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Ümrandan
“ S o ğ u k  S avaş”. İlk kez 1 9 4 7 ’de A m erik an  K o n g re sin d e k i b ir  g örü şm ed e Başkanlık  D a 
n ışm an ı B ern ard  B a ru ch  ta ra fın d a n  k u llanılm ış b ir k a v ra m . İkinci D ün ya Savaşı e rtesin 
de başlayıp 1 9 8 0 ’lerin  so n la rın a  k ad ar, A B D  ve SSCB ile m ü ttefik leri a rasm d a, siyasi, ek o 
n o m ik , psikolojik m ü cad ele ler  b iç im in d e  d ev am  ed en  ideolojik  d ü şm anlık . İki sü p er g ü ç  
arasın d a  d o ğ ru d an  ve açık  b ir  ask eri ça tışm an ın  yan i “sıcak  savaş”ın g erçekleşm eyip , d o 
laylı ve sınırlı ça tışm alar d ü zeyin d e k alm ası ve dalıa ço k  “P ro p ag an d a  Savaşı”m n  egem en  
o lm ası (Selah addin  A y az’m  ‘H elsink i G erçek ten  N ih ai m i? ’ yazısında bu k o n u  ird elen 
m ek ted ir .), bu  d ö n em e “Soğu k  Savaş D ö n e m i” ism in in  v erilm esin in  en tem el gerekçesi 
gibi gözüküyor.

Soğuk Savaş D ö n e m i’n d e A B D ’n in  p atro n ajlığ m d ak i sö z ü m o n a  “H ü r  D ü n y a”, b ü tü n  
e k o n o m ik , askeri, d ip lo m atik  ve psikolojik  im k an  ve potan siyelin i b ir tek “şe r” g ü cü n ; 
“ K o m ü n iz m ” in y ery ü zü n d en  tasfiyesi için ku llan m ıştı. Sun î b iç im d e abartd d ığı yıkıldık
ta n  so n ra  anlaşılan d eh şeten g iz  “K o m ü n is t” teh d it, 1 9 9 0 ’a gelindiğinde sim gesel “u ta n ç  
d u v a rı”n ın  yıkılm asıyla b ir  a n d a  o rta d a n  k alk ıverm işti. A B D , B atı ve “an ti-k o m ü n is t” sa 
v u n m a  ö rg ü tü  N A TO  b ir an d a  m eşru iy e t k rizinin  için e  y u v arlan m ış , varlık  seb ebini izah 
tan  aciz  kalm ıştı. Sam uel H u n tin g to n ’u n  ifadesi ile, tarih  b o y u n ca  “hep ken disini bir şe
y in  karşıtı olarak tan ım lay an ” A B D  (v e  o n u n  g ü d ü m ü n d ek i N A T O ), kendi kim liğini şe
k illend irecek  b ir “d ü şm a n ” o lm a d a n  nasıl “v a r” olabilecekti? D iğer b ir ifadeyle “k im e k a r 
şı o ld u ğ u n u ” b ilm ed en , “K im  o ld u ğ u n u ” nasıl bilecekti? (B k z. A vrasya D osyası, 1 9 9 4 ,1 / 1 )

N eyse ki, k o m ü n ist “d e m ir  p erd e”n in  ça tırd am ay a  başladığı 8 0 ’lerde A B D -B a tı b lok u  
iç in  yeni b ir “baş b elası” u ç v e rm e y e  başlam ıştı. A rtık , “S oğu k  Savaş”m , yan i “P ro p a g a n 
d a Savaşı”n ın  y ön ü  değişebilir, yaklaşık y a rım  asır b o y u  k azan ılan  psikolojik savaş d en e
y im leri “yeni global d ü şm a n ” a k arşı ku llanılabilirdi. E h , b u  savaşın  adını d a M ark  Ju er- 
g en sm ey er’in teklif ettiğ i gibi “Y eni S o ğ u k  S av aş” k o y m ak ta  b ir beis yoktu.

Ju ergen sm eyer’in “dini n asy o n alizm ” diye isim lendirdiği, k im ilerin in  de “fu n d a m e n 
ta lizm ”, “dini fan atizm ” ya da “ 3. D ü n ya T erö rizm i” şeklinde tan ım lad ığ ı farklı, yepyeni ve  
b ira z  da “san al” b ir teh d it yelpazesiydi sözk on u su  o lan . N A T O  K o n sep ti’n e (8 . m ad d e)  
yansıdığı biçim iyle; “çok boyutlu, çok sinsi, çok cepheli, çok yönlü, önceden bilinirliği son de
rece düşük tehdit ve tehlikeler”den (B k z. N A TO  K o n sep ti- 1 9 9 1 , Ü m ra n  1 9 9 9 /6 0 )  söz ed i
liy orsa  da, “od ak  d ü şm a n ” İs la m ’dı.

Bir A m erik an  D ışişleri B ak an lığı yetkilisinin şöyle dediğini ak tarıy or M a rk  |urgens- 
m ey er (T h e  N ew  C old  W ar: Yeni S o ğ u k  Savaş, 1 9 9 3 , s. 1 9 5 ) : “30-40 yıl önce Komünizmle 
ilgilendiğimizden çok daha fazla bugün İslam'la ilgilenmek zorundayız.”

Evet, 2 0 0 0 ’lerin  b aşın d a  “d o n d u ru c u ” rü zg arların ı ense k ök ü m ü zd e iyid en  iyiye h is
setm ey e b aşladığım ız “Yeni S o ğ u k  Savaş” ın b o y  hedefi İslam ’dır artık . Bazı m ü slü m a n  ü l
kelerin  sav u n m a am açlı n ü k leer tek n o lo ji çab aları (Ö rn e ğ in  P ak istan ) “ İslam  b o m b a sı” 
yaygarası ile m ah k u m  ed ilm eli, k im i silahlardan  “K ıy a m e t to p la r ı” diye sö z  edilm eli, iş
g alci devletlere (R usya, İsrail v b .)  k arşı m ü cad ele  ed en  m ü slü m a n la r “te r ö r is t” diye d a m 
g alan m ak , b ü tü n  o lu m su z  v e sev im siz , h a tta  tik sin ç eylem ler, u y g u lam alar o n lara  m al  
edilm eli; hasılı psikolojik  savaşın  b ü tü n  okları aynı hedefi d övm elid ir.

T ürkiye dahil b ü tü n  b ir  İslam  d ü n y asın d a “Yeni Soğuk S avaş”m  yerli ta şero n larca  y ü 
rü tü len  değişik b içim lerin e  tan ık  o lm ak tay ız  ve o lacağız. Z ira  “sek üler” tem ele  dayalı “g lo 
bal d ü zen”e a lte rn atif  ü reteb ilecek  felsefi ve kü ltü rel p o tan siyele  sahip y egan e din İs 
la m ’dır. Batılı sö m ü rgeciliğ in , ö n ü n d e  en b ü yü k  engel ve m u h te m e l rakip o larak  g ö rd ü 
ğü İslam ’ı te rö riz m , şid d et ve fan atizm le  “ö zd eş” g ö stererek ; y eniden  ta rih  sah n esin e ç ık 
m asın ı ön lem eye, b itirip  tü k etm ey e çah ştığı ayan -b ey an  o rta d a  (Y u su f K ap lan , kendisiyle  
y ap tığ ım ız  rö p o rta jd a  b u  “k ü rese l p ro je ”ye dikkat çek iyo r.) A n cak , m ü slü m an ların  k en 
dilerini yeniden keşfetm eleri v e  k ö k lerin e  y ön elm eleriy le  parıldayan  İslam ’ın  n u ru n u , 
sinsi tu zak larla, desise ve k o m p lo la rla  “sü re ç”lerle k a ra r tm a k  m ü m k ü n  o lm ay acak ü r.

ÜMRAN: Tarihi ve insanı bir bütün olarak ifade eden bir kelime. Bir toplumun yaptıklarının ve meydana getirdiklerinin bütünü; 
içtimâî ve dinî düzen, âdetler ve inançlar. Ümran en geniş manada İçtimaî hayat..." Cemil Meriç
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KAPAK

Yeni Soğuk Savaş ve İslam

Abdullah Yıldız

Tarihin Sonu, Medeniyetler Çatışması ve 

Yüksek Teknolojili Yeni Haçlı Seferleri

“Sanki daha dün gece, zafer şenliklerinin tam orta
sında ‘şer imparatorluğunun' tabutu üzerinde dans 
edip tarihin sonunun geldiğini ve liberal demokrasi
nin nihai zaferi kazandığını ilan ediyorduk.’' diyor
du, ünlü ftitürist yazar Alvin Tofler, 1994’te ve şöy
le devam ediyordu: “Oysa şimdi, şafağın ışığında 
liberal dem okrasinin 21. yüzyıla kalıp kalmayaca
ğını merak ediyoruz.”’

1990’da resm en dağılan Sovyet (“şer”) îm para- 
torluğu’nun tabutu üzerinde yapılan zafer şekilleri 
gerçekten kısa sürdü. ''Komünizmin çöküşü ile in
sanlık tarihinin ideolojik evrimini tamamladığını ve 
liberal demokrasinin nihai ve ebedi yönetim biçimi 
olarak zaferini kesinleştirdiğini” ileri süren Francis 
Fukuyama {Tarihin Sonu ve Son İnsan, 1992) aynı 
yazısında, yeni bir tehlikeye/düşmana işaret eder 
gibi, “3. Dünya üzerinde yaptırım gücü olacak bir 
polis güciı' kurulm asını öneriyordu.^

Çok geçmeden Am erikalı siyaset bilim ci ve 
strateji uzmanı Sam uel H untington ''Medeniyetler 
Çatışması' (1993) teziyle biraz flû da olsa "yeni şer 
cephesi”ni{\) tarif ediyordu: En genel anlamda

“Batılı değerleri paylaşmayan bütün güç merkezle
r i”, biraz daha net ve dar anlamda “Doğu m edeni
yetleri” ve özelde “İslam ” !

II. Dünya Savaşı sonrasında yaşadığı “kimlik 
krizi”ni “A nti-Kom ünizm ” ile aşan ABD, Soğuk 
Savaş sonrasında yeniden içine düştüğü kimlik bu 
nalım ından (buna “meşrûiyet krizi” de diyebiliriz) 
böylece kurtulmaya çalışıyordu. “Yeni düşman”ın 
mucidi Huntington, A BD ’nin kadim kim lik soru
nunu şöyle özetliyordu: "Birleşik Devletler hep ken
disini bir şeyin karşıtı olarak tanımlamıştır. III. Ge- 
orgun, Avrupa monarşilerinin, Avrupa emperyaliz
minin, faşizmin, komünizmin. Ortada sürekli kendi 
kimliğimizi şekillendirmemize yardımcı olan bir 
düşman olmuştur. Kime karşı olduğumuzu bilmez 
isek, kim olduğumuzu nasıl bileceğiz?''^

Huntington, Soğuk Savaş sonrasında ABD'nin 
içine düştüğü kimlik krizini, bir anlamda, "yeni 
düşman\ tanımlayarak aşmayı deniyordu. O, tari
hi Batı-İslam  çatışmasına ilaveten "Batılı olmayan 
diğer tüm çıkarların birleşerek güç dengesini değişti- 
rebileceğine” dikkat çekiyordu. H atta "Batının as
keri gücünü, Doğu medeniyetlerine karşı kendini ko
rumak için kullanmasını', yani F. Füredi’nin ifade
siyle "yüksek teknolojili haçlı seferlerı'nin başlatıl
masını öneriyordu.4
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YILDIZ Soğuk Savaş

Yeni Düşmana Karşı Yeni Soğuk Savaş

Bugün artık  Batı dünyasında, genelde 3. Dünya, 
özelde ise İslam, global dengeyi/dünya düzenini 
hed ef alan tem el bir tehdit olarak algılanmaktadır. 
İslamiyet’in hızla yayılmasına karşılık H ıristiyanlı
ğa duyulan ilginin giderek azalması, doğulu nüfu
sun sürekli artışı, Batı ya göç, “3. Dünya teröriz
m i”... bütün bunlar Batılıları kara kara düşündür
mektedir.

Bazı M üslüm an ülkelerin nükleer silah edinme 
çabaları zam an zaman îslarn bombası diye nitelen
dirilerek, B a tı’nın ciddi biçim de “nükleer tehdit”le 
karşı karşıya olduğu im ajı oluşturulm aktadır. “îs- 
lamcı fundamentalistlerin günümüzde en önemli 
silahlarının nüfus çokluğu olduğu'  ̂ Batı basınında 
sıkça vurgulanmaktadır. Bir Amerikah yazar, “2 i .  
yüzyıl, îslam’m Viyana kapılarma ordularla değilse 
bile, göçmen veya teröristlerle dayanmasına fahit 
olabilir.”  ̂ şeldinde dehşet verici bir tahm inde bu 
lunm aktadır. Aynı yazar, buna karşılık Batılı değer
lerin hayatiyetini kaybettiğini görerek şöyle bir 
öneride bulunm aktadır. ‘'Batı kültürünü dış saldı
rılardan korumak için bu kültürün içerde canlandı
rılması gerekir!'^

Füredi’ye göre aslında “İslam'ın yayıhfi konu
sundaki panikler] daha tem el bir sorunu, “Batı 
toplumlannın içinde bulunduğu meşruiyet proble
mini ortaya koymaktadır”  ̂ İşte bu noktada, İslam

fobisi ve B atı’nm  yeniden keşfettiği bu “ka
dim düşm anı” tasfiye etm e çabaları, kendi 
kültürünü yenileme ihtiyacının önüne geç
mektedir. Bu bir anlam da, H untington’un 
sözünü ettiği gibi “kendi kim liğini şekillen
dirmek” için m utlaka gerekli olan “düşman 
edinme” ihtiyacmdan kaynaklanmaktadır.

Batı dünyasının şu u raltınd a bilkuvve 
mevcut bulunan İslam fobisinin 90 ’lı yıllarda 
yeniden canlanm ası birçok nedene bağlana
bilir. 80 ’li yıllardan, hatta biraz daha geriler
den başlayarak gözle görülür biçim de yükse
len ve aktivite kazanan genelde “dine dönüş”, 
özelde “İslam’a yönehş” hareketleri, Batıh se- 
küler değerlerin iflasının hem  sebebi hem  de 
sonucu olarak tefsir edilir. Gilles KeppeFin 

Tanrının İntikamı (1992) isim h eseri bu bağlamda 
ilginç bir örnek teşkil edebilir. Ö nce İran, daha 
sonra Sudan, ardından Cezayir ve diğer pekçok 
müslüm an ülkede ve nihayet Türkiye’de İslami il
keleri devlet ve toplum hayatına egemen kılma ça
balarının önemU m erhaleler katetm esi “uluslara
rası sistemin” temel sancısı hahne gelmiştir. 90 ’da 
Sovyet blokunun çökmesiyle Kom ünizm  um acısı
nın yerini İslam um acısının alm ası hiç de anlaşıl
maz birşey değildir, artık.

Sovyet İm paratorluğunun çökm esine ram ak 
kalındığı bir sırada, yegane süper güç olarak tek 
başına dünyaya vaziyet etm esi kesinleşen A BD ’nin, 
sendelemekte olan rakibine “İs/am tehlikesine” kar
şı birlikte önlem  almayı önerm esi ilginçtir. Eski 
Başkanlardan Richard N ixon’un 1986 sonbaharın
da, Foreign Affairs isimli ünlü stratejik araştırmalar 
dergisinde yazdığı yazı şu meyandaydı: “İkimiz de 
aynı kültürün ürünüyüz... Ama bir yabancı güç, İs
lam, her ikimizi de tehdit ediyor... Sadece Rusya’nın 
nüfusunun üçte birinin müslüman olması açısından 
değil, dünyanın her bir yanında, her ikimizi de teh
dit eden bir İslam olgusuyla karşı karşıyayız... Ted
birlerimizi müştereken almazsak, ikimiz için de teh
likeli bir gelecek hazırlanıyor^ Sovyetler dağıldık
tan hemen sonra (Haziran 1991) Moskova’ya gi
den İngiliz Başbakanı M argareth Thatcher de ay
nen şöyle konuşuyordu:

4 M art 2000 ÜMRAN



So?uk Savaş YILDIZ

“A rtık  D o ğ u -B a tı  z ıtlaşm ası 
kesin o larak  son b u lm u ştu r... 
Yeni ku tuplaşm a B atı ile A k
deniz ve O rta -D o ğ u  h avzasın
daki fu n d am en talist cerey an 
lar arasın d a oluşm aktad u ',”^

Eh, Rusya’nın da NA- 
T O ’da yer almasında bir sa
kınca görülm em ektedir bun
dan böyle.

NATO Konsept 
Değiştiriyor

Batı dünyasmm savunma ö r
gütü NATO da artık konsept 
(stratejik anlayış ve kavram) değişikliğine gidebi
lir, herşeyi yeni düşmana göre yeniden dizayn ede
bilirdi. Nitekim  1991 Konsepti’nin 7. maddesinde 
'‘NATO'ımn bugün kaqt karcıya hulunduğu güven
lik tehditleri ve risk parametreleri, geçmişten farklı
dır.''’ denildikten sonra 8. maddede yeni tehdit 
şöyle tanım lanıyordu. “Artık tek boyutlu tehlike ye
rine, çok boyutlu, çok sinsi, çok cepheli, çok yönlü, 
önceden bilinirliği son derece düşük tehdit ve tehli
keler sözkonusu.”^

Bu yeni tehdit tanım lam ası oldukça flû ve esra
rengizdi. Düşm an esrar perdelerinin arkasında o l
duğu sürece, hazırlıklar da o denli geniş kapsamlı 
olur, Batılı güçler sürekli teyakkuz halinde ve m ü 
dahaleye hazu- tutulabilirdi. Üstelik '‘îslam” diye
rek veya “3. Dünya” diyerek koskoca bir dünyayı 
''düşman” ilan edip tahrik etm enin de alemi yok
tu. Batılı siyasetçiler zaman zaman bu yeni tehlike
yi isim lendirm ede beis görmüyorlardı, ama NATO 
yetkilileri daha sıkı ağızh idiler. Neyse ki, bazı yet
kililerin açık sözlülüğü bu konudaki merakımızı 
gidermeye yetti.

Soğuk Savaş sonrasının Yeni Konsepti 
(1991) belirlenm e aşamasındaydı 
ki, Ekim  1990’da toplanan Kuzey 
Atlantik Asam blesi’nde konuşan 
M üttefik Kuvvetler Yüksek K om u
tanı Orgeneral John Galvin, “Ana tehlike Ko
münizm zayıfladı; ancak şimdi daha fazla aşikâr

hale gelen tehlikelerle karşı 
karşıyayız” diyordu ve ekli
yordu: “Yeni tehlikeler; etnik 
sorunlar, aşırı milliyetçilik, 
îslam köktenciliği ve terö
rizm. Bu tehlikelere karşı, ger
çekten uygun karşı koyma yo
lu belirlenmelidir.”'̂

B elirlend i de. Mayıs 
1993’te Berlin’de yapılan Ku
zey A tlantik  A sam blesi’ne 
sunulan ve bir İspanyol par
lam enter tarafından hazırla
nan rapor, karşı koyma yön
teminin bir bölüm ü hakkın
da ciddi ipuçları veriyordu: 

“K öktenci” diye niteledikleri İslam i hareketleri, 
kendi hüküm etlerine yani Batı uşağı rejimlere 
boğdurtmak. Raporun bir bölüm ü şöyle;

“NATO ülkelerinin çoğunlu ğu , Kuzey A frika’da İs
lam ’ın tırm an ışı karşısında, “Iran laşm a” korkusuyla İs
lam i hareked ere baskı yapan hü küm etlere  destek ver
diler. Tunus D evlet Başkanı Bin Ali, çoğ u lcu  d em o k ra
siye geçeceği yolu ndald sözlerinden cayınca Batı tepki 
g österm edi. C ezayir’de dem okrasiye geçiş askerler ta 
rafından engellenince A vrupa’dan h iç itiraz gelm edi. 
Cezayir, eleştiri yerine B atı ban kalarından kıedi aldı. 
İslam i m uhalefeti acım asızca su sturan  Fas yön etim i 
de, B atı’nın Kuzey Afrika’daki en sadık m üttefiki o la 
rak  gözüküyor.” 'ö

Ertesi yıllarda NATO’nun Akdeniz havzasında 
istikrarı (Batılı çıkarların devamını) sağlamak ve 
pekiştirmek için, İttifak üyesi olmayan Akdeniz ül
keleriyle “Barış için ortaklık” projesini devreye 
soktuğunu görüyoruz. NATO Konseyi 95 başların
da Mısır, Fas, Tunus, Moritanya ve İsrail’le aşama
lı olarak diyaloga girme kararı alırken, zamanın 

NATO Genel Sekreteri Willy Claes, İn g iliz/«- 
dependent ve Alman Suaddeutsche Zeitung 

gazetelerine verdiği demeçte; böyle 
bir girişimin hedefinin. Kuzey Af
rika ve Ortadoğu’da giderek güç
lenen ve tehlikeh boyutlar kaza

nan radikal dini akımlara karşı önlem 
almak olduğunu söylüyordu. Dahası Claes,
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YILDIZ Sofuk Savaş

Köktendincilik Komünizmden daha tehlikeli,'' di
yor ve “lü tfen  bu tehlikeyi küçüm sem eyin” diyerek 
herkesi m üteyakkız olmaya çığırıyordu. Ve çok 
önem li b ir  soru soruyordu: ''Akdeniz ülkeleri ile di
yalog haklıyor. Onlara köktendinciliğin tehditlerini 
engellemede nasıl yardımcı olabiliriz?'"̂ '̂

W illy C laes'in  bu ifadeleri elbette sürç-i lisan
değildi. Ancak b i
raz fazlaca dobra 
ve belki de apoli
tikti. Belçikah G e
nel Sekreter ertesi 
günlerde ilginç 
tepkiler alm ıştı. 
K inline göre bu 
“büyük b ir  g a f” 
idi ve Claes “foir 
çuval inciri berbat 
etmişti”; k im ine 
göre de bu “tabii
siz” beyan , îslam i 
terörü kışkırtm ak 
anlam ına geliyor
d u .12 (M art
1995’te , daha ön 
ce rüşvet aldığı id
diasıyla Claes 
aleyhine başlatılan 
kam panyanın, ay- 
nı yılın sonunda 

Genel Sekreter’in istifasıyla sonuçlanm ası calib-i 
dikkat değil mi?) Yine aynı Claes, Türkiye’de 
R P ’nin yükselişine de dikkat çekmiş, ‘'Türkiye’nin 
fundamentalistlerin eline geçmemesi için desteklen
mesi gerektiğini” söylem işti.

Sonuç Yerine: NATO’nun Yeni Konsepti, 
28 Şubat ve Yeni MASK

Bütün bu açıklam a ve izahlardan sonra, 3. yılını 
itm am  etm iş bulunan 28 Şubat sürecini daha iyi 
anlaındırm a ve yorum lam a im kanına sahip o la
biliriz.

İm di, Soğuk Savaş sonrasında Batı blokunun 
gözlerini îslâm  dünyasına çevirm esi ve 95 ’te de

NATO Genel Sekreteri’nin ağzından “yeni düş
m an” olarak “Komunizm'den daha tehlikeli” görü
len “köktendinciHğin” ilan edilmesinin ardından 
Türkiye’de M illi Askeri Stratejik  Konsept (M ASK) 
değiştirilerek “îrticamn bölücü tehditten (PKK) da
ha tehlikeli” olduğunun kabul edilmesi bir tesadüf 
olabihr mi?

1995 seçim lerinden R P ’nin 1. parti olarak çık
ması ve ertesi yıl kurulan Refah-Yol koalisyonunun 
içte ve dışta (D -8  Projesi vb. gibi) bazı “çizgi-dışı” 
adımlar atm asının 28 Şubat süreci için fırsat oluş
turduğu iddia edilebiHrse de; süreç sonrasında “Ir- 
tica’yla Savaş” stra te jis in in  İH L’lerden Kur’an 
kurslarına, “îslam i Serm aye”den başörtüsüne ka
dar neredeyse tüm  îslam i potansiyeli ve görünür
lüğü hedef alması, Türkiye’deki konsept değişikli
ğinin “uluslararası” boyutları üzerinde yeniden 
düşünmemizi gerekli kılıyor.

Öyle görünüyor ki, “İrtica ya Karşı Stratejik Sa
vaş” ilan eden ABD/Batı güdümlü egemen güçler, 
Amerikalı stratejik araştırm a uzm anı Mark jur- 
gensmeyer in önerdiği gibi, dini hareketler, A m eri
ka’yı “Şeytan” olarak görm ekten ve Batılı değerler
le mücadale etm ekten vazgeçmedikleri sürece'^bu 
savaşı sürdürmekten geri durmayacaklardır.

“Siz onlann din (haline getirdikleri tem el felsefi ve ide
olojik degcr)lerine tâbi olup benim sem edikçe onlar siz
den asla razı olmazlar.” (B ak ara/120) ■
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KAPAK

Yusuf Kaplan: 
“Müslümanlık Bitmedi; 

Yeni Geliyor”

^öpoıta; Sakir Altıntaş, Alper Tuncerr  / /f /

Soru: Bir yazınızda The Eco
nomist dergisinden şöyle bir 
alıntı yapıyorsunuz: ‘H ıristi
yanlık, sonradan anavatanı 
haline gelen Avrupa’da her ge
çen gün hayatiyetini yitirerek 
yok olmaya yiız tutarken, İs
lam, hala kendi coğrafyasında 
dinamizmini gün geçtikçe da
ha da artırarak sürdürüyor.’ 
Econom ist’ten yaptığınız bu 
alıntıdan sonra şöyle bir argü
m an ortaya atıyorsunuz: 
‘M üslüm anlığın, yeni para
digm alarla yeniden dünya -  
sahnesine siyasi, ekonom ik ve 
kültürel bir güç ve dinamik olarak 
çıkabilmesi, kısm en, biraz da Batı ile 
İslam dünyası arasında yakın za
manlarda som ut olarak belirginle
şen ve önümüzdeki onyıllarda ise iv
me kazanarak sürecek olan ikti
dar/sızlattırma ilişkilerinin seyrine 
bağlı’. Sizden ilk olarak bu argüma
nınızı biraz açm anızı istiyoruz: Batı 
ile İslam arasında yaşanan ve son za
m anlarda iyice tırm anm a eğilimi 
gösterdiği gözlenen gerilimin ve ça

İslam dünyasının geleceğini pek 
çok bakımdan ipotek altına alan 
küresel güçler, bu gerçeği çok 
iyi bildikleri için, İslam’ı kendi 
hegemonyalarının önündeki en 
büyük engel ve tehdit olarak 
görüyorlar ve fanatizmle, terö
rizmle özdeşleştirme ihtiyacı 
hissediyorlar.

tışmanın nedenleri neler?
Cevap: Evet.. Bir kere şu sapta

mayı yapmamız gerekiyor: Batı ile İs
lam arasındaki ilişkiler, sadece bu 
yüzyılda veya son zamanlarda geri
limli hale gelmedi. Artık Batıh yazar
lar ve düşünürlerin de açıkça kabul 
ettikleri bir gerçek var: Batı ile İslam 
arasındaki ilişkiler, İslam’ın doğuşu
nun ildnci, üçüncü yüzyılından itiba
ren, yani İslam’ın dünya sahnesine, 
dünya tarihini belirleyici önemli bir

siyasi, kültürel, ekonomik ve 
entelektüel aktör olarak çık
maya başlamasından itibaren 
gerilimli bir hal almaya başla
dı. O zamanki Avrupalı güç
ler, İslam’ı gerek siyasi m u
hayyilelerinde, gerekse kültü
rel ve entelektüel muhayyille- 
lerinde kendilerine karşı bir 
düşman olarak beUrlediler. 
Yüzyıllar boyunca İslam, Av
rupa toplumlarında en büyük 
düşman ve tehdit olarak algı
landı ve karalandı. Yüzyıllar
ca süren Haçlı seferleri, işte 

bu düşmanlığın sonucuydu. Avrupa
lIların bu husumet psikolojisiyle önce 
Endülüs’ü, ardından da Osmanh im 
paratorluğunu tarihten silmek için 
yoğun bir şekilde çalıştıldarını görü
yoruz. AvrupalIların, açık denizlere 
açılabilmelerinin, Hint’in gizemli hâ
zinelerine ulaşabilmelerinin önünde
ki en büyük engel, Endülüs ve Os- 
m anlılar olduğu için, Avrupalılar, 
uzun bir geçmişe dayanan bir strateji 
ve bu strateji çerçevesinde verilen
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mücadele ve savaşlardan sonra, İs
lam’ın dünya siyasetinin, kültürünün 
ve ekonomisinin şekillenmesinde b i
rincil aktör olarak oynadığı role 20. 
yüzyılın başlarında son verildi. M üs
lümanlığın tarihsel bir güç olarak 
dünya sahnesinde oynadığı role son 
verilmesinde m üslüm anlığın kendi 
dinamiklerini, kodlarını ve anlam ha
ritalarını yenileyebilmekte ve yeni
den icat edebilmekte başarısız olm a
larının en önemli neden olduğunu 
asla unutmamak gereki
yor elbette ki. M üslü 
manların bu noktada ba
şarısız olmaları, AvrupalI
ların birincil aktör olarak 
yüzyıllarca dünya tarih i
ne şekil vermiş, katkıda 
bulunm uş olan m üslü- 
m anlığın tarihi rolünü 
sürdürmesini engelleme
lerinde başarılı olm aları
nı kolaylaştırdı.

Batılıların, 20. yüzyı
lın başlarından itibaren 
dünya üzerinde tek başı
na hegemonya kurm ayı 
başarmalarının en önem 
li nedenlerinden biri, bel
ki de birincisi, müslümanhğm birin
cil bir aktör olma konum unu yitir
miş olmasıdır.

Soru: O zaman, şöyle bir sonuç 
çıkıyor ortaya: Bugün Batılıların, he
gemonyalarını sürdürebilm elerinin 
önündeki en büyük engel müslü- 
manlık. Batılıların, kom ünizm in çök
mesinden sonra en büyük tehlike 
olarak İslam veya fundamentalizm 
tehlikesinden sözetmeye başlamaları 
tesadüfi değil demek ki. Burada so
rulması gereken bir soru var; Müslü
manlık, Batı için nasıl bir tehlike oluş
turuyor'̂ . Yani bir yandan İslam’ın b i

KAPLAN Müslümanlık Bitmedi_______

rincil bir aktör olarak dünya sahne
sinden indirildiğini, öte yandan da, 
Batılılar için en büyük tehlike veya 
tehdit olarak algılandığını söylüyor
sunuz. Yani, müslümanlık hem birin
cil bir aktör olarak tarih sahnesinden 
indirilmiş, hem de hala en büyük teh
dit̂  Bu nasıl oluyor?

Cevap: Evet.. Sizin de belirttiğiniz 
gibi ilk bakışta paradoksal gibi gözü
ken bir durum var burada. Ancak so
runa biraz daha yakından bakıldığın

da ilk bakışta paradoksal gibi görü
nen durumun, aslında hiç de öyle ol
madığı görülecektir.

Bir kere, Osmanlı’nın çökmesin
den veya çökertilm esinden, ya da 
Toynbee’nin deyişiyle ‘durduruhna- 
sz’ndan sonra Batıh güçler, İslam’ın 
artık geri döndürülemez bir şekilde 
tarih sahnesinden çekildiğine hük
metmişlerdi. Batıda bu konuda yazı
lıp çizüenlere bakıldığında Batılıların 
buna gerçekten inandıkları anlaşılı
yor. Osmanh, aynı zamanda İslam 
medeniyetinin en son temsilcisiydi. 
Müslümanların geliştirdikleri en son 
ve en sofistike kavram ve kurumlan, 
Osmanh geliştirmişti. Osmanh çöküş

döneminde bile dünyanın en büyük 
beş süper gücünden biriydi. Osman- 
h ’nın tarihe karışması, Batılılarda, İs
lam’ın tarih sahnesinden büsbütün 
çekildiği şeklinde bir yanılsamanın 
oluşmasına yol açmıştı gerçekten.

Ancak dediğim gibi bu büyük bir 
yanılsamaydı. Çünkü müslümanlık, 
müslüman toplumların ürettiği ve 
)^zyıllardır hayatlarını anlamlı kılan 
en önemli ve tek büyük 'tecrübeydi. 
Batılıların bir süre gözardı ettikleri şey 

buydu. Müslüman top- 
lumlarda, müslümanlığa 
alternatif olabilecek, 
müslümanların hayatla
rını epistemolojik ve on- 
tolojik  olarak anlamlı 
kılabilecek başka bir tec
rübe yaşanmamıştı.

işte bu nedenledir 
ki, müslüman toplum- 
larda batılılaşma, m o
dernleşme gibi kavram
larla uygulamaya konu
lan ama gerçekte müslü- 
manlann müslümanlık- 
la ilişkilerini sorunlu 
hale getirmekten başka 
bir amaca hizmet etme
diği gözlenen projelerin 

hiç biri tutmadı. Bu projeler, müslü- 
manhğa rağmen ve müslümanlığa 
karşı uygulamaya konulduğu için 
beklenen sonucu vermedi. Tam tersi 
bir şekilde sonuçlandı: Bu projeler, 
müslümanlığın sunduğu zengin ve 
derinlikli anlam haritalarının yerini 
alabilecek kadar güçlü paradigmalar 
ve dolayısıyla pratilder icat edemedi
ği için, müslüman toplumlarla, bu 
toplumlara vaziyet eden elitleri geri 
dönülmez bir çatışm anın eşiğine ge
tirdi.

M üslümanların 20. yüzyıl boyun
ca yaşadıkları travmatik tecrübeler, 
sonuçta gele gele müslüman toplum-
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lan yeniden ve yeni şekillerde müslü- 
manlıkla buluşturmaya başladı.

İşte bundan sonradır ki, İslam, 
m üslüman toplam larda, şimdilik 
‘prim itif’ şekillerde de olsa, kitlelerin 
siyasi, ekonomik ve Icültürel faaliyet 
alanlarının en belirleyiciaktörükoım- 
muna gelmeyi başardı: Eğer bugün 
İslam dünyasında, örneğin M ısır’da, 
Cezayir’de, Tunus’ta, Arap yarımada
sındaki ülkelerde, Türkiye’de, Pakis
tan’da vesaire, halkın iradesine m ü
dahale etmeyen demokratik sistemle
rin yeşermesine izin verilse, İslam’ın, 
kitlelerin her balam dan kendilerini 
özdeşleştirdikleri en belirleyici aktör’ 
olduğu anlaşılacak ve görülecek. Ce
zayir, bu bakımdan Batılı hegemonik 
güçler için tam bir laboratuvar işlevi 
gördü. İslam dünyasının geleceğini 
pek çok bakımdan ipotek altına alan 
küresel güçler, bu gerçeği çok iyi bil
dikleri için, İslam’ı kendi hegemonya
larının önündeki en büyük engel ve 
tehdit olarak görüyorlar ve fanatizm
le, terörizmle özdeşleştirme ihtiyacı 
hissediyorlar.

