 
Balkan canisinin elini sıkmam” diyerekten hiç bir za
man Miloseviç’le görüşmeye yanaşmamıştı. Oysa Na
no, Girit’te yapılan Balkan Zirvesinde Miloseviç’le sa
mimi pozlar vermekten kaçınmamıştı. Bir çok dilin ya
nında Yunanca’yı da iyi bilen (Ortodoks olması açısın
dan bir yerde kendi dili ya da efendilerinin dili sayılır) 
Fatos Nano’nun Balkan politikasının parolası şudur : 
Balkanlar’da centilmenlik ruhuyla hareket edeceğiz. 
Sanki Miloseviç centilmenlik dilinden çok iyi anlıyor! 
Belki Miloseviç başkalarına ve komşularına karşı değil 
de halkına karşı centilmenlik gösterebilir. Nano ise cen
tilmenliği ağyara, şiddeti de halkına karşı uyguluyor. 
Kendisine yabancılaşmış yönetimlerin hali budur.

Bir analiz ve tasnif yapacak olursak acaba bu orta 
çözüm anlaşma kimleri sevindirdi, kimleri üzdü ? Her 
şeyden önce Sırplara taraftar ama Kosovalılara zulmü 
karşısında bunu açıktan da izhar edemeyen ülkeleri se
vindirdi. Bunlar arasında ABD, Yunanistan, Rusya, İn
giltere ve Amavutluk’daki iktidar var. Peki kimler kar
şı ? Kosova Kurtuluş Ordusu ve Arnavutluk’da Sali Be
rişa taraftarları ve Sırbistan karşıtı bütün kesimler. Bun
lar arasında muhtemelen Almanya’da var. Sali Beri- 
şa’yı komünistlere karşı Arnavutluk’ta sahaya süren 
ABD olmuştu. Ama Kosova politikasında ABD ile Be- 
rişa’nın yollan ayrılmıştı. ABD baştan beri Kosova’nın 
bağımsızlığını ve bu çerçevede bölgede silahlı bir mü
cadelenin asla başanya ulaşmasını istemiyordu. BüyükKosova'nın yani hdi
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Arnavutluk projelerine 
karşıydı. Bundan dolayı 
Sali Berişa Kosova politi
kasında ABD’yi dinleme
di, Almanya gibi Avrupa 
ülkelerine yaklaştı. Bunun 
üzerine Yunanistan ve Sır
bistan’la birlikte ABD Sali 
Berişa’ya bir kumpas kur
du ve piramit tarzı banker- 
zedelik kurumunun iflasıy
la birlikte düğmeye basıldı 
ve Berişa iktidarda tutuna
madı. Berişa’nm devrilişi 
ABD-Yunan ortak yapı
mıydı. Zaten CIA’nm başı
na da tam o sıralarda Yu
nan asıllı bir eleman geti
rilmişti. Esasen ABD eski 
bir komünist üstelik alko
lik olan Fatos Nano’ya da 
güvenmiyordu ama onu
geçici olarak destekledi. Berişa’nm kuzeyli kabilesi 
Kosova’ya kadar uzanıyordu. Bundan dolayı Kosova’lı 
Arnavutları desteklediği gibi Makedonya’dakileri de 
destekledi. Arnavutluk ve Kosova halkını tek halk ola
rak tanımlıyordu. ABD’nin şimşeklerini üzerine çekti. 
Son anlaşma bu senaryonun bir devamı ve Kosova’yı 
Sırbistan içinde tutmanın formülüdür. Almanya ise 
doğrudan ve dolaylı olarak UÇK tezini destekliyor.

Kosova’da istedikleri tarz bir çözümü dayatmak 
amacıyla Sırbistan, Yunanistan ve ABD 1997 olayları
nı tezgahlamışlar ve Berişa’yı indirmişlerdi. Azam 
Haydari’nin öldürülmesinden sonra da ABD darbe yo
luyla iktidara gelmesi halinde Berişa yönetimini tanı
mayacaklarını açıklayarak ikinci kez olayları yönlen
dirdi. Berişa Bektaşilik anlayışına sahip olmasına rağ
men kendisi karşıtlarınca ‘aşırı dinci’ olarak suçlanmış
tır. Bugün kimsenin arayıp sormadığı Elçibey gibi Be
rişa da Türkiye’ye karşı sonuna kadar sadakat göster
miş ve bunun faturasını iktidardan düşürülerek ödemiş
tir. Yunanistan’ın baskılarına rağmen Makedonya’yı ta
nımıştır. İslami faaliyetlere kolaylık tanımış, Bosna sa
vaşı sırasında Boşnaklara yardımcı olmuştur. Türkiye 
ve Kosova ile ilişkilerinin pahasına Yunanistan’la iliş
kilerin geliştirilmesine şiddetle muhalefet etmiştir. Be
rişa kimseye boyun eğmeyen bir lider portresi çiziyor, 
taraftarları ise boynu vurulacağına boyun eğmesinin 
daha doğru olacağına inanmaktaydılar. Sali Berişa’mn 
müttefiki Azam haydari Avrupa’daki Arnavut lobisi ile 
UÇK arasında irtibat bağı imiş. Berişa’nın ardından si
lahlı direnişin dayanaklarını ve altyapısını yokedebil- 
mek için Haydari’yi öldürdüler. Ve ayni minvalde su

ikastlar devam etti. Ve bu şekilde pürüzler halledilerek 
hem Arnavutların ümidi kırıldı hem de anlaşmanın yo
lu açıldı. ABD’ye boyun eğmeyen Berişa’nın tasfiyesi 
ve ardından bu anlaşmayla Amavutlar’a boyun eğdiril
miş oldu. Anlaşmanın anlamı budur. Bunun karşılığı ise 
mültecilerin karda kışta bir çatı altı ve karınlarını do
yuracak yiyecek bulmalarıdır.

Cook: Batı bağımsız bir Kosova istemiyor

SOFYA - Geçtiğimiz ay Balkanlar’a toplu bir ziyaret 
yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Robin Cook, Batı’nın, 
etnik Arnavutların Kosova’ya tam bağımsızlık verilme
si isteğine karşı çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Başbakan Ivan Kostov ile yaptığı görüşmeden son
ra konuşan Cook, “İngiltere, sıkı bir şekilde bölge ülke
lerinin toprak bütünlüğü ve güvenliğinden yanadır” de
di. Cook’un, Balkan turu çerçevesinde, biraraya geldi
ği Kosovalı Arnavut liderlerden krizi sona erdirmek 
için Belgrad’la varılan anlaşmayı desteklemelerini iste
diği öğrenildi. Cook, Kosova’nın bağımsızlığına, böl
gede istikrarsızlığa yolaçabileceğinden dolayı tüm 
komşu ülkelerin karşı çıktığını belirtti.

Demaçi: Din savaşı değil esarete karşı mücadele

Öte yandan UÇK’nın siyasi Temsilcisi Adem Demaçi, 
Kissinger’in açıklamalarına sert bir şekilde tepki göste
rerek Kosova’da yaşanan savaşın iddia edildiği gibi bir 
din savaşı olmadığını aksine Arnavutların Sırp esareti
ne karşı mücadele ettiklerini belirtti.
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BM, TALIBANT ÜÇÜNCÜ KEZ TANIMAYI REDDETTİ

BM- BM, Taliban’ı Af
ganistan’ın yasal hükü
meti olarak tanımayı 
üçüncü kez reddederek, 
ülkenin BM’de devrik 
Devlet Başkanı Burha- 
neddin Rabbani tarafın
dan temsil edilmeye de
vam edeceğini açıkladı.

Geçtiğimiz iki yılda 
da olduğu gibi, BM 
onay komitesi, Afganis

tan’ın bir yıl süreyle daha Rabbani’nin elçisi tarafından 
temsil edilmesi kararı aldı. Afganistan’ın yüzde 90’ını 
kontrol altında bulunduran Taliban, böyle bir kararın 
alınmasını beklediklerini, ancak BM’de temsil edilme
si ve uluslararası alanda tanınması için çalışmalarını ar
tıracaklarını açıkladı.

BM Temsilcisi İbrahim: 
Taliban-İran savaş ihtimali ortadan kalktı

İSLAMABAD- BM’nin Afganistan özel temsilcisi Lah- 
dar İbrahimi, Afganistan’daki Taliban yönetimiyle bir 
haftadır yaptığı görüşmelerden sonra, İran ile Taliban 
arasında askeri çatışma tehlikesini ortadan kaldırdığını 
açıkladı. İbrahimi, düzenlediği basın toplantısında, “İn
şallah, çatışma geride kaldı” dedi. Bu arada İran’da dip
lomatları öldürenlerin cezalandırılmasına kadar Taliban 
yönetimiyle temas kurmayacağını açıkladı.

__________ CEZAYİR__________
ZervaFin sağ kolu istifa etti

CEZAYİR- Cezayir’de Devlet Başkanı Liamin Zer- 
val’in “halefi” olarak nitelenen Muhammed Beçin, Zer- 
val’in danışmanlığından istifa etti. Devlet Başkanlı
ğından yapılan açıklamada, daha önce askeri istihbara-

tın başında bulunan Beçin’in istifasının, Zerval tarafın
dan kabul edildiği belirtildi. Açıklamada, istifa nedeni
ne ilişkin bilgi verilmedi. İstifanın arkasında, gazeteler
de, Beçin’in gözetiminde işkence yapıldığı iddialarına 
yer verilmesinin bulunduğu öne sürülüyor. Cezayir or
dusundaki çatışan kanatlardan birisini teşkil eden Zer- 
val-Beçin İkilisine karşı Genelkurmay Başkanı Mu- 
mahhed Lamari’nin ekibi mücadele ediyordu. Lamari 
ekibinin bastırması sonucu Cumhurhurbaşkanı istifası
nın eşiğine gelmiş ve bunun üzerine cumhurbaşkanlığı 
seçimleri erkene alınmıştı. Esasen Lamari ekibinin Zer
val’den Beçin’in istifasını istedikleri buna razı olmayan 
başkanın kendi istifasını teklif ettiği biliniyor. Beçin’in 
istifasıyla birlikte Muhammed Lamari ekibi kendilerine 
rakip ülkedeki en büyük güç merkezinin sembol ismin
den de kurtulmuş oldular. Genelkurmay’a yakın kay
naklar daha öncede Beçin’in bazı GIA mensuplarıyla 
görüştüğüne dair bilgileri basına sızdırmışlardı.

GIA liderinin öldürüldüğü iddiası

Cezayir’de birçok saldırının sorumluluğunu üstlenen 
Silahlı İslami Grup’un (GIA) liderlerinden Haşan Hat- 
tab’m öldürülmüş olabileceği bildirildi. Cezayir’de ya
yımlanan “La Nouvelle Republique” gazetesi, Hat- 
tab’ın, Sidi Ali Bounab ormanlık alanındaki GIA üssü
ne düzenlenen şiddetli saldırı sırasında öldürülmüş ola
bileceğini duyurdu. GIA’mn başkent Cezayir bölgesi 
komutanı Hattab için, son iki yılda 7 defa öldüğüne iliş
kin haberler çıktı. Cezayir’de 1992 yılından bu yana 
meydana gelen şiddet olaylarında yaklaşık 65 bin kişi
nin öldüğü tahmin ediliyor. Ülkede, sivillere yönelik 
saldırıların çoğunu GlA’nm yaptığı iddia ediliyor

_____________ YUGOSLAVYA_____________
Miloseviç’in kardeşi Rusya Büyükelçisi

MOSKOVA - Yugoslavya Devlet Başkanı Slobodan 
Miloseviç’in erkek kardeşi Borislav Miloseviç, ülkesi
nin yeni Rusya Büyükelçisi olarak göreve başlıyor.