Soru: M üslüman toplumlar, ör
neğin Batılı toplumlar gibi, kendi 
geleceklerini kendi iradeleri ve ta
lepleri doğrultusunda belirleyebile
cek şekilde kendi hallerine bırakıl
dıkları takdirde, müslümanhğm bu 
toplumlarda en büyük siyasi, eko
nomik ve kültürel aktör haline gele
bileceğini söylüyorsunuz. Yani 
müslümanhğm yeniden tarih sah
nesine çıkma emareleri gösterdiğini 
düşünüyorsunuz. Burada ild soru
nun açıklığa kavuşturulması gere
kiyor: Birincisi, müslümanhğm yeni
den belirleyici bir aktör konumuna 
gelmesi, müslüman toplumlarda uy
gulanan müslümanlık-dışı ve müslü- 
manhğı olumsuzlayan projelerin ba

şarısızlığa uğramasının bir sonucu 
değil mi? İkincisi, müslümanhğm ye
ni, güçlü alternatif paradigmalar üre
tebilecek bir dinamizmi veya potan
siyeli var mı?

Cevap: Bu sorular, gerçekten çe
tin sorular. İlk sorunuzdan başlar
sak...

İslam’ın tarih sahnesinden kesin
kes çekildiğine hükmedildiği bir za
man diliminde, müslümanhğm yeni
den gelişinden sözediyoruz. Evet, si
zin de sorunuzda altını çizdiğiniz gi
bi, müslümanhğm yeniden gelişi ola
rak adlandırılan fenomen, müslü
manhğm kendi iç dinamiklerinin so
nucu mu, yoksa müslümanhğm 
olumsuzlanmasma gösterilen tepki
lerin kaçınılmaz ürünü mü?

Müslümanlığın yeniden gelişi, kıs
men müslümanlığın kendi iç dina
miklerinin sonucu, kısmen de müslü
manhğm en tanımlayıcı sembolleri
nin, anlam haritalarının ve anlam
landırma pratiklerinin dışlanmasma.

Sosyal bilimlerin diliyle 
konuşmak gerekirse, 
meşruiyetini, otorite ve 
hegemonya kaynaklarını, 
toplumsal, kültürel dina
miklerden almayan deği
şim projeleri veya mo
delleri beklenen sonucu 
vermiyor.

karalanmasına, kısacası olumsuzlan- 
masına gösterilen tepkinin ürünü.

Soru: Peki, bu iki etkenden han
gisi, müslümanhğm yeniden gehşin-

de, yükselişe geçişinde daha baskın 
veya belirleyici role sahip? Burada 
böyle bir soruyu şunun için sorma 
gereği duyuyoruz: İslami oluşumla
rın tepkisel hareketler veya oluşumlar 
olduğuna ilişkin yaygın bir kanaat 
var. Siz bu kanaate katılıyor musu
nuz?

Cevap: Asimda bu kanaat pek 
yanhş değil; ama eksik bir kanaat. İs- 
lami oluşumların, tepkisel hareketler 
olarak ortaya çıktıkları veya şekillen
dikleri doğru. Ortaya çıkan söylemle
rin de tepkisel söylemler oldukları 
söylenebilir. Ancak neden tepkisel ve 
neye tepkisel? Tepkinin dışında başka 
bir tavır, tavır alış veya duruş gelişti
rilemez miydi? Son birkaç asırda ge
rek İslam dünyasında, gerekse tüm 
dünya genelinde yaşanan siyasi, eko
nomik, kültürel, entelektüel gelişme
lere bakılmca bu hareketlerin tepkisel 
olmaktan başka seçenekleri olmadığını 
söylemek zorunda kalıyoruz.

Düşünün bir kere: O vakitler, ‘bü
yük güçler’ (great powers) olarak 
adlandırılan Batı Avrupa ülkeleri, 
Rönesans, Reformasyon, Aydınlan
ma Çağları, İngiliz, Fransız ve 
Amerikan Devrimleri ve iki büyük 
sanayi devrimi gerçekleştirmişler. 
Yüzyıllar süren bir mücadele, kav
ga, çatışma ve çabanın ürünü olan 
son derece travmatik bir dizi tecrü
be yaşamışlar. Sonunda, kendi fizi
ki coğrafyalarınm dışına taşacak 
kolonyahzm ve emperyalizm pra
tiklerini üretmişler. Nötr bir dille 
söylemek gerekirse bugün tüm 
dünya ölçeğinde kullanılan başlıca 
siyasi, ekonomik ve kühürel kav

ramları, kuru m lan icat etmişler. 
Bunları sadece kendi coğrafyalarında 
değil, bütün bir dünya coğrafyasında 
yaygınlaştırmayı başarmışlar. Bu du
rumun pratikteki tercümesi veya kar

______ Müslümanlık Bitmedi KAPLAN
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KAPLA.N Müslümanlık Bitmedi

şılığı İse şu: Avrupalı güçler, kendi fi
ziksel coğrafyalarının dışındaki coğ
rafyaları işgal ederek sömürgeleştir
mişler; işgal ettikleri coğrafyalarda 
hükümferma olan kültürleri ya bas
tırmışlar ya da büsbütün ta-
rümar etmişler. D oğal kay- __
naldarını söm ürm üşler. Şu 
an bu kontrol ve sömürü sü
reçleri aynen olmasa da daha 
sofistike, dolayısıyla daha 
görünmez ve tehlikeli şekil
lerde sürdürülmeye çahşılı- 
yor.

İşte bu süreçte, İslam 
coğrafyası, önce Avrupalıla- 
rm, ardından da Am erikalı
ların kurdukları sürgit küre
sel boyutlar kazanan hege
monyadan en olumsuz şekil
lerde etkilenen coğrafyalar
dan biri. İslam dünyasında 
ortaya çıkan Islami hareket
ler, işte böylesi bir ortamda 
ortaya çıkıyor. Batılılarm  işgallerine 
tepki gösteriyorlar. Veya daha doğru 
bir ifadeyle, Batılılarm sömürü ve iş
gallerine tepki, her şeyden önce İsla- 
mi sembollerle, kavramlarla ve kaygı
larla veriliyor. Zaten başka türlüsü de 
mümkün değildi.

Sömürgecilere karşı verilen baş
kaldırı veya bağımsızlık mücadelele
ri, İslami hareketlerin psikolojilerini, 
yöntemlerini ve söylemlerini de be
lirliyor. Örneğin M ısır’dald Müslü
man hareketinin ortaya çık
masına ve güçlenmesine zemin hazır
layan ortam, sömürgecilere karşı ve
rilmesi gereken onur, kişilik ve kimlik 
mücadelesi. Bugün Batılılarm gözün
deki en tehlikeli Islami hareketlerin 
başında İhvan ve benzeri hareketlerin 
gelmesinin nedeni, bu som ut tarihsel 
gerçekliktir. İhvan hareketi, bugün 
Batılılarm  hegem onyalarının kırıl

ması noktasında ciddi hiçbir şey ya- 
pamasa bile, İhvan Batıklar için hala 
en tehlikeh hareketlerden biri olmayı 
sürdürecektir. Çünkü Batılılarm m u
hayyilesinde yara açmış, fobi oluştur-

Müslümanlığın, tıpkı geçmişte 
olduğu gibi ve yine bu yüzden, 
müslüman toplumların gelece
ğini de belirleyebilecek en kök
lü dinamiklere, anlam ve sem
bol haritalarına sahip olan tek 
aktör olduğu yavaş yavaş her
kes tarafından görülecek. Bu
nu, Batılılar gördü; ama müslü
man aydınlar göremiyor.

muş ve fiilen vuku bulmuş pratikle
rin sahibi olan bir harekettir. Burada 
altı çizilmesi gereken ilginç bir gerçek 
de şu: Sömürgecilere karşı verilen 
mücadelelerin de açıkça ortaya koy
duğu gibi, İslam dünyasında bugün 
veya yarın herhangi bir saldırı veya 
işgal durumu ile karşılaşacak müslü
man toplumlarda, bu işgal ve saldırı
ya karşı verilecek en esaslı mücadele 
ya İslami hareketlerden gelecektir ya 
da İslami semboller, kavramlar ve ha
leti ruhiye ile şekillendirilebilecek ve 
hayata geçirilebilecektir.

Bu nokta nedense pek fazla üze
rinde durulmayan ve atlanan hayati 
bir noktadır. Buradan geleceğe dö
nük olarak şöylesi bir tablo da çıkara
biliriz: M üslüman toplumların en ge
niş anlamıyla güvenliği, müslüman 
bireylerin iç ve dış dünyalarının an
lamlı bir şekilde huzura ve inşiraha

kavuşturulabilm esi ancak müslü- 
manlıkla mümkün olabilecek bir şey
dir. M üslümanlık-dışı veya müslü- 
manhğı olumsuzlayan tüm ideoloji
ler veya projeler, bu tür hayati du

rumlarında veya hayatın en te
mel, vazgeçilmez alanlarında 
kısa devre veya kaçamak yap
maktan başka bir geleceğe sahip 
değiller.

Müslümanlığın yeniden ge
lişini müm kün kılan faktörler
den ‘dış faktörün yaşanılan sü
reçte aldığı bu tarihsel görü
nüm, aynı zamanda ‘iç faktörün 
de bu süreçte nerede durduğu
na veya ne denli etkin ve belir
leyici bir rol üstlendiğine ilişkin 
önem li ipuçları veriyor, diye 
düşünüyorum. Müslümanlığın 
yeniden tarih sahnesine çıkma 
emareleri göstermesinde belir
leyici olan iç faktör sorununa 
geçmeden önce tepki kavramı 

çerçevesinde açımlamaya çalıştığım 
dış faktör konusunda altı çizilmesi 
gereken bir nokta daha var.

O da şu: M üslüman toplumlarda, 
müslümanlığın asli bir unsur olarak 
yeniden yükselişe geçmesinde müs
lüman toplumlarda uygulanan müs- 
lüm anlık-dışı ve müslümanlığı 
olumsuzlayan projelerin ve ideoloji
lerin bugün gelinen noktada bir hege
monya, otorite ve meşruiyet krizi yaşa
maya başlamalarının da etkili olduk
larını görüyoruz.

Soru: Bu sorunu birazcık açalım 
isterseniz..

Cevap: Elbette... Her şeyden önce 
sosyal bilimlerde, yaşanan kimi top
lumsal ve kültürel süreçleri açıkla
makta geçerli olan bir takım genel 
geçer ilkeler vardır. Sözgelişi, bir top
lum, nasıl bir değişim süreci yaşaya

10 Mart 2000 ÜMRAN



bilir? Toplumsal, kültürel değişimin 
olmazsa olmaz ilkeleri nelerdir? Bu 
ve benzeri sorularm cevabnıı etraflıca 
araştırmaya başladığımızda genelde 
İslam dünyasında, özelde ise Türki
ye’de yaşanan hayati sorunları açıkla
yabilmemiz kolaylaşıyor: Baskı, bas
tırm a veya silah zoruyla yapılan deği
şim müdahaleleri beklenen sonucu 
vermiyor. Sosyal bilim lerin diliyle ko
nuşmak gerekirse, meşruiyetini, oto
rite ve hegemonya kaynaklarını, top
lumsal, kültürel dinamiklerden alma
yan değişim projeleri veya modelleri 
beklenen sonucu vermiyor. Ktsa dev
re yapıyor. İkincisi ve bizim açımız
dan daha da önemUsi, yüzyıllardır bir 
toplumun kimliğini, anlam haritala
rını oluşturan, iç ve dış dünyasını an
lamlı kılacak güce sahip olan bir pra
tik veya performans ortaya koyan 
müslümanlığa karşı, müslümanlıkla 
asla boy ölçüşemeyecek ideolojiler 
veya projeler, müslüman toplumlar- 
da hem asla tutmuyor; hem de bu 
toplumlardaki elitlerle toplumu ab
sürd bir çatılmanın eşiğine getiriyor. 
Ancak müslümanlığı olum - 
suzlamayan hatta müslüman- 
hk-eksenli değişim ve yenileş
me projeleri ve çabaları ise, 
zoraki olarak uygulanmakta 
olan müslümanlık-dışı proje
leri veya ideolojileri kaçınıl
maz olarak bir krizle karşı 
karşıya bıraktırıyor.

Her ne suretle olursa o l
sun ortaya çıkan manzara şu 
oluyor: Şu anki m üslüm an 
toplumlarda baskıcı ortamlar 
da, özgür ortamlar da, son 
kertede müslümanlığın anlam 
haritalarının, bireylerin ve 
toplumların kimliğini tanım 
layan en anlamh, en sofistike 
ve en kalıcı bir siyasi, ekono

mik ve kültürel aktör, dinamik veya 
güç haline gelmesini sağlıyor.

Soru: Müslümanların çok yoğun 
ve köklü sorunlarla karşı karşıya ol- 
duldarı, adeta her şeyin bittiğinin 
söylendiği veya sanıldığı bir zaman 
diliminde siz müslümanlığm yeniden 
tarih sahnesine çılonakta olduğun
dan sözediyorsunuz...

Cevap: Evet, aynen öyle..

Soru: Şu ana kadar, argümanınızı 
hep müslümanhk-dışı faktörlere da
yandırarak geliştirdiğiniz gözleniyor. 
Müslümanhğm dışındaki projeler ve
ya ideolojiler beklenen sonucu ala
madılar ve müslüman kitleleri müs- 
lümanlıktan uzaklaştırmayı başara
madılar, diyorsunuz. Özetle söyle
mek gerekirse, sizin deyiminizle 
müslümanlık-dışı veya müslümanhğı 
olumsuzlayan projelerin veya ideolo
jilerin, bu projeleri ve ideolojileri uy
gulamaya koyan sistemlerin veya ikti
dar seçkilerinin beklenen sonucu ala
mamalarında müslümanlığın veya

müslümanlığa dayalı söylemlerin ne 
tür bir rolü oldu acaba?

Cevap: Bu soru önemli. Müslü
man toplumlardaki sistemlerin tı
kanmasında, bir hegemonya, meşru
iyet ve otorite krizi yaşamalarında, bu 
sistemlerin dayandıkları ideolojilerin 
veya projelerin, müslümanlığı olum- 
suzlamalarının, yok edilmesi gereken 
bir rakip olarak görmelerinin çok 
ciddi rolü veya etldsi oldu. İkinci ola
rak da, bu projelerin, müslümanlığın 
sahip olduğu ve müslüman bireylerin 
ve toplum ların hayatlarını en az 
müslümanlık kadar anlamlı kılacak 
anlam haritalarına sahip olmaması, 
yani müslümanhğm olumsuzlanma- 
sıyla, reddiyle oluşan boşluğu doldu
racak derinliğe, zenginliğe ve sofısti- 
kasyona sahip olamamaları, her şeye 
rağmen müslümanlarm bilinçaltları- 
nı, zihin kalıplarını, davranış biçim 
lerini oluşturmaya, şekillendirmeye 
devam eden müslümanlığın sembol 
ve anlam haritalarının daha belirgin 
bir şekilde su yüzüne çıkmaya başla
masını kolaylaştırdı. Müslümanlık- 

dışı projelere dayah sistemle
rin tıkanmasında Islami söy
lemlerin pek fazla etkisi olma
dı. Ama müslüman aydınların 
da pek farkedemedikleri bir 
şeyin, müslümanlığın sahip 
olduğu dinamiklerin, anlam 
ve sembol haritalarınm çok 
ciddi rolü oldu. Müslüman 
aydınların ve Dursun Çiçek’in 
deyişiyle 'müslüman toplum 
mühendislerinin geliştirdikle
ri söylemler, retoriksel ve tep
kisel oldukları için pek bir işe 
yaramayınca, her şeyin bitti
ğini söylemeye başladılar. An
cak biten şeyin kendi ufuksuz 
söylemleri olduğunu farkede- 
mediler. Oysa her şey, asıl
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şimdi başlıyor. M üslüm anlığın, tıpkı 
geçmişte olduğu gibi ve yine bu yüz
den, müslüman toplum ların gelece
ğini de belirleyebilecek en köldü di
namiklere, anlam ve sem bol haritala
rına sahip olan tek aktör olduğu yavaş 
yavaş herkes tarafından görülecek. 
Bunu, Batılılar gördü; ama müslü
man aydınlar göremiyor. Yoksa so
run, müslüman aydınların müslü- 
manlıkla ilişkilerinin sorunlu olması 
mı? Bence en temelli sorunlardan b i
ri bu. M üslüman aydınlara düşen şey, 
müslümanhğın toplum un biHnçaltı- 
nm, zihin ve davranış biçim lerinin 
şeldilenmesinde hala ne denli etkin 
olduğunu görüp, müslümanhğın di
namiklerinin, anlam haritalarının ve 
kök-paradigmalarının yeniden nasıl 
icat edilebileceği sorunu üzerinde ka
fa yormaya başlamaktır.

Soru: Bu gözlemlerinizden sonra, 
Batıkların neden İslam ’ı tehditle teh
like olarak algıladıkları anlaşılıyor, 
Bunu, somut örneklerden ve olaylar
dan yola çıkarak nasıl açıklayabilirsi
niz?

Cevap: Benim gelmek istediğim 
nokta da burasıydı. O sm anlı’nın tari
he karışmasıyla birlikte İslam’ın tarih 
sahnesinden çekildiğine hükmeden 
Batılı hegemonik güçler, son on yıl
larda yaşanan tecrübelere bakarak, 
aslında ne denli büyük bir yanılgı 
içinde olduklarını anladılar.

İlkin teorik olarak şöyle bir şey 
yaptılar: Klasik oryantalist yaklaşım
ları terkettiler. Oryantalist söylemin, 
artık kendilermi aldatmaktan başka 
bir işe yaramadığını farkettüer: İs
lam’ı ve müslüman toplumları, ken
dileri nasıl tahayyül ve tasavvur edi
yorlarsa öylece tanımak ve tanımla
mak yerine, İslam ve müslüman top
lumlar nasıl bir görünüme ve dina

mizme, dinamiklere sahipse öylece 
anlamaya başladılar. Ortaya çıkan 
manzara onları da şaşırttı: îslam, di
namizminden hiçbir şey yitirmemişti. 
Müslüman toplumların müslüman- 
lıkla ilişkisi ise kolay kolay bastırıla
cak ve koparılacak bir ilişki değildi. 
Tüm basUrma yöntemleri, sonuçta 
müslüman toplumları, tek tutamak 
ve sığmak olarak müslümanhğa götü
rüyordu, O halde yapılması gereken 
şey şuydu: Kendileri fiilen aradan çe
kilecekler ve müslümankğı doğrudan 
muhatap almak yerine belli bir hare
keti, söylemi hatta kişileri muhatap 
alarak onları köşeye sıkıştıracaklar. 
Köşeye sıkıştırdıkları kişileri veya ha
reketleri şiddete başvurmaya zorlaya
caklar ve sonra da, sadece bu kişileri 
veya hareketleri değil, bu kişilerle ve
ya hareketlerle özdeşleştirdikleri İs
lam’ı etkisiz, sevimsiz hale getirmeye, 
mahkum ve hadım etmeye çalışacak
lardı. Dahası bu kampanyayı, bizzat 
kendileri değil, daha çok müslüman 
toplumlardaki elitler eliyle hayata ge
çirmeye çalışacaklardı. M ısır’da, Tu
nus’ta, Cezayir’de ve daha pek çok ül
kede yaşananlar hep bu dolayh ve ar
kadan dolaşarak vurmayı hedef alan 
yeni projelerdir. Türkiye’deki 28 Şu
bat projesi de, işte bu dolayh küresel 
projenin uzantısı olan bir projedir. 
Yapılmak istenen şey, görünüşte bir 
takım kişileri, hareketleri ve söylem
leri kışkırtarak hedef tahtası haline 
getirip, gerçekte müslümankğı kuşat
ma altına almak.

Soru: Türkiye’deki Hizbullah ope
rasyonu böylesi bir projenin sonucu 
olarak sahneye konmuş olabilir mi?

Cevap: Kesinlikle öyle. Bugüne 
kadar irtica yı birinci tehdit yapanlar, 
irtica denen şeyin tek bir kimsenin 
burnunu bile kanatmadığmı görün

ce, Hizbullah operasyonunu irti- 
ca’nm ne denli kanh ve vahşi bir teh
like olduğunu ispadamak için kul
lanmaya başladılar. Artık köşeleri ve 
ekranları işgal eden bir takım kişilik
siz kişiler, çok rahatlıkla ‘îslami te
rörden, irtica’nın ne denli eli kanlı ve 
vahşi bir tehlikeye dönüşebileceğin
den sözetmeye başlamadılar mı! Ar
tık bir formül aranıyordu; daha doğ
rusu kanıtianmak istenen bir formül 
vardı, o form ülü kamtladıkarını dü
şünüyorlar: İrtica eşittir Hizbullah 
eşittir Siyasal îslam eşittir îslam.

Soru: Peki bu formül tutar mı?
Cevap: Tutmayacağı çoktan ka

nıtlanmış değil mi! Toplum, bu se
naryoları kavrayamayacak kadar ca
hil değil artık. Ama olan ülkeye olu
yor tabi.

Soru: Son olarak îran seçimleri 
haldanda neler düşünüyorsunuz?

Cevap: îran seçimleri, bir gerçeği 
bir kez daha kanıtladı: İslam dünya
sında değişim veya yenileşme girişim
leri, ancak müslümanlık-eksenli oldu
ğu zaman olum lu sonuçlanabilir, 
M üslümanhk-eksenli olmayan tüm 
değişim projeleri, elitlerle toplumu 
absürt bir çatışmanın eşiğine getir
mekten başka bir işe yaramıyor, îran 
seçimleri, ilk bakışta bizim medyamı
zı ve eli derimizi de, örneğin ABD’yi 
de heyecanlandırmışa benziyor, ama 
gerçekte bunun hiç de böyle olmadı
ğım zaman gösterecek. Özellikle 
ABD’nin îran seçimlerinin sonuçla
rından hiç de memnun olmayacağı 
zamanla anlaşılacak. Çünkü Robert 
Fisk’in deyişiyle ‘biz çok iyi biliyoruz 
ki, ABD, Ortadoğu’daki totaliter re
jim leri çok iyi seviyor ve destekliyor; 
bölgede demokrasinin hakim olma
sından ise son derece korkuyor.’ ■
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KAPAK

Dini Nasyonalizm 

ile Birlikte Yaşayabilir miyiz?

Mark Juergensmeyer

Bu yazı, M. Juergensmeyer in The New Cold WarlYeni Soğuk Savaş (1993) isimli eserinin “sonuç” bölümüdür. Yazar, 
Huntington’cu bir yaklaşımla “yeni soğuk savafın “seküler” temele dayalı Batı medeniyeti ile bu medeniyetin temel değer
lerine karşı çıkan “dini milliyetçilikler” arasında cereyan edeceğini iddia etmektedir. Yazar bu temel anlaşmazlığın sıcak sa
vaşlara yol açmasına fırsat vermemek bağlamında, bir çözüm önerisi olarak, dini nasyonalist hareketlerin batılı değerler
le uzlaştırılarak “global sisteme” adapte edilmelerini teklif etmektedir. Bu takdirde “ılımlı” yani bir anlamda ehlileştiril
miş dini nasyonalizmlerle bir arada yaşanabileceğini savunan yazar, gene de yeni dönemde bu tür hareketlerin “radikal 
düzen değişimi” girişimlerinde bulunabilecekleri ihtimaline karşı uluslararası sistemi uyanık olmaya çağırmaktadır.

Juergensmeyer’in “fundamentalizm” kavramı yerine “dini nasyonalizm” kavramını kullanması calib-i dikkattir. 
Öyle görünüyor ki yazar, “seküler” değerler lehine olmak üzere dini ve seküler milliyetçilikler arasında bir uzlaşma öne
risinde bultmurken, “fundamentalizm” kelimesinin aşağılayıcı ve horgörücü vurgusundan kaçınmak istemiştir. Üstelik 
“fundamentalizm”, 20. yüzyıl başlarında bir grup muhafazakar protestan t tanımlamak için kullanılmıştır; yani salt di
ni içerikli bir kavramdır. Oysa yazarın ele aldığı hareketler aynı zamanda politik vizyona sahiptir. Yazar “dini nasyona
lizm” kavramım daha kapsayıcı bulmuş olmalıdır.

D ini ve seküler nasyonalizm in karşı karşı
ya gelmesi yeni bir soğuk savaşa sebep 
olacak mı? Bu sorunun cevabı dini nas

yonalizm in nasıl davranacağına ve bir ölçüde de 
nasıl algılanacağına bağlıdır. İlk zamanlar, pekçok 
Batılı tarafından “kuraldışı” ve “başbelası” olarak 
değerlendirilen durum , şimdilerde ise sık sık “glo
bal bir düşm an” olarak takdim edilmeye başlan
mıştır.

İran D evrim i’nin ilk aylarında bazı Am erikalı
lar, devrim gerçeğini kabullenm eyi reddetmişler ve 
sadece “tarihî süreçteki bir sekte” olarak değerlen
dirip, İran m Batı tarzı liberal-politik bir sisteme 
doğru sürüklendiğine inanm ışlardı; bu inanç sa
hipleri hala da bunun gerçekleşmesini bekliyorlar.

Diğer yandan İslam  dünyasında da “Devrim ” 
aynı tarzda m ütalaa edilm iştir; onlara göre de bu 
“tarihin yürüyüşü”dür. Öyle ki 91 seçimlerinde

başarılı olan Cezayir’deki müslüm an nasyonalist
ler de aynı şeyi ifade ediyorlardı: Tarih, dindar do
ğulu ulusların hakimiyeti ile sona erecektir.

Ne müslüman nasyonalistlerin ne de Am erika
lı bilim  adamlarının üm itleri tam  olarak gerçekleş
meyecektir; bir kısm ı gerçekleşse bile sonuçta asıl 
iddia yara almış olacaktır. Tabi ki bu yaralanma iki 
taraf için de sözkonusudur. Aynı durum  Hans 
Kohn, Rupert Em erson ve seküler nasyonalizmin 
diğer destekçilerinin global hayali için de geçerh- 
dir.

1980’lerde yeni yeni ortaya çıkmaya başlayan 
dini devrimler dalgası, Doğu Avrupa ve eski Sov- 
yetler BirHği’nde 1990’larda kültürel nasyonaliz
min topyekün bir patlaması hahne dönüştü. Islami 
nasyonalizm özellikle 90 ’h yılların başında Afga
nistan, Cezayir ve bazı Afrika ülkeleri ile M oğolis
tan, Tacikistan ve Bağımsız Devletler Toplulu-
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ğ u n u n  diğer O rta Asya ülkeleri gibi Ortadoğu 
coğrafyasından uzaktaki bölgelerde güç elde etm e
ye başladı. Bu bölgelerde ortaya çıkan liderler bu 
süreçte m eydana gelen hareketler sayesinde güçle

JUERGENSMEYER Dini Nasvolanizm

rin in zirvesine ulaştılar; m uhtem elen önümüzdeki 
dönem de de bu insanlar “d in ’in desteğini almaya 
devam edecekler.

Dünya hızlı bir şekilde yeniden şekilleniyor. 
Ortaya çıkan tabloda yer alanlar [ayetullahlar, ra
dikal bhikkhus, the Blindranwales, Hanlar, Kurtu
luşça teolojiye inanan Papazlar (liberation pri
ests)] yakın gelecekte yerlerini terkedeceğe pek 
benzem iyorlar. Bu durumda asıl düşünülmesi ge
reken sorunun şu olduğu ortaya çıkıyor: Pekçoğu- 
muzun soğuk sava  ̂ döneminin komünist ideolojisi 
kadar kargıt konumda değerlendirdiği düşman hir 
güçle beraber yaşabilecek miyiz?

İçinde bulunduğum uz şu tarih dilim inde dini 
nasyonalizm in neden popüler hale geldiği hiç de 
garipsenecek bir durum değildir. Sosyal ve pohtik 
istikrarsızlıkların ortaya çıktığı dönem lerde -ki 
bugün dünyanın içinde bulunduğu durum , Sov- 
yetler B irliğ i’nin dağılması ve Amerika nm ekono
m ik gücünün ve kültürel etkisinin zayıflamaya 
başlam ası sonucu ortaya çıkm ıştır- pek çok yeni 
çareler ve yeni çözüm  yollarmm gündeme gelmesi 
kaçınılmazdır. Gündem e gelen çözüm  yollarının 
pekçoğunun da dini m uhtevalı olm ası çok tabiidir. 
Çünkü bazen öyle olm uştur ki, din politik kirlen
me ve ekonom ik istikrarsızlıkta tek dengeli unsur

olarak ortaya çıkmıştır. Dahası Sovyet ve Ameri
kan m odeli ulusçuluğu reddeden milletler kendi 
geçm işlerine ve kültürel köklerine dönüş yapmış
lardır. Çünkü tam am en maddi vaadlerde bulunan 
seküler ideolojiler, insanoğlunun hissettiği açlığı 
doyuram am ışlar ve )akımlara sebep olmuşlardır. 
Dini ideolojilerin sunduğu vaadler ise seküler ide
olojilerin yaptığı gibi hayal kırıklıklarına sebep o l
mazlar; çünkü onların vaadleri sadece yaşadığımız 
dünya için değildir.

İnsanlara yeni um utlar vaadeden dini nasyo
nalizm, ulus-devlet fikrini kurtarm ak için tam da 
zam anında trend ini yükseltti. Ç ünkü m odern 
ulusta politik sistem şöyle ya da böyle kendi içinde 
tutarlı olm ak zorundaydı. Pekçok eski sömürge ül
kesinde ortaya çıkan yeni nesil liderler, başlangıçta 
eski söm ürgeci güçlerin çöküşünü yansıtan bir 
toplum vizyonu etrafında kiüelerin birleştirilm e
sinde büyük zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Bu 
ülkelerin pekçoğu, eğer dini nasyonalizm in kitlele
ri biraraya getirm e desteği olmasaydı anarşi bata
ğına saplanabilir, komşu bir devlet tarafından isti
la edilebilir veya uluslararası güçlerden birinin he
gemonyası altına girebilirdi. Ve yine, eğer dini nas
yonalizm in birleştirici gücü olmasaydı Doğu Av
rupa ve eski Sovyetler Birliği’nde m evcut olan dini 
ve etnik nasyonalizm in değişik form ları, muazzam 
Sovyetler B irliği’nin yerini doldurm ak maksadıyla 
oluşturulacak yeni seküler ve sosyalist olmayan bir 
im paratorluğun Gorbaçov vizyonu tarafından en
gellenebilirdi.

îşte böyle bir dönem de pekçok ulusun dini 
nasyonalizm ideolojilerine dönüş yapması kolayca 
anlaşılabilmektedir. Anlaşılmayan ve bir netlik ka
zanmayan ise, bizim  bu durum  karşısında, tabii ki 
eğer m üm künse, ne yapmamız gerektiği veya ne 
yapabileceğim iz sorunudur. M uhtem elen ilk 
yapacağımız, istemesek dahi, bu gerçeği kendi fe
nom eni içinde anlamaya çalışmak ve onun her ne 
olursa olsun bir şekilde varolacağını kabullenm ek
tir. Bir Am erikan Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin 
ifade ettiği gibi, “30-40  yıl önce Komünizmle ilgi
lendiğimizden çok daha fazla bugün İslam’la ilgilen
mek zorundayız.” Eğer bu meydan okumayı kabul 
edersek, peşinden gelecek yeni aşama dini nasyo-
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nalizm in hangi cephesine karşı duracağımızı veya 
hangi cephesiyle beraber yaşayabileceğimizin de
ğerlendirm esini yapmaktır.

Bu değerlendirm eyi yapmak için kendisiyle b e
raber yaşayamayacağımız veya yaşayabileceğimiz 
yönlerin bir listesini çıkarırsak m uhtem elen ilk lis
te oldukça kabarık olacaktır. Çünkü tabii olarak bu 
hstede halkı tavlama (demagoguery), diktatörlük, 
Amerika’yı şeytan olarak görme eğilimi, Batı m e
deniyeti düşmanlığı, şiddet ve hoşgörüsüzlük m ut
laka yer alacaktır. Listede yer alacak bu maddeler, 
içlerinde şahsen benim  de bulunduğum  pekçok 
Amerikalı için global toplumun parçası olm ak is
teyen herhangi b ir toplumda varlığım kesinlikle 
kabullenemeyeceğimiz ve bunlarla beraber asla ya
şamak zorunda olmadığımız niteliklerdir. Bereket 
versin ki dini nasyonalistlerin büyük çoğunluğu da 
bu tür eğilim lerin kendi ideolojileri için b ir temel 
olm adığını ve bunların  kendileri tarafından da kı
nanacağını vurgulamaktadu'. Bu sebeple dini nas
yonalizme karşı en etkili yöntem yanlış değerlen
dirm elerle karşı karşıya kalan dindar m üslüm an- 
1ar, Hindular, Sililer ve diğer dini nasyonalist grup
ların, zaman zam an yaptıkları eleştiriler gibi, bu 
toplulukların kendi içlerinden gelmesidir. Her şeye 
rağmen yine de Birleşm iş M illetler ve diğer ulusla
rarası kuruluşlar her türlü insan hakları ihlalleri ve 
bir takım  sorum suz davranışlar içinde bulunan 
uluslararası hareketlere karşı uyanık olm ak zorun
dadırlar. Kendisiyle beraber yaşayabileceğimiz di
ni nasyonalizm in çerçevesi bu hareketlerin önem h 
temel değerlerini ihtiva edecektir. Bu çerçeve dini 
nasyonalistlerin tarihi kök ve geleneğinin ve ahlaki 
toplum sal kurum lardaki ısrarlarının hoşgörülm e- 
siyle başlamalıdır.

Poütik Batı düşüncesinin, ulusal toplum ların 
ahlaki toplum lar olduklarına dair tasavvuru, iler
leme sürecinde sık sık zarar görmekte ve dem okra
tik yöntem in ayrıntıları arasında kaybolmaktadır. 
Şunu anlamalıyız ki dini nasyonalistlerin beraber 
yaşamayacağımız fakat hoşgörm ek zorunda oldu
ğumuz bazı durum ları mevcut olabilir. Bu durum 
lar bize pohtik geleneğimizde tekrar gözden geçir
memiz gereken ahlaki bir boyutun olduğunu da 
hatırlatabilir.

Bu İki liste yanında bir üçüncüsü daha m evcut
tur. Bu üçüncü liste bize kendisiyle beraber yaşaya
mayacağımız fakat onunla beraber yaşamayı öğ
renm ek zorunda olduğumuz dini nasyonalizm in 
bazı yönlerini sunar. Bunlar bizim  nasyonalizme 
bakışımız ve onların bize bakışı arasm daki temel 
ve kadim farklılıklardır. Bilinmeli ki bu farklılıklar 
gelecekte de sürecek olan anlaşmazlığın kaynakları 
olmaya devam edeceklerdir. Bunların birincisi, b e
şeri kanunlar ve demokratik kurum lar karşısında 
dini m illiyetçilerin ilahi haklar konusundaki dire
nişleridir. Onların bu düşüncesi, bizim  “dünyevî 
meselelerde asıl güç akıldır” düşüncemize meydan 
okumaktadır. Bir Budist rahibin de ifade ettiği gi
bi eğer tanrısal haklar kanunlara itaat konusunda 
insanlara “ahlaki bir motivasyon” olarak yardım 
sağlayacaksa onların iyi olduklarını düşünebiliriz.
Fakat dini milliyetçiler, dini kurallarla çelişen se- 
küler kanunlara itaat etmeyi reddederlerse böyle 
bir şeye taraftar olmakta epey zorlanırız. (Bunun 
bir örneği, Ocak 1992’de Büyük Britanya M üslü
man Parlamentosu liderlerinin kendi kurum larm ı 
oluşturm ak için yaptıkları çağrıdır.)

Problem li listedeki ikinci önem li husus ise “ba
zı topraklar sa
dece bir dine a it
tir” varsayımıdır.
Ö rneğin Suudi farklar vardır. Bunların birinci-
Arabıstan ve T ı beşeH kanunlar ve de-
bet gibi bazı ül
keler için bu du mokratik kurumlar karşısında
rum  söz konusu- milliyetçilerin ilahi haklar
dur. Tabii ki ül
kelerin büyük 
çoğunluğu içinse 
böyle bir durum 
söz konusu de
ğildir. M ü slü 
m an, Budist ve 
Hindu yurttaşla
rın, hakim top 
lum tarafından kabul edilecekleri ve hoş görüle
cekleri sürekli tekrar edilmesine rağmen realite 
budur. En iyi şartlarda bile bu insanlar azınlık o l
duklarını hissedeceklerdir. Batılı ülkelerin de için-
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Bizimle onlar arasmda temel

konusundaki direnişleridir. 
Onların bu düşüncesi, bizim 
"dünyevf meselelerde asıl 
güç akıldır” düşüncemize 
meydan okumaktadır.
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de bulunduğu her ülke bir şekilde azınlık gruplara 
sahiptir ve b ir  nasyonalizm in peşinde gitmektedir. 
Tabiatı gereği seçkinci olan milliyetçiliği kabul et
m em iz zor olacaktır.

Sürekli m evcu t olacak üçüncü bir problem ise 
dini nasyonalizm i toplumsal değerler coşkusudur; 
bu coşku baskısını bireyler üzerinde sürekli hisset
tirecektir. Ö rneğin  Am erika nın bireyselliğe taptı
ğını söylem ek hiç de yanlış değildir, ki bunu en gü
zel şekilde “kovboy” ve “yalnız m aceracı” temsil et
mektedir. D in i nasyonahstler ise grup bağhlığını 
bireysel hakların ve bireysel başarıların çok üzerin
de değerlendirm ektedirler. Bu iki tarafın farklılık
ları özellikle ahlaki sahada çok barizdir. Batı tarzı 
yönetim ler içkiyi, kum arı ve seks yayınlarını kolay
ca kabul ederken bu durumu İranlı mollalar, M ı- 
sırh şeyhler ve Budist rahipler “Batı'nın çöküşü” 
olarak değerlendirirler. Bir diğer örnekse Salman 
Rüşdi olayıdır. Şeytan Ayetleri yazarının Ingiliz 
hüküm eti tarafından korunm ası, B atı’da bireysel 
haklar ve konuşm a özgürlüğü alanında “onurlu bir 
tavır” olarak değerlendirilirken aynı durum İslam 
ülkelerinde ise “sosyal sorumsuzluk” olarak değer

lendirilmiştir.
------------------------------------------------------- D ini nasyo-
Seküler politik düzenle uzlaş- nalistler sekü

ma, bazı din taraftarlarını ulu-
lere göre birey-

sun, dini prensipler üzerine
temellendirilemeyeceği dü
şüncesine sahip kıldı. Bu ne

denle dini muhalefet yeni 
aşamasında, politik düzenin

sel hakların ge
nişletilmesi ko
nusunda daha 
is te k s iz d ir le r . 
Ç ünkü birey
sellik düşüncesi
din i nasyona-

daha radikal bir değişimini ve- lizm in tem el

ya kamusal hayata dinin zorla oluş
turan “bir mil-

sokulmasını hedefleyebilir. kendisini

oluşturan top- 
lu m sal-k o llek -

tif  ahlaki değerleri yansıtm alıdır” düşüncesine kar
şı çıkmaktadır. M odern seküler nasyonalizm mu- 
hahf bir düşünceden yola çıkar ve politik düzenin 
tem eli olarak toplum sal bir sözleşme etrafında bir

araya gelen fertleri m uhatap alır. Bu nedenle sekü
ler nasyonalistlerin gündem inde “bireysel hakların 
k oru n m ası”, “top lu m sal değerlerin süreklili- 
ği”nden çok daha fazla yer alacaktır.

İki grup arasında varolan bu derin farklılıklar 
şuna işaret etmektedir. D in i nasyonalizm ideoloji
si ve ulus-devlet yapısı arasında b ir sentez m üm 
kün olm asına rağm en (ki bizim  bu kitapta da is
patlamaya çalıştığımız budur) dini ve seküler poli
tik ideolojiler arasında suni b ir uzlaşma sağlana
bilir. Am a şu bilinm eli ki id eolo jik  anlamda yeni 
soğuk savaş sürecektir. Herşeye rağm en zamanla 
beraber olarak varolm a im kanı, suni de olsa, geli
şebilir. Bu tam am en dini nasyonalistlerin bir düş
m an olarak seküler Batıya saygı duyup duymama
larıyla veya tam  tersi bizim  onlara saygı duyup 
duymamam ızla doğru orantılıdır. Bu nedenle asıl 
sorun, onların ve bizim  değişip değişmeyeceğimiz 
sorunudur.

Bu konuda dini m illiyetçilerin m üsbet olduğu
na dair bazı işaretler mevcuttur. 1992’de Tacikis
tan’da gerçekleşen darbenin İslam cı liderleri, Ba- 
tı’yla bağlar kurm a konusunda istekli olduklarını 
ilan ettiler. Aynı şekilde C ezayir’de 1992’nin 
başında İslami Selam et C ephesi’nin seçim başarı
sını kutlama esnasında parti’n in b ir lideri Batılı li
derlere ve M uhalefet partilerine karşı toleransh 
olacakları ve Batıyla devam eden ticari iÜşkilerin 
süreceği konusunda tem inatta bulundu. En katı 
dini devrimler bile zaman zaman yumuşamakta
dırlar. İran’ın yumuşam ası bunun bir örneği, Lüb
nan’daki Am erikah rehinelerin salıverilmesi ise bir 
başka örneğidir. Bazı gözlem cilere göre 1980 son
larındaki siyasal İslam i hareket “yeni bir safha’ya 
girmiştir. Bu safha şiddetten ziyade demokratik 
prensiplerle tanım lanabilir.

Herşeye rağm en dini nasyonalist hareketlerin 
yukarıda öngörülen süreci izlediğini söylemek 
peşin bir önyargı olur. Ö rneğin ihtiyatsız aşırılığın 
patlamasından sonra hoşgörüsüz tavır ve cüretkâr 
retorikte bir yavaşlama süreci meydana geldi. Bu 
çalışmada dini nasyonahzm le ilgih olarak benim 
izlenim im  bu olgunun sanıld ığ ı kadar basit 
olm adığı ve karm aşık bir yapısının bulunduğudur.

Bu nedenle ileride ne olacağını söyleyemeyiz.
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Bu yazının kaleme alındığı zaman 
(1993) dini nasyonalizm hareketleri 
mevcut sektiler düzenlere alternatif 
olabilecek sınırlı oranda başarıya sa
hiptir. Bu hareketler bazen çok sert 
bir şekilde bastırıldılar. Sri Lanka’da- 
ki radikal JU P hareketinin ordusu 
(The Inhalese) 1990 askeri harekatıy
la büyük oranda yokedildi. Aynı şe
kilde Mindistan’da pekçok isyancı Sih 
1991-1992’de olduğundan çok daha 
çirkin ve şiddedi b ir şekilde uzun bir 
savaşın içine çekildi ve öldürüldü.
Diğer yandan şiddet taraftarı olmak 
ve ayrılıkçılık, F ilis tin ’deki rakip 
İslamcı ayrılıkçıların ve L übnan’daki 

Sünni m üslüm an ların  da içinde bulunduğu pek
çok hareketi zayıflattı. Aynı şekilde Ukrayna’daki 
iki nasyonalist kilisenin birbirine karşı yaptığı 
muhalefet ikisinin de karşı olduğu Sovyetler B irli
ği ve Slalin dönem inin Rus kültürel etkisine karşı 
yaptıkları m uhalefet kadar şiddetli oldu.

Pekçok dini hareket, taraftarlarının baskı altına 
alınmasına ve fikirlerinin devletin resmi ideolojisi 
içinde asimile edilm esine rağmen başarıya ulaştı. 
Sri Lanka daki radikal hareket tam am en değil kıs
men yıkılabildi; çünkü ılımh dini nasyonalistler 
hükümet politikaları tarafından sakinleştirildi, d i
ğer ülkelerde ise siyasi parti oluşumları içinde asi
mile edildiler. Örneğin, M ısır’da M üslüman K ar
deşler, Cezayir’de İslam i Selamet Cephesi, Hindis
tan’da Hindu BJP. Böylelikle mevcut politik siste
me adapte edildiler. Fakat bu politik adaptasyon 
her zaman kolay olm adı. Bu nedenle söz konusu 
partiler, zaman zaman illegal ilan edildiler. Bu yüz
den adaptasyonlar kısm en başarıh olabildi. Seküler 
politik düzenle uzlaşma, bazı din taraftarlarını, 
ulusun, dini prensipler üzerine tem ellendirileme- 
yeceği düşüncesine sahip kıldı. Bu nedenle dini 
muhalefet yeni aşam asında, politik düzenin daha 
radikal bir değişimini veya kamusal hayata dinin 
zorla sokulmasını hedefleyebilir.

Dini nasyonalistler sadece İran, Sudan, Afga
nistan, Tacikistan ve Nikaragua’da başarılı devrim 
ler gerçekleştirebildiler. Fakat bu ülkelerin özel
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halleri sebebiyle bu devrimlerin genele yayılması 
çok zordur. Bu örnekler zaman zaman devrimci 
rejim lerin dogm atik ve otoriter eğilimlerini gös
terdikleri için korkutm aktadırlar; bu korku özel
likle dini alana özgüdür. Ama aynı zamanda 
İran’daki gidişat şunu göstermiştir: D ini nasyona
listler tarafından şekillendirilen bir devlet politik 
anlamda farklı bir tarz olarak değerlendirilebilir ve 
bu tarz değişebilir de.

Bir diğer problem ise bizim kendi duruşum u
zun değişip değişmeyeceğidir. Tam burada şunu 
hatırlatm akta fayda var. Dini nasyonalistlerin tav
rının arka planında yatan, büyük oranda, Batı’nın 
soğuk savaş çerçevesindeki kibri ve kendilerine 
karşı takındığı hoşgörüsüz tutumdur. Eğer onların 
en azından bazı tavırlarına karşı saygılı olduğum u
zu görseler, muhtem elen, onların m uhalif tavrı 
daha yumuşak olacaktır.

Şu bir gerçektir ki, kendi hoşgörüsüzlüğümüzü 
itiraf etm ek, bizim için bir başkasının hoşgörüsüz
lüğünü ortaya koymaktan çok daha zordur. “Afri
ka’da İslami nasyonalizmin yayılması” konulu bir 
seminere katılmıştım . İngiltere’de eğitim görmüş, 
geniş kültürlü bir Hristiyan olan Sudan’ın eski bir 
büyükelçisi kendi ülkesinde M üslüm an nasyona
listlerin hoşgörüsüzlüğünü gösteren bir örnek ver
mek istedi. Dediğine göre, vatandaşlarından birisi 
Sudanlı Hristiyanların ve geleneksel Afrika dini 
taraftarlarının “İslam’ın üstünlüğü”nü niçin kabul
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etm ediklerin i öğrenm ek istemişti. Fakat büyükel
çinin ses to n u  öylesine garipti ki kendisinin de 
söylediklerine inanm adığnı gösteriyordu. Ona gö
re İslam asla sekülerizm, H ristiyanlık ve geleneksel 
Afrika değerlerinden nitelik ve değer açısmdan üs
tün olm azdı. İlk cevabım büyükelçinin şok edici 
duygularıyla ilgili konuşm ak oldu. Bizim  kendi gö
rüşlerim iz karşısında İslam’ın asla üstün olamaya
cağını söylem ek gibi akıl almaz bir faraziye kendi 
hoşgörüsüzlüğüm üzün bir ifadesiydi. Eğer o böyle 
b ir şeyi m üslüm an bir dinleyici topluluğuna söyle
miş olsaydı, böyle bir kitle onun ve benim  bu tür 
saldırı hislerim izi asla tasvip etmeyecekti.

Ç oğum uz için tek zorluk sadece bir başkasının 
dinini kabul etm e meselesi değildir. Zorluk, aynı 
zam anda d ini nasyonalizm fikrini kabul etme m e
selesidir: D in  bir ulusu ve onun tem el değerlerini 
tanım layıcı b ir  role sahiptir. Batı seküler nasyona
lizm inin arka planındaki tarihi bir gerçek olması
na rağmen bu  miras büyük oranda ihmal edilmiş
tir. Eğer din. Batı toplum larında çok daha önemli 
bir güç olsaydı biz belki de dini önem li bir unsur 
olarak kabul eden toplum ları daha kolay anlayabi
lecektik.

Zam an zam an Am erikan kamu hayatında di
nin daha ak tif rol oynaması gerektiği çağrısını ya
pan birilerini işitiriz. Bunun sebeplerinden birisi 
M ahatm a Gandhi nin Batı muhayyilesine yaptığı 
çağrıdır ki kam usal alana bir ahlak ve ruhsal bilinç 
getirmiştir. 20. yüzyılın başlarında yazdığı “Hind 
Swaraj, or In d i
an H om e R u- 
le”da da b elirtti
ği gibi Batılı p o
litik  kültürdeki 
ruhsal değerle
rin eksikliği yü
zünden m odern 
m edeniyet ve 
onun ulus dev
letleri h asta
lıklıdırlar. Pek- 
çok Batıh da bu 
düşünceyi pay
laşmaktadır. Re-

JUERGENSMEYER Dini Nasvolanizm

inhold N iebuhr da bu tarz düşünenlerden birisi
dir. Kendisi Jim m y Carter ve Jeane Kikpatrick gibi 
çeşitli Am erikan politikacıları tarafından saygıyla 
anılan ve 1940’lardaki Roosevelt hüküm etini etki
leyen Am erikan Protestan ilahiyatçısıdır. Ana tez
lerinden birisi, mutlaka ulusların belli ahlaki yeti
leri olm ak zorundadır. İddiasına göre bunlar ulus
lara has olm ak zorundadırlar. Çünkü tabii olarak, 
ihtiva ettikleri bütün bireylerin çıkarlarının bir 
kolleksiyonundan başka bir şey değildir, Aynı za
manda N iebuhr şunu da ilave eder. Din politik or
ganizasyonlara yardım ederek onları cemiyet için 
daha uygun hale getirebilir. Yani aşırı çıkarcı bazı 
özellikleri törpüleyebilir ve insanları “yüce ve te
m el” müştereklere yönlendirebilir.

Diğer yandan Gandhi ve Niebuhr kamu so
rum luluğu ve dini bütünleştirm ede yeterli model
ler ortaya koyamadıkları için kusurlu kabul edile
bilirler. Ama yine de G andhi’nin kendi pozisyo
nunda çok da başarılı olduğu söylenir. Ainslie 
Em bree’nin de ifade ettiği gibi “Gandhi nin dini 
term inolojiyi kullanm ası -ki tabii olarak Hindu
izm olacaktı- Hindular ve m üslüm anlar arasında 
şiddet ilişkilerinin gelişmesine sebep olabilir hem 
de onun kültürel politikalarının yapısı kolayca B a
tıya taşınamazdı.

N iebuhr’a gelince o da yeterince başarıh kabul 
edilmeyebilir. Dinden kaynaklanan değerleri tak
dir etm esine rağmen, politikaya gelindiğinde tam 
bir seküler liberaldi. En büyük korkusu, ulusların

çok dindar olm a
sı ve güç ve aza
m et hayalleriyle 
bunun birleşme- 
siydi. Niebuhr’un 
en çok ilgilendiği 
şeylerden birisi 
dinin ve diğer ah
laki ideal “hayal- 
leri”nin oynaya
bileceği yıkıcı 
roldü. “Hayal 
tehlikelidir, çü n
kü korkunç fana- 
tisizm i harekete
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geçirebilir. Bu nedenle 
m utlaka hayal aklın 
kontrolü alUnda olm a- 
lıdü'” diyordu. Bunları 
diyordu fakat aşırı bir 
karşı tepki için de uya
rıda bulunuyordu: “Po
litik hayattan dini çok 
uzak tutm ak m ükem 
mel bir toplum un güzel 
hayallerini de kararta
bilir. D in i m uhayyile, 
yaratm anın gücüdür.
İnsan sadece ümit ede
bilir. Birşey ortaya çık
m adan önce akıl onu 
yıkmamahdır.”

Acaba Niebuhr’un 
karanlık hayali gerçek
lenme imkanı bulabile
cek mi ve akılla din bir
milliyetçilik kucağı içinde kendi aralarında savaca 
tutulacak mı?

Çünkü bugün dini ve seküler nasyonalizm ara
sında ideolojik seviyede bir uzlaşma söz konusu de
ğildir. Hatta mevcut durum u ilerde daha kötü ola
rak yorum lam a ve eski soğuk savaş düşmanlığının 
yeniden tesisi müm kün görülebilir. Orta Asya’dan 
Güney Asya, O rta Doğu dan Afrika’ya kadar uza
nan birleşik bir dini bloğun ortaya çıkışını birileri 
varsayabilir. İslam’ın Am erikan korkusunu kışkırt
tığı ve bu korkunun tasarrufunda olan bir nükleer 
silah deposuyla birlikte eski Sovyeder Birliği’nin 
yerine geçtiği ve seküler Batıyı global bir düşman 
olarak gördüğünü varsayalım.

Böyle b ir  çatışm anın Avrupa ve A m erika’daki 
yeni d ini radikallerin yükselişiyle birleştiğini bir 
düşünün. Yükselen yeni d in i radikkaller sadece 
politik  o larak ak tif H ristiyanları ihtiva etm eye
cek, aynı zam anda ülkelerinde bulunan taraftar
larını destekleyen M üslü m an, H indu ve Sililerin 
yeni göç etm iş topluluk üyelerini de içinde b a 
rındıracaktır. Ayrıca kültürel nasyonalistlerin Ja
ponya’ya ve Uzak D oğ u n u n  bir başka ülkesinde 
oluşan bir kültü de Batıya karşı yeni bir düşman

birliği oluşturabilir.
D ini ve seküler nas

yonalizm arasında dün
ya çapında eğer böyle 
bir çatışma vuku bul
mazsa biraz daha ümidi 
olabiliriz. Böyle bir du
rum dini nasyonalisüe- 
rin b ir diğeriyle birleş
me konusunda yetersiz
liklerin i gösterecektir.
Bu durumda onlar da 
seküler dünya ile eko
nomik ve politik olarak 
uzlaşmayı arzu edecek
lerdir. Dolayısıyla dini 
ve seküler nasyonalist
ler arasında gönülsüz 
de olsa bir hoşgörü geli
şebilir, herbiri bir diğe
rini kendi haliyle takdir 

edebilir. Bir tarafta toplumsal değerler ve ahlaki 
vizyon, diğer tarafta ise bireysellik ve adaletin ras
yonel kuralları. Herşeye rağmen her iki taraf da 
m odern çağa cevaptır ve onun ürünüdürler. vSri 

Lanka, Hindistan, İran, Mısır, Cezayir, Afganistan, 
M oğolistan, Orta Asya, Doğu Avrupa ve diğer yer
lerdeki bağımsız uluslar dini bir tabiatın nasyona
lizm i konusunda tecrübelidirler. Bu uluslar dini 
bir yönetim in çok eski fikirlerini tekrar diriltm ek
ten çok uzaktırlar. Onlar yeni şeyler yaraüyorlar:
D in ve seküler devlet arasında bir sentez, kültürel 
kim lik ve dini olarak onaylanmış eski m onarşilerin 
meşruluğu arasında bir birleşme ve dem okratik 
ruh ile modern endüstri toplumunun organizas- 
yonel birliğinin bununla birleşmesi. Bu kom binas
yon ortalığı karıştırm a olarak telakki edilebiHr 
olmasına rağmen dinin mutlakçıhğı m odern poli
tikaların gücüyle uyum sağlayabilir. Eğer dinin 
bahşettiği meşruluk olmasa dünyanın bazı bölge
lerinde dem okratik süreç de işleyemez. Bu bölge
lerdeki yeni dini devlet gemilerinde dem okrasinin 
temel niteliklerinin taşınabilmesi için dinin verece
ği meşruiyet gereklidir.

Çev: Şakir A ltıntaş

Dini Nasvolanizm JUERGENSMEYER
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i  KAPAK

Helsinki Gerçekten Nihai mi?
Cinayeti Gördüm/İki Şehrin Hikâyesi/ Karanlığa Kadar Bekle/ 

ve Işıklar Sönünce Neredeydin?

Selahaddin Ayaz

*  nsanlar! Bilin ki, alnınıza sava  ̂yazıldı. Bundan

I  hiçbir, ama hiçbir kaçt  ̂yolu hulamayacaksımz! 
İnsanlar! Biz sizi her ırk ve milliyetten yarattık 

ki bakalım nasıl bir^eymij tamama! Bakalım tanışa
rak mı tanışmadan mı döneceksiniz.*

Batı’ya göre Arapların Tanrısı, Ehl-i Sünnet’e 
göre Musa'nın ve Mııhammed’in Rabbi, Mutezililre 
göre Rahh El-Kuran böyle diyor. Ve devam ediyor: 
'‘Yeryüzünde (insanı âmir ve) Allah'ı nâçâr asla hu- 
lamayacaksımz! însan yaratıldı da başıboş mu bıra
kıldı, sizce? Yoksa insan her istediğine nâil olacağım 
mı vehmediyor, kendince!?’'**

II. Dünya Savaşı öyle korkunçtu ki, Hıristiyan 
Alem’in tüm  maddi, fizik ve entellektüel takatine 
malolmuştu. Babalar eve dönemiyorlar, sirenler 
susmuyor ve anneler çocuklarını, sirenler gibi ağ
layan çocuklar annelerini yıkıntılar içinde arıyor, 
arıyorlardı -ve bulamıyorlardı!

Neyse, olan, Hıristiyan Hesaplaşması’nm  nere
sinde bulunduğu hep m eçhul kalacak olan Japon
ya'ya oluyor, kim senin tanışmadığı, Fujiyama m ef
tunu (onunla arm an) b ir halk, Kur’an’daki zar pat
latıcı sirenin bir versiyonu ile, tanımadığı savaşın 
tanımadığı aktörlerinin tanımadığı azabını tadı
yordu.

Japonya’da denenen A (atom ) başarılı olunca,

Almanya teslim oluyor ve Hıristiyan Hesaplaşması 
(Showdown) sona eriyordu. Çünkü Amerika, Av
rupa’daydı ve Am erika m n Avrupa’da ne aradığı, 
kim lerle tanışm ak istediği de asla ve asla bilineme
yecekti.

C hurchill’in bir ricası, korkunç bir silahın, ta
rihin en kahhar gücünün tanınm asıyla sonuçlanı
yordu. En ufak çıkarı bulunm ayan Amerika Birle
şik Devletleri, Nazizm denen bir Anti-İngiliz belâ
yı defetm ek için Afrika’larda bile savaşıyor. Savaşı
yor, savaşıyordu. Herhalde D ante’nin Îlâhî Komedi 
dediği şey, bu idi.

İngiltere de Fransa da Demokrat değildiler, İn 
giltere Krallıktı, Fransa da Cumhuriyet idi. İtalya 
m ükem m elen Nasyonalistti. Ancak İtalyan milli
yetçiliğinin adı İtalyanca idi: Faşizm. Rus istilâsı 
sözkonusu olsa. Am erikan vatandaşının tabiriyle 
‘Kızıllarla Savaşıyor olurdunuz; ama durumun 
öyle olmadığını, Stalingradlılar çok iyi biliyorlardı: 
“900 Gün” boyunca gördükleri tek ders bu idi!...

Am erika çabuk toparlanıyor ve “Afedersiniz, 
galiba benim sorunum Demokrasi Düşmanları ile 
ilgili, müsaadenizle!’' deyip, Kore’ye yollanıyordu. 
Yani acaba Kore Parti kelim esini biliyor muydu? 
Yoksa Atom ’un atıldığının ertesi günü Korecesini 
mi bulmuşlardı? Öyle ya, Parti olmadan demokra-
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si olmaz, en fazla cum huriyet olur ki, cumhuri- 
yet’in Am erikancası yoktur, İngilizcesi ise Fransa 
anlam m da bir kelimedir. İngiltere’de kim e cum 
huriyet’ deseniz, “Yahu bırak şu pis herifleri!” der, 
yani Fransızları!...

Am erika’da Cum huriyet, Eflatun’un (Plato) 
öteki adıdır ve m üstearı diye geçer. İldnci anlamı 
da, geri kalm ış ülkelerde hergün yeniden girişilen 
yönetim deneyimleri’dİL Daha doğrusu, hüküm et 
(yani yönetim ) kavram ının olmadığı yerdeki fiilî 
hâle A BD ’de ‘cum huriyet’ adı verilir. Meselâ İran, 
mesela Libya, Suriye, Türkiye, Mısır, Cezayir hepsi 
Am erikah’ya göre Cum huriyet’tir yani omda, yöne
tim diye birşey, kat’iyen yoktur ve asla olamaz!... 
A BD ’de cum huriyet. Eflatun demek değilse, en bü 
yük hakarettir. Am a en büyüğüdür, 
tüm  hakaretlerin! Kendini yönet
mekten aciz m illet demektir ki, ves
ayetine de değmez.

Yahudi Devleti kurm a güdüsü 
yani güçlüler güçlüsü, alim ler alimi 
ve zenginler zengini İsrail, Birleşmiş 
M illetler’in kurulm asını da temin 
ediyordu. İsrail, '‘Bana toprağım!” 
diyor ve savaş korkusundan zangır 
zangır titreyen Hıristiyanlar, “Evet, 
artık sava  ̂olmasın!” diyorlardı.

Yani b ir Alarm Sistemi kurulma
sının peşindeydi, İsrail dışındakiler, 
bir Erken Alarm Sistemi, h iç olmaz
sa, ne olur!..

BM , Hıristiyan Haberleşme Merkezi idi tabii de, 
çok pastel kalmasm diye, devler tutuşunca dalgala
nan zavallılara da sandalye tahsisine başlanmıştı. 
“Otursunlar, canlan sıkılmasın!” Ddha sonraları bu 
sandalyeler, petrol nedeniyle başka bir anlam yani 
nihayet b ir anlam  kazanacaktır:

Bunların bir kısmı savaşırsa, ABD yani Başkan 
uluslar topluluğuna vaadettiği petrolü vaadettiği 
gün ve saatte teslim edemez! Aman, nolur!”

ABD için B M  geride kalmıştı. Avrupa kapışm a
sına niye katıldığını herkes biliyordu, ama kendisi 
bilmiyordu! Cumhuriyet dese, ayıptı. Demokrasi 
dese, yoktu! Parti kavramı Amerika demekti, o da

kongre ve senato biliniyor olamayacağına göre.
Atom demekti. Yani Cum huriyetçilerle D em okrat
ların “Amerika bize yeter-Hayır, dünyaya da açıla
lım” tartışması biryana, adlan bile kongre ve sena
to gibi meçhuldü.

Am erika Kore’ye ulaştığında, aslında istim halâ 
gelmemişti, ama meselâ şöyle denemez miydi? Bü
tün istilacılara karşıyım ve rica ve davete hemen ica
bet ederim!

Cidden ve gerçekten, başka açıklaması olam az
dı. Koreliler tam karşılarında patlayanın Amerika 
mı Atom m u olduğunu bilemiyor, ayırdedemiyor- 
lardı, ama bu Atom adlı yahut Amerika adlı ülke
nin, “Dünyanın babası ve şampiyonu!” olduğunu.
New York'daki bir binadan geçerken (BM ) iyi kötü

Helsinki Gerçekten Nihai mi? AYAZ

işitm işlerdi. İlk ricacının yahut m ünacaatçm m  
Churchill olduğunu da belki öğrenmişlerdi, herkes 
unutm am ış idiyse.

Oysa, Ruslar da davetle Kore’deydiler. Koreli 
entellektüeller, bu geri kalmış Asya ülkesinin ancak 
Sosyalizm ile adam olabileceğine kendileri hür oyla 
karar vererek, çağırmışlardı adamları. O nedenle 
de, Am erika Birleşik Devletleri yani Beyaz Saray, 
birden Anti-Kom ünist; o da ne olabilir mesela, ya
ni karşıtı, kamil zıddı ne olabilir, liberal olmuş olu
yorlardı.

Kelime bulunmuştu: ABD müdahale m ekanik
lerinin mantığı liberalizmdi (hürriyet rejim i, özel 
mülkiyet, hür teşebbüs, basın hürriyeti, vs...).

A BD  bu mantığın evvelemirde sahibi imiş gibi
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AYAZ Helsinki Gerçekten N ihai mi?

yahut id eolo jik  bazda tek mücadele M arxism  de
ğilmiş gibi, m üdahalelerim , karşısmda Rusya’yı 
bulsun bulm asın , sürdürecekti. Neyse ki Rusya da 
bu zıtlaşm ayı hem en benim sem işti. Soğuk Savaf 
yami Propaganda Savacı başladı. Artık, savaş sürek- 
h idi. Ebedi idi.

D om ino. Oyunun bir adı da bu idi. Kale ver, 
kale al! İyi am a, iki gücün hiç garipsemediği çok 
garip bir durum , hep sürecekti: İki gücün aynı an
da davetiye alm adığı, tek geri kalmış ülke yoktu! 
Bütün çıkarları ise, Avrupa’nın ikisini birden unu
tarak, “Onlar oyun oynasın, biz bir de birleşmeye 
bakalım, zira BM Erken Uyan Sistemi yetmez. Ayrı
ca bu ikisi, tekrar kapışacak olursak, bize engel ola
cak güçler falan da değil” demesiydi.

Savaş Suçu Ne Demektir?

Bu ikisinin gezmesi bitmez, diyen Avrupa’nın derdi 
bambaşkaydı. Tüten kalıntılar! Ve savaş suçlan, 
Nünberg D uruşm aları, Rosenbergen, hıyanet dos
yaları, esir kam pları, işkenceler ve esir mübadelesi. 
İdeolojik suç yeni birşeydi ve sadece ve sadece İki 
Kafadarı ilgilendirebilecekti. Onlarınki çok tuhaf 
bir m antıktı. M arxistler Rustur, yani Amerika’ya 
ihanet etm işlerdir ve Am erika’nın esirleridirler ve 
liberahsüer Amerikalıdır, yani Rusya’ya ihanet et-

Sfalin, Roosevelt ve Churchill Yalta Konferansı'nda.

mişlerdir, yani Rusya’nın hakkı olan esirlerdir ve 
hangi ülkeden iseler, kendi hükümetleri tarafından 
durum a göre ikisinden diğerine gönderilebilirler

di, yahut müm asil muameleye tabi tutulurlardı.
3. Dünya ülkeleri başta olm ak üzere tüm 3. ül

kelerde hüküm ranlık (kendi yasasını yapabilirlik 
askıya ahnm ıştı. Am erika ve Rusya’nın bu baskısı 
ve talebi ne suç, ne ayıp, ne de m üdahale teşkil et
meyecekti. A rtık Devlet’e karşı tanım ı da yoktu. 
USA’a, yahut U SSR’e karşı suç vardı, işlenebilirdi, 
ancak. îşleyen, işletilen kaide artık hu idi.

Bu kavram Amerikalılara göre fazla ultramo
dern, fazla avangard bir kavramdı. Helsinki Nihai 
Belgesi ideoloji suçunu da son anda içermekle b ir
likte, esasen Savaş Esirlerine yapılabilecek (ve yapı
lamayacak) olan şeyleri (işlenceleri, tip ve süreleri, 
nihai kararı yani ölüm  zamanı ve yerini) kararlaş
tırıyordu. Açıklanan bölüm ünde, meselâ Savaş 
Esirlerinin Muadelet Şartı falan, aranmamalıdır. 
Belki 5 Doğu Alm an’a 1 Batı Alm an, 3 Rus’a 1 
Amerikalı, 7 Alm an’a, 1 İngiliz, vs.dir. Tabii ödene
cek m iktarlar olarak (ons altın cinsinden).

Sıkılm asınlar, otursunlar diye, Türkiye gibi 
ciddi m anada tanınm ayan ülkeler de zamanla im 
za sahibi oldular. Türkiye, yani b ir örnek vermek 
gerekirse, savaşa katılm am ıştı. Katılsaydı herhalde 
meselâ 100 T ü rk  karşılığı 1 Yunan serbest bırakılı
yordu. (Yani tazm inat m iktarı 100 katı olurdu 
adam başı ve ister al, ister öldürelim  demek olurdu 
pek tabii)!

BM  Teşkilat Yasası, “Birleşik Bir Dünya’ ide
alinden bahsetm ez ama bu anlaşılır. Bu tür bir ide
alin ise, global savaşlara engel olm ak gibi basit bir 
hedefi olam az ya, neyse! Salt İsrail’in kuruluşu için 
gerekiyordu desek, o da doğru olm az, cidden yan
lıştır. O halde, BM niçin kuruldu?

Bu soruyu soruş nedenim , Helsinki’ye imza 
atanların BM  üyesi oluşu, daha doğrusu BM  üyesi 
olan bir ülkenin, yeryüzünde herhangi bir masada 
duran herhangi bir belgeye imza atıp, sağsalim dı
şarı çıkabilişi!

Yani dem ek istiyorum  ki, H elsinki’nin evren
selliği falan yoktur; ancak BM  kanalıyla sağlanabil
mektedir. Peki, nedir B M ’nin esrârı?