Yugoslav Büyükelçiliği’nden yapılan açıklamada, 
Miloseviç’in yeni görevini ne zaman teslim alacağının 
henüz belirlenmediği kaydedildi. Bu atamanın, NATO 
hava saldırısı tehditleri sırasında Belgrad’a büyük des
tek veren Rusya ile bağları kuvvetlendirmeyi amaçla
dığı ifade edildi.

____________________LÜBNAN___________________
Lübnan’da Suriye’nin seçimi: General Lahud

Suriye’nin kontrolü ve denetimi altındaki Lübnan’da 
Ordu Komutanı General Lahud yeni cumhurbaşkanı 
olarak seçildi. Zaten de beklentiler bu istikametteydi.

Burhansddin Rabbani
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General La- 
hud, hassas 
olan Lüb
nan’ın mahal
li ve uluslara
rası dengele
rin iyi göze
tip, fazla he- 
veskar dav
r anmayarak  
kimsenin tep
kisini çekme
meye çalıştı. 
Böylece kart
larını yak
maktan koru
du. Temkinli 
hareket etti ve 
kazandı. La- 
hud, cumhur

başkanlığı adayları arasında üç seçenekten sadece bi
riydi. Diğeri Cumhurbaşkanı Hravvi’nin müddetinin ye
niden üç yıllığına temdidi yani uzatılmasıydı ki bunun 
yerel muhalifleri çoktu. Her şeyden önce laik aile ve 
medeni hukuk projesiyle ve teklif ettiği laik reformlar
la millet sistemine benzer bir sesteme sahip olan Lüb
nan’daki bütün etnik ve dini gruplan (tavaif) karşısına 
aldı. İçinden çıktığı dini taife yani Maruniler kendisini 
iki açıdan sevmiyorlardı. Kilise ile arasımnın bozuk ol
ması, dindışı eğilimleri ile Suriye’nin adamı (stooge)ol- 
masıdır . Maruni siyasi liderlerinin birbirleriyle geçine
memeleri ve bunun sonucu olarak zayıflamaları ve Su
riye’nin vesayetini kabul eder hale gelmeleri, Baabda 
(Başkanlık Sarayı) ile Maruni Patriği Nasrullah Su- 
feyr’in arasını açmıştı. Bu durum Bekerki’yi (Maruni 
Patrikhanesi) önplana çıkardığı gibi Lübnanlı Hıristi
yan Marunilerin liderliğini de siyasi kanattan dini kana
da kaydırmıştır.

Son yıllarda garip bir şekilde Şiilerin Emel örgütü
nün lideri ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile yine laik 
eğilimli İlyas Hrawi müşterek laik tezlerle ortaya çıktı
lar. Tezlerinin özeti ve gerekçesi kısaca şu : Lübnan ne 
çekiyorsa parçalanmışlıktan ve millet sistemi gereği 
her dini gruba ayrıcalıklar tanınmasından çekiyor. Bu
nu gidermenin yolu ise tedrisatta ve hukuk da dini tat
bikatın yerini laik tatbikatın almasıdır. Yani farklı dini 
eğitim ve farklı medeni hukukun kaldırılarak yerine tek 
bir laik hukuk ve eğitimin ikame edilmesi. Buna tedri
satta ve hukuk da laik düzen diyoruz. Bize bunda tev- 
hid-i tedrisat diyorlar. Laik kesimler zaten bu hususta 
Türkiye’ye ve Mustafa Kemal’e özendiklerini inkar et
miyorlar. Hrawi daha da ileri giderek okullarda bütün 
dinler için tek bir din dersi kitabının kabul edilmesi

çağrısında bulundu. Bu eğilime sünni ekolden gelen 
Başbakan Refik Hariri karşı çıktı ve kendi seçtirdiği 
Müftü Reşid Kabani’yi bu projelere muhalefet için ce
saretlendirdi. Müftü kazan kaldırınca millet sisteminin 
diğer ayağını teşkil eden dini grupların liderleri ve mü- 
esseseleri de bu kampanyaya destek verdiler. Bunun so
nucu olarak Hrawi projelerini mecburen geri çekti. Su
riye’den de yeterli desteği sağlayamadı. Hrawi projesi
ni kabul ettirebilmek için o kadar pervasız hale gelmiş
ti ki projeye karşı çıkan Beyrutlu ve Trablusluları Esat 
rejimiyle çarpışan Hamalılara benzetiyordu.

Cumhurbaşkanı adayları arasında üçüncü seçenek 
Hrawi’nin damadı olan Dışişleri Bakanı Faris Buveyz 
idi. Türkiye ile krizde o da kayınpederi gibi (Sahibinin 
sesi olarak) Suriye’nin argümanlarını seslendirdi. Bu
veyz, cumhurbaşkanı olmak üzereyken neredeyse yet
kilerinden oluyordu. Başbakan Refik Hariri onun yetki
lerinden bir kısmını elinde topladı. Buveyz de bakanlı
ğının bürokratlıktan veya memurluktan farkı kalmadı
ğından yakınmaya başladı. Bu iki seçenekten de sarfi- 
nazar edilerek Esat’la Hrawi Ordu Komutanı General 
Emile Lahud konusunda mutabakata vardılar. 6 yılda 
bir seçilen cumhurbaşkanlığı makamı seçimleri çekiş
meli geçiyor. ABD ve Fransa Suriye’nin seçimlerde bu 
derece müessir olmasını istemiyor. Esasen Lahud’un 
seçilmesinin önünde anayasal bir engel de vardı. Ana
yasanın 49.’uncu maddesi görevinden en az iki yıl ön
ce ayrılmamış yüksek dereceli memurların cumhurbaş
kanı adayı olmalarına imkan vermiyor. Aslında anaya
sada cumhurbaşkanının temdidi (extension) meselesi 
de yoktu, 1995 yılında anayasa tadil edilerek Hrawi 
için bu sağlanmıştı. Lahud için anayasa bir kez daha ta
dil edilecek. Eskiden Maruni asıllı olması icabeden 
cumhurbaşkanının yetkileri büyüktü. Taif Antlaşmasıy
la bu yetkiler kısıldı ve troyka ihdas edildi ve yetkilerin 
bir kısmı başbakana ve meclis başlcanına kaydırıldı. 
Şimdi Suriye bu taşlarla istediği gibi oynuyor. Lahud’ın 
temel politikaları değiştirmesi zor. Yine de az da olsa 
bir manevra alanı var. Tabii Lübnan’da en büyük oyna
yan Suriye. Şimdilik bunu ne İsrail ne Batı ne de İran 
değiştirebiliyor. Bunun çarpıcı örneği belki de Velaye- 
ti’nin Hizbullah konusundaki vaadleriyle ters orantıda 
gerçekleşen gelişmeler. Suriye ile İran 26 nisan 
1996’da bir anlaşmaya varmışlardı. Bunun üzerine Ve
layeti Şam’da bir basın toplantısı düzenler ve ezcümle 
şunları söyler: “Hizbullah bir halk hareketi olarak daha 
da güçlenecek, parlemen'toda temsil nisbeti ve milletve
killeri artacaktır...” Bir müddet sonra yapılan seçimler
de tam tersi olur, Hizbullah’ın parlementodaki üyeleri 
12’den 9’a düşer. Tabii ki Suriye sayesinde. Lübnan’da 
durum bundan ibaret.
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______________FAS_____________
Siyasi mahkumlara özgürlük

KAZABLANKA- F as’ta, siyasi mahkumlar serbest bı
rakıldılar.

Mahkum ailelerinin AFP muhabirine verdikleri bilgi
ye göre, Kazablanka’daki Ukaşa cezaevinden 17 İslamcı 
mahkum serbest bırakıldı. Güvenilir bir kaynak da, Fez 
kenti cezaevinde yatan 2 solcu mahkumun serbest bıra
kıldığını kaydetti. Aynı kaynak, Kenitra ve Bensliman 
yörelerinde de siyasi mahkumların serbest bırakıldıkları
nı bildirdi, ancak kaç mahkumun özgürlüğüne kavuştu
ğuna açıklık getirmedi. Siyasi mahkumların serbest bıra
kıldıkları haberi resmen doğrulanmadı, ancak Kraliyet 
İnsan Hakları Danışma Konseyi, önceki gün 28 siyasi 
mahkumun serbest bırakılacağını açıklamıştı.

SUDAN 
Yeni bir ateşkes

HARTUM- Sudan hükümeti, açlık grevi yapanlara gıda 
ulaştırabilmek için, Bahr’ül Gazal bölgesinin güneyinde 
faaliyet gösteren rejim karşıtı Hristiyan Sudan Halk Kurtu
luş Ordusu’na (SPLA) karşı üç aylık bir ateşkes ilan etti.

Hükümetin kontrolündeki El-Anbaa gazetesinin ha
berine göre, Sudan Dışişleri Bakanı Osman İsmail, 
ateşkes kararını insani sebeplerden dolayı aldıklarını 
söyledi. Sudan hükümeti, SPLA örgütü ile geçtiğimiz 
temmuz ayında üç aylık ateşkes anlaşması yapmış ve 
bu süre bugün dolmuştu. SPLA örgütü tarafından geçen 
hafta yapılan açıklamada, ateşkesin üç ay daha uzatıla
bileceği duyrulmuştu.

_______ MALEZYA_________
Enver İbrahim cezaevinde

KUALA LUMPUR- Malezya’da, muhalif lider Enver 
İbrahim, polis merkezinden hapishaneye gönderildi. 
Malezya’da 20 Eylül’de tutuklanan Enver’in kefaletle 
serbest bırakılma isteği mahkeme tarafından reddedil
mişti. Enver tutuklandığından bu yana Bukit Aman fe
deral polis karakolundaki bir hücrede tutuluyordu.

ENDONEZYA  
Emin Reis parti başkanı

Dış Haberler Servisi- Endonezya’nın ikinci büyük 
cemaati olan Muhammediye’nin Başkanı Emin Reis 
cemaatinin ileri gelenleriyle yaptığı meşveret neticesi 
siyasete atılmak için cemiyet başkanlığını bıraktığı öğ
renildi. Emin Reis’in Muhammediye başkanlığını bı
rakmasından sonra yerine yardımcısı Şafii Maarif’in 
atandığı bildirildi. Şafii’nin de bu göreve atanmadan

önce Emin Re
is gibi bir parti 
kurma düşün
cesinde olduğu 
k a y d e d i l d i .
Emin Reis ge
çen ay 20 bin 
taraftarının ka
tılımıyla yeni 
partisi Milli 
Emanet’in ku
ruluşunu ilan 
etmişti. Emin 
Reis adalet ve eşitlik ve çoğulculuğa saygı için müca
dele ediyor ve bu hususta şunları söylüyor: “Milli Ema
net adlı parti değişik fikri ekollerin ve dinlerin ve etnik 
ve ırki grupların taraftarlarından teşekkül edecek ve 
Endonezya toplumundaki çeşitliliği açık bir şekilde 
yansıtacaktır...”

___ _________ ÇEÇENISTAN____________
Çeçenistan ‘in ateşi Dağistan’a vurdu

Son sıralarda Dağistan ve Çeçenistan’da çok mühim 
gelişmeler yaşanıyor. Dağistan’da yaşanan gelişmeler 
aslında Çeçenistan’ın yansıması. “Çeçenistan’ın ateşi 
Dağistan’a vuruyor” diyebiliriz. Dağistan’da merkeze 
bağlı kuvvetlerle Selefiler arasındaki çatışmalar ve seri 
suikastlar birbirini kovalıyor. Ama bunlar Çeçenis- 
tan’daki ve Rusya’daki gelişmelerle bağlantılı ve ya
kından alakadar. Bilindiği gibi Şamil Basayev ve Radu- 
yev gibi Aslan Mashadov’un rakipleri Rusya ile savaş
ta mücadelenin bütün Kafkasya sathına yayılmasını is
tiyorlar. Zannederim bunun için de Dağistan’da üslenen 
selefi akımları destekliyorlar. Şamil Basayev ile selefi
ler arasında irtibat olduğu söyleniyor. Cumhurbaşkanı 
Aslan Masadov ise bu politikalara karşı çıkıyor ve ön
celikle Çeçenistan’ın nefes alması ve kendisini toparla
ması gerektiğine inanıyor. Kısaca öncelik yaraların sa
rılması. Bundan dolayı Rusya’ya karşı nisbeten yumu
şak ve uzlaşmacı bir politika izliyor. Basayev ve onun 
gibi düşünenler ise Mashadov’un Rusya ile gizli diplo
masi yürüttüğünü ve kendisine verilen yetkileri aştığını 
ve ülkenin bağımsızlığına gölge düşürdüğünü ileri sü
rüyorlar. Ayrıca Mashadov’u lüks ve israf içinde yaşa
makla ve pahalı ziyafetler vermekle suçluyorlar. Bun
dan dolayıdır ki Rusya’dan Çeçenistan’a gelen delege
ler esrarengiz bir şekilde kayboluyor ve kaçırılıyorlar. 
Bunlardan bazıları belirli pazarlıklar sonucunda salıve
riliyor. Bu hadiseler bir yönüyle iktidar kavgası için de 
araç haline getiriliyor. Geçenlerde meydana gelen bir 
rehine salıverilmesi olayında BDT Genel Sekreteri ve 
Rusya’nın güçlü adamı Yahudi asıllı Berezovski’nin

Emin Reis

6 8  ■ ÜMRAN



Raduyev nezdinde devreye girdiği ve nufuzunu kulla
narak yabancıların salıverilmesine zemin hazırladığı 
iddia edilmiştir.

Mashadov savaşın Kafkasya’ya yayılması konusun
da rakiplerinden daha temkinli hareket ediyor. Selefiler 
konusunda da açıkça çekinceleri var. Aslında Kafkaslar 
da Selefilerin varlığı ve oynadıkları roller göründüğün
den de tehlikeli. Selman Raduyev’in de destek verdiği 
selefi gruplar Çeçenistan, İnguşya ve Dağistan’da ortak 
bir hareketle bu ülkelerdeki mevcut yönetimleri devir
mek için plan hazırlamışlar. Bunun için Raduyev’e 
bağlı birlikler televizyon ve radyo binasını ele geçir
mek istemişlerdi. Bunu haber alan Mashadov Selefiler- 
le muvazaa içine giren Güvenlik ve Şeriat Bakanı olan 
İslam Halimov’u görevinden azletmişti. Mashadov ül
kesinde çeteleşme fenomeninin önüne geçmek, kaosu 
önlemek ve iç bütünlüğü sağla
mak istiyor. Mashadov adalet kı- 
lıncını çekerek silahlı çeteleri de
mir yumrukla hizaya getirmeye 
çalışıyor. Nevar ki bu çetelerle 
mücadele sanıldığı kadar kolay 
değil, Ruslara karşı verdikleri mü
cadeleden dolayı halkın nazarında 
kahraman. Basayev grubu Kafkas 
ülkelerinde iktidarları yıkarak 
Rusya ile mücadele etmeye çalı
şırken Masadov ise bu ülkedeki 
iktidarlarla işbirliği halinde 1991 
yılında ilan edilen Kafkas Halkla
rı Birliği fikrini direltmek istiyor.
Bu birliğin merkezinin de Nal- 
çık’da olması düşünülüyor. Aksi
ne Rusya, Dağistan’ı Çeçenis
tan’dan uzaklaştırmaya çalışıyor.
İşte bu noktada Masadov ile Basa- 
yev’in tepkileri farklı farklı. Rus
ya, Çeçenistan’ın Dağistan’ı yut
mak istediği propogandasını yayı
yor. Mashadov Dağistan’ın bu 
korkularını izale etmeye çalışıyor, güvence veriyor. Bu
nu yapmak için Mashadov’un Yardımcısı Mevludi 
Udugev İslam Ümmeti Birliği adında bir teşkilat kurdu. 
Basayev ve onun ekibindekiler zayıf bir Dağistan ister
ken Mashadov iki ülkenin de istikrarına hizmet edebi
lecek istikrarlı bir Dağistan istiyor. Rusya ise herkesi 
birbirine düşürmek için entrika ve dolaplar peşinde ki 
ortam sonunda ona kalsın.

Şamil Basayev ve meydan komutanları Masha- 
dov’un istifasını istiyorlar. Bununla ilgili birkaç suçla
maları var. Moskova’ya karşı gerekli sertlikte bir tavır 
takınmamak ve Dudayev’in çizgisinden sapmak. İslami 
bir devlet kurmak için yeterli çaba sarfetmemek. İktisa
di krizi çözmekte başarısız olmak. Mashadov, buna

karşı tatlı-sert politikaların daha faydalı olduğuna ina
nıyor. Moskova ile bir taraftan savaşı sona erdiren ba
rış anlaşması imzalıyor, bununla bağımsızlık düşünce
sini ortadan kaldırmış da olmuyor sadece erteliyor. Bu 
da Çeçenlerin maslahatı için düşünülmüş bir formül. 
Buna mukabil Çeçen pasaportu çıkartıyor ve bağımsız
lığın altyapısını hazırlıyor. İslami bir devlet kurma ko
nusunda ise tedrici davranmanın daha sağlıklı olacağı
nı düşünüyor. Zira Çeçenlerin İslami tam manasıyla 
bildikleri ve anladıkları da söylenemez. Bu hususta ye
terli ve ehil yargıçlar bulmak da sanıldığı kadar kolay 
değil. Bu tablo da Çeçenistan ve genelde Kafkasya da 
durumunun kolay olmadığını nazik oluduğunu gösteri
yor. Masadov’la karşıtları arasında yaklaşımda temel 
fark: Masadov’un tedrici ve evrimci, diğerlerinin ise 
fevri ve devrimci olmasında yatıyor.

ABD 
Şimdi de dünyanın 

dini jandarması

WASHINGTON- ABD Senato- 
su’nun ardından Temsilciler Mec
lisi de, dünyanın çeşitli yerlerin
deki dini baskılara karşı mücade
leyi öngören yasayı kabul etti. 
Başlangıçta içinde çeşitli ülkelerin 
adlarının geçtiği yasa tasarısında 
değişiklikler yapıldı ve kabul edi
len yasada hiçbir ülkenin ismine 
yer verilmedi. Yasayla Beyaz Sa
ray yönetimine, vicdan özgürlüğü
nün baskı altına alındığı ileri sürü
len ülkelere karşı çeşitli diploma
tik ve ekonomik yaptırım seçenek
leri veriliyor. Yasa tasarısı, çeşitli 
Hıristiyan ve Musevi grupların gi
rişimleri sonucu gündeme gelmiş 
ve özellikle bazı Arap ülkeleri ile 

Çin ve Rusya hedef alınmıştı. Ancak daha sonra, yasada 
açıkça bazı ülkelerin adlandırılmasının ticari ve ekono
mik açından “ters” etkiler yapacağı sonucuna varılmıştı. 
Hazırlanan ilk yasa tasarısında, İstanbul’daki Rum Fener 
Patrikhanesi ile ilgili bir bölüm de yer alıyordu. Bu bö
lümler de, Amerikan Kongresi’ndeki Türkiye aleyhtarı 
Rum-Yunan lobisinin girişimleri sonucu tasarıya konul
muştu. Yasada, herhangi bir yaptırım yoluna gitmeden 
önce, ABD yönetiminden, dini baskılar yaptığı söz konu
su olabilecek ülke yetkilileriyle danışmalarda bulunması 
da isteniyor. Yasa uyarınca, ABD Dışişleri Bakanlı
ğından her yıl bir rapor hazırlayarak Kongre’ye sunma
sı istenecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’nda, din özgürlük
leriyle ilgili bir daire de oluşturulacak. ■
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AL
IN

TI 75. YILA GİRERKEN 
TÜRKİYE'NİN 
MANZARASI

• • •  BOŞANMADA PATLAMA: 
Devlet İstatistik Enstitüsü'nün 
açıkladığı araştırma sonuçlarına 
göre, Türkiye'de boşanmaların 
oranı 1986 yılından bu yana % 
72 artış gösterdi.

(Yeni Yüzyıl, 11.7.98).

• ®» HALKIN % 251 RUHİ BU
NALIMDA: Türkiye'deki her dört 
kişiden biri ruhsal tedaviye ge
reksinim duyuyor. Depresyon ve 
davranış bozukluğu en sık görü
len psikiyatrik rahatsızlıklar. En 
önemli neden ise ekonomik sı
kıntılar.

(Radikal, 10.10.98)

•  • •  2500 SAHTE DİŞÇİ: Türkiye 
genelinde 2500, İstanbul'da ise 
800 sahte diş hekiminin bulun
duğu ortaya çıktı.

(Yeni Yüzyıl, 14.9.98)

•  • •  KADIN ELİ SIKMAYANA KAY
MAKAMLIK YOK: Görev yapan bir
çok kaymakamın kadın eli sıkmadı
ğı bizzat devletin istihbarat birimle
rince belirlenirken, gelecek dönem
de bu tür davranış sergileyenler 
kaymakam olamayacak. Kaymakam 
adaylarında "çağdaş yaşam" özel 
nitelik olarak aranacak..

(Hürriyet, 3.10.98)

•  • •  CAMİLERE "CUMHURİYET" İS
Mİ: Diyanet İşleri Başkanlığı baş mü
fettişi Dr. Abdülkadir Sezgin, "Cum
huriyet adının ebedileştirilmesi için 
bu yıl içinde ibadete açılacak cami
lere "Cumhuriyet Camii" adının ve
rilmesini önerdi.

(Hürriyet, 14.7.98)

•  • •  NARKOTİK ÖLÜM: İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü Narkotik 
Şubesi'nden yapılan açıklamaya 
göre son 7 yılda İstanbul'da 152 
kişi uyuşturucu nedeniyle öldü.

(Radikal, 14.9.98)

• • •  ADALET ÇÖKMÜŞ: Adalet 
Bakanlığı İstatistik Büro Müdürlü- 
ğü'nün verdiği bilgilere göre 
1997 yılında görülen 3 milyon 555 
bin 284 davanın yarısını 1996'dan 
kalan davalar oluşturuyor.

(Yeni Şafak, 2.10.98)

K İM ? .. NE P İ P İ ? . .  NE Y A Z D I? ..

GÜREŞ: TÜRKİYE’DE OLİGARŞİ VAR
_______________________________ (Sabah, 3.9.98).______________________________

Genelkurmay eski başkanı, DYP Kilis milletvekili Doğan Güreş, Fethiye be
lediyesini ziyareti sırasında, “Türkiye’de oligarşi yaşanıyor.” dedi ve ekle
di: “Artık suratı yağlı, terli olanları öpeceğim. Onlar kendilerini entellektü- 
el zannedenleri solladı”.

“YARGIÇLAR ULUORTA KONUŞMAZI”
(Radikal, 5.10.98).

Yargıtay onursal üyesi Çetin Aşçıoğlu: “Çağdaş yargı düzeninde savcılar ve 
yargıçlar, Vural Savaş ya da eski Anayasa Mahkemesi başkanı Özden gibi 
uluorta konuşamazlar... Yargıya güvenmiyorum..."

VURAL SAVAŞ: "ŞERİATLA SAVAŞ SEVAP"
(Hürriyet, 11.10.98).

Kanal 6 da Ceviz Kabuğu'nda konuşan Vural Savaş; “Şeriat çok büyük bir 
tehlikedir; bunlarla uğraşmak da çok büyük bir sevaptır. Daha kötü gün
leri yaşamamak için uyarıyorum; dikkat etmeliyiz. Hakimi, savcısı, askeri, 
bürokratı, politikacısı, herkesi uyarıyorum.” dedi.