Savaş Suçlarından İdeolojik Suça

Devler, basit b ir saikle aynı masaya oturmuş ol
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mayı gururlarına yediremeyeceklerdi. Dolayısıyla, 
mazbata eşliğinde düzenlenen gaye beyannamesi, 
acil arayışlara çok uzaktan, çok yüksekten seslenen 
lâfızlarla (phrasing) doluydu. Daha sonra herkesin 
aynı binaya şu ya da bu  sebepten doluşabilmesine 
de böylece, yani soyutluk (genelleme) düzeyi yü
zünden, m ecra açılm ış, sağlanmıştı, mahal bırakıl
mış, meydan verilmiş olmaktaydı...

BM Beyannamesi (daha önce de League o f  Na
tions diye denenm işti; Cemiyet El-Akvâm) yüzyı- 
hn tüm anlaşm alarına çatı teşkil ettiği için, başka 
sebepler de eklenince B M ’e bu yazıda hayli yer ver
mek gerekiyor. Başlanm ış herşey, her proje M ars
hall yardımı yahut Dünyanın Yeniden İm arı ve Ge
lişimi İçin Banka (IBR D , daha sonra M c Namara 
ile, Dünya Bankası) B M ’e maiedildiği gibi, başla
nacak her proje de B M ’deki ilgili masadan yürü
tülecekti.

Rusya’nın (Kızıl Saray, Moskova) kötü bir iti
yadı vardı ve Am erikalılar bunu bilmiyorlardı: 
Rusya, sanayileşmek için  devrim yapmış olsa bile, 
ki Amerikalılar hâlâ da öyle düşünüyorlar, yeryü
zünde Hz. M usâ’dan beri en anlaşılmaz işe kalkış
mışlardı: İdeoloji adına hareket ediyorlardı. A m eri
kan yönelim i açısından ise, müstevli ideoloji dev
leti, önce istikadır  sonra da her ne ise, odur.

Fakat, yurt dışına neden çıktığını asla b ilm e
yen, B M ’i kurduktan sonra hediye edip unutan ve 
Kore’ye geçen ABD, Kore’de Rusya’yı bu şekilde ta
nımayı kabul edecekti. Aksi takdirde, iyice tanım- 
sızlığa düşecek, yani delirecekti. Kendi tutum u
nun, kendi varlık çerçevesinin ideolojik adı ne ola
bilirdi? Kapitalizm! Hayır, hayır, hayır. Kapitalizm, 
Fransızca ve İtalyanca bir kelimedir. İngilizce’de 
böyle bir kelim e yoktur. Sermaye anlam ındaki ca
pital ile sonek ism yanyana getirilerek elde edilebi
liyor, fakat hiçbir Am erikah ya da İngiliz yazarken 
ya da konuşurken onu Fransa’daki, Rusya’daki, 
İtalya’daki anlam ından haberi olmadığı için, İngi
lizce’de de hiçbir anlam ı bulunmadığı için kullan
maz. Medlûlü itibarıyla Fransızca’daki (Türkiye’de 
de solun b ir m iktar tanıttığı) Kapitalizm, herhalde 
Liberalizm’d\. Yok, bu da olamaz, çünkü libera
lizm, bir döğa halinin de ifadesi olabilir. Peki, ne 
olacak?

Nihayet buldular. Democracy! Party System!
ABD artık birileriyle zıtlaştığında, rica ile, müna- 
caat ile, davetiye ile zıtlaşmayacaktı. O da İdeoloji 
Devleti olacaktı. Yoksa, Rusya onu çok zor durum 
lara sokacaktı. Mesela, Rusya ile zıtlaşmanın adı 
Avrupa’yı korum ak olsa, ABD elalemin eşeği o l
muş olacaktı. Oysa, Avrupa’yı Komünizmce karşı 
Demokrasi adına savunursa, hademe olmuş olm a
yacaktı.

ABD cidden çıldıracaktı. Sonunda çözümü 
buldular: Ben Rusya ile zıtlaşıyorum, çünkü gücü
me rakiptir yahut ne derseniz deyin, işte benim 
gücüme belki de alternatiftir! Tamam m ı, oldu 
mu? Ben güçlü rakip istemiyorum, onu mahvede
ceğim. Nedir? İdeoloji mi diyor, M arkxizm  mi, 
C om m unism  mi? Tam am , ben de güçlü, m uhte
mel bir rakibi, ideoloji ile hatta ideoloji adına (ya
ni insanlık adına), mahvedeceğim! Tamam mı, o l
du mu? Tam am , şimdi bir de Helsinki’ye gelsin, bir 
tokat da orada yesin? Ne diyor? Rus esirler Komü- 
nisfth, siyasi esir kategorisindedir. Tamam, o za
m an Am erikah esirler de Dem okrat’tır, ideolojik 
esirlerdir, onlar da siyasidir. O zaman ne olur? En 
az işkence gören esirler, Rus esirler ile Amerikah 
esirler olur. Yani “Hiç kimse inancından dolayı, 
gadr kahr ve ezâya maruz bırakılamaz!” Taımm, iş
te bu. Değil mi? Oldu mu? Yeterince soyut! Anlaş
tık mı, şimdi? Bütün uluslara, uluslar içindeki 
ekalliyetlere yani, pardon, ne diyelim, inançlara ve 
sair (etnik) ekalliyetlere, kabil-i tatbik değil mi?
Evet...

A-Syndrome (Atom Sendromu) başhğı altında
ki tüm  antlaşm alar (1945-1998 sonu) B M ’e gider 
yahut oradan türer, demiştik. Şimdi de şunu belir
telim: Helsinki Nihai Sözleşmesi de dahil tüm  ant
laşmalar, New York’da, Londra’da, Paris ve Cenev
re’de klozetleri o denli doldurmaktadır ki, ne Baş
kanı, ne de Fransız Kom iser (Sürveyan- Ü stm üfet- 
tiş) şöyle rahat rahat b ir def-i hacet eyleyememek- 
tedir. Ama ne var, şu var: Evet, ve BM'den yürütü
lürde!, o anlaşm aların tümü. Ne demek, yani? H e
men ilgili yapılar oluşturulur, kurullar, konseyler 
teşkil edilir yahut mevcut, nihayet hepsi B M ’de 
tescilli, uluslararası kuruluşlar, bunların şubeleri, 
tem silcileri, m üfettişleri, yan kuruluşları kanalm-
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dan, ahitleşm enin edime taalluk eden kısmı (icra
at, functioning) yerine getirilir. Yıllık toplantı ta
rihleri bellidir, olağanüstü çağrı şartları bellidir, 
toplanm a mevcut oranı belUdir, karar alma kaide
si (eşitlik, ekseriyet, vs...) bellidir, gündeme madde 
gönderm e adâbı, belirtilmiştir.

İn the Name of Benjamin Franklin 
(or Thomas Jefferson}/ Betijamln Franklin 

Adına, yahut Thomas Jefferson Adına

İnsan H akları Beyanna
m esi, A B D ’nin kuruluş 
y ıllarına rastlar. Neden?
Afrikalı işgücü yani pa
m uk işçileri yüzünden.
Bunun dünya ile ilgisi ne 
o lab ilir ki? Yani dünya 
Afrikah pam uk işçileri ile 
mi dolu k i, A BD ’den çı
kıp dünyaya malolsun?

A m erika’nın yıldızı 
sonsuz parlarken (A- 
Syndrome/Atom Sendro- 
mu) ve elde bir yandan te
sadüfen keşfedilen İdeolo
jik Rusya b ir diğer yandan 
da adeta üzerine konul
muş güzel bir izah varken.
Propaganda Savaşı, acil 
ihtiyaçlara hizmeten (esir 
m übadelesi) getirilm iş 
mübalağalı izahların (sa
vaş suçları ve işkence fel
sefesi), Am erikalıların ar
şivlerinde hala yeri olan 
Öz-Amerıkalı (Brand 
American) bir vesika ile 
pekâla devam ettirilebilir, 
o vesile A BD ’nin 2045’e 
kadar olan kısımda, avan
taj sağlam asını pekala 
sağlayabilirdi.

BM  nezdinde imzah, 
imzaları sayımh ve dö-

AYAZ Helsinki Gerçekten Nihai mi?

kümlü însan Haklan Beyannamesi, işte aslen H el
sinki’dir (Povv’s and Torture/Savaş Esirleri ve îş- 
kence) am a bağım sız da b ir belgedir. Bunun da y i
ne BM  nezdinde özel masası, müfettişleri, kurulla
rı, vs... vardır. Yani, konu artık ıç savaftu  (ülke içi 
çekişm eler). II. Dünya H arbi’nde değil de meselâ 
polisle çatışırken esir düşenlerdir. Öz budur. Polise 
göre, bu serseri mayınlar anarşist hatta teröristtir
ler (organize cinayet denm ek isteniyor, herhalde).

Kendi ülkesinde, kendi 
polisi tarafından kodese 
tıkılm ıştır, bu tuhaf herif
ler, neciyseler! Sıfatları, 
m ahkûm dur, mahpustur.

Türkiye yahut Salva
dor buna karar veremiyor 
işte artık: Benim  m ahku
m um  benimdir, suçunun 
adını ben verebilirim , 
TCK bilm em  ne! İşte, ar
tık biraz zor. Hemen m ü
fettişler geliyor. “Siyasi suç 
ayrımı yapın. Şu, şu, şu, 
sosyalisttir yani Rus’tur. 
O na göre!” deyip, çekip 
gidiyor. Bu arada hükü
m ete, Rus kime denir, 
îranh  kim e denir (yani İs
lâmî kesimden siyasi m ah
kumlar mecburen İr a n lı 
olm ak zorundadırlar) iyi
ce anlatıyorlar. TCK o ker
tede geçerli değildir artık. 
Musa’ya Rus muamelesi, 
Süleym an’a da îranh m u
amelesi (tabii ayrıntılı, ya
bancı, özel kameralı, liste
den) yapılıyor. Savaş, de
vam etmektedir. ■

Ylızar Kur’an’daki 2/216, 4/77 ve 
49/12. ayetlere gönderm e yapıyor.
'* Kıyamet sure.si 36. ayete gön
derm e yapılıyor. (Ümran)
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İNCELEME

Dünden Bugüne Devlet ve Siyaset

Kutsal Devlet’in Sahipleri

;diD Sevine

D evlet ve siyaset ilişkisinin dünden bugü
ne seyrini ele alacağımız bu araştırm anın 
yapılmasında şüphesiz ki 28 Şubat süre

cinin etkisi olmuştur. Türkiye’de Ozal’li yıllar ile 
başlayan sivil toplum , bireysel inisiyatif ya da bire
yin devlet karşısındaki hakları bağlamındaki kav
ram ların, bu süreçte yenilgiye uğradığını hisseden 
güçler tarafından yok edilmeye çahşıhnası, yeni ve 
tersine bir sürecin startın ı vermiştir.

28 Şubat elbette çok konuşulacak, çok tartışı
lacaktır. Ama hala devam eden tüm etkileri ile bu 
sürecin, devlet’in ve resmi ideolojinin bireyden ve 
bireysel özgürlük taleplerinden rövanş alma gayre
ti olduğu kesindir.

28 Şubat sürecinde kıskaca alınan tüm çevreler, 
iç dinamiklerle bu çem beri kırma yolunu henüz 
bulabilm iş değillerdir. A ncak dün varlığını doğru
dan çok açık olarak hissettirmeyen devlet ve ku- 
rum larm ın bu süreçte çırılçıplak soyunduğu bir 
gerçektir. Bu nedenle 28 Şubat en azından tanım 
lanabilir, teşhis edilebilir b ir olgudur. Bu mütevazi 
araştırm a çıkış yolu arayanlara, tedavi için gerekli 
olan teşhisi sağlamaya yönelik bir çabadır. Bugü
nün izlerini dünde ve kim i tabulaşmış, hiç sorgu
lanm am ış düşünce kalıplarımızda arama gayreti
dir. Biraz da kendim izi sorgulama cesaretidir.

Üstelik 9 Arahk’ta başlayan Avrupa Birliği sü
reci ile D evlet-28 Şubat ekseninin daha güçlü pro
jektörler altına alınacağı şimdiden belli olmuştur. 
Avrupa Birliği tartışm aları arasında geleneksel 
tüm  kurum larm  sorgulanması da tabiidir. Bu bağ
lamda Islam i değerlere önem veren çevreler açısın
dan ciddi tahliller yapmanın, vazgeçilmez sanılan 
kim i olguların tartışmaya açılmasının öncelikli za
m anının geldiğine de inanıyorum.

O sm anh’nm 700. yıhnda elimizdeki mirasın ne 
anlam a geldiğini ve Avrupa Birliği sürecinde neyle 
karşı karşıya geleceğimizi anlamak zorundayız. 
O sm anh ya m innettar olmamız, onunla ve kurdu
ğu medeniyetle gurur duymamız, geçmişimize ait 
devlet-siyaset olgularına eleştirel olarak bakabil
mem izi engellememelidir.

Türkiye bir yandan 1930’lardan kalan “tek par
ti- tek ideoloji” anlayışının hortlatılm ak istenm esi
nin sancılarını yaşarken, öte yandan da halkın yö
netim e katılma talepleri karşısında bocalıyor. S o 
rular hep aynı;

Sistem  çökebilir mi? Ülkeyi kara günler m i 
bekliyor?

Esasen bu mevcut ahşılmış kaotik ortam ın faz
la bir anlam ı bulunmuyor. Çünkü benzeri soru ve 
endişeler yalnızca bugüne ait değil. Biraz siyaset ve
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tarih ile ilg ilenen
ler toplum sal kaos 
ve siyasal krizlerin 
bu coğrafyanın  
adeta kaderi oldu
ğunu kolaylıkla 
anlayabilirler.

Ö zellik le Batı 
karşısındaki yenil
g ilerin ve so n ra 
sındaki m o d e rn 
leşm e çabaların ın 
başlam ası ile  b ir 
türlü bitm eyen ve 
günümüzde de sü
rüp giden anayasa 
ve sistem  ta rtış 
m aları d aha çok 
uzun yıllar gün
dem den düşecek 
gibi de görünm e
mekte.

Z ira Türkiye,
İngiliz Gladstone'\ın dediği g i b i bir geleceğin ülke
si” ve galiba daim a öyle kalacak.

Bir sosyal ve siyasal problem in tarihse] köken
lerinin bulunm am ası düşünülemez. Bu anlamda 
bugünün kaosunu ve bitmeyen tartışm alarını tah
lil edebilm ek, bu coğrafyadaki devlet-siyaset ikile
m inin tarihi seyrini doğru analiz edebilmekle ya
kın ilişkilidir.

U nutulm am alıdır ki bugüne, dünden geldik. 
Yarınlarda da bugünün izleri mutlaka bulunacak.

Bu araştırm a devlet-siyaset ilişkisinin bugünü
ne, dünün penceresinden objektif bir bakış am acı
nı taşıyor. Bugünde dünün izlerini ararken doğru- 
yanlış hükm ü ile ilgilenmeyeceğiz, üstelik dünün 
doğrularının bugün de doğru olması gerekmiyor. 
Tıpkı bugünün doğrularının ve mazeretlerinin de 
geçmişte bir anlam ı bulunm asının şart olmadığı 
gibi.

Bu nedenle okuyucularım ız, dün çok gurur
landığım ız ya da dahice bulduğumuz kimi kurum 
ve uygulamaların, bugünkü pek çok problemin ve 
haksızlıkların kaynağı olarak görülebilmesi karşı

SEVİNÇ Kutsal D evkt’m Sahivleri

Fatih Sultan Mehmet Han

sında şaşkınlığa 
kapılm am ahdır. 
Esasen konuyu 
ideolojik ve siya
sal saplantıların 
dışında ele abna- 
dan hiçbir neti
ceye de varama
yız.

T ü r k i y e 'y i  
yöneten kadro
ların içinde bu 
lunm ak isteyen
ler öncelikle bu 
ülkeyi ve onun 
siyasi tarihini 
(ideolojik kalıp
ların dışına taşa
rak) iyi tanım a
lılar. Tarih ve ta
rih in  değerlen
dirilmesi asla bir 
kavga ya da he

saplaşma aracı olmamalıdır. Tarih ideolojik sap
lantıların meşrulaştırılm a zemini de değildir. Tari
hi bir ders alınacak süreç olarak görm e yerine, 
onun kavgalarını sürdürürsek bugünü ve yarını da 
kurban ederiz.

Sahibi Olan Devlet

Siyasi sözlüğümüzde devletin sahipleri olduğu sık, 
sık telaffuz edilir. Özellikle her dönem deki demok
ratik hak taleplerinin karşısına birileri mutlaka 
devletin sahibi olarak dikilir ya da sanal bir devle
tin sahipleri kavramı ile taleplerin önü kesilmek is
tenir. Kimsenin akim a b ir siyasi argüman olarak 
devletin sahibinin m illet olduğu gelmez, gelemez. 
Çünkü sahihi olan devlet bu coğrafya’da bir tarihi 
realitedir. Yetmiş beş yıllık Cum huriyet ve yaklaşık 
elli yıllık biçim sel demokrasi bu varsayımı değiş
tirm em iş, değiştirememiştir.

Siyasi ve sosyal kabullerin kökeninde toplum- 
larm  tarihinden gelen derin izler olduğunu söyle
miştik. Ne Osm anlı, ne de Cum huriyet Türkiye’si
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bir nevzuhur, türedi olgular değildir. Her ikisi de 
devam eden b ir tarihin belirli bir aralıktaki süreci
dirler. H er ikisi de b ir öncekinin devamı, hepsi de 
geçm işin tüm ü ile ilintilidir.

Bu nedenle 2500 hatta 3500 yıl öncesine, Türk- 
lerin silahh b ir kavim olarak Kuzey Asya’da Aral 
Gölü ile Baykal Gölü arasmdald soğuk iklimde ta
rih sahnesine çıkışına kadar inm ek bir abartm a sa
yılm amalıdır. Türkler’in ilk m adeni silahları yap
mış, ceket ve pantolon giyen, denizden hoşlanm a
yan, ciddi, başıbozukluğu sevmeyen, disiplinli ve 
hiyerarşik anlayışlı b ir kavim olduğu biliniyor.

Türkler Hakan olarak Bozkurt sülalesinden 
prensi seçm işler ve bu sülalenin Bozkurt’tan türe
diğine inanm ışlardır. M Ö . 3. asırda Mete hanedam 
adı verilen bu sülale dışında hiç kimse hakan ola
rak Türklere hüküm ran olmam ıştır. Bu durum 
Hunlar’dan O sm anoğulları’na kadar bütün Türk 
hanedanlarını kapsamıştır. En azından böyle oldu
ğuna kuvvetle inanılm ış ve genel kabul görmüştür.

“İlk T ü rk  Devletinin ya birden fazla aşiret (u z )’in arala
rında anlaşarak birleşmeleri ile ya da güçlü bir aşiretin di
ğer aşiret ve boylan egemenliği altında toplaması ile ku
rulduğu sanılm aktadır. Siyasi birliği sağlayan aşiretin reisi 
han ya da kaan ünvanı almaktadır. Başbuğ olarak adlan
dırılan han şalısında tüm  devlet otoritesini toplam akta ve 
devletin gücü büyük ölçüde han m  gücü ile ölçülm ekte
dir. Öyle ki başbuğ’un otoritesini zayıflatan bir siyasi 
olay, örneğin bir yenilgi veya başbuğ’un ölümü ile siyasi 
birlik dağılarak devlet parçalanabilmektedir.
“G öktürkler, Uygurlar, Hıtaylar, Kırgızlar ve Moğollar 
han soyunun kutsal ve tanrısal bir kökeni olduğuna ina
nırlardı. Bir inanca göre hanlar gökten inen ışıktan gebe 
kalan bir prensesin, ya da gökten gelen bir kurt ile birle
şen bir prens ya da prensesin çocukları sayılırlardı. Ziya 
Gökalp’e göre Kaan’m  atası sayılan kurt aslında bir to 
tem dir. Siyasi birliği sağlayarak hükümdarlık makamını 
ele geçirenler milleti böyle bir totem den geldiklerine 
inandırarak iktidarlarını m eşrulaştırm aktadırlar” ^

M enşei ilahi olan kutsal bir ailenin devleti yö
netm e yetkisi de, yönettiği devletin kutsal sayılma
sı da bu sürecin tabii bir sonucudur.

Tanrı buyurduğu için, ben çalışıp kazandığım 
için Türk halkı da öylece kazanmış oldu şüphesiz. 
Ben erkek kardeşim ile hu kadar önderlik edip, çalış
masa, muvajfak olmasa idim, Türk halkı ölecek idi,

yok olacak idi. (O rhun Kitabeleri)
Kutsal bir hüküm darın kutsal mülkü duru

mundaki devlet, Oğuz geleneklerine göre hüküm 
dar ailesinin ortak m alı sayılmakta idi. Han olabil
mek için aile fertlerinin ortak onayını almak ge
rekmekteydi. Bu çerçevede günümüz anayasası ile 
tanım lanan devletin anayasanın başlangıç bölüm 
lerinde kutsal olarak tanım lanm ası tarihin pers
pektifinden bakılınca, modern çağla bir çehşki 
oluşturm ak yerine sadece bir geleneğin tescilidir.

Devlet ailenin ortak malı sayıldığı için, hü
küm darın kardeşleri, çocukları, yeğenleri ve yakın 
akrabaları arasında ülke yönetim i pay edilip bu ki
şilere, beylik, valilik, kom utanlık şeklinde devlet 
yönetim inde yer verilerek ailenin hükümdar ile 
birlikte yönetim i kısm en paylaşmasına imkan ta
nınırdı. Ailenin çok küçük yaştaki çocuğu yöneti
me katılm ak istendiğinde ise, bu çocuk yaştaki yö
neticilere yardımcı olunm ak amacıyla atabey adı 
verilen tecrübeU devlet adamları danışman olarak 
atanırdı. Bu uygulamayı daha sonra Osmanlılarda 
da görmekteyiz. Bu dönemde lala adını alan danış
manlar, gün görmüş devlet adamları küçük yaşta
ki şehzadelerin eğitim inde ve işbaşına geldiklerin
de uygulayacakları politikalar konusunda aktif ro l
ler almışlardm

Ne var ki her m irasın bir veraset hukuku ile 
dağıtılm ası gereğine rağmen, hüküm darın malı sa
yılan devletin ve iktidarın, ölümünden sonra nasıl 
paylaştırılacağı ve hepsinden önem lisi yeni hü
küm darın nasıl seçileceği konusunda kesin bir 
usûl belirlenm em işti. Doğal olarak her hüküm da
rın ölüm ünden sonra aile üyeleri arasında kanlı 
savaşlara kadar varan anlaşmazlıklar çıkmıştır.

Türklerin tarihte 16 devlet kurmuş olm aları
nın yanında bu sayıda devletin de yıkılmış bulun
ması bu açıdan önemlidir. Her defasında çok güç
lü bir siyasi ve askeri yapı ile ortaya çıkan bu dev
letlerin uzun soluklu olamamasında, kudretli hü
küm darların ölüm ünden sonra ortaya çıkan taht 
kavgalarının rolü büyüktür.

“Uzunçarşılı’ya göre; bir veraset kanunu yapıl
m am ış veya yapılamamış olması sebebi ile Büyük 
Selçuklu ailesi arasında takriben, yarım asır süre 
ile iktidar rekabet ve mücadelesi devam etmiş, bu
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yüzden hem  im paratorluğun azameti sükûta uğra
mış ve hem  de boş yere pek çok kan dökülmüş- 
tür.”2

Bir görüşe göre, Haçhlarm tam 175 yıl O rtado
ğu’da tutunabilm eleri, tam am en yabancı bir coğ
rafyada yeterli ikm al kaynakları olm adan, üstelik 
daha ileri olm adıkları devletler karşısında askeri ve 
siyasal başarı sağlamaları bu temel olguya dayan
maktadır.

Haçlılar karşısındaki Arap ve Türk Beyhkleri 
bir türlü iç siyasal istikrar sağlayamaz, ölen sultan 
ya da bey 'in  arkasından sürekli iç sarsıntılar ve 
parçalanm alar geçirirken, Haçlılar Kudüs’te kur
dukları sistem i bu anlamda sarsıntısız koruyabil
mişlerdir. H açlıların Ortadoğu’dan atılabildiği ya 
da yenilgiye uğratıldıkları zaman dilim leri hep si
yasal istikrar dönem lerine rastlamıştır.

Amin Maalouf, daha henüz medeniyeti, hatta 
su ile yıkanm ayı tanım am ış B atı’nın, D oğudan en 
ciddi farkı o larak devlet idaresinin el değiştirm esi
nin doğuya nazaran daha bir önceden belirlenm iş 
ve işleyebilen kurallara bağlanmış olm asını göster
mektedir. (Araplann Gözü ile Haçh Seferleri, Am in 
M aalouf, Ö tüken Yayınevi)

B ir İslam  devleti olm asına rağmen Büyük Sel
çuklu D evletinde de, İslam öncesinde olduğu gibi, 
devlet ailenin (hanedan) ortak m ah idi. Tüm  haki
miyet hüküm darın şahsında temsil edilmek üzere 
aileye aitti.

SEVİNÇ Kutsal D evkt’in Sahivleri

FoHdı rütbelerde Yeniçeri askerleri

Bu konulardaki tarihi detayları okuyucuları
mız tarih kitaplarında tüm  tafsilatı ile bulabihrler. 
Bizim esas am acım ız, tarihi gerçeklerden oluşan 
siyasi ve idari gelenekler ile onların bugüne ulaşan 
yansımalarıdır.

Devlet bir mal ya da tapulu m ülk olarak algı
landığında, bu anlam daki devletin korunm ası ve 
bekasının kendine has olm ası gerektiği de unutul
mamalıdır. Başlangıçta b ir aşiret çevresinde başla
yıp sınırh topraklar üzerinde kurulan iktidarlar ile, 
im paratorluk düzeyine ulaşmış devletlerde bu an
layışların farklı olacağı gerçektir. Örneğin, Büyük 
Selçuklu Devleti sınırları içinde İrak, Horasan, 
Anadolu, Suriye, K irm an m evcuttu ve im parator
luk parçalandığında bunların hepsine birden b ö 
lünmüştü. Ç ok uluslu b ir imparatorluğu tek ulu
sun gelenek ve kurallarına göre yönetm ek de 
müm kün olm azdı ve olm am ıştır.

Tuğrul Bey ve Alparslan aşiret içinde yetişen, 
Oğuz geleneklerini çok iyi bilen şahsiyetler olm ası
na rağmen M elikşah ve sonrakiler Fars gelenekle
rini daha önde tuttular. Ü nlü Vezir Nizamülmülk, 
Acem asılh idi. Devletle özdeşleşen bu kudretli ve
zirin Oğuz geleneklerine dayanan yerleşik yönetim 
usûllerini Fars usûlleri ile değiştirdiği bihnmekte- 
dir.

H üküm darın tebası çeşitlenirken, sahip olduk
ları malı (devleti) korum a usûlleri de elbette deği
şecekti. Halka yabancılaşan ve saray içine kapanan 

hüküm darları ve diğer 
devlet büyüklerini ko
rum ak üzere kölelerden 
ve kozm opoht unsur
lardan oluşan ordular 
kuruldu. Selçuklular’da 
büyük huzursuzluklara 
sebep olan hassa ordu
su, daha sonra Osm an
lIlarda görülen kapıkul
ları bu amaçlarla kurul
m uştur. Özellikle O s
m anlIlarda, hanedanı 
korumakla görevli kapı
kulu ocakları sonraları 
giderek güçlenmiş, ken
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dilerini başlı başına iktidar odağı haline getirmiş
tir.

Başlangıçta istekleri kendi haklarını korumak 
şeklinde tezahür eden bu güç, sonraları doğrudan 
devletin politikalarına ve iktidar oyunlarına karış
mıştır. İlginç olan b ir başka husus da gerileme dö
neminde kapıkulu askerlerinin sayısının, devleti 
kuran esas sınıfları yani tım arh sipahileri ve akın
cıları geçmiş olmasıdır.

Selçuklu ve O sm anlı dönem i de başta olmak 
üzere Türk yönetim  tarihine damgasını vuran esas 
unsur, devletin sahibinin onu kuran kişi aile veya 
zümrenin olmasıdır. Bu tarihi mirasa İslam döne
mi dahil asla itiraz edilm em iş, hanedan içi kavga
larda oluk gibi kan akm asına rağmen, kimse hane
danın kendisini tartışm am ış, kavgalar kim in başa 
geçeceği şeklinde tezahür etmiştir.

Fatih dönem inden itibaren ise aşırı güç kaza
nan kapıkulları kendilerini saray ve çevresinde bir 
bürokratik güç olarak da tescil ettu'erek doğrudan 
saltanat kavgalarına m üdahil, hatta belirleyici bir 
unsur olarak, k im i zaman değişik ad ve gruplar al
tında da olsa bu anlam daki konum larını sürdür
müşlerdir.

Ancak tüm  T ü rk  tarihi boyunca şuursuz bir 
vurucu güç olm ayan ordunun hem  vatanın mü- 
daafasını, hem de fetihleri sağlamış etkin bir ku
rum olageldiği de b ir gerçektir. Ordu her dönem 
de haklarını b ilm iş, devletin kendi sayesinde ko
runduğu ve genişlediğinin idraki içinde olmuştur. 
O nedenle de m addi haldarmm tanınm asının ya
nında gücü ile m ütenasip politik haklarını da hem 
talep etmiş hem  de alm asını bilmiştir. Fransız ta
rihçi Fernard Grenarcfa göre; Osm anh fetihlerini 
kısıtlayan sebepler arasında, Osmanlı askerlerinin 
hakları üzerindeki tavizsiz titizliği başrol oynam ış
tır. Bu çerçevede asker en kudretli hakanlara bile 
kazan kaldırm ış ve hem en çoğunda da isteğini al
mıştır. Bu nedenle pek çok kalenin kuşatılm asın
dan, pek çok ülkenin de fethinden vazgeçilmiştir.

Özellikle Fatih’in ölüm ünden sonra çıkan taht 
kavgasında, kapıkullarının Cem Sultan d. karşı II. 
Beyazıt safında yer alm aları ve Cem Sultan n hazin 
sonuna dam gasını vuran yenilgi sonrasında m er
kezdeki ordu padişahın belirlenm esinde gücünü

tescil ettirm iştir. II. Beyazıt ve Cem Sultan arasın
daki taht kavgasında, Cem ’in adeta babasının m i
rasından pay istercesine imparatorluğun yarısının 
kendisine tahsis edilmesini talep etmesi, ailenin 
devleti doğal müUcü olarak görmesi konusunda il
ginç bir örnektir.

D evletin sahipliğinin merkezdeki silahlı bü
rokrasi ile paylaşılması neticesinde hünkar ve aile
sinin hissesi sem bolik düzeye inmiştir. 1683’den 
itibaren ise gerileme dönem ine girmesine rağmen 
hâlâ dünyanın bir numaralı devleti olan Osmanh 
Devletinde hayatlarına dokunulm am ış olsa da üç 
padişah tahttan indirilmiştir. D ördüncü Mehmet 
(1687) ve oğulları II. Mustafa (1703) ve 111. Ahmet 
(1 7 3 0 )’in saray darbeleri ile iktirardan indirilmesi 
neticesinde padişahların ordudan, daha doğrusu 
Fatih’ten beri iktidara ortak olan (esas kuruluş 
am acı padişahın iktidarını Türkm en beylerine 
karşı korum ak bulunan) İstanbul’daki Kapıkulu 
Ocaklarından, bilhassa bunların sayıca en kalaba
lık, en güçlü ve en pervasızları olan yeniçerilerden 
gözü korkmuştur.

Bu korkunun devletin tarihinde hangi büyük 
olaylar ve değişimlerin başlangıcı olduğu daha 
sonraki bölüm lerin konuları içinde bulunacaktır.

A raştırm am ızın ikinci bölüm ünde devlet- si
yaset geleneğinin oluşmasında İslam hukukunun 
etkilerini ve yerini konu alacağız.

Devam edecek

DİPNOTLAR

1- Osmanhlarda Devlet Yönetimi Osmanh Ansikpoledisi slı. 7 Yeni Şa
fak Yay.

2-A .g.e.

FAYDALANILAN ESERLER 
Osmanh Ansiklopedisi, Yeııi Şafak Yayınları 
Türkiye'de Askeri Müdahelekr, Tercüman Yayınları Yılmaz Öztuna,

Ayvaz Gökdemir.
Cem Sultan, Aksoy Yayınlan (Burak Reis’in A nılan)
Darbeler, Anayasalar ve Modernlenme, Şükrü Karatepe. îz Yayıncılık 
Sol Kemalizm, H ikm et Özdemir, İz Yayıncılık

* Yediyiiz, Fikret Başkaya, İjtopya Yayıncılık
* Bir Darbenin Anatomisi, Yılmaz Ö ztuna, Ö tüken Yayınları

Kutsal Devlet’in Sahipleri SEVİNÇ
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i DÜŞÜNCE

Türkiye’nin Bilimsel ve 
Teknolojik Geleceğinin 

Önündeki Engeller

rof. Dr. Ahmed Yüksel Özemre

Bilimsel ve Teknolojik Potansiyelimizin 

Etkinliğine Engel Olan Sebepler

2000. yılda Türkiye: 1) sayısı yetmişe varan üniver
sitesi, 2) çeşitli araştırm a ve geliştirme merkezleri
ne sâhip: “Türkiye Atom Enerjisi Kurumu” (TA- 
EK ), 3) pekçok araştırm a ensitüsü ve merkeziyle 
“Türkiye B ilim sel ve Teknik Araştırm a Kurumu” 
(T Ü B İT A K ), 4) “Türkiye Bilim ler Akadem isi” 
(T Ü B A ), 5 ) “M âden Tetkik Aram a Enstitüsü” 
(MTA) gibi kuruluşları, ve 6) çeşitli bakanlıklarm  
bünyelerindeki lâboratuvarları ile ilk bakışta, b i
lim sel potansiyel açısından hiç de fakir görünm e
mektedir. Kanaatim ce gerçek de budur. Ancak, 
meseleye daha yakından bakıldığı zam an, bu po
tansiyelin kuvveden fiile başarıyla çıkarılabilm iş 
olduğunu beyân etm ek m üm kün değildir.

Bu incelem em de bu beceriksizliğin sebeplerini 
tahlil etm eğe çalışacağım.

1. Sebep - Üniversitelerimiz istikrarlı bir 
statüye kavuşturulamamıştır:

Üniversitelerim izin: 1) statüsü 1960 yıhna kadar 
4936 sayıh kânûna tâbî iken 1986 yılına kadar 115, 
1 1 6 ,1 7 5 0 ,2 5 4 7 , 2 6 5 3 ,2 7 0 8 ,2 8 8 0 ,2 9 8 4 ,3 2 4 8  sayı

lı kânûnlar ve 243 sayılı Kânûn Hükm ünde Karar- 
nâm e ile, ve 2) iç düzeni ile huzuru da 1981 den 
itibâren Yüksek Öğretim Kurulu nun (YÖ K ’ün), 
ihdas edeceği idâri ve sosyal huzursuzluklar idrâk 
edilmeden, alelacele alınm ış ve en azından kaprish 
olduğu izlenim ini bırakan: çelişkili, isâbetsiz, tem 
kinsiz hattâ tahrik edici, meydan okuyucu ve ka
m uoyunu dahi yaralayan b ir bölük tasarrufu ile 
sürekli altüst edilmiş bulunm aktadır.

2. Sebep -  Üniversitelerimizde 

“İlim Ahlâkı” ölümcül yaralar almıştır:

Üniversitelerimizde Anabilim Dalı Başkanı, B ö 
lüm  Başkanı, Enstitü M üdürü, D ekan ve Rektörle
rin 2547 sayıh kânûndan önceki uygulamanın ak
sine, meslekdaşları tarafından seçilip atanmaları 
yerine, hiyerarşik m akam ların doğrudan doğruya 
atam aları yoluyla iş başına geçm eleri ve, ne tesa
düf, bunların çoğunluğunun hep behrh bir takım 
ideolojilerin partizanları görünüm ünde olmaları 
ya da hep belirli bir m ahfelin üyeleri ya da sempa
tizanları olm aları üniversitelerim.izde bir em ir-ko- 
m uta zincirinin teessüsünü m üm kün kılmıştır.

Bundan ötürü tüm  üniversite sistemi: 1) emir 
almaya, 2) aşırı merkeziyetçiliğe, 3) yetkinin kötü
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ye kullanılm asına, ve 4) yalnızca üniversiter deon
tolojiye ve ahlâka değil, düpedüz ahlâka aykırı şah
sî tasarruflara m üsait hâle getirilmiştir.

Bütün bunların  ödünü olarak da doçentlik ve 
profesörlük iyice sulandırılmıştır. Bunun sonucu 
olarak İlm î litaratüre hâkim olamayan nev-zuhur 
öğretim üyeleri doktora yaptırm ak konusunda ye
tersiz kalmakta, bazen de öğrencilerinin önlerine 
koydukları derlem e ya da intihal (çalıntı) tezleri, 
büyük bir sâfıyeüe, orijin al tezmiş gibi kabûl et
mektedirler.

Em ir-kom uta zincirinin varlığı askeriye için 
bir fazilet ve askeriyenin zindeliğinin korunm ası 
için olmazsa olmaz bir şarttır. Amm a velâkin, bu 
nun benzeri bir zincirin üniversitede tesisi bu m ü 
essese için, m aalesef, b ir soysuzlaştırma ve sünepe- 
leştirme etkeni kılm abilmektedir.

Sonuç olarak bugün Bölüm  Başkanlarmm ıs
rarlı hatalı ve tarafgir tasarruflarına karşı çıkabile
cek çapta Anabilim  Dalı Başkanları, D ekanların ıs
rarlı hatâh ve tarafgir tasarruflarına karşı çıkabile
cek çapta Bölüm  Başkanları,
Rektörlerin ısrarlı hatâh ve 
tarafgir tasarru fların a 
karşı çıkabilecek  çapta 
Dekanlar, Yüksek Öğre
tim  Kurulu nun isâbetsiz 
ve tem kinsiz tasarrufları
na d irenebilecek  çapta 
Rektörler fıkdânı vardır.

Bu, üniversitelerim iz
deki ‘7/tm Ahlâkı”m  soy
suzlaştıran b ir “arz-t uhû- 
diyyet devri” nin ihdâsma 
yol açm ıştır. B u  “arz-ı : 
ubûdiyyet”e uym ayanla
rın ise bu İdarî görevlerde 
barınam adıklan ya da istifâ- 
ya zorlandıkları yahut da bu gö
revlerden re’sen uzaklaştırıldıkları gözlenmektedir.

3. Sebep -  Türkiye’de Üniversite Evrensel 
Hedefi’nden uzaltlaştırılmıştır:

Yüksek Ö ğretim ’in Dünyâ’nm her yerinde Evren-

sel Hedefty öğrencinin:
1. O b jektif ve rasyonel olarak düşünmesini bir 

davranış b içim i hâline getirmesini,
2. Bunun için gerekli yöntem leri ve alışkanlıkları 

kazanmasını,
3. Y ahızca gerçeği: A) araştırmasını, B) keşf etm e

sini, C) beyân etmesini, ve
4. Hatâlarını teşhis, tesbit, temyiz ve kabûl edecek 

olgunluğa ulaşmasını
emsalsiz bir fazilet merteh esine yükseltmektir.
Ne yazıktır ki, hâlen yürürlükte olan 2547 sayı

lı Yüksek Öğretim Kânûnu’nun )^ksek öğretimin 
am acını ve yüksek öğretim öğrencilerinin hangi 
prensiplere göre yetiştirileceğini açıklayan 4. mad
desinin (a) fıkrasının ihtivâ ettiği 7 bendin tümü 
de yukarıda ifâde edilen, üniversitenin Evrensel 
Hedeflerinin hiç birisine temas etmemektedir.

Bu madde aynen:
Madde 4. Yükseköğretimin amaa: 

a) öğrencilerini:
1. Atatürk inkılapları ve ilkeleri doğrultusunda Ata

türk milliyetçiliğine bağlı,
2. Hür ve bilimsel dürünce 

gücüne, sâhip geni  ̂ bir 
dünyâ görücüne sâhip, 
insan haklarına saygılı,
3. Beden, zihin, ruhu, ah
lâk ve duygu bakımından 
dengeli ve saygılı şekilde 
yetişmiş,
4. îlgi ve yetenekleri yö
nünde yurt kalkınmasına 
ve ihtiyaçlarına cevap ve
recek, aynı zamanda ken
di geçim ve mutluluğunu 
sağlayacak bir mesleğin 
bilgi ve beceri, davranıp ve

genel kültürüne sâhip va
tandaşlar olarak yetiştirmek

şeklindedir.
Söz konusu bu 7 prensip yalnızca ailenin ve 

Orta Öğretim ’in tem in edebileceği siyâsî görüş ve 
davranış biçim leri ile, yâni Cumhuriyefin resmî 
doktrini ile ilgili bir takım duygusal ifâdelerdir. îl- 
mî değil siyasî doktrin retoriğidir, öğrencinin üni
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versite öncesinde aile ve O rta Öğretim ’in işbirli- 
ğiyle kazanm ış olm ası gereken bir takım  hasletlere 
işâret etm ektedir. Ama, eğer aile ve O rta Öğretim  
çocukta bu hasletlerin oluşm asını o âna kadar ger- 
çeldeştirem em işlerse, bunları gerçekleştirm enin 
Yüksek Ö ğretim ’in ana görevi ve hedefi addedip 
de bu dönem de gerçekleştirilebileceğini sanmak 
yalnızca d evrim ci geçinenlere has bir safdilliktir.

Ayrıca bu  kânûn, bu maddesiyle, Türk  üniver
sitelerinin yalnızca Türkiye vatandaşlarına m ün
hasır olduğunu peşinen kabûl eden bir görgüsüz
lüğü de içernaektedir. Üniversite, etim olojisi gere
ği, evrensel b ir  eğitim kuruluşudur. Bu itibarla 
bünyesinde başka m illetlere mensup öğrencileri de 
barındırır. N itekim , gerçekten de bu öğrenciler 
üniversitelerim izde vardır; ama bunların T ü rki
ye’nin siyasî doktrin ine göre ve Atatürk inküaplan 
ve ilkeleri doğrultusunda Atatürk milliyetçiliğine 
bağlı olarak yetişm elerini de bu doktrine inanm a
larını da zorunlu kılm ak abestir. Bu yabancı öğren
cilerin Türk milletinin millî, ahlâkî, İnsanî, mânevî 
ve kültürel değerlerini tanıyan, Türk olmanın şeref 
ve mutluluğunu duyan, Türkiye Cumhuriyeti Dev
letine karşı görev ve sorumluluklarım hilen ve bun
ları davranış hâline getiren kim seler olm aları 
da düşünülem ez.

Ayrıca üniversite hocalarının büyük 
bir kısm ı, m esleklerinin mâhiyeti dolayı
sıyla, öğrencilerinde bu türlü bir doktri
ni gerçekleştirecek istek, inanç, bilgi, irâ
de, zam an ve davranıştan zâten doğal 
olarak yoksundurlar. Öte yandan da öğ
rencilerin  büyük bölüm ü kendilerine 
aşılanm akta olan objektif düşünme me
lekesi gitgide geliştikçe her şeyi yeni ka
zandıkları bilim sel yol-yordam ve yön
tem lerin eleğinden geçirdikleri bir fikrî 
kriz dönem inde bulunduklarından, zâ
ten hem en her türlü zoraki doktrinleş- 
meye karşı doğal olarak tepki gösteren 
bir tutum içindedirler.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kânû- 
nu’nda Yüksek Öğretim’in amacı h ak b n - 
da: 1) üniversite tarafından gerçekleştiril
mesi fiilen mümkün olmayan, 2) üniversi

ÖZEMRE Bilimsel Geleceğin Önündeki Emeller

tenin tabiatına uymayan, 3) ütopik ibârelerin yer 
almış olmasına karşılık öğrencilerin yetişmesi açı
sından Yüksek Öğretim ’in evrensel aslî hedeflerine 
hiç yer verilmemiş olması Türkiye’de Yüksek Öğre
tim ’in bugün içinde bulunduğu: A) içler acısı buh
ranın, B) çelişkilerin, C) keyfîliklerin ve Ç) gerile
menin ana sebebini teşkil etmektedir.

Kısacası, üniversitelerim iz aslî ve evrensel he
deflerinden kanûn m arifetiyle tecrid edilmiş bu 
lunmaktadırlar.

4. Sebep -  Üniversitelerimiz Şeref Pâye’lerini 
isabetsiz ve keyfî dağıtmalarıyla da saygınlık- 

larmı yitirmişlerdir.

Bir nesnenin kıym eti nâdir olm asıyla orantıhdır. 
2547  sayılı kânûnun üniversitelerim izde em ir-ko- 
m uta zincirini tesis etm esine kadar Doctoris Ho
noris Causa yâni Şeref Pâyeleri çok nâdir olarak 
ve daha çok yabancı değerli bilim  adam larına veri
lirdi. Bunun için Senatolar da kıh kırk yararlardı. 
2547 sayılı kânûnun yürürlüğe girmesiyle üniver
sitelerin dağıttığı Şeref Pâyeleri’nin sayısında bü 
yük bir patlama oldu. Yalnızca, bilim e uluslararası
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katkıda bulunm uş olan bilim  adamlarma veril
m ekte olan bu pâyeler artık tüccarlara, şarkıcılara, 
gazetecilere, tiyatroculara, siyâsîlere, emekli asker
lere ve hüküm etlerin talebi üzerine diktatörlere b i
le verilir oldu. Bunların dedikodusu ve perde arka
sı pazarlıkları üniversitelerim izin saygınlığını yitir
m esine küçüm senem eyecek katkıda bulundu.

5. Sebep -  Türkiye kendi bilimsel ve teknolojik 
potansiyelini gündemde tutacak, bu konuyu her 
yönüyle işleyecek, konunun önemini kamuoyu
na açıklayacak yeteri kadar düşünür ve filozof

lardan yoksundur.

Gerçekten de bilim  ve teknolojide ileri ülkelere 
baktığımızda bunlarda popüler bilim  yazarlarının, 
düşünürlerin ve filozofların ülkelerinde bilim  ve 
teknoloji bilincini diri tuttuklarına ve hattâ hükü
m etler üzerinde hatırı sayılır bir baskı grubu oluş
turduklarına şahit olmaktayız. Türkiye ise bu ko
nularda fikir îmâl eden am a Basm ’da sesini duyu- 
ramıyan pek az sayıda kimseye sâhiptir.

6. Sebep -  Türkiye bilimsel ve teknolojik po

tansiyelinin önemine ve bilincine sâhip çıkıp
bunu gündemde tutacak ve hattâ kanalize ede

cek çapta şuurlu bir Basın’dan yoksundur.

Ülkemizde, TÜ BİTA K ’ın yayınladıklarının dışında 
“bilim sel dergi” iddiasıyla yayınlanmakta olan di
ğer dergilerin tüm üne yakın bölüm ünün bilim  ve 
teknoloji bilincine katkıları olduğunu iddia edebil
m ek mümkün değildir. Bunlar ehliyetsiz kimsele
rin elinde işi magazin yayıncılığına dökerek ve der
gilerinde bilim -dışı birçok konuyu bilimmiş gibi 
takdim  ederek ticâretlerini sürdürmeğe çahşmak- 
tadırlar.

Köşe yazarlarımız, kendilerini değinmek zo
runda hissettikleri, bilim sel konulardaki indî ve 
câhilce beyânlarıyla bu bilincin  tesisine yardımcı 
olmadıkları gibi halkı bilim den de bilim adamla
rından da soğutmaktadırlar. Bu özellikle: 1) nükle
er santrallerin Türkiye için vazgeçilmezliği konu
sunda da, ve 2) Ç ernobil kazası dolayısıyla da iyice 
açığa çıkmıştır.

Gazetelerimiz basılması için  yazı gönderen b i
lim  adamları arasında, genellikle, bunların İlmî eh
liyetlerine bakm aksızın fark gözetmekte ve yazıla
rını basm ak ya da reddetmak konusunda gazete 
İdâresinin bu bilim  adamları hakkmdaki ideolojik 
önyargıları ağır basmaktadır.

7. Sebep - Türkiye bilimsel ve teknolojik po

tansiyelinin önemine ve bilincine sâhip çıkıp 

bunu gündemde tutacak ve hattâ kanalize ede
cek çapta şuurlu: A) bir Devlet erkânından, ve 

B) bir siyâsî irâdeden yoksundur.

Bizim gibi teknolojisi çok gelişmemiş ve bilimsel 
an’anesi henüz teessüs etmemiş olan üUcelerin bilim 
ve teknoloji alanında atılım yapabilmesi ancak bu 
konunun önem ini fevkalâde iyi idrâk eden bir Dev
let erkânı kadrosuna sâhip olması ve bu yönde ka
rarlı ve ısrarlı bir siyâsî irâdenin ortaya konulmasıy
la mümkündür. Türkiye’de arada sırada bilim ve 
teknoloji konusunda zevâhiri kurtarm ak kabilin
den nutuklar atılmasına rağmen ülkemiz ne böyle 
bir siyâsî kadroya ve ne de bu kabilden bir siyâsî irâ
deye sâhiptir. Bu münâsebetle, nükleer santrallerin 
ülke için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğunu siyâsîle
rimize idrâk ettirebilmek üzere tam 30 yıl uğraşıl
mış olduğunu söylemek, sanırım, yeter!

Kanaatim ce, Türkiye’nin bilim sel ve teknolojik 
potansiyeli gerçek anlamda pekçok çeşitli teknolo
ji transferini ve teknolojik yenileştirm eyi gerçek
leştirebilecek kapasitededir. Ancak hüküm etlerin :
1) bilim  adamlarm a karşı duydukları aşın  kuşku 
ve güvensizlik, 2) bilim  ve teknolojide ülkenin ih 
tiyâcını plânlam aktaki ve uygulamaktaki bîgâne- 
likleri ve acizleri, 3) teknoloji transferi ve teknolo
jik  yenileştirm e hakkmdaki bilgisizlikleri ve kav
ram kargaşaları, 4) parayı bastırınca teknoloji 
transferi ve yenileştirm esi satın alabildikleri husû- 
sundaki kuruntuları dolayısıyla bu potansiyel de, 
bu potansiyelin önem i de idrâk edilm em iştir ve id
râk edilmemektedir.

Türkiye’de bilim  ve teknoloji potansiyelinin en 
büyük hendikapı bu konuda bilinçli b ir siyâsî irâ
de desteğinden m ahrum  oluşudur.
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8. Sebep -  Millî Araştırma Merkezlerl’miz de 
siyâsî etkenlerin doğurduğu doğal bir 

istikrarsızlık içindedir.

Türkiye’de A raştırm a Kurum ları’nın başına üst 
düzey y öneticileri atanırken İlmî liyâkat ve dirâyet 
yerine çoğu kere “politik görüş yakınlığı” faktörü 
ağır basm aktadır. H üküm etler ve Yüksek Bürokra
si nitelikli, şahsiyetli, doğruya doğru ve eğriye de 
eğri diyebilecek m edenî cesâret sâhibi bilim  adam 
ları yerine kendi görüşleri doğrultusunda kolayca 
robotlaştırabileceklerini umdukları kim seleri ata
mayı tercih etm ektedirler.

Bunun iç in  atanan kim senin o kurumun fonk
siyonlarından anlam asına, ilgili konularının uz
manı olm asına hiç gerek yoktur! Atanan bu kim se
ler kendilerine göre “uslu” çıkmazlarsa da, genel
likle kısa bir süre sonra azledilmekte ya da başında 
bulundukları kurum un bütün işleri Yüksek B ü 
rokrasi tarafından sistem atik b ir biçim de dumûra 
uğratılm aktadır. Yâni o zât kurum un başında bu 
lunduğu sürece kurum un, bırakınız gelişmesine, 
norm al işlevini sürdürm esine dahi müsaade edil
memektedir.

S ırf bir m isâl takdîm  edebilmiş olm ak için geç
mişte TAEK gibi uzman bir kurum un üst yönetici
liğine bu kurum un uzmanhk alanlarıyla hiç ilgisi 
olmayan bir elektrik m ühendisinin, bir inşaat m ü
hendisinin, b ir  baytarın ve bir albay emeldisinin 
atanabilm iş olduğunu söylemek, sanırım , yeter!

Ne yazık ki Türkiye’de bir işi o işin gerektirdiği 
akademik form asyona sahip olana değil de işin 
künhünü bütün ayrıntılarıyla kavramaktan âciz, 
vehmini ilim zanneden, bu işin heveskân amatör
lere havale e tmefc yalnızca Devlet sektöründe değil 
zaman zaman özel sektörde de gözlenen (ve ne tu
haftır âdetâ fazilet mertebesine yükseltilen) bir ga- 
râbettir.

Bu hususta çarpıcı tek bir misâl vermek yeterli 
olacaktır. Türkiye’nin iki m üm taz kuruluşu olan 
M Ü SİA D  ve TÜ SİA D  iki yıl arayla Türkiye’nin 
enerji meselesini ve özellikle de elektrik üretim ini 
ele alan iki rapor hazırlatm ışlar ve kendi adlarına 
yayınlamışlardır. M Ü SlA D ’m raporunun: 1) ko
nuya vâkıf elektrik mühendisi öğretim üyeleri ta
rafından hazırlanmış, ve 2) işin uzmanlarının sü-
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pervizyonundan geçirilmiş ob jek tif b ir rapor ol
m asına karşılık TÜ SlA D ’ın raporu: 1) ziraatçi bir 
öğretim  üyesi tarafından hazırlanm ıştır, ve 2) fir
ma tercihi gözettiği izlenim ini veren sübjektif ve 
tarafgir yönlendirm eler içermektedir.

TAEK ve TÜ BİTA K gibi araştırm a ve uygulama 
kurum larım ızın en büyük hendikaplarmdan biri, 
yukarıda ifâde ettiklerim in b ir kanıtı olarak, bu n
ların başındaki yöneticilerin H üküm etler tarafın
dan sık sık değiştirilmesidir. TAEK’in başına 41 
yılda 20 üst yönetici (yâni yaklaşık 24,5 ayda bir 
üst yönetici) gelmiştir. T Ü B İT A K ’da ise 36 yılda 18 
üst yönetici (yâni yaklaşık 24 ayda bir üst yönetici 
değişmiştir. Çekm ece N ükleer Araştırm a ve Eğitim 
M erkezi’nde 37 yılda 13 (yaklaşık 31,5 ayda bir) 
müdür değişmiştir. M arm ara Araştırm a Merkezi 
ise 29 yılda 9 (yaklaşık 38,5 ayda) yeni b ir müdür 
görmüştür.

Buna karşılık meselâ Fransa’da Atom Enerjisi 
Yüksek Kom iseri ortalam a 10 yılda bir değiştiril
mektedir. Bu süre Pâkistan ve H indistan’da daha 
da yüksektir.

Bilim ve Teknolojl’de Gelişmişlik Kriterleri

Bilim  ve teknolojide gelişmiş olan ülkelerin Araş- 
tırm a-G eliştirm e (A-l-G) faaliyetleri için bir yıl 
içinde yapmış oldukları harcam aların Gayrı Sâfî 
M illî H âsılalarına (G SM H ) oranlarının hep %1 
den büyük olduğu ve 10.000 çalışan kişi başına 
araştırıcı sayısının ise 30 dan fazla olduğu görül
mektedir.

Türkiye’de A +G ’nin G SM H  içindeki payı ile 
10.000 çahşan kişi başına araştırıcı personel sayısı, 
sırasıyla: 1981 yılında % 0,24  ile 4,2 ve 1990 yıhnda 
da % 0,33 ile 5,4 olm uştu. (A+G )/(G SM H ) oranın
da hâlâ daha % 0,5 e bile ulaşabilm iş değiliz. Ayrı
ca Science Citation Indexde zikredilen makâlele- 
rin sayısı açısından Türkiye, ülkeler arasında: 1981 
de 41., 1983 de 46., 1990 da 40. ve 1993 de de 38. 
sırayı işgâl etmiştir. Önüm üzde Yunanistan, Mısır, 
A rjantin ve Brezilya gibi ülkelerin bulunduğuna 
bakılacak olursa bu durum hiç de övünülecek bir 
durum  değildir.
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Siyâsî İrâde Fıkdanı

Mayıs 199ü’da “ 1. Bilim  ve Teknoloji Şûrâsı” o za
manki Devlet Bakanı M ehm et Yazar’ın him m etiy
le toplanmıştı. Bu Şûrâ’dan Türkiye’nin bilimsel ve 
teknolojik geleceği ile ilgili çok isâbetli kararlar 
çıkmıştı ama bu kararlar hem  o zam anki H ükü
m et ve hem de şimdiye kadar geçen sürede gelip 
geçmiş bütün H üküm etler tarafından hiç bir ilgiye 
mazhar olm am ış, unutulm uş ve hiç bir uygulama
sı olmamıştır. Bu durum hem  çok üzücü ve hem 
de H üküm etlerin bilim e ve teknolojiye bakışları
nın ne kadar farkh bir optiğe dayandığını göster
mesi bakım ından da çok ibret vericidir.

Bu Şûrâ’dan bir ay önce de, o zamanlar kurucu- 
larundan biri ve genel müdürü bulunduğum. Bilim 
ve Teknoloji Vakfının İstanbul’da düzenlemiş oldu
ğu “Türkiye’nin Bilimsel Geleceği Sempozyumu” 
Türkiye’den, A.B.D.nden, Fransa’dan ve İsviçre’den 
katılan bilim  adamlarının takdim ettikleri orijinal 
tebliğlerle ve Sempozyum’un son günü Prof.Dr. Ni
met Özdaş’ın moderatörlüğünde yapılan panalle 
çok ilgi çekmişti.

Bu panele bütün siyâsî partilerin başkanları, 
kendi partilerinin Türkiye’nin bilim sel geleceği 
husûsundaki siyâsî irâdelerini takdîm  etmek üzere 
dâvetli idiler. ANAP adına katılması gereken M eh
met Yazar’m katılmadığı bu panelde SHP Genel

Başkam  Prof.Dr. Erdal İnönü’yü tem - 
sîlen P ro fD r. Abdülkadir Ateş, DYP 
Genel Başkanı Süleym an D em irel’i 
temsîlen Ekrem Ceyhun, DSP Genel 
Başkanı Bülent Ecevit, RP Genel Baş
kanı Prof.D r. N ecm ettin  Erbakan’ı 
temsîlen Bahri Zengin, M ÇP Genel 
Başkanı Alparslan Türkeş ve IDP Gene 
Başkanı Aykut Edebali yer almışlardı.

Ü çbuçuk saat süren bu panel so
nunda panelistlerin bütün üslûp ve 
görüş fark-lılık larm a rağm en şu 4 
maddede tam  bir mutâbakat içinde 
bulundukları tesbit edildi. Bu husus
lardaki mutâbakatları, paneli izlemek
te olan yaklaşık 1500 kişi önünde, ken

dileri tarafm dan bir kere daha alenen 
tasdik ve te’yid edildi;

1. Bilimsel ve teknolojik gelişme mutlaka 
akılcı, istikrarlı uygun bilim politikaları ve icâ
bında her türlü fedâkârlığı göz önüne alan uy
gun stratejilerle mümkündür.

2. Eğer siyâsî bir irâdeye dayanmıyorsa, bilimsel ve
teknolojik gelişme aslâ mümkün değildir.

3. Siyâset adamları ile bilim adamlarının Dev
letlin, Millefin, Vatandın bekâsı ve başarısı için 
sıkı bir işbirliği yapabilmeleri bir zarûrettir.
Buna mâni olan bütün mevzuat aksaklıkları ve 
bütün engeller sür’atle izâle edilmelidir.

4. Bilim adamları bilimlerini en iyi şekilde gelişti
rip yayabilecekleri uygun ve yasaksız bir araş
tırma ortamına kavuşturulmalıdır. Bunun ilk 
ve “sine qua non” (yâni “bu olmazsa, olmaz”) 
şartı demokrasidir; yalnızca demokrasidir.
Türkiye’nin bilim sel geleceği hakkında 6 siyâsî 

partinin ortak siyâsî irâdesinin bu dört ilkeden 
oluşan bir çerçeve içinde tecellî ve tescil edilmiş ol
ması Türk siyâset ve bilim  târihinde ilk ve (ne ya
zık ki) son kez vuku bulmuştur. Ve bu itibarla da 
“bir dönüm noktası” teşkil etmesi gereken önemli 
bir olaydır.

Bu panelde bulunan zevâtın ve tem sil ettikleri 
partilerin ya da bu partilerin devâmı mesâbesinde 
olan partilerin bu panelde m utâbakata varmış ol
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dukları prensiplere o târihden bu yana uymuş ve 
bunları uygulam ış olduklarını kim iddia edebilir?
1. Bilim  ve Tekn olo ji Şûrâsı kararları gibi bu panel
de verilmiş olan sözler de siyâsîlerimiz tarafından 
unutulup g itm iştir; ve ifin a a  tarafı da i^te budur.

Alınması Gereken Önlemler

Türkiye, D evlet erkânının bütün vüs’atiyle idrâk 
edem ediği ve bu yüzden de değerlendiremediği 
büyük fakat ne yazık ki âul b ir bilim sel ve tekno
lo jik  potansiyele sâhiptir. Ama işin acı olan yanı si
yâsîlerim izin bu potansiyeli tesbit ve idrâk etmeye 
teşebbüs d ahi etm em eleri, bu konuya bigâne kal
malarıdır.

Bu bilim sel ve teknolojik potansiyelin atâleti
nin sebeplerine gelince bunları da birkaç kalem 
hâlinde takdim  etm ek m üm kündür. Bu atâlet;
1.Siyâsîlerin bilgi ve irâde eksikliğinden,
2.H ükûm etIerin , sürekliliği kaybetmeksizin ısrarla 

uygulayacakları tutarlı bir bilim  ve teknoloji 
üretm ek, öncelikli konuları tesbit edip uygula
m ak konularında yetersiz kalm alarından,

3.D evlet erkânının bilim  adamlarına soğuk ve b i
gâne davranm alarından,

4. Devlet’in bilim  adam larına lâyık gördüğü bu
günkü statünün gençlerin böyle bir mesleğe 
im renm elerin i sağlayacak niteliklere sâhip ol
m am asından,

5. M illî A raştırm a Merkezleri nin sayısının azlığın
dan,

6. Devletin bilim sel ve teknolojik araştırm alarını
izleyip koordine edecek bir örgüte sâhip olm a
m asından,

7. D evletin M illî Araştırma M erkezleri’ni yalnızca
m âlî değil bilim sel yönden de denetleyecek bir 
sistem geliştirem em iş olm asından,

8. Yüksek Ö ğretim  Kurumu’nun bilimsel kıstaslar
yerine ideolojik  kıstaslara itibar etm esinden,

9. D oçentlik  ve profesörlüğün kolaylaşmasının so
nucu olarak doktora tezlerinin kalitesinin düş
m esinden,

10. Üniversitelerde ihdas edilen em ir-kom uta zin
cirinin üniversite ve bilim  ahlâkına sekte vur
muş olm asından,

11. Kânûnî statüsü sürekli değiştirilen üniversite
lerin istikrârının kalmayışından,
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12. M illî Araştırm a Kurum ları’nın üst düzey yöne
ticilerini sık sık değiştirilerek bu kurum larm  da 
istikrarsızlığa m ahkûm  edilmesinden,

13. Basınım ızın genellikle bilim  ve teknolojiye b i
gâne kalm asından, bu konulara değindiği za
man da işi efsâneleştirip gerçekleri sapürarak 
magazin açısından ele almasından kaynaklan
maktadır.

Bu arada D evlet erkânı da:

1. Birkaç M illî Araştırm a M erkezi ve alt yapısı içler
acısı üniversiteler kurm akla bilim  ve teknoloji
nin ülkeye yararlı faaliyetlerde bulunm ası için 
bütün gerekenin yapılmış olduğu kuruntusun- 
dan kendilerini kurtarm aları,

2. Sürekli diri ve zinde tutulan bir siyâsî irâdeyle
teşvik, koordine ve kontrol edilmeksizin ülke 
yararına bilim sel ve teknolojik  bir gelişmenin 
m üm kün olm adığını idrâk etm eleri,

3. 1960-1980 arasında öğrenciler arasındaki ide
olo jik  çekişm elerin büyük zararını gördükten 
sonra şimdi üniversitelerde Devlet mârifetiyle 
ideolojik çekişm e zemini ihdas etm em eleri,

4. Millî A raştırm a Kurum lan ve M erkezleri’nin üst
düzey yöneticilerinin sık sık değiştirilmesiyle 
bu kurum  ve kuruluşların istikrarsız kılınma- 
ması gerektiğini artık idrâk etmelidirler.

İşte bu idrâkin ışığm da:

1. M illî bilim  ve teknoloji politikaları geliştirmek,
2. Bunların önceliklerini tesbit etm ek,
3. Bu önceliklere göre güdümlü projeler yaptırt

mak,
4. İhtiyâca göre yeni araştırm a m erkezleri kurmak,
5. Bilim sel ve teknolojik araştırm aları teşvik, koor

dine ve kontrol etm ek, ödüllendirm ek,
6. Bilimsel ve teknolojik  konularla ilgili enform as

yon toplayıp bunları ülkenin yararına değer
lendirm ek,

7. Bütün bu faaliyetler için kaynaklar ihdas etm ek
başlıca görevleri olan, ve bütün bilim  ve tekno
lo ji bakım ından gelişmiş ve gelişmekte olan ül
kelerde olduğu gibi, bir “Bilim ve Teknoloji 
Bakanlığı'" kurulm ası ülkenin yararına isâbetli 
bir ilk adım olacaktır. ■
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DÜŞÜNCE

Düşüncelerin infilâkı ya da 
Biz Böyle Bir Şey İşitmedik

Cevdet Saic

D
■̂11

■■III

üşüncelerin infilâkı nasıl oluyor? Kişiliğin (zâtın) uyanması nasıl meydana gelmektedir? Fikrî kesin
lik nasıl oluşmaktadır? Çünkü biz annelerimizin karınlarından çıktığımızda, hiçbir şey bilmiyorduk. 
Bütün insanlığın durumu böyledir. Fakat insanoğlu daha sonra ister istemez, cevaplandırmak istedi

ği ya da cevaplandıramadığı birtakım fikrî infilâklar (patlamalar) yaşar. Ama insanın hayatında kim i fikrî pat
lamalar vardır ki, bunlar son derece ayrıcalıklı öneme 
sahiptir. İnsan bunları bir kez yaşadı mı, artık onları 
unutması mümkün değildir. Patlamanm meydana 
geldiği andan itibaren, bunlar arasında, varlıkları his
sedilmeyen birtakım farklı patlamalar olsa bile, içinde 
bulunulan âna kadar varlıklarını ve etkinliklerini sür
dürürler.

Sözgelimi son günlerini yaşadığunız bu yüzyılın 
50’H yıllarının ortalarmda, Malik b. N ebinin ‘Şu- 
rût’un Nahda (Dirilişin-Uyamşm Şartları) adh bir ki
tabı elime düşmüştü. İşte bu kitapla karşılaşmam, be
nim hayatımdaki ayrıcalıklı fikrî infilâka neden ol
muştu. Nitekim aynı şey Tebrizli Şems’le karşılaştığı 
sırada Celaleddin’i Rûm î’nin başına da gelmişti. Oysa 
bu karşılaşma sırasında, aralarında son derece kısa bir 
diyalog (söyleşi) geçmişti. Ama bu çok lasa karşılaşma 
bile, Celâleddin-i Rûm î’nin hayatındaki en önemli ve 
en ayrıcalıkh infilalan meydana gelmesi için yetmişti.
Nitekim bu ânı kendisine yaşatan Şems’le ilgili olarak 
bir beytinde şöyle demişti:

'Bu ateş; nedir onun hikayesi? Elimizde olan her şe
yi tutuşturup yaktı.'

İşte Celâleddin, bu buluşma ‘anında, şahsiyetinde
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SAID Düşüncelerin înfilab

malarını görüyordu.

meydana gelen o ayrıcalıklı fikrî infilâkın farkına 
varmış, kesin bilginin (m arifet) şuuruna ermişti. Zi
ra o anda, hayatında daha önce hiç duymadığı, farkı
na varmadığı bir şeyi duymuş ve farkına varmıştı. 
Çünkü R ûm î o kısa an içinde, Tebrizli Şems’in 
(Şems-i Tebrizî) düşüncelerinin esrarının içine düş

müştü. Nitekim Rû- 
______________________________  m î’nin öğrencileri, üs-

Malik b. Nebi birinci so- tadlarmm düşüncelerim
ifsad ediyor diye Şems’i 

run olarak Islâm dünya- kovaiamışiard,. Bu ym.-

sının geri kalmışlığını, Rûmi sıkıntıya düş-
müş, öğrencilerini bira-

müslüman ülkelerin ^.p xebiizi yi bulmak

kendi kimliklerini yitir- ‘p" koyulmuştu.
Fikrî parıltının bir ânını 

m©l©rİnİ V ©  huzursuz ol- yaşayıp gerçek uyanıkh-
ğa- diriliğe ermek için, 
uzun süre arayışlarmı 
sürdürmüş ve bu uzun 

arayışları sonunda, duygularını şu sözlerde dile getir
mişti;

‘Doğrusu ben Şemsi kaybetmedim. Benim aradı
ğım aslında Şems değildir. Ben yalnızca kendimi arı
yordum ve sonunda onu buldum.’