ADALET BAKANINDAN İTİRAF: HUKUK İŞLEMİYOR
______________________________ (Sabah, 1.10.98)______________________________

Adalet bakanı Haşan Denizkurdu, "Hukukun çalışmadığı, bir ayağı topal 
bir sistemi yaşıyoruz." dedi. Denizkurdu, sözlerini "Çete ve karanlık ilişki
leri sarsıla sarsıla, şok geçirerek izliyoruz. Sizin gibi ben de çocuklarıma 
anlatmakta güçlük çekiyorum.” diye sürdürdü.

İHANET EDEN EDENE ~~~
___________________ (Ahmet Taşgetiren, Yeni şafak, 16.10.98).___________________

İhanet çok. Sağımız solumuz, önümüz arkamız ihanet. İhanet içinde yaşı
yoruz. Bu ihanetlerden kurtulup da nasıl yol alacak memleket? Nerdeyse 
herkesin içinde bir ihanet potansiyeli saklanıyor.
Bir de başka ihanetler sözkonusu: Başörtüsü ile eğitim görmek isteyenler 
hain, Imam-Hatipliler hain, Ezherliler hain, hanımı başörtülü kaymakam
lar, hakimler, savcılar, subaylar... Akredite olmayan partiler, onlardan se
çilmiş belediye başkanları, milletvekilleri... Regaib gecesinde dua edenler, 
Eyüb'de sabah namazı kılanlar... Yollarda elele tutuşanlar, bebeler, nine
ler, dedeler, genç kızlar, delikanlılar... Tüm düşünce suçluları, ülkede öz
gürlük problemi bulunduğunu söyleyen tüm yazar, çizerler... Onlar da iha
net zincirinin halkaları!
Hain olmayan kim var memlekette?
Birkaç kişi... Emin Çölaşan, Fatih Altaylı, Perinçekgiller, SİP’giller, ADD, 
ÇYDD’ciler ve belki bir de her gün biraz daha onlardanlaşan Sabahattin 
Önkibar...
Ne diyelim, kutlu olsun!

BANKALAR GİRİŞİMCİ DÜŞMANI
____________________________ (Yeni Yüzyıl, 30.9.98).________

Ünlü girişimci Jim Hunter, “Bankalar, güneş varken şemsiye verir, yağmur 
başladığında ise geri alır. Asla risk paylaşmak istemezler." dedi.

TBB BAŞKANI ÖZGEN: “YASAK HALKA UYGULANSINl* ~
______________________________ (Akit, 17.10.98)._______________________________

Başörtüsü yasağının üniversitelerle sınırlı kalmasına tahammül edeme
yen Türkiye7Barolar Birliği Eralp Özgen, "yasağın tüm halka uygulanması
nı” istedi.
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KİM?.. NE DEDİ?«» NE YAZDI?..____________
EL E  ÜSTÜNDE

____________________________________ (Bekir Coşkun, Hürriyet, 16.10.98)____________________________________

Elinizi vicdanınıza koyun; Türkiye bir günde bu hale gelmedi, sadece biz ne hale gel
diğinin yeni yeni farkına varıyoruz.
Bu bir sürecin sonucudur 
Buna "soygun düzeni" derler.
Burada; el elden üstündür.
Eli uzunlar en üstündür.
Kimin eli kimin cebinde, belli değildir.

75. YU NEYİ?..
____________________________________(Bekir Coşkun, Hürriyet, 13.10.98).___________________________________

Bence Cumhuriyetin 75. yılı nedeniyle "Cumhuriyeti nasıl berbat ettik" paneli düzen
lenmeli.
İlk konuşmayı Demirel yapar.
Sonra gelmiş geçmiş başbakanlar, liderler, göbekli bürokratlar, Atatürkçüler, aydınlar, 
"Cumhuriyetin 75. yılı nedeniyle kabak tatlısı" yapanlar söz alırlar.
Bakalım ne diyecekler?
Cumhuriyetin 75. yılının neyini kutluyorlar, dinleriz.
Hangi yüzle?..

ABD’NIN KORKUSU
__________________________________ (Mehmet Ali Kışlalı, Radikal, 1.10.98).__________________________________

Iran darbesinden sonra ABD’nin dikkati Türkiye’ye çevrildi.
İran'da olanların Türkiye’de de gerçekleşmesinden korkan ABD, artık sadece yakın 
ilişkiler içerisinde olduğu güçlerle değil, İran'daki gibi bir ağırlık halini alabileceğini dü
şündüğü başka güçlerle de yakın irtibat içinde olmaya çalışıyor.

SİSTEMİN ÜST YAPISI
(Ali Sirmen, Milliyet, 12.10.98).

Türkiye, mafya olgusunu seyrediyor; halk kızsa da, avantadan aldığı payla yetiniyor, 
iktidar mücadele ediyor görünse de, eski bağlantıları dolayısıyla, mafyayı kendi de 
kullandığını biliyor.
Sistem; ayaklarını avanta, talan, ulufe dağıtma, popülizm, şovenizm ve mafyaya da
yamış, ayakta duruyor.
Bu durumda da kimin haddine düşmüş, talan ve avantanın tekerine çomak sokmak, 
söyler misiniz?

75. YIL ANKETİ
(Çetin Altan, Sabah 28.10.98).

Cumhuriyetin 75. yılıyla ilgili olarak değişik kesimlerden gençler arasında bir anket ya
pılmış ve şu 3 soru sorulmuş kendilerine:
1- Cumhuriyet sizin için ne ifade ediyor? 2- Cumhuriyetin 100. yıldönümünde kendinizi 
ve ülkeyi nasıl hayal ediyorsunuz? 3- Atatürk dışında, 75 yıllık cumhuriyetin en önem
li kişisi kimdir?
Doğan Hızlan en doğru ve halimize en uygun yanıtı, 19 yaşında bir öğrenci olan Aslı 
Müge'nin verdiğini yazıyor.
Aslı, anketin ilk iki sorusuna şu yanıtları vermiş:
1- Benim için hiçbir şey ifade etmiyor.
2- Memleketin hali içler acısı olacak. Bense çok para kazanıp zengin olacağım.

DEMOKRASİNİN SİGORTASI DEMOKRASİDİR
(Murat Belge, Radikal, 6.10.98).

'Demokrasi düşmanları’ yararlanmasın diye biz kendimiz demokrasinin orasını bura
sını tırtıklayıp aşındırırsak, sonunda demokrasi yenik düşer, ’düşmanları' kazanır.

75. YILA GİRERKEN 
TÜRKİYE'NİN 
MANZARASI

• • •  CAMİ ÇOK İMAM YOK: Di
yanet işleri Başkanlığı'nın dene
timindeki yaklaşık 72 bin 418 ca
minin 11 bin 500'ünde din gö
revlisi bulunmuyor.

(Yeni Şafak, 8.10.98).

•  • •  DAKİKADA 48 BİN DOLAR 
FAİZ ÖDÜYORUZ: Maliye Ba
kanlığı ve Hazine Müsteşarlığı 
verilerine göre Türkiye'nin faiz 
yükü son 20 yılda 86 kat arttı. 
Türkiye faize ayda 2 milyar do
lar, günde 69 milyon dolar, da
kikada da 48 bin dolar ödüyor.

(Zaman, 13.10.98).

•  • •  MİLLİ GELİRİN YARISI SUÇ 
EKONOMİSİ: Türkiye'de tefeci
likten uyuşturucu ticaretine, si
lah kaçakçılığından beyaz kadın 
ticaretine kadar uzanan yasa dı
şı ekonomik faaliyetlerin boyu
tu milli gelirin yarısına eşit, yani 
100 milyar dolar.
(Yeni Yüzyıl, 17.9.98).

• • •  DEVLETİN AĞIRLAMA FA
TURASI 1 TRİLYON: Maliye Ba
kanlığı verilerine göre, 1998'in 
ilk 8 ayında "temsil ve ağırlama 
gideri" olarak kamu kurum ve 
kuruluşlarına 1 trilyon 9 milyar 
lira kaynak aktarıldı.
(Hürriyet, 12.10.98).

• • •  MİLLETVEKİLLERİNE 2 TRİL
YON GİDİYOR: TBMM Hesapları 
İnceleme Komisyonu'nda yapı
lan görüşmede milletvekilleri
nin 3 aylık maaşlarının 1.9 tril
yon, tedavi giderlerinin 165 mil
yar, toplam harcamalarının yak
laşık 2 trilyon tuttuğu ortaya 
çıktı.
(Hürriyet, 8.10.98).

• • •  600 MİLYONA MEZAR: Her 
gün ortalama 100 kişinin öldü
ğü İstanbul'da, merkezî bir me
zarlıkta gömülmenin bedeli 600 
milyon lira.
(Yeni Yüzyıl, 10.9.98).
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VASİYET
Akıl, faydalar hâzinesidir. Saadet kimyası

dır. İlim ise, dünyada ve ahirette bir izzettir.. 
Şu var İd ilim veya akıl, takma veya emanet 
olmamalı, insanda yerli olmalı.

Ey çaresiz, kendini beğenmişlik atından in! 
Unutma ki çoğu sürçmeler insanı dipsiz ku
yulara atar.

Nice ilim vardır ki onun semeresi cehalet
tir; ilim izzeti sana nasıl gelir ki, sen ilim kis
vesinde zillet libasını taşımaktasın.

Sanmayasın ki, saçlarına sürdüğün boya, 
ihtiyarlığını gizler ve saçının rengini kökten 
değiştirir.

Halka karşı kendisini üstün gören, Allah 
(c.c) katında alçalır. Kullara büyüklenen, ma
budun gözünden düşer. Her halin değişmesi, 
yine o halin içinde olur. Her meydana çıkıp 
zuhur eden, zuhur edilen şeyin içinde gizli 
kalandır.

Her halin altında rabbanî bir durum vardır.
Vakit kılıçtır. O, kendisini keseni keser.
Dünya ve ahiret şu iki kelimenin arasında

dır: Akıl ve din.
Kurtuluş sesi; Allah’ın rıza kapısı çalındığı 

zaman duyulur.
Allah katında ve kullar arasında en yalancı 

kimse, nefsini halktan hayırlı görendir. Zul
mün tümü, kendini insanlardan üstün gör
mektir.

(Ahmed er-Rufâî)

SÜKUTUN FAZİLETİ

Eğer dağ gibi ayağını eteğine çekersen, 
başın göklerden daha yüksek olur.

Ey çok bilen kimse, dilini çek; çünkü 
yarın dilsizlere sorgu sual yoktur.

Sırrın, hakikat incisi gibi olan kıymetini 
bilenler, ağızlarını ancak inci saçmak için 
açarlar. Çok söyleyenin kulağı tıkalı olur. 
Nasihat ancak susmuşlara tesir eder.

Nefes nefese durmadan söyleyecek 
olursan, kimse sözünün zevkine vara
maz, o sözün tatlılığından müstefit ola
maz.

Dizilmemiş sözü söylemek gerekmez; 
ölçülmemiş kumaşı kesmek olmayacağı 
gibi.

Hatayı, savabı düşünerek söz söyle
yenler, hazır-cevap olan saçmacılardan 
daha iyidirler. Söz insanın zatında bir ke
maldir. Öyle ise söz ile kendini küçültme!

Az söyleyen asla mahcup olmaz. Bir 
arpa kadar misk, bir yığın çamurdan ha
yırlıdır. On adam kadar söyleyenden sa
kın. Alim gibi bir söyle, ama pir söyle!

Gönlünün içi sır saklamaya mahsus 
kapalı bir hisardır. Dikkat et, hisarın kapı
sı açık kalmasın.