Rûmî artık bu aşamadan sonra Tebrizli Şems’i 
aramaktan vazgeçip yaşadığı ortama dönmüş ve ün
lü eseri M esnevi’sini yazmaya başlamıştı. Bu durum, 
fiilî olarak Rûm î’nin kendisini (zâtını) bulduğuna 
işaret etmektedir. Yani o artık babasının (fikir baba
sı) rahminden çıkmıştı böylelikle. İşte bundan dola
yıdır ki onun eseri (Mesnevi) inşâ ve edebi yüksek
lik babm ından, alanında, dünyada yazılmış tek ki
taptır.

Eserle ilgili bu sözü, Muhammed İkbal söylemiş
ti. Bu yüzyılın en büyük müctehidlerinden birisi ola
rak kabul edilen İkbâl, Rûmî ile ilgili şöyle demişti 
bir beytinde:

‘Rûmi benim çamurumu cevhere dönüştürdü./Be
nim tozlarımdan başka bir terkip (oluşum) meydana 
getirdi’

îşte Rûmî’nin Tebrizli Şems ile karşılaşmasının, 
onun şahsiyetinde meydana gelmesine neden olduğu 
fikrî patlama, Rûm î’ye Mesnevi adlı o devasa eserini 
yazma düşüncesini, onun yüreğinde ve kafasında tu
tuşturmuştu. Bunun gibi Muhammed İkbal’in Rûmî 
ile karşılaşmasmın onda neden olduğu fikıl infilâk

da, ona Esrâr ismi ile kişinin kendini kanıtlaması 
(zâtı isbât) olgusunu anlatmak istemiş; ‘Rumûz’ keli
mesi ile de kişinin kendini nefj^etmesini (nefy-i zât) 
anlatmak istemişti. Yani insanoğlunun bu aşamalar
dan geçerek kendinde saklı insani özünü (cevherini) 
nasıl ortaya çıkarabileceğini anlatmak istemişti.

Bu bağlamda kendimi, İslam dünyasındaki fikrî 
hareketlerin gidişatında meydana gelen bu tür parıl- 
damalara vesile olan kıvılcımlardan bir kıvılcım ola
rak kabul ediyorum. Bu kıvılcım niteliğindeki dü
şüncenin insanın fesad ve kan dökücülük ortamın
dan çıkması hususunda, Allah’ın onun hakkındaki 
ezeli bilgisinin gerçeklik kazanması için, insani etkin
liklerde çok önemli rolü vardır.

Malik b. Nebi’nin ‘Şurût’un-Nahda (Uyanışın 
Şartları) adh eserini ilk kez okuduğumda, doğrusu 
söylediklerini bütün boyutlarıyla anlayabilmiş değil
dim. Fakat onun anlattıklarının, daha önce bildikle
rimden farklı ve onlara oranla daha ağırlıklı, nitelikli 
şeyler oldukları hususu bana saklı değildi. Zira Mâlik 
b. Nebi ile karşılaşmamdan ötürü bende meydana 
gelen fikrî infilak, Rûm î’nin Tebrizli Şems’le karşılaş
masından dolayı yaşadığı fikrî patlama ile benzer 
özellikler taşıyordu. Mesela fiili olarak Mâlik b. Ne- 
bî’nin yanında bulunduğum zaman, karanlıkları ay
dınlatan müthiş bir nûr ve köpük misali değersiz dü
şünceleri yakıp yok eden olağanüstü bir ateş hissedi
yordum içimde; bu ateş, daha önce ben de düşünce 
adına olan her şeyi öylesine yakıp yok etmişti ki, ar
tık bundan böyle benim için, tekrar karanlıldara 
dönmek kesinlikle imkansızdı. Çer-çöp mesabesin
deki yaşam bir daha yaşanmayacaktı bundan böyle. 
O andan itibaren, içinde yaşadığım şu ana kadar, ha
la o gerilim halini yaşamaktayım.

Mâlik b. Nebi eserlerinde Arşimed’in vc Zer
düşt’ün yaşadıkları o keşif anlarını anlatır. Örneğin 
Arşimed, ünlü çekim yasasını keşfettiği ânı, yaşamı
nın en önemli ânı olarak kabul etmişti. Arşimed bu 
yasayı hamamda bulunduğu bir sırada keşfetmişti. 
Kâşif bu yasanın farkına varır varmaz: ‘Buldum! Bul
dum!’ diye bağırarak sokağa firlamıştı.

Zerdüşt’ün yaşadığı olağanüstü keşif ânına gelin
ce, o bu ânı, ‘vehimlerin ortadan kalkmasının ve ha
kikatin yayılmasının zorunlu olduğu yasasını’ keşfet
tiği sırada yaşamıştı.

Evet ben de hayatımda, Arşimed’in yaşadığı o 
‘müthiş buluş ânına’ benzer ânı yaşamıştım. Fal<at
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acaba bundan sonra kalpleri tenvir edip karanlıkları 
aydınlatabilecek bir meş’ale yakmamız mümkün ola
cak mıydı? Nitekim R ûm î’nin ünlü Mesnevi’sinde 
gerçeldeştirmek istediği amaç bu idi. İkbal bu hedefe 
varmak için yaşamıştı, yazdığı her şeyi bu amaçla ka
leme almıştı. Malik b. Nebi yaşamının son demine 
kadar bu gaye için çaba harcamış, ‘Müşkülat’ül-Ha- 
dâre’ (Medeniyet Problemleri) adını verdiği eserler 
dizisini, sırf bu gayeyi gerçekleştirmek için yazmıştı.

İkbal de Arşimed ve Zerdüşt’ün yaşadığı o olağa
nüstü andan söz etmiştir. Mesela o, bu amaçla bir 
eserinde, bir sûfiyi konuşturmuştu. Sûfı yaşadığı 
ruhsal bir m i’rac olayını anlatmıştı. Orada Me’va 
cennetinin yanında bulunan ‘Sidret’ül-Münteha’dan 
söz ederken sûfı, İkbalin  söylediğini söylemişti; sûfı 
eğer o yere ve o makama ulaşabilirse bir daha ebedi
yen dünyaya dönmeyecekti.

İkbal bu olayı anlattığı yerde, sûfınin bu sözüyle 
ilişidli şu yorumu yapmıştı. İşte bu tutum veli ile ne
bi arasındaki farkı gösterir. Çünkü velinin bütün der
di kendisini kurtarmaktır. Oysa nebinin sıkıntısı ise 
tüm ümmetin ve tüm insanlığın kurtulmasıdır. Bu 
yüzden onun (nebinin) asıl maksadı, kendisine ula
şabildiği kişiye ulaşabilmek için tekrar dünyaya dön
mektir; ulaştığı mekan ve makamda kalmak değildir.

İşte bu idrak anı, düşüncelerin infilak ettiği andır. 
Yani fikirlerin başkalarına da ulaştırılmasının zorun
lu bir görev olduğunun bilincine varma ânıdır. Ve bu 
görev peygamberlerin yegâne görevleridir. ‘'Ey Pey
gamber, Rabb’inden sana indirilen vahyi tebliğ et. Eğer 
bunu yapmazsan onun sana yüklediği peygamberlik 
görevini yerine getirmemiş (O'nun mesajım iletme
miş) olursun” (5/6)

Şimdi burada Malik b. Nebi’nin (bende ve diğer 
düşünürlerde) neden olduğu fikrî padamalardan bi
risini anlatacağım; Üstad İslâm dünyasının yaşadığı 
sorunlarla ilgili şöyle demişti: İslam dünyası henüz 
asıl sorunlarıyla yüzyüze gelmemiştir. Sözgelimi bü
tün müslümanlar, Filistin sorununu, İslam aleminin 
en önemli ve en öncelikli sorunu olarak kabul eder
ler. Fakat Malik Filistin sorununu İslâm aleminin bi
rinci derecede öneme haiz sorunu olarak görmezdi. 
O birinci sorun olarak İslâm dünyasının geri kalmış
lığını, müslüman ülkelerin kendi kimliklerini yitir
melerini ve huzursuz olmalarını görüyordu. Ona gö
re İslâm dünyasının düçar olduğu asıl hastalık Filis
tin mes’elesi değildir, bu sorun, asıl hastalığın sadece

arızî (geçici)bir uzantısından ibaretti. Malilc b. Nebi, 
Filistin sorununu, İspanyada matadorlarm (boğa 
güreşçilerinin) kullandığı kızıl şala benzetirdi. Hani 
Ispanya’da boğa güreşlerinin yapıldığı arenalarda 
matadorlar, alana çıktıklarında kızgın boğaya kızıl 
şalı gösterirler. Boğa kızıl şalı gerçek hedef sanıp ona 
toslar, böylece matador kendisini korumuş olur.

İşte bu düşünce, benim açımdan gerçek bir fikrî 
infilaktı. Bu fikri ilk kez duyanların birçoğu da benim 
gibi sarsılmıştı. Zira onlar kendi alanlarında en 
önemli düşünürlerdi.

Nitekim Filistin sorunu, Arap ve tüm İslâm ale
minde birinci derecede önemli sorun olarak görül
düğü için, fiili olarak Arap aleminin ve tüm müslü- 
manlarm gerçek sorunlarıyla ilgilenmelerini, onlarla 
ilgili çaba harcamalarını engelleyici rol oynamıştır. 
İşte bundan dolayıdır İd biz, Arap dünyasının ve di
ğer müslümanların asıl sorunlarına ve hastalıklarına 
‘geri kalmışlık hastalığı’ adını veriyoruz. Malik b. Ne
bi buna sömürgeleştirilmeye eğilimli olma problemi 
adını vermişti. Bu
kavramı söm ür- -------------------------------------

İslam dünyasının düçar oldu
ğu asıl hastalık Filistin 
mes'elesi değildir; bu sorun, 
asıl hastalığın sadece arizf 
(geçici) bir uzantısından iba
rettir. Malik b. Nebi, Filistin 
sorununu, Ispanya’da mata
dorların (boğa güreşçilerinin) 
kullandığı kızıl şala benzetir
di. İşte bu düşünce, benim 
açımdan gerçek bir fikrf infi
lâktı.

gecilik karşılığı 
olarak kullanmış 
ve bu şekilde açık
lamıştı. Bu eğilim, 
geri kalmışlık du
rumu ya da yer
yüzünde döküntü 
niteliğinde değer
siz bir toplum ol
ma hali, Allah Ra- 
sulu nün şu hadi
sinde de ziki'edil- 
mişti; Allah Rasu- 
lü (s.a.v) şöyle 
b u y u r m u ş t u :
Evet, siz o sırada 
çoğunluk olacaksı
nız. Fakat selin ta- ________________________
şıdığı ve geçtiği
yerlerde ardında bıraktığı çer-çöp, çalı-çırpı gibi değer
siz varlıklar durumuna düşeceksiniz.’

Asıl sorun sûfınin de dediği gibi isimler ve kulla
nılan kavramlardan kaynaklanmıyor. Kuşkusuz Is
lâm dünyasının düçar olduğu hastalık gizli, saldı bir 
şey değildir. Mesela güneşin, insanhğm kullandığı
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diller sayısınca isimleri vardır, ama güneş tektir. 
M üslümanların geri kalmışlıkları ve tuzak kurulma
ya, sömürgeleştirilmeğe eğilimli, selin taşıdığı çer
çöp misali değersiz durumda olmaları da bunun gi
bidir.

Malik b. N ebin in  bu tür düşüncelerinin bende 
yarattığı sarsıntı hızlı bir biçimde iyileşti, düşüncele
rimi güçlendirdi ve onlara derinlik kazandırdı. Bu 
düşünceler zaman geçtikçe pekişmeye devam ediyor
lar; ne denli sağlıklı düşünceler olduğu gerçeği orta
ya çıkıyor. Çünkü tarihsel süreç içerisinde meydana 
gelen olaylar bu düşüncelerin doğruluğunu tasdik 
etmektedir.

Fakat tüm  bunlara rağmen İslam dünyasının ya
şadığı fikri karmaşa gün geçtikçe artmaktadır. Nite
kim Filistin sorununu unutmaya yüz tuttuğumuz 
bir dönemde ikinci Körfez Savaşı’na tanık olduk. Bu 
savaş sırasında, Arab dünyası arasındaki sorunların 
gerçek boyutları, bir kez daha bütün çıplakhğıyla or
taya çıktı. Böylelikle ortada ciddi bir sorun olduğu 
kanaatine yeniden vardık. Sorunun yarattığı sarsıntı, 
son derece şiddeth olmuştu. Nitekim karşı karşıya 
kaldığımız bu manzaradan ötürü adeta dillerimiz tu
tulmuş, fıkıim iz karmakarışık olmuştu. Bu sarsıntı
dan sonra hâlâ kendimize gelebilmiş değüiz. Onun 
için, içine düştüğümüz sorunu da henüz çözemedik. 
Çünkü konu, insanların arasında değiş tokuş edilen 
sağlam bilgi temeline dayanmıyordu. Yaşadığımız 
olay utanç verici, yüz kızartıcı skandal bir durumdu. 
Herkes bir biçimde bu skandal olaya katılmıştı. Suç 
unsuru aramızda dolaşmaktaydı. Bunun derinlerde 
saklı olan egemen nedeninin, gerçekte ne olduğunu, 
bir türlü doğru düzgün bulup ortaya çıkarmadık. Ay
rıca bunun psikolojik bir karmaşadan mı, yoksa bi
linçsizlikten m i kaynaklandığını da anlayamadık. 
Kur’an’ın deyimi ile ifade edersek: Onlara yeryüzün
de fesad çıkarmayın denildiği zaman, onlar: ‘biz sade
ce îslahçîlanz (düzeltici) derler. Dikkat edin onlar fe- 
sadçılardır; fakat bunun bilincinde değildirler.’ (2/11- 
12)

Yaşamımızı tümden fesada uğratan, enkaz altın
da kalmış gizH, karanlık bu bilinçsizliği nasıl aydınla
tacağız. Sevdiğhniz ve nefret ettiğimiz şeyleri birbi
rinden nasıl ayırdedeceğiz? Bilgmin, şuurun karan
lıkta değÜ, aydınlıkta olduğunu nasıl anlayacağız? Zi
ra Malik b. Nebi eserlerinde ve konuşmalarında ço
ğunlukla, hayatımızı fesada uğratan bilinçsizlik du

rumlarımızı açıklamıştı hep. Onları şuur ortamına, 
aydınlığa, bilgiye ve marifete açmıştı.

Zira karanlık bir ortamda, bir şeyden hoşlanma 
veya nefret etme gibi bir tercih sözkonusu değildir. 
Çünkü sevginin köreltici etkisi vardır. Nitekim bir 
hadiste şöyle buyuruhnuştu: ‘Bir êyi sevmen, seni 
ona karşı kör ve sağır eder’.

Bizler müslümanlar ve Araplar olarak yalnızca ya 
severiz ya da tiksiniriz. Fakat bunun gerekçesini, ne
reden kaynaklandığım bilmeyiz. Oysa yüce Allah bu 
hususta şöyle buyurmuştur. “Bazen hoşlanmadığınız 
bir şey, sizİn için iyi olabilir ve sevdiğiniz bir şey de si
zin için kötü olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz” 
(2/216) Bunun anlamı, sizler kesinlikle bilginin dün
yasına giremezsiniz; duyular, algı araçları yanıltıcıdır, 
demek değildir. Bu durum insanlarm yiyip içme ko
nularıyla açıklanabilir. Mesela duyular ve algı araçla
rı, insanlarm yiyip içme konularına tahakküm eder
ler. Bunlardan herbirisi, birer bilgi değil, yalnızca be
denin doğal gereksinimlerinden ibarettir.

Öte yandan davranış psikolojisinin ilgi alanına 
giren hususlar da, bizim yapıp etmelerimiz üzerinde 
yoğunlaşırlar; bu yüzden hislerimiz ve algı araçları
mız onlara boğun eğerler. Bunlarda bilim ve bilgi te
meli üzerine kurulmuş konular değildir. Bu yüzden 
biz, güneşin yanıltıcı hareketini algılama konusunda, 
onu yalnızca çıplak görme duyumuzla görmekte, ya
nılgıya düşeriz. Yani varlığı en aşikar olan bir varhğı 
anlama ve algılama konusunda dahi yanılgıya düş
mekten kurtulamayız. Nitekim güneşin hareketini 
anlama konusunda, hemen hepimizin gözleri yanıl
mıştır.

Hatta tarihte yanılgıya düşen görme duyusu kar
şısında, insanlarm anlama (kavrama) yetenekleri bi
le gerilemiştir. Mesela ünlü İtalyan fizikçi Galile’nin 
yaşadığı dönemler egemenler, yanılan görme duyula
rı karşısında, onun bilgiye dayalı kanaatinden geri 
dönmesi ve vazgeçmesi için, ona baskı yapmışlardı.

Bu bağlamda bizler varlığı apâşikar olan bir şeyi, 
mesela güneşi anlama ve algılama konusunda bu 
denli yanılgıya düştüğümüze göre, burada, yani din 
konusunu anlama ve algılama konusunda yanılgıya 
düşmediğimizi nasıl söyleyebiliriz. İşte bunun içindir 
ki: ‘Dinde zorlama (ikrah) yoktur’. m

El-Mecelle, 20-26 Haziran, 1999 sayı: 1010 
Çev: Ahdi Keskinsoy
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1' Bir Değişim Kuvveti Oiaralc İslam (G. Fuller) 
II' 1999 Yılı ABD Din Özgürlükleri Raporu 

Türkiye Bölümü

ABD ile Rusya arasında II. Dünya Savaşı’ndan bu yana süregelen “Soğuk Savaş”ın sona er
mesiyle konsept değişikliğine giden Batılı saldırganlık, “Siyasal îslam”ı (bu niteleme bazan “İs
lâmî Fundamentalizmi” bazan “Radikal îslam”, “Dini Nasyonalizm” vs... olarak karşımıza çıkar) 
“Komünizm’den dalıa büyük bir tehlike” kabul edilerek bu “yeni düşman”ı (aslmda_“kadim düş
manı”) tasfiye için yeni yeni strtaejikler oluşturuyor. Jurgensmeyer’in “Yeni Soğuk Savaş” 
olarak isimlendirdiği bu dönemde artık İslam/Müslümanlar mercek altındadır ve hedef tahtasm- 
dadır. İslam’m nasıl bir din olduğundan ziyade “Müsiüman”ın kim olduğu, “global dünya”ya, 
daha doğrusu ABD ve Batı alemine nasıl baktığı. Batılı değerler karşısında nasıl bir tavır aldı
ğı... gibi konuları araştırmaya koyulan yeni Oryantalistler, îslamologlar, bu stratejilerin oluştu
rulmasına öncülük ediyorlar. Hatta bu “yeni tehlike”nin en az zararla nasıl bertaraf edilebilece
ğine daiı* öngörülerde bulnuyorlar. Dergimizin önceki sayfalarmda “Yeni Soğuk Savaş” isimü 
kitabınm “sonuç” bölümüne yer verdiğimiz Jurgensmeyer’in tezini Graham Fuller’in de destek
lediği anlaşılıyor: Evrensel (yani batılı) değerlere uyum sağlamayan veya onlara savaş açan İs- 
lami oluşumları tasfiye ederken, ılımlı müslümanları Batılı değerlerle uzlaştırıp global sisteme 
adapte etmek.

Graham Fuller’in Eylül I99 9 ’de Le Monde Diplomatique’de yer alan “Bir Değişim Kuvveti 
Olarak İslam” başlıldı yazısı bu bağlamda belgesel bir nitelik taşıyor. Sözkonusu yazmm çevki- 
si, 19-20 Eylül 1999 tarihli Radikal’de ve Eylül-Ekim 1999 tarihli İktibas dergisinde (Kürşat 
Atalar’m çevirisiyle) yayımlandı.
Birinci belgemiz G. Fuller’in bu makalesi.

İkinci belgemiz ise ABD tarafından hazırlanan “Türkiye’de Dini Özgürlükler Raporu”. Bu ra
por Laik Türkiye’de genel anlamda dini uygulamalar, ibadet özgürlüğü, dini azmlıklarla müslü- 
mcin çoğunluğun dini konumları hakkmda 99 ortalarmda yapılan bir araştırmadan ibaret. 
ABD ’nin müslümanlara, dini azınhklara ve Türkiye’deki laiklik uygulamasma ilişkin değerlen
dirmelerini içermesi bakmımdan ilginç bir araştırma.

Ümran
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BİR DEĞİŞİM KUVVEIÎ OLARAK İSLAM
Grahaın Fullçr

Batı dünyasında ‘Islami köktendindlilc’ kelimeleri, sa
kallı ve sarıklı adamlar ve kara çarşafa bürünmüş ka
dınlarla özdeşleşmiş durumda. Evet bazı İslamcı hare
ketler. gerçekten tepkisel ve şiddete dayalı unsurlar 
içeriyor. Ancak bu modellerin, söz konusu hareketler 
içinde modernleşmeye yönelik güçlü unsurlann da iş
başında olduğu gerçeği karşısında gözlerimizi kör et
mesine izin vermemeliyiz. Siyasi İslam değişime daya
nıyor. Bu anlamda modemdir. İslamcı hareketler, de
ğişimi sağlamak ve eski ‘dinozor’ rejimlerden kurtul
mak için temel gereç olarak görülebilir. Bunlann yeri
ne ne konacağı konusu ise biraz daha belirsiz.

Bir İslamcı için din, kişinin kendi inanç âlemiyle ve 
özel yaşam alanıyla sınırlanacak bir şey değil: İslam'ın 
toplum ve siyasi düzenle ilgili söylediği şeyler var ve 
bunlar çağdaş siyaset açısından güçlü yansımalara da 
sahip, İslam, Hıristiyanlığın tersine, siyaset ve kamu 
yönetimi ile doğrudan ilgilenir. Peygamber yaşarken 
geliştirilen Islami yasalar, toplumsal yaşam ilkeleri, 
adalet, idari düzen, gayrimüslimlerle ilişkiler, savunma 
ve dış siyasete dair unsurlar içerir. İyi yönetim, hukuk 
ve adil toplumun bileşenleri konusunda ortaya çıkan 
bir model, yeni fikirlerin temel belirleyicilerinden. 
Peygamber statükoyu koruma amacıyla değil reform 
ve değişim amacıyla gelmiştir. Örneğin kadınlara da
ha önce mevcut olmayan yasal bir statü verilmiş ve 
toplum içinde somut yasal himaye sağlanmıştır. Bu
günkü İslam dünyasında statükoya göz atan İslamcı
lar durumdan hoşnut değil.

İyi yönetim yerine gördükleri otoriter rejimler, 
baskı, yolsuzluk, ehliyetsizlik, sosyal ve ekonomik 
güçlükler; ve bu kabul edilemez durum değişimi ge
rekli kılıyor. Peki bu değişim neye dayanacak? Batı 
devlederinin normları, kaynaklannı Britanya Magna 
Carta’sından. Fransız Devrimi'nden veya Amerikan Ba
ğımsızlık Bildirisi'nden alır; ancak İslam’da normlar, 
Kur'an’daki fikirlere ve Peygamberin söylediği ve yap
tığı şeylere dayanır. Haliyle İslamcıların Batılı olmayan

bir dille konuşmaları normaldir. Geçmişi felsefi bir mo
del olarak görmektedirler, günümüze uyarlanacak bir 
gündelik yaşam modeli olarak değil. Böylece İslam’ın 
temel ilkelerini kutsamak yerine, ne yapılması gerek
tiği konusunda aynlıklar yaşıyorlar.

Bu temel ilkeleri çağdaş yaşamda nasıl anlamamız 
gerek? Kimisi bu soruyu, örneğin demokrasi ve İslam 
arasındaki ilişki çerçevesinde cevaplayabilir. Ama asıl 
soru ŞU: Müslümanlarla demokrasi arasındaki ilişki na
sıldır? Müslümanların istediği nedir? Demokratik gö
rüşler geniş Islami düşünür çevrelerinde yaygınlık ka
zanmakta. Ancak bu Batı sistemlerinin tartışmasız ka
bulünü de savunduklan anlamına gelmiyor. Onun ye
rine. Islami kavramlardan şûra (jüri-oydaşım) aracılı
ğıyla demokratik ilkeler çıkarmaya çalışıyorlar -ki bu 
görüşe göre, hükümet halkın dileklerini yansıtmalıdır, 
bunun için gerekli olan ‘akıl’ yeteneğini de Tann in
sanlara bahşetmiştir.

İslamcıların çoğu bugünün başarısız, ehliyetsiz ve 
baskıcı rejimlerine karşı muhalefette aktif ola.rak yer 
alıyor. Eleştirme hakkı ve yönetim sürecinde söz sahi
bi olmayı talep ediyorlar. Sonuçta, baskıcı ve başansız 
rejimlerin güvenlik güçlerinin temel hedefleri de on
lar oluyor. Islami şiddetin savunulduğu ve uygulandı
ğı Cezayir ve Mısır örneklerinde. Islamcılann sıklıkla si
yasi sistemin dışına itildiği ve devlet şiddetine maruz 
bırakıldığı görülür.

Günümüzdeki Müslüman ülkelerde İslamcılar, de
mokrasi ve İnsan haklan çağrısında bulunan en aktif 
güçlerin arasında yeralıyor. Peki iktidara gelirlerse bu 
ideallere uyacaklar mı? Burası belirsiz. Demokrasi ge
leneği zayıf veya hiç olmayan ülkelerde bunun haya
ta geçirilebileceği şüphelidir. Her ülkenin kendi siyasi 
kültürü gelecekteki uygulamaları doğrudan etkiler. İs
lamcıların. siyaset sahnesinin diğer oyuncularından 
pek farkı yoktur.

İslamcılar, tabana dayalı örgüt yapısına verdikleri 
önem anlamında da moderndir. Partileri, yerel ihtiyaç
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lara duyarlıdır ve en küçük yerleşim birimleriyle sü
rekli yakın temas halindedir. İslamcı partilerin çoğu, 
devletten bağımsız olarak yerel sosyal refah program
lan uygular, özellikle kadınlar için klinikler açar, köy
den kente okumaya gelen öğrenciler için yurtlar ku
rar, eğlenme ve dinlenme faaliyetleri düzenler, huku
ki danışmanlık, eğitim desteği ve diğer tür toplumsal 
yardımlarda bulunurlar. Mahalle nüfusunun ihtiyaçla- 
nna karşı devletten daha duyarlı olduklarını gösteren 
bu tür faaliyetlerin finansmanı, dini bağışlardan veya 
büyük Islami bankalardan ve iş dünyasından sağlanır. 
Sonuç olarak İslamcılar, siyasi rakiplerine kıyasla fuka
ra mahalle halkının ihtiyaçlarına daha yakın durur.

İslam’ın köklerinde tüccarlık, ve özel teşebbüs ge
lenekleri somut olarak mevcuttur. Peygamberin ken
disi de, ilk karısı gibi bir tüccardı. İslam, ekonomide 
veya genelde, devletin rolünü yüceltmez. Bugün İran’
da devlet önemli bir rol üstlenmişse bu Şah dönemi
nin bir mirası olarak görülebilir, ilkede, İslam, devletin 
ekonomi üzerinde sınırlı kontrolünü savunan modern 
görüşlerle uyum içindedir. Müslüman toplumlar sos
yalist önlemlerin dayatılmasına karşı durmuş ve ‘sos
yal adalet' ile bağdaştığı sürece tercihini pazar eko
nomisinin ilkelerinden yana kullanmıştır.

İslamcıların saldırdıkları 'kapitalizm' ise aslında 
tüketidlik. veya Batı'nm negatif özelliği olarak gördük
leri yoğun mateıyalizna anlayışıdır. Müslüman ülkeler 
arasındaki sınırların azalmasını arzu eden İslamcılar, 
Avrupa Birliği'ni potansiyel bir model olarak görülür.

Müslüman ülkelerde kadının rolü, Batı'da eleştiri
len, çoğu kez haklı olarak, konulann başında gelir. Ör
neğin Taliban'ın kadınlara bakışı ilkeldir ve son za
manlarda kadının rolünü yoğun bir şekilde tartışan 
çoğu Müslüman tarafından gayri Islami bulunarak 
reddedilir. Kadının, yuvanın koruyucusu olarak çocuk 
büyütme ve ahlaki değerleri onlara aktarma rolünü 
öne çıkaran muhafazakâr bir görüş hakimdir. Burada 
korktukları, kadının ‘cinsel nesne’ olarak görülmesi ve 
ticari olarak sömürülmesi sonucunda sosyal ve ailesel 
değerlerin tahrip edildiğine inandıkları Batı’daki bo
zulmadır. Kadınların çalışmasına izin verilmeyen tek 
Müslüman ülke Afganistan’dır. Gerçekte ise bugün 
milyonlarca Müslüman kadın, İslamcı partilerin kadın 
kollan aracılığıyla siyasete girmektedir.

Müslüman toplumlarda kadının yeri konusundaki 
ikilem, pek de İslam’ın ilkelerinden kaynaklanma
makta, daha çok İslam’ın muhafazakâr yorumlan ve

ya ’Islami’ olduğu öne sürülen geleneksel pratikler so
nucunda ortaya çıkmaktadır. Bugün Iran dahil birçok 
Müslüman ülkede gerçek İslam talebinde bulunan fe
minist kadın gruplan göze çarpıyor. Kadınlar, muhaz- 
fazakâr ve erkek egemen yorumlara karşı durabi
lmek ve gelenekleri reddedip gerçek Islami normlan 
talep edebilmek amacıyla artık Kur’an’ı inceliyor ve Is
lami yasalar üzerinde çalışıyor.

Kur’an’ın neresinde, Suudi Arabistan’da yasak ol
duğu üzere, kadınlann otomobil kullanamayacağı ya
zıyor? Veya neresinde kadınların yüzünün örtülü ol
ması veya çalışamayacaklan söyleniyor? Müslüman 
kadınlar, Müslüman dünyanın birçok köşesinde bu 
geleneklere karşı çıkıyor ve toplumdaki yerleri konu
sunda modernist ve muhafazakâr İslamcılar arasında 
görüş aynlığına yol açıyorlar.

Aslına bakarsak, müessesenin devamını savunan 
muhafazakâr din adamlan ile dünyanın çok gerisinde 
kaldığını düşündükleri Ortadoğu’yu değiştirmeyi he
defleyen kökten değişimci İslamcılar arasında bir mü
cadele yaşanıyor. Gelenekçi din adamları tarih boyun
ca sultanlan, generalleri ve imparatorlan desteklemiş, 
yani 'güç’ün karşısında eğilmişlerdir. Bunlara göre 
Müslümanlar adil olmayan hükümdara karşı ayaklan- 
mamalıdır çünkü adaletsizlik, kaos veya anarşiden 
daha iyidir. Bugün birçok İslamcı, kısmen Batı siyaset 
felsefesinin etkisi altında, bu kavramları sorgulamış ve 
yönetimin adil olmaması halinde Müslümanlann onu 
lanetleyerek değiştirme çabasına girmeleri yönünde 
pozitif bir yükümlülüğü olduğu sonucuna varmıştır. 
Köktendindllk, bir haliyle, İslam’ın kökenine dönüş 
şeklinde anlaşılabilir. Modernist İslamcılara göre 
önemli olan ‘metin’ değil ‘bağlam’dır. Peygamberin 
yaşadığı dönemde geçerli olan yasalar o tarihler için 
uygun; Islami yasaları anlamak için yasaların oluştu
ğu bağlam’ı göz önünde bulundurmak gerekir. Bazıla
rının savunduğu, çağdaş koşullann ışığında bu yasa 
ve kurallann yeniden yorumlanmasıdır.

İlginçtir ki bugün modernist İslamcılığın yoğunlaş
tığı merkezler, Islami araştırmalar yapma ve İslam’ı 
her yönüyle tartışarak görüşlerini kitaplar, televizyon 
kanalları, konferanslar ve Internet yoluyla yayma ser
bestini ilk kez elde ettikleri Batı’da yer almaktadır; 
bunlar birçok Müslüman ülkede mümkün değildir ve
ya yasaktır. Günümüzün İslamcı liderleri genelde din 
adamlan değildir; aralannda Batı’da eğitim görmüş 
mühendisler ve doktorlar vardır ve bunlann İslam
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merkezli gelecek anlayışı modernizm ve teknolojik 
gelişnneyi içerir.

Islanni bir yeniden yapılanma yaşanıyor ve bu ko
nuda canlı tartışmalar sürüyor. Islami bir devletin ne 
demek olduğu veya nasıl bir şey olması gerektiği ko
nusunda bir uzlaşma yok. Ancak İslamcılar, kendi 
toplumlan, hatta Batı ülkeleri hakkında sağlam eleşti
riler üretiyorlar. Bunda, yeni modeller üretmeye kı
yasla daha başarılılar. Batı'nın egemenliğinde olduğu
nu fark ettikleri yeni küresel dünya düzeni içinde 
Müslümanlann cılız bir sese sahip olması gerçeğine 
karşı duyarlılar. Kendi kültürlerini koruma ve Batı kar
şısında İslam dünyasını güçlendirme arzulan çerçev
esinde nıilliyetçi olduklarını söyleyebiliriz. Yol boyun
ca birçok hatalan olacak; ancak öğreniyorlar. Onlarla 
iletişim zaman zaman zor olacak, ancak temel amaç
larının Batı karşıtı olmaktan ziyade kendi toplumlarını

yeniden yapılandırmak olduğu unutulmamalı.
İslamcı yeniden yapılanma uzun vadeli bir süreç, 

ancak bugünün hızlı dünyasında. Batı reformlannın al
dığı süreden çok daha çabuk gerçekleşecek. Bugünkü 
İslamcı görüş, statüyü korumaya değil değişimi getir
meye yönelik. Tartışma konusu olan, değişimin türü 
ve nasıl getirileceği. Çağdaş yaşamda İslam’ın ne anla
ma geldiği konusunda kesin görüş ayrılıklan var. Fark
lı İslamcı çevreler, farklı yollarla ulaşılacak farklı he
defler öngörüyor. İslam ve İslam’ın ne anlama geldiği 
hakkında kimsenin tekeli yok. Gerçek şu ki tartışma
nın Islami çerçevesi, uzun bir süre bizimle olacak ve 
pek az Müslüman devlet bu tartışmanın dışında kala
bilecek. ■

Eylül-1999, Le Monde Diplomatique (19-20 Eylül 1999 Radikal 
Not Okuma kolaylığı için bazı kelime ve kavramların alcını biz çizdik.
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1999 YHJ ABD DlN ÖZGÜRLÜKLERİ RAPORU 
Türkiye bölüm ü

Bölüm: I

Anayasa Türkiye'yi laik (seküler) bir devlet ola
rak tanımlayarak inanç, ibadet ve dini fikirleri 
yayma özgürlüğünü garanti altına alır. Hükü
metse, genel anlamda, bunların hayata geçiril
mesine imkan sağlar. Diğer yandan aynı anaya
sa dini azınlıklara ve üniversitelerin de içinde bu
lunduğu hüküm et ve devlet kurumlarında dini 
ifadeye bazı sınırlamalar getirmektedir.

Yönetim dini eğitimi ve faaliyetleri Diyanet 
(şleri Başkanlığı vasıtasıyla denetlemektedir. 
İmamlar başta olmak üzere din görevlileri sivil 
memurlardır. Ülke çapındaki 70.000'den fazla ca
mideki faaliyetleri Diyanet İşleri Başkanlığı dü
zenlemektedir. 1923’teki Lozan Anlaşmasıyla 
tanımlanan dini azınlıklar ve bağlı bulunduklan 
kiliseler, manastırlar ve dini okullar ise bağımsız 
bir hükümet birimi olan Vakıflar Genel M üdürlü- 
g'ü'ne bağlıdır. Hastahaneler ve gönüllü dini va- 
kıflann da içinde bulunduğu bu kuruluşlann fa
aliyetlerini de “Vakıflar" onaylamaktadır.

Halkın %99'u çoğunluğu Sünni olan müslü- 
manlardan oluşmaktadır. Ülkede sünni çoğunlu
ğun yanında Şia Islamının bir dalından olan yak
laşık 12 milyon civannda Alevi de bulunmakta
dır. Bu insanlar inançlannı özgürce yaşayabil
mekte ve ibadet yerleri olan "Cemevlerı"ni de 
özgürce inşa edebilmektedirler.

Ülkenin dini azmlıklan büyük oranda İstan
bul'da yaşamaktadırlar. Sayılan tam olarak bilin
memektedir. Tahminen 50.000 Ermeni Ortodoks 
Hristiyan, 25.000 Yahudi ve yaklaşık 3000 civa- 
nndaki Ortodoks Yunanlıdır. Bunlara ilave olarak 
15.000 civannda Süryani kökenli Ortodoks Hristi
yan, az sayıda da Keldani, Nasturi ve Maruni

Hristiyanları vardır. Güneydoğu Bölgesinde bulu
nan Hıristiyanlann sayıları, özellikle gençler açı
sından, devamlı bir düşüş göstermektedir. Bu 
azalma bilhassa Süryaniler'de çok belirgindir. 
Gençler bölgeyi terkederek yaşamak için İstan
bul'u, Avrupa'yı ve Kuzey Amerika'yı tercih e t
mektedirler.

Bu raporun hazırlandığı dönemde, (Ocak 
1998 ve 30 Haziran 1999 arası) laik kesimin de 
desteklediği askerler ve hukukçular Laik Cum
huriyet için bir tehdit olarak değerlendirdikleri 
Islami fundamentalizme karşı özel ve genel bir 
kampanya sürdürüyorlardı. Milli Güvenlik Kuru- 
lu'nun 1997'de fundamentalizme karşı yayınla
dığı 18 m adde lik  program  çerçevesinde parla
mento 1998'in Haziran ve Temmuz aylarında üç 
kanun onayladı: Bütün camilerin yönetim i Diya
net (şleri Başkanlığı’na bağlanacak, yeni camile
rin inşaasına Çevre Düzenleme ve Koruma Kanu
nu çerçevesinde ruhsat verilecek. Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde, göste
rilerde maske ve üniforma giyilmesi yasaklana
cak. Kampanya muhafazakar partilerdeki bazı 
dindar politikacıları ve müslüman işadamlarını 
da kapsayacak tarzda 1998 yılında daha da ge
nişletildi. 1999’da Milli Güvenlik Kurulu yeni hü
kümeti tekrar radikal fslam 'ın  gözle görülür teh
likesine mücadeleye zorladı.

içlerinde İstanbul eski belediye başkanı Re
cep Tayyip Erdoğan da olmak üzere belli başlı İs
lamcı politikacılar, devletin bütünlüğünü tehdit 
etmek suçundan hapis cezasına çarptınlarak po
litik yasağa maruz kaldılar. Tayyip Erdoğan'ın 10 
aylık hapis cezası 1998 Eylü'lünde onaylandı ve 
kendisi 1999’un Mart ve Temmuz ayları arasında 
hapis yattı.
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Bazı A lev ile r kendi doktrinlerini ve inançlarını 
ihtiva eden yapılanma sınıflarında aynnncılık ya 
pıldığını iddia etmektedirler. Sünni temayüldeki 
Diyanet İşleri Başkanlığını suçlayarak, kendilerini 
dini grup olmaktan ziyade kültürel bir grup ola
rak gördüklerini söylemektedirler. Öte yandan 
bazı Sünni (slamcı çevreler de laik devleti Alevi- 
lerin etkisi altında bulunmakla ve onlan kayır
makla itham etmektedirler. Mayıs 1998'de Cum
hurbaşkanı Süleyman Demirel Ankara’daki bü
yük bir cemevinin açılışına katılmıştır. Yönetim 
periyodik olarak sünni faaliyetlerin yanında, Ale
vi toplumuna da ödenekler tahsis etmektedir. 
Fakat Sünni din adamlarının aksine Alevi din 
adamlan yönetim den maaş almamaktadırlar. 
Buna rağmen yönetim  1997 yılında Alevi toplu
muna da 15 m ilyon dolar (3 trilyon lira) ödeme 
yapmıştır.

Torikadara  ve diğer m istik sünni Islami, yan 
dini ve sosyal yapılara, 1925 yılında yasaklanmış 
olmalarına rağmen son zamanlara kadar büyük 
oranda müsamaha gösterilmiştir. 1997 yılında 
ise yarı askeri yarı sivil bir kurum olan Milli Gü
venlik Konseyi "devleti iç ve dış tehlikelere karşı 
koruma" adına Islami fundamentalizme karşı 
başlattığı kampanyasının bir parçası olarak tari
katları da sıkı bir takibe almıştır. Bazı tarikatlar 
önceki yıllarda da halka açık faaliyetleri yüzün
den kanuni yaptırım larla karşı karşıya kalmışlar
dır. Milli Güvenlik Konseyi gibi resmi organlann 
sıkı takibine rağmen önde gelen politikacı ve 
halk liderleri her zaman tarikaüarla yakın ilişki 
içerisinde olmuşlardır.

Kanunen Islami hizmetler sadece ibadet için 
tahsis edilmiş yerlerde sunulabilmektedir. Diğer 
dinlere ait hizmetlerse tahsis edilmemiş yerler
de sunulmaktadır. Örneğin, son zamanlara kadar 
bir kilise kurma özelliği göstermemiş olan Anka
ra’daki Roma Katolik Kilisesi temsilciliği sadece 
diplomatik bir yapı olarak sınırlandınimıştır.

Lozan Anlaşması çerçevesine sokulmayan 
azınlık dinleri, kiliseleri için ek bir mülk talebin
de bulunamazlar. (Bu durum fiili olarak modern 
Türkiye'nin kurulmasından öncesine dayanmak
tadır.) Buna rağmen Uluslararası Protescan Kilise
si 1998 Eylülünde Ankara’da yeni bir şube açtı. 
Lozan Antlaşması çerçevesinde kabul edilen din

ler, eğer ihtiyaç duyan bir toplum mevcutsa, da
ha fazla m ülk sahibi olabilirler. Ama varolan 
mülklerini koruyamazlarsa, bu mülkler Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’ne iade edilebilirler. Hükümet 
yetkilileri azınlık dinlerine a it doktrinel mesele
lere karışmazlar, yayınlannı ve dini literatürün 
kullanımını sınırlamazlar. Yönetim, Yunan Orto
doks Patrik liğ i'n in  ekümenik yönünü kabul et
memesine rağmen onu Türk-Yunan Ortodoks 
toplumunun başı olarak kabul eder ve seyahat
lerine veya ekümenik faaliyetlerine kanşmaz

Bürokratik prosedürler ve tarihi kabüller za
man zaman dini mülklerin onanimalanna engel 
çıkarmaktadır. Bina ve anıtlardaki restorasyon 
ve inşa çalışmalan sadece Tabiat ve Kültür Var- 
lıklannı Koruma Komisyonu’nun izniyle olabil
mektedir. Ekim 1997’de Ermeni Ortodoks Kilisesi 
yetkililerine Diyarbakır bölgesindeki bir kilisenin 
restore edilmesi izni verildi. Restorasyon projesi 
mali güvence şartıyla yapıldı.

Süryani H ris tiyan  toplumu ve hükümet ye t
kilileri 1998 Şubatında aralannda bir anlaşmaya 
vardılar. Bu anlaşmaya göre Süryaniler Midyat’
taki Dârul Umur Manastın’nı tarihi varlıklann ko
runması standartlarını uygulamak şartıyla yeni
leyebileceklerdi. Yetkililer daha önce 1997 yılın
da, yenilemeyi durdurmuşlardı. Nisan 1999’da 
yenileme için teknik planın yazılı resmi onayını 
aldılar ve yenileme başlamış oldu. ,

Rahiplerin, mahalli dini konsüllerdeki perso
nelin veya taraftarlarının yokluğu sebebiyle 
"yok olma" ile karşı karşıya kalan dini yapılar hu
kuken hükümetin tasarrufuna geçmektedir. Ba
zı müslüman olmayan azınlıklar özellikle çok az 
sayıdaki Yunan Ortodoks toplumu, Yahudi top
lumu, Ermeni ortodoks toplumu ve Süryani Hris- 
tiyan toplumu, bu nedenle ibadethanelerenin 
kullanımını ve diğer imkanlarını kaybetmişlerdir. 
Eğer bu toplumlar gerekli olan yenilenmeyi gös
terebilirlerse bu imkanlannı tekrar elde etmek 
için kanuni talepte bulunabilirler.

Ekim 1997’de Milli Eğitim Bakanlığınca düzen
lenen yetkiye ihtiyaç duyan Süryani hristiyanla- 
ra da Arami dil sınıflarına son vermeleri istendi. 
Daha sonra ise devam etme izni tekrar verildi.

Yetkililer Doğu Ortodoks Kilisesi'nin  faaliyet
lerini ve ilişkilerini takip etmektedirler. Istan-
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bul’daki Eküm enik Pam klik, Marmara denizinde 
birada olan Heybeli'deki Rulıban okulunun tek
rar açılması için girişimlerde bulunmaktadır. 
Okul, devletin özel yüksek öğrenim kurumların 
millileştirmesi nedeniyle 1971’de kapatılmıştı. 
Bir vatandaşlık talebini de ihtiva eden mevcut sı
nırlamalar dahilinde dini toplumlar din adamı ih
tiyacı olan yeni papazlannı yetiştirememekte
dirler. Ülke dışından dindaşlar liderlik pozisyonu
na kabul edilmektedirler. 1998 Martında Ermeni 
Patriği Karekin ll’nin ölümünü müteakip azınlık
lardan sorumlu bölge yetkilileri ve İstanbul em 
niyet güçleri yeni patriğin seçimini ertelediler ve 
sonucu etkilemeye çalıştılar. Fakat başarılı ola
madılar. Ermeni toplumu yeni patriğini 1998 y ı
lında seçti.

Ülkedeki yabancı misyonerlerin dini ilişkileri 
ve sayılan tam olarak bilinmemektedir. Pekçok 
savcı, Protestan hıristiyanlar ve özellikle de İs
lamcılar kanadındaki dini hareketliliği ve din de
ğiştirme olayını şüpheyle takip etmektedir. Özel
likle de politikayla uyumlu gözüken faaliyetler 
bu kapsam alanı içindedir. Ülkede din değiştir
meyi ve dini değişimleri açıkça yasaklayan ka
nunlar mevcut değildir, fakat polis bazen din de
ğiştirenleri huzuru bozuyorlar gerekçesiyle tu 
tuklamaktadır-, ama mahkemeler bu tür suçla
maları reddetmektedir. Eğer din değiştirenler ya 
bancı uyrukluysalar sınır dışı edilebilirler, fakat 
ülkeye isterlerse tekrar kolayca girebilirler.

Ülke laik olmasına rağmen müslümanlar için 
ilk ve orta okullarda din ve ah lak dersleri zorun
ludur. 1923'de imzalanan Lozan Antlaşması çer
çevesinde değerlendirilen azınlıklar (Yunan, Er
meni ve Yahudiler) ise, kanunen müslümanların 
din dersinden muaf tutulurlar. Süryaniler ise Lo
zan Antlaşması ile bir azınlık olarak değerlendi- 
nlmedikleri için bu derslerden muaf değillerdir. 
Eğer müslüman olmayan öğrenciler bu dersleri 
almak isterlerse bu konudaki onay ailelerine a it
tir.

1997’de çıkan kanuna göre zorunlu laik eği
tim  8 yıla çıkarıldığından 1950’den beri var olan 
(mam-hatip liselerine, halihazırdakilerin durumu 
devam etmek şartıyla, yeni kayıtlar durduruldu. 
fm a m -h a tip  liseleri, muhafazakar ve İslamcı 
Türkler arasında, laik eğitime alternatif olarak

görüldüğü için çok büyük bir itibara sahipti. Ka
nunen isteyen öğrenciler zorunlu 8 yıllık laik 
eğitimden sonra bu okullara devam edebilirler. 
Hristiyan azınlıklar ise kendi sınıflarını kendileri 
oluşturmaktadırlar. Okul saatleri dışında oluştu
rulmuş özel dini sınıflara herhangi bir sınırlama 
sözkonusu değildir, ilkokulun 5 yılını tamamla
mış öğrenciler hafta sonu ve yaz tatillerinde 
Kur’an kurslanna katılabilmektedirler.

Bazı insan haklan gözlemcileri ve Fazilet Par
tisi üyeleri, resmi dairelerde ve devletin diğer b i
rimlerinde 50 yıldır sürdürülmekte olan başönü- 
sü yasağından  şikayetçidirler. Bu gruplann ifade
sine göre, pekçok başörtülü öğretmen ve hem
şire, örtüleri sebebiyle kamu sektöründeki işleri
ni kaybetmişlerdir. Diğer yandan, I998’in sonba
har sömestrinde üniversitelerde de başörtüsü 
yasaklandı ve 47 profesör ve üniversite görevli
si, başörtüsünü taktığı ve takılmasını destekledi
ği iddiasıyla üniversitelerden atıldılar. Aynı şekil
de askeri ye tk ililer de hazırlanan dosyalar çer
çevesinde, İslamcı fundamentalist faaliyetlere 
katılıyorlar gerekçesiyle, bazı görevlilerini ordu
dan atmaktadırlar. Avrupa İnsan Haklan Mahke
mesi böyle bir olayı onaylamıştır; diğerleri ise 
hâlâ sürmektedir.

Ekim 1998'de 25 ilde ve pekçok ilçede yakla
şık 140.000 kişi el ele tutuşup bir insan zinciri 
oluşturarak üniversitelerdeki başörtüsü yasağı
nı protesto etti, içişleri Bakanı Kutlu Aktaş bu 
gösteride 267 kişinin tutuklandığını bildirdi. Ma
yıs 1999’da İnönü Üniversitesi'ndeki başörtüsü 
yasağını protesto için binlerce kişi gösteri yaptı, 
gösteri şiddete dönüştü ve bazı polisler de yara
landılar.

Yine Haziran 1999'da İnönü Üniversitesindeki 
başötüsü yasağını protesto ettikleri gerekçesiy
le, 75 davalı Malatya DGM’ye çıkanldi; 4 kadının 
da içinde bulunduğu 51 kişi anayasa! düzeni güç 
kullanarak değiştirmeye çalışmak suçundan 
ölüm cezasına çarptınidı. Ölüm, cezasıyla yargıla- 
nanlann da içinde bulunduğu 75 davalıdan 54'ü' 
Temmuz sonunda tekrar yargılamaya başlan
mak için kurulan mahkemenin sonucu askıda 
kaldığı için serbest bırakıldı. Suçlamalar 99 Mayı
sında gerçekleşen eylemle ilgili olarak yapılıyor
du.
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Parlamentoya seçimde Fazilet Partisi’nden gi
ren ve 2 Mayıs I999’da başarısız bir yemin girişi
minde bulundurulan başörtülü milletvekili Mer- 
ve Kavakçı olayı, resmi kurumlarda dini tarzda 
giyinmeye karşı yapılan mücadelenin yükselme
sine sebep oldu. Başbakan Bülent Ecevit, Cum
hurbaşkanı Süleyman Demire! ve Milli Güvenlik 
Kurulu, Kavakçı’nm bu davranışını laik devlete 
karşı bir başkaldın olarak değerlendirdi. Baskılar 
ağır olmasına rağmen İslamcı medya Kavakçı’nın 
hareketini savundu ve destekledi. Kavakçı ile il
gili bireysel sorun. Kavakçı’nm ülkenin vatandaş
lık kanununa uymadığı gerekçesiyle idari bir ka
rar alınarak ve m illetvekili Türk vatandaşlığından 
çıkanlarak çözümlenmek istendi. Sonunda Yük
sek Seçim Kurulu'na ve Parlamento'nun herhan
gi bir uzaklaştırma karan olmamasına rağmen 
Kavakçı m illetvekilliği haklannı kaybetti. Böylece 
hukuken ve parlamento’da başörtüsü sorunu 
çözülmeden kaldı.

Ocak 1998’de Anayasa Mahkemesi, devletin 
laik tabiatına aykın olduğu gerekçesiyle. Anaya
sa ve Partiler Kanunu'nun 68 ve 69’uncu madde
lerine dayanarak İslamcı Refah Partisi'ni kapattı 
ve önde gelen isimlerine 5 yıllık bir politika yap
ma yasağı getirdi. Mayıs I999'da yönetim  bu de
fa da İslamcı Fazilet Partisi’nin, kapatılan Refah 
Partisi’nin fikirleri ve laiklik karşıtı faaliyetleriyle 
ilgili olduğuna dair bir dosya hazırladı. Hazırlanan 
iddianame, Fazilet'in önde gelen isimlerinin de 5 
yıl boyunca politikadan uzaklaştınimasını ve 
Parlamento’daki 110 m illetvekilinin de vekillikle- 
nnin düşürülmesini taleb ederek durumu Ana
yasa Mahkemesi'nden önce askıya alıyor.

Kimlik kartiannda dini kim lik yazılmasına 
rağmen resmi herhangi bir ayınm mevcut değil
dir.

Bu rapor hazırlandığı dönemde dini özgürlük
ler kapsamında değişiklik olmamıştır. Amerika’
dan kaçınlan veya illegal olarak uzaklaştınlan ya 
da yönetim in bir daha Amerika'ya dönmesine 
müsaade etmediği az sayıdaki vatandaşımızın 
dinlerinin zorla değiştirildiğine dair raporlar mev
cut değildir.

Bölüm: II 
Sosyal Tavırlar

Yahudiler ve çok sayıdaki Hıristiyan zümreler 
dinlerini özgürce yaşayabilmektedirler ve gün
lük hayatta çok küçük ayırımlara muhatap ol- 
duklannı söylemektedirler. Fakat aşın gruplar ve 
bireyler zaman zaman azınlık gruplannı hedef 
alabilmektedirler.

Din değiştirmeyi engelleyen herhangi bir ka
nuni sınırlama mevcut değildir. Fakat fertler sık 
sık aile ve toplum baskısına maruz kalabilmek
tedirler ve sosyal olarak din değiştirme iyi kabul 
görmemektedir. Dini azınlıklardan bazılan dinle
ri yüzünden yönetim  ve orduda sınırlı meslekle
re sahip olduklannı ifade etmektedirler.

1998 yılında 10 m ilyonluk bir şehir olan İs
tanbul’da Yunan Ortodoks mülklerine açıkça bir 
saldın oldu. Ocak ayında şu anda müze olan ve 
Ortodokslarca kutsal sayılan Aya Therapon kun
daklandı, bekçisi öldürüldü ve sanat eserleri ça
lındı. Bu saldından sonra polis koruması arttınldı 
ve soruşturma derinleştirildi. Fakat saldırganlar 
henüz yakalanamamıştır. 1997'nin Aralık ayında 
İstanbul'daki Ortodoks Patrikliğini bombalayan
lardan da hiçbiri yakalanamamıştır. Pekçok dini 
azınlık mensubu ve laik müslümanlar muhtemel 
İslamcı aşınlıktan ve politik olarak yükselen mo
dern İslam’dan korkmaktadırlar. İslamcı gazete
ler de sık sık Yahudi karşıtı yayın yapmaktadır
lar.

Bölüm: m 
Amerikan Yönetiminin Politikası

Amerikan Elçiliğinin faaliyetleri dini özgürlüğün 
desteklenmesi yönündedir. Adana ve İstan
bul'da bulunan konsolosluk görevlileri ve büyü
kelçilik yetkilileri Ekümenik Yunan Ortodoks 
Patrikliği, Ermeni Ortodoks Patrikliği ve diğer di
ni azınlıklarla yakın ilişki içindedirler. Büyükelçi
lik yetkilileri aynca din özgürlüğü taraftan olan 
mahalli sivil toplum örgütleriyle de yakın temas
tadırlar. Bunlara ilaveten elçilik ve konsolosluk 
görevlileri din değiştiren yabancılann sınırdışı 
edilmesi ve tutuklanması olaylarıyla da ilgilen
m ektedirler ve bunları rapor etmektedirler, b

R ele a se d  bu :h e  Bureu  Democracy, H um an Rights, and L abor  W ashington , DC. S e p te m b e r  9, 1999.
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DÜŞÜNCE

Kutsal Bilgi’nin 
Kavramsallaştırılması

aluk Burhan

• nsan bilgisinin kaynağı vahiydir ve insanın olduğu her yerde/zamanda “bilginin vayhin ürünü oldu- 
I ğu” yolundaki yargıyı doğrular çevrim ler yaşanmaktadır. İnsan gerek akli (intellect) ve gerekse nebevi 

X  anlamda vahyi hakikatlerin nurundan başka bir 
yolla bilgi iktisab edemez. Seyyid Hüseyin Nasr’m da 
beyan ettiği üzere bilgi kutsaldır. “İlahi Akıl’ın insani 
düzlemdeki yansım ası kesinlik, tutarlılık ve m antık ve 
m atem atik yasalarının düzleminden oluşur; bunlar: 
kendileri vasıtasıyla insan zihninin çalışma yapabileceği 
nesnel düzenin ve uyumluluğun da kaynağıdır. M antık 
yasaları, asıl bilgi geleneğinin hikmetle birlik oluşu gibi, 
esas itibariyla kutsal karakterde.” (Bilgi ve Kutsal,
1999:16). N asr’a göre akıl, kutsal’a giden büyük bir yol
dur ve bizzzat kutsal bir mahiyeti vardır (Nasr, 1999:16) 
m odern zam anlarda hikemî perspektifin yitim i ve bilgi
nin laikleşm esi sonucu m antık ve m atem atiğin kutsalla 
birlikteliği kalm am ıştır.

Nasr’m yaklaşımı birçok açıdan eleştirilebilir/eleşti- 
rilmelidir. Eleştiri, Nasr m bilginin laikleşmesi sonucu, 
m antık ve m atem atiğin kutsalla ilişkisi kalmadığı, yargı
sını tem el ahr. Nasr, bilginin laikleşmesi problem inde 
bilginin akideden ayrılabilir olmadığını (s: 17) vurgular 
ve itikad ile ilahi kökenden koparılmış inanç arasındaki 
ayrımı da verir. Belki de Nasr’ın düşüncesine eleştirel 
yaklaşım ların bu noktadan başlamak mecburiyeti var
dır.

Bizce bilginin kutsal olması ile bilginin akidevi hu-
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susiyetler taşım ası (bilginin itikaddan ayrılmazlı
ğı) düşüncesi farklı sonuçlara götürücü yargılardır 
ve birbiriy le telif edilmesi her zaman mümkün ol
mayabilir. N asr’m iki yargıyı birlikte dile getiriyor 
olm ası O rtaçağ  Katolisizm inin yaşandığı din-bi- 
lim çatışm alarından yeterli ibretler çıkarmadığının 
göstergesi sayılmalı. Bilginin vahiy kaynaklı oldu
ğu am a akidevi bir yönü olmadığı şeklindeki bir 
yargıyı bize yine vahiy sunmaktadır. Kitab’m b il
dirdiğine göre bilgi, insanın akidesiyle herhangi 
bir ilinti olm adan Rabb Allah’ın dilemesiyle ve di
lediği kadar insana indirilir. Bu konuda en itirazsız 
örnek Kabil’ in H abil’i öldürdükten sonra cesedi ne 
yapacağı konusunda bilgisizliğinin vahyi nitelikte 
bir olayla kaldırılm asıdır: “Derken Allah> hir karga 
gönderdi, (karga) ona, kardeşinin cesedini nasıl gö
meceğini göstermek için yeri eşeliyordu, ‘yazık bana, 
şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini göm
mekten aciz miyim?' dedi ve pişmanlardan oldu' 
(M aide, 31). Nasr’ın düşüncesindeki bilginin kut
sallığı m eselesinin aynı zamanda bilginin itikad
dan ayrılmazlığı yargısını da beraberinde taşım a
sıyla çelişik olarak Allah, yeryüzündeki bilgiden 
koparılm ış olmaktadır. Diğer deyişle Nasr (ve bil
ginin islam ileştirilm esini problem  edenler) yeryü
zündeki bilginin kendine ait b ir serüveni, hayatı, 
gelişimi, tıpkı insan gibi seküler-vahyi görünüm le
ri olduğunu, dolaylı biçim de savunmak zorunda 
kalmaktadır. Nasr’m çehşik şekilde kutsal bilginin 
akideden ayrılm azlığını savunması ile bilginin çift 
gerçek içerdiği, şizofreniye uğradığı şeklindeki 
yargı m eşruiyet kazanmaktadır. Nasır’m bilginin 
sekülerleşm esi terim ine m üracaatı bilginin kutsal
lığına dair yaptığı vurguyu da gölgeler niteliktedir. 
Çünkü seküler bilginin mevcudiyetinden bahset
m ek dem ek insanın yeryüzüne ilk inşinden itiba
ren kendinde kutsal olmayan bir bilgi kaynağı taşı
dığına onay verm ek anlam ına gelir. Eğer öyleyse 
bu bilgi nedir veya seküler bilginin kaynağı nere
dedir? Nasr’a göre bu kaynak akıldır: “insan akh 
İlahî N ur’un ash tecellisi olarak ‘başlangıçta’ koz
m ik gerçekliğin kaynağıydı, (s. 13) Aklın (Intellect) 
usa (reason) indirgenmesi ve insan aklının (intel- 
legence) m odern dünyadaki kurnazlık ve zekilikle 
sınırlanm ası kutsal bilgiyi ulaşılmaz kılmış ve m a

nevi olgunlaşm anın ve kurtuluşun merkezi aracı 
olan hikm et bilgisinin yansımasını temsil etmiş 
olan doğal din bilim ini de tahrip etmiştir.” (s. 15) 
Nasr tezini şöyle bağlar: Kemale erme tarzlarının 
da kendisinden yayıldığı Hakikat’a ulaşma aracı 
olarak aklın tem el fonksiyonunu yeniden keşfet
meden insanın eski durum unu yeniden elde etm e
si yani bilgiyi kutsal’a ulaştırm ası yani Mudak’ı bi- 
lebilm e kabiliyednin kazanılması mümkün olmaz. 
Nasr, "ikilik vizyonu, aklının merkezinde bulunan 
kadim bilgiye karşı kör olm asına neden oldu” (s. 
12) diyerek çift gerçekliği onaylamaktan kurtula
maz.

Oysa bizim  kutsal (vahyi) bilgiden bahsedişi
miz, insanm kullandığı tüm bilginin ilahi bir ina
yet, lü tû f olarak gelişi ile ilgilidir. Burada akıl, b il
ginin kaynağı olarak değil aracı olarak önemlidir. 
Ve bilgi, vehbi, kesbî, ilhami, nebevî, meshini görü
nüm lerinin tümüyle birden kutsal bir özellik taşır. 
Bu anlamıyla m odern batının bilm e çabalarının 
hasılası olan bilgi de insana verilmiş, vahyedil- 
miş/kutsal bilgi şeklinde değerlendirilmelidir. An
cak bu bilginin kullanılm ası mecburiyeti yoktur. 
İşaret ettiğim iz nokta, adaleti sonuna kadar talep 
etm ek nasıl haksızlığa kapı açıyorsa, insanın bilgi
sinin sınırlarını zorlaması da bilginin ahlaki değe
rini düşürür. Gazali’ye göre insanm ahlaki yaşan
tısına katkıda bulunm ayan her bilgi, toplum ve 
ferde zararlıdır (Bayraktar, 1993. 269).

Bilginin kutsal olduğunu söylemek demek (ki 
biz böyle söylüyoruz, bilginin, tarih içinde insani 
cehdle belirm iş bulunduğuna şüpheyle yaklaşmak 
demektir. N itekim  Elm ahlı, tefsirinde “Kalemle öğ
reten de o insana bilmediği şeyleri öğretti” (Alak, 4- 
5) ayetlerinde şöyle der: “Yoksa hir alaktan yaratıl
mış olan insanlar ne kalem bilirdi ne yazı o insana 
öyle bilmediği şeyleri öğretti, insanda olmayan ku
vveleri, istidatları, melekeleri yaratarak deliller, 
nasb-u ikame ederek ve ayetler inzal ederek vehbi 
olarak da öğretti, kesbi olarak da öğretti îşte öyle ek- 
rem olan rabbin sen hiç okunmamışken mahzı kere
minden sana ledünnî bir ilim vererek böyle emir ile 
seni kaleme muhtaç etmeden de okutur, bilmediğin 
şeyleri bildirir ve bildirdi' {1971, c:8, s: 5952). Hat
ta devamla Kur’an’m nüzulu ile gök ve yerde işa
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retler bulunm asının birlikte zikredildiğini vurgu
lamak gerekir; “Şüphesiz göklerde ve yerde, insan
lar için işaretler vardu'” (Casiye, 3) ayetinden önce 
Allah: “KiîaVtn indirilmesi, o üstün, hikmet sahibi 
Allah tarafındandtr” buyurmuştur. Allah, göklerde 
ve yerde bulunanların insana boyun eğmesini, in
sanın cehdi b irikim ine değil, ilahi lütufa ait b ir ala
na taşır: “Göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendin
den size boyun eğdirdi’' (Casiye, 13). Kur’an, insa
nın sahip olduklarının insana ait bir bilgi/birikim 
kesbi ile ilgili olm adığını ihtar eder. “Hiç birşey 
yoktur ki onun hâzineleri bizim yanımızda olma
sın, ama biz onu bilinen bir miktar ile indiririz. 
Rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik de gökten su 
indirdik, böylece sizi 
suladık. (Yoksa) siz, 
suyu depo edemezdi
niz" (Hicr, 21-22).

Elm alıh, bu âyet
ler hakkında şöyle 
der: “Burada rüzgar
ların irsal, suyun in 
zal ile ifadesi aynı za
manda bir de temsil 
iyma eder. Zira, er- 
sclna’ irsali rüsülü,
‘enzelna da inzah k i
tabı hatırlatır. Ve de
mek olur ki: işte A l
lah tarafından gön
derilen Peygamberler 
de o ‘riyahı levakı’ g i
bidir; feyzi ilahiyi h a
mil olarak kabiliyeti 
olanlara neşr-ü telkih 
ederler. Kitabı m ü n- 
zel de, o mâi semâvî 
gibi mayh hayattır”
(Elm alıh 1971: c: 5, s. 3055) Elmahhya eklenerek 
denilebilir ki bilgi, yalnızca Kitab’la sınırlı olm a
mak kaydıyla Allah tarafından, O ’nun bildiği mik- 
dar kadar indirilm iştir. Buna göre m odern batı 
düşüncesinde elde edilmiş bilginin seküler tem el
leri olduğu ya da sekülerleştiği yolunda Nasr tara
fından dillendirilen görüşün Kur’anî isnadları

yoktur. Nasr, m odern düşüncenin elde ettiği b ilim 
sel başarıların kutsallaştırılması gayreti ile hem bil
im in kazançlarını elden kaçırmamak ve hem  de b i
lim in gerçek inanç aracılığı ile yapılabileceği 'alanı 
oluşturm ak arayışım teklif ediyor. Ancak mezkur 
arayış, m odern batı (bilimsel) çabalarının bilim in 
tutturabileceği tek yol olarak şekillendiğine gizli 
bir kanaat olarak yaslanıyor. Yani, bugün bilim 
adamı olsun, olm asın; modern batı düşüncesinin 
ürettiği bilim sel bilgi ve verileri karşısında (bu bil
gilerin insanlığın tarihsel gehşiminin ürünü oldu
ğu fikri karşısında) kayatsız duracak düşünsel yak
laşım koyulamıyor. Dolayısıyla bilginin de tıpkı 
can-nefes gibi insana ilahi olarak verilmiş b ir şey

olduğu bu nedenle 
tarihsel b ir kategori 
gibi ele ahnamaya- 
cağı ifade edilmeli
dir. Nasıl ki önceki 
insanların sahip ol
dukları can-nefes 
(öm ü r) bugünkü 
insanların gerek ya
şam süreleri ve ge
rek organik-ru h i 
bü tü nlü k leri için 
b ir zemin/dayanak- 
tarihsel gelişim an
lam ında değilse, 
bilginin de tarihsel 
süreklilik  neticesi 
o lm adığı teslim  
edilm elidir. Ancak 
Nasr, gelenek keh- 
m esinin “etim olojik 
olarak nakletm e ile 
alakalı” bulundu
ğunu işaret ederek, 

bu tarif içerisinde bilginin, uygulamanın, teknikle
rin, hukukların, şekillerin, sözlü ve yazılı birçok 
özelliğin intikalini vurgular (1999 :78). Nasr, gele
neğin dinam iğini şöyle açıklar:

- Hakiki anlamda bâtınî olan, daima geleneğin 
tümü ve bütünlüğü içindedir.

- ister zahirî ve ister bâtınî yanıyla düşünül-
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sün, gelenek belli b ir akide öngörür ve ondan ay
rılamaz.

- Sahih b ir  akideye bağlılık/ortodoksluk, haki
katin kendisidir ve belli bir geleneksel dünyanın 
biçim sel uyum luluğu ve ahenkliliği ile ilgilidir.

- Belli b ir geleneksel dünyaya göre arızî olarak 
hetorodoks, aslındaysa ortodoks olan bazı akideler 
vardır. Budizm in ve M usevilik görüş açısıyla H ıris
tiyanlığın görünüşü buna bir örnektir.

- Gelenekler, kendisinin orjinalliğini ve saf o l
duğunu garanti eden cevapları kendileri verirler. 
Bazı gelenekler m agisterium ’a, diğerleri ise mesa
jın  devamlılığını garanti eden bir kutsal cemaata 
sahiptir.