(Bostan ve Gülistan)

Ağustos 1908'de İtalya'da Çıkan Penguen Dergisi'nin bir Karikatürü. Meşrutiyet havası içindeki genç Türk İmparatorluğunu canlandırmak istiyor. OsmanlI kendini bu havaya 
kaptırmış gerçekleşmeyecek ümitler peşinde. Fransa. Avusturya, Almanya, İngiltere ve ayı şeklinde temsil edilen Rusya bu manzaradan nasıl yararlanacaklarını düşünüyorlar. 
Sııbistan, Yunanistan ve henüz istiklalini Osmanlı devletinden koparamamış olan Bulgaristan bile meşrutiyetin getirmiş olduğu havaya kapılmış oynuyorlar,

Ertuğrul
BAYRAMOĞLU
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KİLİSELER KANUNU, İTTİHAT-TERAKKİ VE BALKANLAR
II. Viyana bozgunundan sonra Balkanlardaki 

azınlıklarda, özelde din adamlarının örgütlediği bir 
muhalefet gelişti. Fransız İhtilali bu örgütlenmeyi hız
landırdı. Osmanlı devleti güçten düştükçe Balkan
lardaki hristiyan azınlıklar bağımsızlıkları için ayak
lanmalara başladılar. Önce Avrupa'nın şımarık çocu
ğu Yunanistan bağımsızlığını kazandı. 1877-78 Os- 
manlı-Rus (93) harbinde, Osmanlı'ya bağlı olmasına 
rağmen Eflak-Boğdan Rusya'ya yardım etmesinin 
karşılığını, "Romanya" adıyla bağımsızlığını kazana
rak gördü. Yine Berlin Antlaşması ile Sırbistan ve Ka
radağ bağımsızlığına kavuşurken Bulgaristan tam ba
ğımsızlık için (1908) II. Meşrutiyet'i beklemek zorun
da kaldı.

Böylece Balkan milletleri bağımsızlıklarını kazan
mış oldular. Ancak yine de Balkanlar'da büyük bir 
Osmanlı toprağı vardır. Balkan devletleri bu toprak
lara saldırmak için bir türlü biraraya gelememekte- 
dirler. Bunun en büyük sebebi "Kiliseler Meselesi"dir.
Balkan milletleri çoğunlukla Ortodoks'tur ve Orto
doksluğun merkezi Fener Patrikhanesi'dir. Milli dev
letlerini kuran milletler milli kiliselerini de kurmak is
temektedirler. Önce Bulgarlar milli kiliselerini ilan 
ederler. Sırplar da bu yola girince Patrikhane bunu 
önlemek için Bulgar ve Sırp kiliselerini afaroz eder.
Sırp ve Bulgarların bir kısmı bu afarozun etkisi ile 
Patrikhane'ye olan bağlılıklarını sürdürürler. Bu kav
ga başka bir alanda daha şiddetle cereyan etmekte-

HJtM ve TEVAZU

Kemal Paşazade gençliğinde servetine ve 
bâlıusus ilim ve marifetine mağrur Lir Iıod- 
Liııdir. Bir gün yanma gelen Lir seyyali 
Efendi, Lir sualim var. diyerek Lir soru 

sorar: "Allalı’m ilmine nisLetle malılukatın 
ilmi ne giLidir?"
Kemal Paşazade "V ar Ley torla 1? sen def der, 
lıiç sorduğun şey teşLilı ve ııisLet La Lul eyler 
mi? Lâkin seninle eğlenmek için Lirşeye Len- 
zeteyim.” diyerek eline aldığı Lüyiik Lir 
kağıdın üzerine kalemle Lir nokta koyar ve 
"işte A llalı’m  ilıııi bu kağıda teşbilı olunursa 
malılukatm ilmi şu nokta kadar kalır." der. 
Değerli alimden bu cevabı alan seyyali 
"Pekala! Şimdi lütfen ilmini şu noktanın için
den çıkarmanızı rica ediyorum, deyince 
şaşıran Kemal Paşazade bayılır. Ayıldığında 
seyyalli aratırsa da İnil duramaz; ancak ondan 
sonra gururu bırakıp tevazuyu ele alır.

f  \
ALIŞKANLIKLAR HALATA 

BENZER, HER GÜN BİR LİFİNİ ÖRER VE SONUN

DA ONU KOPMAYACAK BÎR HALE GETİRİRİZ. 

IIARECEMANN.

V J
KRALIN ELLERİ

Fransa kralı XIV, Louis şiddetli soğuklarda bile, ava 
çıktığı zaman av eldivenini kullanmazmış. Çok so ğuk 
bir bavada iki köylü kralı yine eldivensiz gcirünce, biri 
hayretler içinde arkadaşına "kralın niçin ellerini koru
mak istemediğini" sormuş.

Zeki köylü gayet sakin bir şekilde cevap vermiş: İ h 
tiyacı mı var? Kralın elleri daima bizim eebimizdedir”.

dir: Kilise malları. Balkanlar'da bulunan kilise, okul, 
manastır, yetimhane vb. kurumlar yüzünden Patrik
hane ile milli kiliselerin arası açıktır. Bu meseleyi 
aşamayan Balkan milletleri birleşemezler. OsmanlI
lar bu meseleye müdahil olmayarak, kavganın deva
mından yarar ummuşlardır. Abdülhamid'in başarıyla 
uyguladığı bu politika 1908'den sonra terkedildi. 
Herşeyi en iyi bildiğini zanneden İttihatçılar devletin 
birçok politikasında olduğu gibi Abdülhamid'in Bal
kan politikasının da inceliklerini bilmiyorlardı. Bu 
nedenle "Balkan devletleri arasındaki bu gibi ihtilaf
ları hal ile sulh ve müsâlemetin ve Devlet-i Aliyye-i 
Osmaniye ile karşılıklı istikrar ve emniyetin teessüsü 
zımnında" bu meseleyi çözmeye karar verirler. Ve 
Abdülhamid'in çözemediği (!) Kiliseler Meselesi'ni 
arşiv belgelerine dayanarak gayet adilane (!) bir şekil
de çözerek, yıllardır Osmanlı'yı Balkanlar'dan atmak 
için biraraya gelemeyen Balkan milletlerinin birleş
mesini sağlarlar. Balkan savaşları ve sonrası malum; 
Edirne'yi zor kurtarırız.

Satırlarımızı Mehmed Akif Ersoy'un, İttihatçı- 
lar'ın ileri gelenleri için yazdığı şiirden mısralarla bi
tirelim:

Üç beyinsiz kafanın derdine, üç milyon halk
Bak nasıl doğranıyor? Kalk baba, kabrinden kalk!
Diriler koşmadı imdadına, sen bâri yetiş...
Arnavutluk yanıyor... hem bu sefer pek müthiş!

Selam ve dua ile!
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EL DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

vrensel Kadın dergisinin Hz. Fâtım a’nm do
ğum günü münasebetiyle düzenlediği panel, seç- 

L-Jffkin katılımcıların tebliğlerini sunmasıyla 10 
Ekim 1998 tarihinde Feza Kültür Merkezi’nde yapıldı. 
Panelde Sibel Eıaslan, Hülya Aktaş, Emel Topçu, Mine 
Çakar, Yüsra Alımetoğlu, Barbara Push, Fatma Ünsal, 
Nico Pope ve Gülsüm Şimşek birer tebliğ sundular.

Hz. Fâtım a’nın sosyal, siyasi ve dinî kişiliğinin; Hz. 
Muhammed ile aralarındaki ilişkinin anlatıldığı, günü
müz müslüman kadınının irdelendiği panel, çok sayıda 
izleyici grubunun katılımıyla gerçekleşti. Panel, Baş
kent Kadın Platform u ’nun kurucularından Özden Sön
mez başkanlığında gerçekleşti.

Katılımcılardan araştırmacı yazar Hülya Aktaş sun
duğu tebliğinde, Hz. Fâtıma’nm hem kendi zamanında 
ve hem de sonraki dönemlerde iyi bir model olduğu üze
rinde durdu. Hz. Fâtıma’nın soyut bir şekilde algılanma
sının, onun yeni nesiller tarafından model olarak alın
masını güçleştirdiğini belirterek Hz. Fâtım a’mn hitabeti 
ve şairliği üzerinde durdu. Müslüman kadının sosyal ko
numunu da sergileyen hitabetinin, dünyanın en biiyük 
filozoflarına taş çıkartacak nitelikte olduğunu ifade et
tikten sonra böylesi bir hatipliğin onun siyasi kişiliğini 
de belirlediğini önemle vurguladı.

Avukat yazar Sibel Eraslan ise “Hz. Fâtıma Kim
dir?” başlıklı bir tebliğ sundu. Hz. Fâtıma’nın kişiliğin
den ve Hz. Peygamber ile aralarındaki özel ilişkiden 
bahsederek, Hz. Fâtıma ile ilgili kaynaklara ulaşılama
dığından bahseden Eraslan, bunun en büyük sebebinin 
günlük tutmak ve tarihî roman yazmak gibi tarihî dokü
man geleneğimizin zayıflığı olduğunu söyledi. Hz. Fâtı- 
m a’nın, Hz. M uhammed’in dava arkadaşı olduğundan 
bahseden Eraslan sözlerini şöyle tamamladı: “Hz. Fâtı- 
ma, doğumundan ölümüne kadar babasıyla tüm zorluk
ları yaşamış ve onunla omuz omuza savaşmıştır”.

Müslüman kadını geleneksellik, modernlik ve post- 
modernlik açısından inceleyen eğitimci Dr. Emel Top
çu, konuşmasında şunları ifade etti: “Geleneksel yapıda 
insanlar kendilerini üstün bir gücün yansıması olarak 
görüyorlar. Geleneksel düşünce yapısı dogmatiktir. Ata
erkil toplum yapısının hakim olduğu bu geleneksel ya
pıda kadın, ev yaşamına hapsedilmiş ve ikincil durum
dadır.

“Heışeyin insan aklıyla çözülebileceğini kabul eden 
modern toplum yapısında kadın bunalımdadır; iş haya
tında başarılı olma ön planda olduğu ve evlilik müesse- 
sesi küçümsendiği için modern toplumlarda kadın orta 
yaşa geldiği halde evlenmemiş ve yalnızdır. İşte bu yüz
den de bunalımdadır.

“Oysa ki post-modern düşünce yapısı insan aklının 
dışında vahiyle gelen bilgilerin olabileceğini ve dinlerin 
insana etkisini kabul eder. Böylece post-modern yapıda

kadın daha da kendine gelip huzur bulabilmektedir”.
Gazeteci yazar Mine Çakar ise “ Hakikat Arayışın

da Bir Kadın” adlı tebliğinde uzun süre çeşitli din vc fel
sefeleri inceleyen Eva dö-Vitrey M eyeroviç’in bir ka
dın olarak hakikat arayışında misaller verdi. İkbal’in İs
lâm Dini Düşüncesinin Yeniden İnsşası adlı kitabından 
çok etkilenen Eva dö-Vitrey bir gece rüyasında mezar 
taşına adının Havva olarak yazıldığını görür. Bu rüya
dan onbeş sene sonra da müslüman olur.

Çakar, Eva’nın hakikat arayışının uzun ve sancılı ol
duğunu, bizim de tıpkı Eva gibi mücadeleci olup dinin 
merkezine doğru arayış yapmamız gerektiğini belirtti.

Eğitimci Yüsra Ahmetoğlu, Irak’ta yaşayan müslü
man kadın ve çocukların yaşadığı zulüm hakkında bilgi 
vererek Irak rejiminin kadınları zorla demeklere üye 
yaptığına; onlardan, rejim aleyhtarı kişileri ihbar etme
leri istendiğine, böylece kadının kocasına ve çocukları
na dahi düşman edildiğine dikkat çektikten sonra, Irak 
savaşı sonrası dul kalan kadınlarla sahipsiz kızların Köı- 
fez’in zengin tüccarlarına satıldığını anlattı.

Medyadaki müslüman kadınları inceleyen bir tebliğ 
sunan araştırmacı sosyolog Barbara Pusch, başörtü
sünden dolayı müslüman kadın gazetecilerin sadece ye
şil basın diye adlandırılan basında çalışabildiğini belirt
ti. Gazete patronlarının sadece ya müslüman kadınları
nın düzenlediği toplantı ve panellere göndermek ama
cıyla kadın muhabir aldıklarını ya da gazetelerde kadın 
sayfalan oluşturup ev hanımlarını da okuyucu kitlesine 
katmak için müslüman kadın gazeteci istihdam ettikleri
ni söyledi. Barbara Pusch müslüman kadının, başındaki 
başörtüsü yüzünden sanki düşman bir ülkenin bayrağını 
taşıyormuş gibi birçok toplumsal alanlara giremediğini 
söyledi.

Siyaset bilimci Fatma Ünsal ise sunduğu tebliğinde 
özetle şunları söyledi:

“TC ’yi kuranlar Batıcılardı. Sonunda çeşitli reform
lar yapıldı ve müslüman kadınların düşünce ve dış görü
nüşleriyle alay edecek kadar ileri gidildi. Bu süreçte 
müslüman aydınlar ise kadının eğitimine evet, ama ça
lışmasına hayır dediler”.

Le Mont gazetesi Türkiye temsilcisi Nicol Pope, 
Türk kadınının hukuksal haklara sahip olduğunu, ama 
toplumsal manada hukukun verdiği haklan kullanmadı
ğını belirterek bunun en büyük göstergesinin ise kadının 
halen şiddete maruz kalması ve fakat kadınların buna 
yeterli tepkiyi göstermemesi olduğundan bahsederek 
başörtülü kadınlann daha çok mücadele vermesi gerek
tiğinin altını çizdi.

Bir mücadele verilmeden siyasi haklar elde ettiği 
için Türkiye’de kadının, bu haklarının kıymetini bilme
diğini belirten Pope, “Başörtüsü için mücadele var, bu 
mücadelede, yol çok uzun olmasına karşın ümitle dolu
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dur!” dedi.
Panelin bir başka konuşmacısı, edebiyatçı Gülsüm Şim

şek cumhuriyet döneminde müslüman kadının İslâmi hare
ketteki yerini inceleyen tebliğinde, müslüman kadının kıyafet 
kanunuyla toplumsal ve siyasal hayattan soyutlandığını ve 
hep uğradığı zulümle gündeme geldiğini söyledi.

Şimşek, Türkiye’de müslüman kadının üzerine bu kadar

gelinmesinin sebebinin, izlenen siyasal politikalardan, örfle
rin dinin ötesine geçmesinden, müslümanlarm hareketlerin
den ve Türkiye’deki sivil-asker ilişkilerinden kaynaklandığı
nı belirtti.

Şimşek, tebliğinin sonunda İslâmi hareketin bir etki-tep- 
ki şeklinde varolmaya çalıştığından ve bunun son derece yan
lış olduğundan bahsetti. Haz: R. Çelik

TURK MÜSLÜMANLIĞI
arık Z afer Tunaya Konferans Salonu ’nda 10 Ekim 
günü Sait B aşer ve M ustafa A rm ağan’m katıldığı 
“Türk M üslüm anlığı” konulu panelde panelistler 

konu ile ilgili şunları söylediler:
Sait Başer
Türk m üslüm anhğı tabiri çok talihsiz bir başlangıca 

rastlıyor. Türkiye iki seneden beri 28 Şubat süreci yaşıyor. 
Bu sürecin bir parçası olarak, işte Hava Kuvvetleri komu
tanının bir vesileyle verdiği bir beyanat sebebiyle günde
me geldi. Böyle gündem e gelince iki seneden beri gerilen 
kamuoyu bir tepki reaksiyonu gösterdi. Savunma içgüdü
süyle gardım aldı. Hatta bana gelenler oldu. ‘Türk Müslü
m anlığ ı’ ismiyle kitap yayım ladığım  için, “Siz BÇG adı
ma mı çalışıyorsunuz?” diye. Türk müslümanlığı denen 
kavram ne yeni bir anlayış ne de yeni bir icattır. Bu tabir 
asrın başında kullanılmıştır. Zaman zaman ben de bu kav
ram ın kullanıldıkları yere rastlamışımdır. Reaksiyonlar 
bazan çok haklıydı. A rab’ı, A cem ’i, T ürk’ü mü olur diye. 
İm anım ıza dönük zaman zaman çok ciddi komplolar oldu. 
Böyle tehlikeler gören aydınlarım ız savunma refleksiyle 
karşı çıktılar...

Türk müslümanlığı tabiri Alevi-Bektaşi geleneğine atfe
diliyor. Tabii bunu bir alt başlık olarak incelemek mümkün.

Mustafa Armağan
Türk m üslüm anlığm a yazılarım da karşı çıktım. Özel

likle politik boyutuyla sakıncalı, teolojik boyutuyla hatalı, 
kültürel boyutuyla sonuna kadar savunulabileceğini düşü
nüyorum. Türk m üslüm anlığı ancak kültürel anlamlı ola
bilir.... Kültürel anlam da tabii ki savunulur. Tabii Türklere 
has bir m üslüm anlığın ortaya çıkması değil, çıkmaması 
garip olurdu. Siz düşünebilir misiniz ki bir toplum  bir di
ni kabul ediyor ve ona hiçbir şey eklemiyor. K ültür dedi
ğim iz olgu dinam ik bir olgudur. Ben öyle düşünüyorum. 
H içbir dil, hiçbir fikir, geldiği toplumdaki gibi devam et
mez. Türklere ait m üslüm anlığın altının çizilmesi gerekti
ğini savunuyorum ... Ahmed Yesevî'den bu tarafa gelmiş 
Türk müslüm anlığı geleneği, icat edilmiş gelenek. Tarihî 
olaylar hasır altı edilir ya da uydurulur. İnsanlara geleneği 
kabul ettirirken bu geleneğe uymayan yönlerini hasır altı 
edersiniz. B ir kutsal tarih yaratmak ve kutsal inancı güç- 
lendirm ektir amaç. Türk m üslüm anlığı evliya kültürü ara
sında oluşan tasavvuf ve tarikatların ağırlıkta olduğu, Ye- 
sev î’den bu yana, içerisinde menkıbelerin, batıl inançların, 
gerekirse dinî kuralların esnetilebildiği bir kara alan Türk 
m üslüm anlığı olarak sunuluyor.

Haz.: Gökalp Öztürk

TÜRK İSLÂMLIĞINDAN TÜRK MÜSLÜMANLIĞINA DEĞİŞEN NE?
amza TÜRKMEN 23 Ekim 1998’de, Tank Zafer 
Tunaya Kültür M erkezi’nde yaptığı “Türk İslâmlı
ğından Türk Müslümanlığına Değişen Ne?” konulu 

sohbette “Türk İslâm ’ı, Türk müslümanlığı, K ur’ân İslâm’ı” 
gibi formülasyonlarla tevhidî uyanışın önünün kesilmek is
tendiğini anlattı. Türkmen şöyle dedi:

1940’lı yıllarda çok partili sisteme geçerken mevcut sis
tem -dinî duyarlılıkları baskı altına alan sistem- halkı mevcut 
sistemin işleyişine katmak, biraz da dünyadaki konjonktüre 
ayak uydurmak için din ve inanç özgürlüğünü ve tanımlayıp 
desteklediği İslâm anlayışını kendi resmî ideolojisinin işlerli
ği için kullanmıştı. Yine rejimin, komşusu İran’da yaşanan İs
lâm inkılabının kitle(ler üzerindeki) tesirini, etkisini kırabil
mek için, özellikle 12 Eylül ’le birlikle İslâm kartını oynadı
ğını, ayrılıkçı Kürt harekeline karşı da özellikle bu kaıtı oy
nadığını biliyoruz. Ama bu; denetlenmiş, terbiye edilmiş, re
jimin çıkarlarına, ideolojilerine râm edilmiş bir İslâm kartıdır. 
İslâmi kimlik, İslâmi gelişim, İslâmi özgünlük karşısında ne 
kadar başarılı olabilmektedir, bu süreci hep birlikte yaşayarak 
görmekteyiz. Ama Türkiye’deki toplumun geldiği yer itiba
riyle İslâm’ın, en azından duyarlılık bazında -bilinç bazında 
olmasa da- yaygınlaşan ve gittikçe itibar bulan gücü karşısın

da rejim bu gelişmeyi kendisi için potansiyel tehlike olarak 
görmekte; bu potansiyelin farklı, özgün bir kimlik aşılayan 
İslâmi bilinçlenme çabalan tarafından kusalılmaması için, 
kendi ürettiği sahte bir İslâm’la ilerlemeye, önünü kesmeye 
çalışmaktadır. Ve karşımıza bu çabalar K ur’ân İslâm ’ı, Türk 
İslâm’ı, Tüık müslümanlığı gibi formül ifadelerle konulmak
tadır; gündeme getirilmektedir. Son günlerde gündeme getiri
len Türk İslâm’ı teriminin aktüalitesinde kalarak konuyu de
ğerlendirmeye kalktığımızda bu gündem hemen aklımıza 
Türk-İslâm sentezini, Cumhuıiyet’in kuruluş veya Osman
l I ’n ın  çöküş yıllarında gündeme gelen Türkçülük, İslâmcılık 
ceryanlarının ittifakını, bazı düşünürlerin özel terkipleriyle 
gündeme getirdiği bir Türk İslâm’ını bize hatırlatmaktadır. 
Şimdi aslında birbirine karşı çıkmalarına, birbirini ekol ola
rak eleştirmelerine rağmen... gerek milliyetçi-muhafazakar 
çizgi gerek Kemalist-resmî ideolojinin takipçisi kökten-laik 
çizgi bir yerde buluşabilmektcdir. Bu iki ekol de; Türkiye’de 
K ur’ârıi bilinci, tevhidî bilinci aşılayan, yaygınlaştıran, kök
leştirmeye çabalayan tevhidî-İslâm i söylemi rahatlıkla “kökü 
dışardanlıkla” suçluyor ve ötelemeye çalışıyor.

Haz. : Gökalp Öztürk
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KONFERANS
TÜRKİYE’DE DEMOKRASİ

F azilet Partisi Bakırköy ilçesi tarafından 24 
Ekim’de tertiplenen konferansta Nazlı Ilıcak 75. 
yılında “Cumhuriyet” ve “Demokrasi” ile ilgili 

olarak şunları söyledi:
“Bir süreden beri cumhuriyetin 75. yılını kutlamaya 

hazırlanıyoruz. Aslında cumhuriyet demokrasiye doğru 
bir adım olabilir; yahut cumhuriyet bir dikta yönetimi
nin kılıfını da teşkil edebilir. Dolayısıyla içi demokra
siyle doldurulmayan bir cumhuriyetin pek bir anlamı 
yoktur. ‘Cumhuriyet, demokrasiye doğru bir adım teş
kil etmiştir. Bu Cumhuriyeti kolluyoruz, sahip çıkıyo
ruz!’ diyenlere ‘Hangi cumhuriyete sahip çıkıyorsu
nuz?’ demek lazım; çünkü malumunuz Irak da bir cum
huriyet, Suriye de bir cumhuriyet, işte Komünist Çin de 
cumhuriyet; işte bunlar, Irak, Suriye laik cumhuriyet. 
İşte hangimiz Esad’m, Saddam’ın yönetimine gıpta ile 
bakabiliriz?! Demek ki herşeyden önemlisi Türkiye’nin 
demokratik hukuk devleti olması ve başarabilmesidir. 
Şimdi bizde sürekli bir kavram kargaşası yaşanıyor. Bir 
ülke -halbuki- monarşiyle yönetilebilir, yani cumhuri
yet olmaz; başında kral, kraliçe, bir de seçilmiş parla
mento olur. Mesela: İngiltere, İsveç, Fransa vb. Bu ül
kelerin yönetim biçimi Irak, Suriye’den daha fazla hal
kın isteklerine yatkındır. Cumhurun isteğine uygun ola
rak bir İngiltere, bir İsveç, bir İspanya yönetilmektedir. 
Kavram kargaşasını sona erdirmek lazım. Sanki nihai 
amaç cumhuriyetmiş gibi, cumhuriyeti ilan etmekmiş 
gibi övünüyor(lar). Övünmeleri gerekmez demiyorum. 
Siz ortaya çıkıp sadece cumhuriyetle övünürseniz ben 
de size ‘Irak da, Suriye de cumhuriyetle yönetili
yor!’ derim.

Tabii ki bizim Türkiye olarak övünmeye hakkımız 
var. Sadece cumhuriyeti ilan ettiğimiz için değil, Mus
tafa Kemal Atatürk komutasında ülkeyi o konumların
dan kurtarıp cumhuriyeti ilan ettiğimiz için övünmemiz 
gerekir. I. Dünya Savaşı ’ndan yorgun çıkan bu millet, 
yıllar süren mücadele ile Anadolu’dan düşmanı temiz
lemiştir. Bu yüzden övünmeye hakkımız var. Kimse bi
ze bu yurdu, bu vatan toprağını ikram etmedi. TC sınır
ları şehitlerimizin kanıyla çizildi. Şehit(lerimizi) rah
metle, şükranla anıyorum. İşte bu yüzden övünmeye 
hakkımız olduğunu söylüyorum. Zaten cumhuriyet, 
Türkiye’de demokrasiye doğru bir adım teşkil etmiş
tir; ama Türkiye’nin gerçek anlamda demokratik hukuk 
devleti olduğunu söyleyemeyiz. Şimdi Türkiye’de Os- 
manlı dönemi sona ermiştir. Osmanlı padişahları döne
mi sona ermiştir. Sultanlar dönemi sona ermiştir; ama 
siyasi parti başkanları, medya patronları ortaya çıkmış, 
siyasetin ve ekonominin prensleri türemiş, halkın irade
si bir kenara bırakılmış, oligarşik bir yapı devlet düze

nine hakim ol
muştur. İşte bu 
yüzden demok
ratik hukuk dev
leti olmadığını 
rahatlıkla söyle
yebiliyoruz. Tür
kiye’de hala ay
dınlar -aslında ■ 
zihinleri aydın 
o l m a y a n l a r - ;  . 
halkı koyun, 
kendilerini kıla
vuz olarak gör
mekten kurtula
mamışlardır. İşte 
bu yüzden Türki
ye hala gerçek bir demokrasiye geçememiştir.

Demokrasinin zaman zaman inkıtaa uğramasının 
sebebi budur; bu kılavuzlardır. İşte bu, millet iradesine 
saygısızlıktır, milletin sağdusuna güvensizliktir. TC 75. 
yılını kutlarken bu kavram kargaşasından kurtulmamız 
gerekiyor. Şimdi Türkiye’de kimse cumhuriyete karşı 
değil. Ben Türkiye’de ‘Yeniden hanedan kurulsun!’ 
diyene rastlamadım. Cumhuriyet düşüncesi hepimiz ta
rafından benimsenmiştir. Osmanlı padişahlarını sev
mek, Osmanh’nın yaptıklarını yâdetmek cumhuriyet 
karşıtlığı değildir. Hepimiz mazimizle iftihar ediyoruz. 
Biz biliyoruz ki mazisi olmayan bir milletin istikbali de 
olamaz. Cumhuriyet kavramı maalesef Türkiye’de kar
şılıklı suçlama vesilesi yapılmaktadır. Kimse cumhuri
yeti arkasına alarak bazılarını cumhuriyet düşmanlığıy
la suçlamasın. Bakın bir iki gündür Faziletlilerden bir 
iki kişiyi bayrak düşmanı olarak göstermeye çalışan bir 
zihniyetle karşı karşıyayız. Biz bayrak düşmanı mıyız? 
Bizler bu milletin ferdi değil miyiz? Bizler, evlatlan- 
mız, dedelerimiz bu vatan için şehit olmadılar mı? Pe
ki biz niye bayrak düşmanı olalım? Bu kavramlar, sırf 
karşısındaki kişiyi suçlamak için kullanılmaktadır.

Cumhuriyetin 75. yıl dönümünü kutluyoruz. Laik 
cumhuriyetin değil, cumhuriyetin 75. yılını kutluyo
ruz. Cumhuriyetin ilanında laiklik ilkesi yoktu. O za
manlar ‘Devletin dini İslâm’dır.’ deniyordu. Cumhu
riyetimiz laik olarak kurulmadı. Demek ki biz 29 
Ekim’de sadece cumhuriyeti kutluyoruz; çünkü henüz 
laik cumhuriyet 75 yaşını doldurmadı. Tabii ki laiklik 
cumhuriyetin temel nitelikleri arasındadır ve anayasa
nın teminatı altındadır. Yalnız laiklik ilkesinin doğru bir 
tanımının yapılması gerekir ve eğer doğru bir tanım ya
pılırsa özellikle hiçbir FP’linin buna karşı çıkmayaca-

7 6  ■ ÜMRAN



ğırıa eminim. TCK 163. madde kalkmıştır. Fert olaıak, 
parti üyesi değilseniz laikliğe karşı çıkma hakkına her
kes sahiptir. Herkes fert olarak ‘Ben İslâın cumhuriye
ti kurulmasını istiyorum.’ diyebilir.

TCK 163’ün kaldırılmasıyla böyle bir hak doğmuş
tur. Dernek veya parti üyesinin böyle bir hakkı yoktur. 
Hepimiz kanunlara saygılı olarak, kanunlara uymak 
mecburiyetindeyiz. FP’Iilerin laik cumhuriyete karşı 
çıkmaları diye hernangi bir sorun yok. Bizleri ikinci sı
nıf vatandaş sayıyorlar, ama çok şükür ki millet bizi bi
rinci sınıf vatandaş görüyor. Laiklik, evvelemirde din 
ve vicdan hürriyetidir. Cumhuriyet içerisinde laiklik, 
dinî kuralların herkes tarafından uyulması zorunluluğu
nu ortadan kaldırır. Laik bir cumhuriyette kimse bir ha
nıma zorla ‘Başörtüsü takacaksın!’ diyemez. Biz böy
le biı fikri savunmuyoruz; zaten İslâmiyet de reddeder. 
Bunun karşıtı olarak da (kimse) üniversitelerde kızımı
za ‘Başörtüsünü çıkart!’ diyemez, dememelidir. Kim
se ‘Milletvekili olmak için başörtüsünü çıkartmalısın!’ 
diyemez. İnşaallah bunu da seçim sonrasında görecek
siniz.

Laiklik cakası satan bazı kimseler, İran rejiminden 
çok korkuyorlar. İran rejimini ben de beğenmiyorum; 
çünkü orada baskı var; çünkü orada herkese zorla başı
nı örttürüyorlar. Ama ben onlara dönüp ‘Sizin İran’dan 
bir farkınız yok! ’ diyorum ya; ‘Siz de onun tam tersi ol
muşsunuz’. Geçenlerde olan elele eylemini, cumhuri
yete karşı kalkışma eylemi olarak nitelediler. Halbuki 
başörtüsü'eyleminin cumhuriyete karşı bir tavır olarak 
değerlendirilmesi çok yanlış; laikliğin gereği yapılsın 
diye bir mesajdı o. Zaten laiklik, din ve vicdan hürriye
tidir. O bir ‘Kendinize gelin!’ uyarışıydı; maalesef an
layamadılar. Cumhuriyet yönetim biçimi, demokrasi 
rejimin adıdır. Anayasamız laiklikle beraber, demokra
tik hukuk devletini de teminat altına alır. Esas vurgu 
hukuk devletine yapılıyor. Hukukun üstünlüğü esas alı
nan bir ülkede, devlet bütün dinlere karşı eşit bir mesa
fede durur. Din adına dayatmalarda bulunamaz. Kimse 
kimseyi inancından dolayı sorgulayamaz; hukuk devle
tinin içinde laiklik de vardır. Cumhuriyete verdiğimiz 
önemin yarısı kadar demokrasiye önem verseydik. De
mokrasiden bahsederken DP ve 14 Mayıs 1950’den 
bahsetmemek mümkün değil.

Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950’de açan çiçek; 27 
Mayıs’ta süngü darbeleriyle soldu. O tarihten sonra da 
demokrasilerimizi darbeden kurtarmak bir türlü müm
kün olmadı. Cumhuriyet Türkiye’sinde, artık Osman
l I ’d a n  gelen geleneğin son bulduğuna inanıyorduk. 
Cumhuriyet ordusu, Osmanlı’nın yeniçerisi, Tanzi
mat’ın Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye’si olamazdı. 
27 Mayıs 1960 yılında Türkeş’(in) sesini radyodan du
yup, askeriyenin yönetime el koyduğunu anlayınca, 
cumhuriyetin (de) bu hastalıktan kurtulamadığını anla

dık. Yeniçeriler kazan kaldırıp saray basarlardı, kelle is
terlerdi. Tanzimat döneminde telgrafhanelere el koya
rak, iletişimi ellerine geçirdiler. Batılılaşmanın ilk adı
mı sayılan Tanzimat döneminde padişahların canına kı- 
yılmayarak bir ileri adım atıldı. Maamafih Abdülaziz 
döneminde padişahların el altından öldürülmesine ce
vaz veriliyordu. Cumhuriyet ordusu, teknolojinin geliş
mesiyle beraber radyo istasyonlarını, daha sonra da 
cunta televizyon merkezlerini ele geçirir oldular. De
ğişmeyen birşey vardı; o da, demokrasimize müdahale 
edenlerin hepsi millet adına hareket ettiklerini söylü
yorlardı.

Devletin başındakiler -padişah, sadrazam, başba
kan- götürülüyor, tabii ki çok geçmeden gelen gideni 
aratıyordu. Darbeler de herşey millet adına yapılıyordu; 
fakat milletimin bunlardan haberi yoktu. Bu işler için 
eskiden şeyhülislâmlardan fetva alınırdı, cumhuriyette 
ise (onların yerini) fetvacı prof’lar aldı. Normalde ya
sama dokunulmazlığı vardı, hala var... Ama o fetvacı 
prof’lar, onlar, yargılan(abil)irler diye bakanı, başbaka
nı yüce divanda yargıladılar. Bugün de hepimiz yaşıyo
ruz, kanun diye tepeliyorlar. 12 Mart, 27 Mayıs’ın bir 
dal gaşiydi. 27 Mayıs’ta yeralan birçok kişiler cuntalar 
kurdular ve 12 Mart’a doğru 9 Mart’ta darbe yapmaya 
giriştiler. 9 Mart hareketi gerçekleşseydi bu, sol rüzgar
lı bir hareket olacaktı. Aslında bunlar, Yön hareketinin 
sivil, asker, aydın kanadı, böyle birşey yapmayı düşün
düler. Sol cunta, 9 Mart hareketi gerçekleşmedi. 12 
Mart’ta yapılan hareketle 9 Mart hareketi boğuldu. 28 
Şubat’ı anlamak için 12 Mart’tan geçmek lazım. 12 Ey
lül darbesi ve bunların dışında bütün siyasi partileri ka
patarak, şu anda demokrasimizin içindeki buhranların 
sebebi olmuştur. Demokrasiye büyük darbe vurmuştur.

Türkiye 28 Şubat süreciyle dördüncü darbe döne
mini yaşadı. Devam ediyor. 28 Şubat’ı iki darbe döne
mine benzetebiliriz: Birincisi 27 Mayıs’ta olduğu gibi, 
bazı siyasi partileri tuttuğu yönünden 27 Mayıs 28 Şu- 
bat’a benziyor. İkincisi 12 Mart dönemine; o dönemde 
parlamento açık kalmış, taşeron hükümete iş yaptır
mışlardı. 12 Mart da o yüzden 28 Şubat’a benziyor. 28 
Şubat’ta da bir taşeron hükümet kullanılıyor. 28 Şubat 
süreci son 30 Ağustos’ta biraz kırıldı. Makara geriye 
doğru sarmaya başladı. Elhamdülillah milletimizin 
hepsi milliyetçi, muhafazakardır. 28 Şubat süreciyle, 
sol eğilimli güçler güçlendi. 40’lı yılların CHP’si. Bun
lar milletin içinde kelaynak gibidir. Bunlar milletin is
temediğini, onlara, kendilerinin elinden, yani milliyet- 
çi-muhafazakar insanların elinden yürüttüler. Milleti
mizin değerleriyle oynanmaya, değerleri hakir görül
meye başlandı. 28 Şubat süreci milletin inancına, ma
nevi değerlerine baskıdır. Bu ne laikliğe ne de cumhu
riyete sığar.. ■

Haz: Gökalp ÖZTÜRK
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SI OSMANLI ÇAĞI VE SONRASI 
Ümit Aktaş

taşıyor. Tarihsel olaylar, genellikle bütün ola
rak incelemek zor olduğundan bölümlere, par
çalara ayrılarak araştırılır. O nedenle ortaya 
çıkan eserler belli bir yere veya konuya bağlı 
kalırdı. Bu eserde ise zor olanın başarılması 
yönünde bir gayret gösterildiği ilk bakışta an
laşılıyor.

Kitap, Osmanlı çağı, hatta tarihin tanım ve 
önemiyle başlamakta İslâm’ın tarih çizgisi be
lirlenmekte, bu çizginin devamı olarak Os- 
manlı ve Osmanlı sonrası çağa ağırlık veril
mekte. Bu nedenle eser çok geniş bir ufuk çi
ziyor.

Tarihî malumattan çok, tarihî bilgilerin 
yorumlarına önem gösterilmiş. Buradaki he
def ise, yazarın bahsettiği şekliyle “toplumsal 
problemlere çözüm bulmak yönünde bir neb
ze olsun katkıda bulunmak”.

Eserin dayanaklarını, önsözde belirtildiği 
gibi daha çok ikinci elden kaynaklar oluşturu
yor. Bu ise dezavantajları içerisinde barındır
makla beraber, olaylara kuşbakışı bakılmasına 
ve sunulan perspektifin geniş olmasına zemin 
hazırlamış olduğu söylenebilir.

Yazar, kitabın amacını şu ifadeyle tesbit edi- Bu kitabın muhatabına belki de sağladığı
yor: “Kronolojik tarihe, mikro-tarihsel analiz- en önemli özellik; günümüzün sorunlarına
lerin verilerine ulaşmaktan ziyade, bir tarih geçmişin derinliklerinden bir ışık tutarak ge-
perspektifi, analizi, tarihin anlaşılması ve yo- düşünmesini sağlamaktır. Tarihsel krono- 
rumu çabasıdır”. Osmanlı Çağı ve Sonrası, tü- l°j'> harita ve tablolarla zenginleştirilen eser
riinün ilk örneklerinden birisi olma özelliğini Çok yönlü olarak kaleme alınmış.

Bakış Yayınları, 500 sh.

İdris
KAHRAMAN Beyan Yayınları, 240 sh. Ekin Yayınları 168 sh. Çivi Yazıları 312 sh.
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TÜRKİYE’DE ORDU VE SİYASET
__________1789’DAN GÜNÜMÜZE__________

William Hale

Türk siyasi h ay a tın d a  önem li b ir yere sahip o lan  askerî m üda
haleler, aynı zam a n d a  siyasetle  ilg ilenen yazarlar için de 
önem li b ir m alzem e oluşturuyor. O n- onbeş y ıllık  aralarla 
doğrudan veya do lay lı o larak  gerçekleştirilen  balans ayarları 
günüm üzde artık  sad ece  siyasi b ir sorun değ il, aynı zam anda

to p lu m sa l b ir  so run  
olarak  ortaya çıkıyor.

W illiam  H a le ’nin  
bu eseri geniş bir kay
nak taram asın ın  sonu
cunda kalem e alınm ış. 
O  nedenle  askerî darbe
lerle  ilg ili çeşitli y o 
rum ları bulm ak m üm -

BAŞSAĞUĞI

Değerli Edebiyatçı ve yazarları 
mızdan Metin Önal Mengtişoğ 
lu'nun oğlu Yasir Mengyşoğlu 

vefat etmiştir* 
Merhuma Allah'tan rahmet 
ailesine sabır niyaz ederiz.

Ü m ra n

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

1. Esenlik Yurdunun Çağrısı, Celaleddin 
Vatandaş, Pınar Yay., 2 0 8  sh.

2 .Türkiye'de Ordu ve Siyaset, 1 7 8 9 ’dan 
G ünüm üze ,  William Hale, Hil Yay., 
3 0 0  sh.

3. Osmanlı Çağı ve Sonrası, Ümit Aktaş, 
Bakış Yay., 500  sh.

4. Emperyalizmin Yeni ideolojisi, Frank 
Füredi, Pınar Yay., 192 sh.

5. Ordu, Devlet, Siyaset, Şaban îba, Çivi- 
yazısı Yay., 310 sh.

6. Tarih Yazımı Üzerine D üşünmek,  Il
han Tekeli, Dost Kitabevi, 168 sh.

7. Hayal Mühendisliği, Şergi King, Öteki 
Yay., 192 sh.

8. Mona Rosa ilk Şiirler, Sezai Karakoç, 
Diriliş Yay., 48 sh.

9. Sis Yazıları, Hüseyin Hatemi, Kırkam
bar Yay, 162 sh.

10. O sm anlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ti
cari Tarım, Çağlar Keyder-Faruk Ta
bak, Tarih Vakfı Yay., 2 2 4  sh.

11. Dördüncü Güç, Jeffrey Archer, Rem
zi Yay., 558 sh.

12. Demokrasi Arayışında Kent, Kürşat 
Bumin, İz Yay., 192 sh.

13. Küresel Düşler, İmparator Şirketler 
ve Yeni Dünya Düzeni, Richard J. Bar- 
net-John Cavanagh, Sabah Yay., 370  
sh.

14. Siyasal İslâm’a Doğru, Dr. Fehmi 
Şinnavî, Şura Yay., 278  sh.

15. Modern Ulus-Devlet ve Ötesi, Kelim 
Sıddîkî, Ekin Yay., 163 sh.

16. Tarihi Yeniden D üşünm ek,  Keith 
Jenkins, Dost Kitabevi, 90 sh.

17. Anayasal Yargı, İbrahim Ö. Kaboğlu, 
İmge Kit., 224 sh.

18. Çağdaş H ukuk  Felsefesi ve H ukuk  
Kuramı incelemeleri, Komisyon, Al
kım Kitabevi, 59 6  sh.

W i 11 i  a tyt H  û t  i

TÜRKİYE'de
Ordu vs Siyaset

kün. D aha çok olay an
la tım ın a  özen gö ste r
m iş, bu nedenle konuya 
tarafsız  b ir gözle bak tı
ğı seziliyor. B unun ya
n ında k itab ın  sonunda
ki k a rş ıla ş tırm a lı ç ö 
zü m lem e le r k ısm ında 
konuya ilişkin görüşle
rini de serdetm iş.

Ü lkem izde yaşanan 
ve etk ileri sıcak  olarak 

devam  eden 28 Ş uba t sürecin i an lam ak ve askerin  siyasete b a
kış açısını k av ram ak  için  önem li b ir çalışm a.

Hil Yayınları, 300 sh.
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İLERİ!

Caner
DOĞAN

B ugün yine güneş aynı yerden do
ğuyor. Günlük işlerimi, plan ve

• prensiplerim dahilinde tasarlama
yı adet etmişim. Ayakkabının boya duru
muna, elbisenin ütü durumuna, aynanın 
da şöyle bir durumuna bakıyorum. Enim 
boyum, şeklim şemalim ülke standartları
na uygun kanaatine varıyorum.

Gün başlarken başlayan bir marato
nun zincirine takılıyorum. Şairin ifade
siyle iki kapılı bir hanı andıran bu yolun 
ilk basamağına besmeleyle ayağımı atı
yorum. Tam o sırada “İleri beyler, ileri!” 
diyorlar, ben de ilerliyorum.

İhtiyar bir çınar gibi dimdik ayakta 
duran biri dikkatimi alıyor benden. Keşfe 
ve anlamaya dalıyorum adamı. Yüzünde
ki kırışıklıklara mana vermeye çalışıyo
rum. Çalışma aşkıyla yandığını varsayıp, 
“İşte ülkenin emektarı bu!” diyorum; 
çünkii, boynundaki kravatından devletlü, 
ayakta dimdik duruşundan azametlü, iz- 
zetlü olduğunu farkediyorum. Kendimi 
tutamayıp “İleri bir ülke için ileri!” di
yorum. Hep birlikte muasır bir vaziyette 
ilerliyoruz.

Hafif kenarda burç gibi bir delikanlı; 
kulağında kulaklık, elinde bir kitap. Belli 
ki az dirsek çürütmemiş, az mürekkep ya
lamamış bu uğurda. Arada göz ucuyla et
rafı süzüyor; fakat asaletinden asla taviz 
vermiyor. Okuyunca adam olacağını söy
lemek için keramet ehli olmak gerekmi
yor. Yine aynı nida: “İleri beyler, ileri!”; 
ilerliyoruz.

Avrupa şartlarında bir ablamız, sabah 
sabah asil bir edayla konuşuyor yanında- 
kilerle. Diksiyon, vurgu tam; belki de res

sam; çünkü burnu havada Türkiye fizikî 
haritasını çizer gibi. Muhabbetin tam de
minde olduğu anda, çağlar-üstü bir gülü
cükle renk katıyor ortama. “Durma yok; 
hep ileri, daima ileri!” diyorlar. Eli mah
kum ilerliyoruz.

Kalabalıkta kendime yeniden bakma 
ihtiyacı hissediyorum. Durumun ciddi ol
duğu kanaatine varıyorum. Milletteki bu 
azim ve şevk karşısında bendeki bu bed
bin ve bitkin görünüş hayra alamet değil. 
Kendimi, bende bu kafa, millette bu sev
da olduğu müddetçe bu memleketin iler
lemeyeceği düşüncesine kaptırıyorum.

Türkü yakan bir yürek, kazma tutan 
bir bilek, yaşlı genç aynı havayı teneffüs 
ederken birlikteliğimizi belgeleyen bu 
görüntü, görmesini bilenleri duygulandı
rıyor. Birara bu büyünün etkisinde kalıp 
Orhan Veli bile olabilirim, diyecek kadar 
şair oluyorum. Her tabloyu bir şiir yap
sam çok sayfalı bir şiir kitabım olur, di
yorum. Şairliğin bu ülkenin havasında, 
kuşunda, kaldırımında saklı olduğunu dü
şünüyorum. Aynı nakaratla irkiliyorum: 
“İleri! Sağ sol demeden ileri!”

Bu tabloda yok yok. Ressam, şair, es
naf, sanatkar, dublör, suflör, şoför, işçi, 
emekli, memur... Ortam, çok renkli bir 
tual gibi sarıyor zevkimizi. Gözlerim 
mahmurlaşırken iyi ki ilerledik, diyorum. 
Artık otobüsten inme vakti. İleri bir ülke 
için dizlerimin son dermanını da toplaya
rak kapıya yaklaşıyorum. Şu belediye 
otobüslerinin nelere şahit olduklarını dü
şünüyorum. Yoksa ilerlediğimizin dahi 
farkına varamayacağız.

Durma yok, hep ileri ve daima ileri!
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