- Gelenek, meşru ve ahlaki kural ve talim atlar
dan bâtın ı bilgiye kadar kendisiyle ilgili her şeyin 
intikalindeki düzenliliğe işaret eder. Geleneksel 
dünyada yaşam ak insanın, varlığının özünü belir
leyen ilkeleri (sözlü nakil ve intisap şekilleri de da
hil şeyhden m üride güç ve usullerin aktarımı) ve 
diğer unsurları aldığı kendi ötesindeki bir alemde 
yaşamasıdır.

- Geleneksel ilkelerin ve bunların uygulamaları 
dışında bir gerçekliğin varlık hakkı söz konusu de
ğildir. Bundan dolayı gelenek yalnızca bilgiyle de
ğil, aşk ve işle de ilgilidir.

- Gelenek toplum u idare eden hukukun kayna
ğıdır; hukukun doğrudan vahiyden alınmamış o l
duğu durum larda bile böyledir. Sosyal düzene de
ğişmez ilkeleri uygulayarak toplum yapılarını b e

lirler. Bunun sonucu olarak H indu kast sistemiyle 
teokratik “İslam i toplum ” arasında olduğu şekilde, 
aralarında farklar olan yapılar doğar.

- Ahlâkın tem eli odur. Gerçekte, geleneğin kur
duğu tem el çerçevenin dışında ahlâk bir anlama 
sahip değildir.

- Geleneksel dünyada üç tür bilm e tarzı vardır; 
felsefe, teoloji ve marifet. M odern dünya (İslam 
alemi dahil) yalnızca; iki tarzı tanıyor: felsefe ve te
oloji. Oysa islami gelenekte, çeşitli perspektiflerin 
ortaya çıktığı yüzyıllardan sonra felsefe, teoloji 
(kelam ) ve m arifetin rol ve fonksiyonlarının tü
müyle ortaya çıktığı b ir durum a gelinmişti.

- Her gelenek yaşıyor ve uygulanıyor değildir. 
Örneğin M ısır geleneği. Geleneğin kök ve nakil ka
nalları kaybolmuşsa yeniden dirilm e imkanı yok
tur. (Nasr, 1999: 92-98)

Gelenekselciler, batıh büginin tek bilgi, batılı 
bihm selliğin de bilgi edinim inin tek yöntemsel yo
lu olduğu iddiasını reddettiler. İnsanın, cismani- 
maddi yönü üzerinde araştırm aları Batı düşünce
sinin ürettiği bilim sellikle sonuçlandı. Bilimsellik, 
bilginin yalnızca kendisi olduğu ve kendisinin me- 
todlarıyla oluşturulacağı yargısını totaliter tavırla 
sunar. Gelenekselcilik, batm îlik  teklifiyle insanın 
içsel, manevi, ruhânî, İslâmî bir yönünün bulun
duğuna işaret etti. İnsanın m addenin üzerinde ta
sarruflarını nasıl ortaya koyabiliyorsa, maneviyat 
alanında da tasarruf kaydedebileceğini iddia etti. 
Bu nedenle bilginin tek ve bilgi yolunun biricik ol
duğu fikrini reddetti. Gelenekselciler, müteal amaç 
olarak, insanın Tanrı ile yeniden bütünleşmesini 
ileri koydular. M evcut anlam ıyla ahlâkı da mura- 
kebe, sembolizm ve bilgi vasıtasıyla özdeşleşme gi
bi realitelere ulaşmaz olarak görm eleri nedeniyle 
kendi tutum larını ahlak-dışılık değil ama “ahlaki
lik üstü” bir şey olarak tanım ladılar (Schuon, 
1992 :58-59). Schuon, dinlerin, dünyaya sınırlar 
koym aktan sözetmediğinden bahseder. Örneğin 
İsa’nın sözlerinde “batm ilik, zaten ancak ‘kulağı 
işiten ve bu özelHkleri sayesinde de, batmîliğe yat
kın olmayanların istediği düzenlemelere veya de
lillere hiç ihtiyaç duymayan kim selere hitap et
m ektedir; İsa’nın ancak şakirtlerine veya onlardan 
bazılarına sunduğu öğreti, İncillerde açıkça ifade
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edilm em iştir” (Schuon, 1992:40)der. Öğretiye göre 
dinlerin aşkın birliği, yaratılmış-yaradan ikiciliğini 
dışlayan bir yaklaşım gerçekleştirir. Schuon’a göre 
“batınîlik, bireysel benlik ile Evrensel veya İlahi O 
arasındaki ayrımı, yine de ancak metod gereği ola
rak öğreti bir tarzda kabul etm ektedir” (1992:54) 
Schuon, “her yeni vahyi, b ir önceki geleneksel for
m a karşı batınilik  etm e görevini yüklenmiş işlem 
gibi” anlar ve batıniliği her türlü vahiy form unun 
meşruluğunu kabul eden tek otorite konumunda” 
görür. (1992 :42-43) Böylece gelenekselcilik, dinle
rin ‘ruhunda batın î bir “şekil ötesi içerik” sayesin
de, zahiren çeUşki içinde bulunm a eğilimi gösterse 
de, aslında harici açıdan anlaşılıp kavranılamayan 
gerçekliği amaçlar. Buna göre Schuon a göre bir 
din (Yahudilik) ile diğer din (Hıristiyanlık) arasın
daki form lar bakım ından farklıhk, çatışma, gele
neğin evrenselliği çerçevesinde aşılabilir. Schuon’a 
göre “her geleneksel form , bazı özellikleri bakı
m ından diğerlerinden üstündür.” (age:46) Gele
neksel yaklaşım, önceki dinlerin sonraki din ile 
nesholunduğu fikrini batınilik tutum u nedeniyle 
reddeder. Gelenekselcilik, Tanrı yı Temel Birlik ve 
Teklik, yani Z ât-ı Pak (Arı Öz) olarak ve dünyanın 
da Mutlak Hakikatin karşısında mevcut bile olm a
dığı (dünyanın irreelliği), M utlakın varlığa göre 
olan aşkınlığı... anlam ında bir tevhid için risaletin 
form ik yönünü eziyor.

Gelenekselciliğin ‘kutsal bilgi’si “mükem m elli
ğin kaynağı olan ve Uluhiyetin ve kozmik varhk 
im kanlarına sahip olan arketipsel gerçekliğin tam 
ve eksiksiz yansım ası olan kadim insan düşüncesi
ne dayanır (Nasr, 1999 :177), geleneksel kozm oloji 
insanın kozmosu b ir ikon olarak tasavvuruna im 
kan veren bir yoldur (Nasr, 1999:203), geleneksel 
de ‘mutlak’ olarak görebilir. Geleneksel bilgiler 
dinlerinin veya geleneklerinin belirh bir ayet veya 
sözünün b içim in in  arkasında bulunan esas veya 
anlam ı dile getirirlerdi. (Nasr, 1999:292-293) Bu 
nedenle herhangi bir dini tam olarak yaşamış ol
m ak, bütün d in leri yaşam ış olm ak dem ektir. 
(s:311) Diğer dinleri anlama yollarından birinin 
takip edilmesinin reddedilmesinin sonucu, dini 
kavgalar, ayrım cılık... fanatikliktir. Bugün kişinin 
kutsal Adalet ve R ahm etin anlamını tahrip edecek

bir ayrımcıhk ile, inanç sahiplerinin semavi oldu
ğuna inandığı bir dinin kıymeth öğelerini tahrip 
edecek bir evrenselcilik arasında seçim yapması 
beklenmektedir. Farklı dinler, farklı dünyalarda, 
onların iç arketipsel im kanlarına göre tehazür 
eden o yegane Hakk’tan bahseden pek çok hsan gi
bidir, ama bu dillerin sözdizimi aynı değildir. D in 
lerin incelenm esinde kategorik olarak ‘dinlerin aş
kın birliğini’ ve ‘bütün yolların aynı zirveye çıktığı’ 
gerçeğini savunan geleneksel yöntem , belirli bir di
ni evren oluşturan ayinlerin, sem bollerin, imgele
rin doktrinlerin anlam larına nüfuz etmeyi am aç
lar. Sadece M udak düzeyinde bütün dinlerin öğre
tileri aynıdır. Temel bilgi, sadece Mutlak’m Mutlak 
olduğu ve bundan dolayı belirli bir gelenekte M ut- 
lak’ın akm ada m utiak gibi görünen şeylerin ‘göre
celi mutlak’ olduğu temel gerçeğini ifade etmeye 
devam eder. Dolayısıyla her dinin kurucusu Yüce 
Logos’un ve birtek Logos’un tezahürüdür. Her di
nin kutsal kitabı, yüce kitap ve bir tek kutsal k ita
bın belirli tezahürüdür. Kutsal din bilgisi, her bir 
kutsal biçim in anlam ını ait olduğu manevi evre
nin bağlamında, kendi düzeylerinde bu biçim lerin 
ö n e m l e r i n i  
inkar e tm e
den değer
lendirir. Ne 
ayin, sem bol 
ve uygulama
yı inkar eder; 
ne de farklı 
dinsel evren
lerin  öğeleri 
arasında eşle
m e yapar.
O nların  gö
receliğini, b i
çim leri ay
dınlatan ve 
sadece bu b i
çim lerin  ka
bul edilmesi ve yaşanmasıyla erişilebilecek Asl’n 
ışığında ele alır. (s. 304-312)

Gelenekçiler buraya kadar aktardığımız sözle
rinde belirli bir dini evren oluşturmuş bütün ‘d in
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leri’ vahiy şeklinde değerlendiriyorlar. Bütün din
leri kabul ettik leri için dinlerin ‘şeriat’ olarak getir
diği b iç im leri reddetmiyorlar. Bütün biçim lerin 
ötesinde, vahyin kalbinde yatan merkezi bir tecel
liden sözediyorlar. Biçim lere anlam olarak önem 
veriyorlar. B öyle  bir arayışla insanm  kutsallaşması 
isteniyor. Bu talebin metafizik, ruhanî, karşı-dün- 
yacı görünm esine rağmen yine de dünyevi oldu
ğunu söylem ek gerekir. Çünkü kutsallık arayışı ‘in 
sanın dünyada kurtuluşu isteğinin b ir ürünü gibi 
ortaya çıkıyor. Ayrıca kutsal bilgi, seçkinci ve her
kese öğretilm eyen kurtuluş bilgisi olarak tarif edi
liyor. (Nasr, s. 328) B ir üstada, rehbere ihtiyaç do
ğurm ası nedeniyle otorite kurucu karakter gösteri
yor. Yine kutsal bilgi düşüncesi bilginin kendine ait 
iki eğiHm taşıdığı fikrini ileri sürerken bilgiye du
alist eğilim  yüklüyor. Bilgiye yüklenmiş iki karak
ter nedeniyle bilgi, taşıyanı, başka b ir anlam dün
yasında profan kılabiliyor. Örneğin M utlak’ta yok 
olm am ış b ir müslüm an, m utlak’ta kaybolmuş bir 
budist erm işten aşağı ve zihni desekralize (laik) 
uğramış b iri gibi ele alınıyor. Bilgiye yüklenen an
lam larla oluşan yeni ‘evren’ bir dinin diğer dinler 
karşısındaki durum unu artık bozuyor. Örneğin 
m ü slüm an lığ ın  yahudi-h ıristiyanlar hakkında 
vahyi yargılarını, yeni anlam dünyası içinde çarpı
tıyor. D inin m utlakhk iddiasını göreceleştirerek 
nebevi bağlantıları kesiyor.

insan bilgisi kendisinin ‘getirdiği’ b ir şey değil
dir. Bilgi verilm iş-indirilm iş olm ak sebebiyle kut
sal/vahyi bir niteliktedir. Nebilerle gönderilmiş ve 
tutum  ifade eden vahiyler tarihsel anlamda insan- 
hğın yolunu açm ış ama zamanla sahihliğini yitir
mişlerdir. K ur’an hem tarihsel olarak gelen vahiy 
bilgilerini tashih etmiş ve hem  de kendisini sahih 
olarak tanım lam ış mutlak yegane vahiydir. Vahyin 
mutlaklığı içindeki bilginin tartışılm azlığını öne 
koyar. Bunun yanısıra kitabî olmayan ama pey
gambere verilmiş olm ak nedeniyle insanların öğ
rendiği bir bilgi daha vardır. Örneğin Davud (as)’a 
öğretilm iş bilgi, insanlığın ilmi seviyesinde bir 
m erhale tesiri yapmıştır: “O ’na, sizi savaftn şidde
tinden korumak için zırh yapmayı öğretmiştik”. 
(Enbiya, 80) Böylece insanhğm “bilim sel bilgi”nin

temeli nebilerle “getirilm iş” bir vahiydir, denilebi
lir. Fakat ne kitabı olan ve ne de nebilere öğretilmiş 
olmak hasebiyle insanlığa teşmil olan başka bir bil
gi daha vardır. Bu son bilgi insanın akıl, duyu, il
ham, tefekkür gibi m elekelerinin kullanılmasıyla 
ortaya çıkıyor görünse bile yine de vahyi olmaktan 
kurtulamaz. Kur’an bu bilgiyi, insanm  anlayışının 
düzeltilip doğru yola sokulm ası için (eğitim m e
todu olarak) ilahi olarak verildiğini belirtiyor:

- “Göklerde ve yerde olana haktn da” (Yunus, 
101)

- “Biz onlara, ufuklarda ve kendi canlarında 

âyetlerimizi göstereceğiz ki o (Kur an)'m gerçek ol
duğu, onlara iyice belli olsun” (Fussilet, 53)

- “Kesin inanacak insanlar için arzda nice delil
ler var. Kendi canlarınızda da öyle, görmüyor musu
nuz?” (Zâriyât, 20 -21).

Bu son bilgi de ‘verilm iş’ olm ak nedeniyle vah
yi nitelikte, yani kutsal b ir mahiyettedir. Sufızm; 
bilgiyi, insanı, anlam ı kutsallaştırm a cehdi nede
niyle önceki devirde indirilm iş ve saflığını yitirmiş 
vahiyler ile son vahyi eşitlemektedir. Bu işlem vah
yi çoğaltmakta, kesinliği göreceli kılmaktadır. Batı
nî tezlerin kutsallaştırm a talepleri din’e karşı din 
çatışm asını ortadan kaldırsa bile, din-bilim  düaliz- 
mini kıramayacağı görülecektir. Çünkü biHm ve 
inanç “bilgi”ye aittir. Bilim  ve inanç elde etm enin, 
sahiplenm enin aracı kılındığında “bilgi” olmaktan 
çıkaracaktır. Nitekim  sahiplenm e biçim i olarak 
batı bilim i ile ebediyet talebi olarak batını sufılik 
ayartılmışlığı işaret eder. “Nihayet şeytan ona fısıl
dayıp; ‘Ey Adem sana ebedilik ağacını ve yok olma
yacak bir hükümranlığı göstereyim mi?' dedi.” (Ta- 
hâ, 120) Batınî tekam ülün n eticelerin i‘burada’ al
mayı talep etm ek süfliliğin önem li bir bölüm ünü 
‘ahiret hesabı’ fikrinden alıkoymuş ve ters çevril
miş sekülerizme kaydırmıştır. ■
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Nefsini Allah’a Satanlar

Hüseyin K. Ece

Dergimizin önceki sayılarında (64-65) "eîeddül-htsam: hasımlann en yama
nı” kavramını ele almı̂  ve hu olumsuz insan tipinin özelliklerini genel katlarıy
la incelemiştik. Araştırmamızın bu bölümünde ise, “eleddü’l hısam” tipinin tam 
zıddı olan olumlu insan tipini; “nefsini Allah’a satanlar’ı inceleyeceğiz.

İ nsanlar içerisinde bir başka topluluk daha vardır 
ki, onun durumu 'eleddü'l hısam' olanların du
rumunun tam zıddıdır. Onlar münafıkların taşı

dığı karakteri taşımazlar. Dinde iki yüzlü olmadıkla
rı gibi, dinde öylesine ihlas sahibidirler ki, canları da
hil her şeylerini Allah için satarlar. Her türlü varlık
larını Allah rızası uğruna verebilirler. Merhametli 
olan Allah (cc) böylelerinin bu niyetini, çabasını ve 
amelini asla karşılıksız bırakmaz.

"A m a  in sanlar arasınd a öylesi d e v ard ır ki Allah rıza
sını k azan m ak  için kendisini sa tar  (feda eder). Allah  
ise kullarına karşı d aim a m erh am etlid ir."

Bu tip, Bakara 204. âyette çizilen profilin tam zıd- 
dıdır. Bir tarafta günah işlemekle izzet kazanacağını, 
üstün olacağını zanneden, ama münafıkhğı içerisin
de sakh bir tip; diğer tarafta Allah'a teslim olup he- 
vasma (aşırı tutkularına) uymayan başka bir tip.

Böyle olan bir kimse bilir ki mülk kendisinin de
ğil, Allah'ındır. İnsan için en üstün amaç da dünya
lıklar değil, Allah rızasıdır. Allah rızası için nefsini fe
da edebilen, onu o yüce rıza uğruna satabilen; ebedi

olarak acılardan, sıkmtı ve üzüntülerden uzak olur. 
Önemli bir ticaret yapmış ve bu ticaretin sonunda da 
büyük bir kazanç elde etmiş olur. Bunlar Allah'ın 
seçkin kullandın Allah uğruna her türlü faaliyeti ya
parlar, O'na ibadet konusunda bütün zorluklara gö
ğüs gererler. Allah yolunda gerekirse cihad ederler. 
Mallarını ve canlarını bu uğurda feda etmekten çe
kinmezler. Zorluğa düşeceklerini bilseler bile, Allah 
için m a'rufu (iyiliği) tavsiye etmekten, münker'den 
(kötülükten) sakmdırmaktan usanmazlar.

Bunlarm bütün amacı, hedefi ve beklentisi sade
ce Allah rızasıdır. Nefislerini dünyalık bir gaye için 
değil Allah (cc) rızası için satarlar. Bir şeyi Allah için 
severler ya da Allah için terkederler. Nefislerini Allah 
rızası için satmakla, bü- anlamda kendilerini kötülü
ğü emreden nefsin kötülüklerinden azat ederler, ken
dilerini ebediyyen satın alırlar.^^

Bu satış ve teslimiyetin gerisinde Allah'ı sevmek
ten başka bir amaç yoktur. Bu satışta kendileri için 
düşündükleri bir bedel de sözkonusu değildm Bu
nun arkasmda maddi bir çıkar da beklemezler. Bu sa
tışta bir tereddüt, bir şüphe, bir pişmanhk yoktur. Bu
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tam bir satıştır. Allah'tan başkasından bir alacak bek
lentisi de bulunmamaktadır.

Bu Âyetin Niizûl Sebebi

Önceki bölüm de geçen üç âyet (Bakara/204-206) mü
nafıkların tenkit edilmeye layık tavırlarından örnek
ler veriyor. Bakara 207. âyetinde ise mü'minlerin 
methedilmeye layık ahlâklarından bahsediyor.

Bu âyetin nüzûl sebebi ile ilgili üç rivayet bulun
maktadır.

Birincisi:
İbni Abbas'tan gelen bir rivayete göre bu âyet Sü- 

heyb b. Sman er-Rûmı hakkında nazil olmuştur.
Mekke m üşrikleri onu tutmuşlar ve İslâm'dan 

dönmesi için işkence etmişler. Süheyb onlara; "ben 
ihtiyar bir adamım, malım ve servetim de var. Benim 
sizden veya düşmanlarınızdan olmamın size hiçbir 
zararı olmaz. Ben bir söz söyledim, ondan caymayı 
iyi görmem. M alımı ve servetimi size veririm, dinimi 
sizden satın ahrım " demiş onlar da buna razı olmuş
lar ve onu salıvermişlerdi. Oradan Medine'ye hicret 
ederken bu âyet nazil olmuştu. Medine'ye girerken 
Hz. Ebû Bekime rastgelmiş ve Ebû Bekr ona 'alış-veri- 
şin kârlı olsun ey Süheyb!' demiş. O da; 'senin ahş- 
verişm de zarar etmesin' diye karşılık vermiş. Sonra 
da 'o kâr nedir?' diye sor
duğunda Hz. Ebu Bekr;
'Allah Teâla senin hakkın
da bu âyeti indirdi' deyip 
bu âyeti okumuş.^s

İbni Kesir, "Süheyb 
M edine'ye varınca onu 
Hz. Ömer'in de içinde bu
lunduğu bir grup karşıla
mış ve 'alış-verişin kârlı 
olsun' demişler. O da on
lara 'sizin ahş-verişiniz de 
zarar etmesin. Ama o kâr 
nedir?' demiş. Onlar da 
bu âyetin kendisi ile ilgili 
olarak indiğini haber ver
diler." şeklinde nakledi- 
yor.49

Said b. Müseyyib, Süheyb b. Sinan'ın şöyle dedi
ğini anlatıyor:

"Rasûlüllah (sav)'ın yanma hicret etmek için yo
la çıkrmştım. Ancak Kureyşlilerden bir grup yolumu 
kestiler. Ben de bineğimden indim. Sadağımdaki ok
ları çıkarıp yayıma yerleştirdim ve onlara dönerek 
şöyle dedim:

'Ey Kureyş topluluğu! Biliyorsunuz ki içinizde en 
iyi ok atanlardan biriyim. Allah adına yemin ederim 
ki sadağımdaki bu okların hepsini size atmadıkça ve 
şu elimdeki kılıcım yere düşmedikçe bana yanaşa- 
mazsmız. Sonra ne isterseniz yapın.' KureyşIiler:

'Ey Süheyb! Sen aramıza, malsız ve fakir birisi 
olarak geldin. Ama aramızda zengin oldun. Yemin 
ederiz ki senin malınla birlikte Mekke'den çıkmana 
izin veremeyiz. Bize malmm yerini söyle' dediler. 
Ben; 'Size malımın yerini söylersem bana izin verir 
misiniz?' dedim. Onlar; 'Evet' dediler. Bunun üzeri
ne Mekke'deki malımın yerini onlara söyledim. Böy- 
lece beni serbest bıraktılar. Yola koyuldum ve Medi
ne'ye geldim. Durumdan haberdar olan Rasûlüllah 
(sav); "Alış-verişin kârh olsun ey Ebu Yahya!" buyur
du. Bunun üzerine bu âyet nazil oldu ve peygamber 
(sav) de onu okudu."so

Bir başka rivayet, peygamberimizin Süheyb b. 
Sinan hakkında iki defa; 'Süheyb kazandı. Süheyb 
kazandı' dediği şeklindedir.sı

İkincisi:
Hz. Öm er ve Hz. 

Ali'den nakledilen bir gö
rüşe göre, bu âyet iyiliği 
emredip, kötülükten alı
koymaya çalışan müslü- 
manlar hakkında inmiş- 
tir.52

Üçüncüsü:
Ah b. Hasen'den riva

yet ed ild iğine göre bu 
âyet; hicret gecesinde 
peygam berim izin yata
ğında korkusuzca, canını 
Allah yoluna koyarak ya
tan Hz. Ali (ra) hakkında
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İnmiştir. 53 
Başka kanal

lardan gelen ri
vayetlere göre,
Süheyb b. Sinan 
ve Ebû Zer mal
larını ve nefisle
rini Allah için 
s a t m ı ş l a r d ı r .
Ayet onlarla ilgi
li olarak inzal ol
du.

Hz. Ali'den nakledilen bir mecmuada, 'insanlar
dan öylesi vardır' cümlesinde geçen 'adam'; iyiliği 
emredip, kötülüğü yasaklamak üzere çaba harcarken 
şehit edilen kimsedir, denihnektedir.^^

İbni Kesir, Süheyb b. Sinan'la ilgili rivayeti ver
dikten sonra şöyle diyor:

"Ancak çoğunluğun görüşüne göre bu âyet Allah 
yolunda cihad eden bütün mücahidler hakkmda na
zil olmuştur. Tıpkı şu âyette olduğu gibi:

Bilesiniz ki, A llah  y o lu n d a  sav aşan  v e  ö ldürülen  
m ü 'm in lerd en  A llah , can larını v e  m allarını satın  alm ış
tır, hem  d e karşılığ ın d a on lara  cenneti söz vererek. Bu, 
O 'n u n , y e rin e  g e tirilm esin i T e v ra t'ta , In cil'd e  v e  
K u r'an 'd a  b izza t g ü v en ce  altına aldığı gerçek bir v aad - 
dir. K im dir v erd iğ i sö zü  A llah 'tan  daha iyi tutan ? Sevi
nin öyleyse, O 'n u n la  böyle  bir alış-veriş yaptığınız  
için; çü n k ü  b u d u r en b ü yü k  b a h tiy a r lık .5 5

Bir savaşta Hişam b. Amir düşman saiflarmm ara
sına dalmıştı. Bazıları onu bu hareketinden dolayı kı
nadılar (bu yaptığmm doğru olmadığmı, kendini 
tehlikeye atmak olduğunu söylediler) orada bulunan 
Hz. Ömer, Hz. Ebu Hureyre ve başkaları onların bu 
tavırlarını reddederek Bakara sûresi, 207. âyeti oku
dular,

Âyet ister bu olaylar üzerine inmiş olsun, isterse 
böyle olaylara dayandırılsm; ifade ettiği mana ve 
kapsadığı hüküm bir olaya veya bir kişiye ait olmak
tan uzaktır. Kur'an her zaman olduğu gibi bir insan 
tipi çiziyor ve onun belirtilerini ortaya koyuyor. Bu 
âyetin 'eleâdü’l hısavj-hasımlarm en yamam' tipinden 
hemen sonra gelmesi de oldukça dikkat çekicidir.

Burada anlatılan iki tipten birincisi tath dilli, gü
ler yüzlü, hoş sohbet ve müslümanhk iddiasında

olan biri. Ama 
onun içi kapkara, 
tıyneti bozuk, ah
lâkı fena, niyeti 
ise kötü. Husû
metini içinde sak
layan riyakâr bir 
tip. İnsanlara za
rarı dokunan, ne
silleri ve geçim 
kaynaklarını tah
rip etmeye çaba 

harcayan ve fesat peşinde koşan birisi.
İkinci tip ise İslâm'a gönülden inanmış, rabbine 

teslim olmuş bir kimse. Dinde gerçekten ihlas sahibi
dir. Dünyahk şeylere değer vermez. Bütün varlığını, 
-canı ve nefsi de dahil- hepsini vermeye, kendini Al
lah yolunda feda etmeye hazır bir tip.

Birinci tip münafık tipi, İkincisi ise samimi müs- 
lüman tipidir. Kuı^an, bütün insanları böylece birinci 
tipten olmaktan sakındırıyor, ikinci tipten olmalarını 
teşvik ediyor.

Kur'an her iki tipin özelliklerini verdikten sonra 
müslümanları Allah'a tam olarak teslim olmaya, ya 
da 'silm'e-banşa' girmeye davet ediyor. Çünkü iki 
dünyada da kurtuluş ve mutluluk ancak bu teslimi
yetle mümkündür.

"E y  im an edenler! A llah 'a  kendinizi tam  olarak  teslim  
edin ve şeytanın  ard ın d an  gitm eyin, zira o sizin apaçık  
d ü şm an m ızd ır Ve eğer hakikatin b ü tü n  delilleri size  
geldikten sonra tökezlerseniz bilin ki, Allah kudret ve  
hikm et sahibidir.''^^ ■

d ip n o t l a r

(46) 2 B akara/207
(47) E lm ahh, Tefsir, 2 /6 5
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Çankaya Savaşi Sürüyor

Ü lkem izde artık tüm saatler 
Cumhurbaşkanlığı seçimini gös
teriyor. En küçük tartışm alarda  
bile bu seçime pay çıkarılıyor. 
Buna en son örnek “Rutin dışına 
çıkm a” tartışm ası. Cumhurba- 
kanının “devlet bazen rutin dışı
na çıkabilir”, mealindeki sözüne 
özellikle ANAP ve Mesut Yılm az  
tarafından büyük bir tepki göste
rildi. Bunu en güzel özetleyen 
manşetlerden biri Yeni Binyıl’ın
14 Şubat tarihli M anşeti idi. 
"Batman Ü zerinden  Çankaya  
Savaşı". H aber şöyle devam  
ediyor: “Batman, Çankaya kav
gasının odak noktası haline gel
di. Demirel, süresini uzatmak 
için çalışan Çiller’i ‘devlet gerek

tiğinde rutin dışına çıkabilir’ diye 
savununca A N A P’ı karşısına al
d ı.” 15 Şubatta ANAP Meclis 
grubunda konuşan Mesut Y ıl
maz oldukça sert bir çıkış yaptı; 
"Komitacı kafa değişmeli” (16  
Şubat 2000 Y. Binyıl)

Hükümet ortakları Cum hur
başkanının görev süresinin 5-ı-5 
olması konusunda anlaştılar. 
Ancak varılan karar sadece süre 
ve, isim konusunda değil. Şu 
anda Cumhurbaşkanlığına aday  
olduğunu açıklayan tek isim Sü
leyman Demirel. Dolayısı ile tar
tışm alar Süleym an D em irel’in 
ismi etrafında sürüyor. Şu anda  
iktidar ortaklarından DSP Dem i
re! ismine sıcak bakan bir gö-

£TcgflAkyoJMHİyef

rüntü veriyor. Ecevit görüldüğü 
kadarı ile Demirel formülünü ha
raretle destekliyor ve gruptan 
aykırı ses şu ana kadar duyul
madı. FP Demirel ismine sıcak 
bakm adığnı aç ıkça söylediği 
halde 312. madde üzerinden 
pazarlık yapıld ığ ı gazetelere  
yansıdı. M H P ’de durum biraz 
daha kanşık. M H P ’de Demirel 
ismine sıcak bakmayan isimler 
var ve bunlar duygularını ifade 
etm ekten çekinmiyorlar. 23  
Ocak tarihinde Yeni Binyıl’dan 
Nevin Bilgin bu konuya dikkat 
çekiyordu: “M HP grubunda ço
ğunluğun Dem irel’e tepki gös
termesine karşın, Devlet Bahçe- 
li’nin ‘uzlaşmayı bozan taraf ol
m ayız ’ an layışından hareket 
edeceği belirtiliyor.”

M H P içinde meclisteki sağ 
oylarla kendi adaylarını seçtir
mek isteyen bir grubun varlığı 
da kendini hissettiriyor. 24 Ocak 
tarihli Yeni Şafak gazetesinde 
çıkan haber ise “M H P ’den De
mi rel’e red” diyordu. Habere gö
re MHP, “Cumhurbaşkanı mev
cut sisteme göre seçilmelidir” 
görüşünü korumaktaydı.

M H P ’nin durumunu en güzel 
özetleyen yazılardan biri de Ha
san C em al’in 15 Şubat tarihli 
Milliyet’te çıkan yazısı idi. Ha
san Cem al bir milletvekili ile 
yaptığı görüşmeyi aktarıyordu. 
Milletvekili M H P ’nin durumunu 
şöyle özetliyordu. “M H P ’nin 
meclis grubu da ilginç. YÖK  
başkanlığı, türban gibi konular
da hep geri adım attılar. Bu gü
ne kadar hep uslu çocuğu oyna
dılar. Bunun sıkıntısını yaşıyor
lar. İçlerindeki isyanı sürekli 
bastırıyorlar. Cumhurbaşkanlığı
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seçimi isyanları oynam ak için bir 
fırsat olabilir M H P ’li milletvekille
ri için. Üstelik riski de yok bu is
yanın. Çünkü oylama gizli.”

ANA P’ta ise durum iyice karı
şık. Mesut Y ılm az Demirel ismi
ne sıcak baktığını söylese de 
Anavatan Partisi’nin çeşitli kade
melerinde görevli isimler bunun 
tam tersi açıklam alarda bulunu
yorlar. Belki de bu nedenle Se- 
bahattin Önkibar 26  O cak tarihli 
Türkiye gazetesindeki yazısına  
“Demirel için gözler şimdi 
A N A P ’ta ” başlığını atıyordu. 
Önkibarın yazısına aldığı aykırı 
teorilere göre eğer “Demirel se
çilmezse koalisyonun geleceği 
de tehlikeye düşecektir.”

Kısaca görüldüğü kadarı ile 
DSP ve kısmen DYP hariç diğer 
partiler ellerindeki kartları henüz 
açmadılar, net bir fikir beyan et
miyorlar.

Bu arada kıyak emeklilik de
nilen ve üst düzey bürokratlara 
temsil tazm inatı getiren yasa  
Demirel’in önüne geldi. Demirel 
yasayı onaylaması halinde halk
tan tepki çekecekti. Reddetmesi 
durumunda Cumhurbaşkanı se
çilmesi tehlikeye düşecekti. So
nuçta Süleyman Dem irel’in aday  
olabilmesi için gereken anayasa  
değişikliğini yapacak olan bu 
meclisti-. Ve Demirel daha önce 
2 kere veto ettiği yasayı onayla
dı. Ali Bayramoğlü konuyu de
ğerlendirdiği yazıs ında onayın 
farklı bir boyutuna dikkat çekti: 
“Son bir kaç yıldır başta af yasa
sı olmak üzere bir çok tasarıda  
oluşturmak istediği imajdan ha
reketle kamuoyu ile basının has
sasiyetini dikkate alan Cum hur
başkanının bu kez pusulayı bir 
kaç ay sonra seçmenleri olacak 
m illetvekillerine çevirm esi de 
ciddi ahlaki bir sorundur.”

Bu onay Hak-iş, Kamu-sen  
başta olmak üzere sendikalar ve 
sivil toplum kuruluşlarından tep
ki aldı.

K ısaca Yeni Ş a fak ’ın 31 
Ocakta yazdığı gibi “Herkesin bir 
hesabı var.”

F a tİle t Pakiİsî TSK Gergİniİğİ

Geçtiğimiz ayın gündemini oluşturan ilginç olaylardan biri de FP 
Genel Başkanı Recai Kutan’ın 25 Ocak tarihinde yaptığı konuşma 
ve Genel Kurmay’ın isim vermeden de olsa bu konuşmaya gös
terdiği tepki ve bunun sonucu yayınladığı bildiri idi.

Recai Kutan FP Meclis Grubunda yaptığı konuşmada 28 Şu
bat sürecinde siyasete müdahale yaşandığını anımsatarak “bu 
dönemde verilen bir sürü irtica brifinginde böyle bir örgütten bah
sedildi mi? 28 Şubat sonrasında Hizbullah ve benzeri örgütlerle 
ciddi bir mücadeleye neden girilmedi? Neden ekranlarda Fadime 
şovları yapılırken, Sincan’da 7 kişiyi potansiyel suçlu gören de
mokrasinin balans ayarcıları, tankları Sincan yerine Hizbullah ka
tillerinin üzerine sürmediler... Hizbullah mı devlete sızdı, Devlet mi 
Hizbullah’a ... Hizbullah’ın devlet tarafından kullanıldığı ihtimalini 
aklım ıza dahi getirmek istemiyoruz. Ama OHAL bölgesinde gü
venlik görevlilerinden habersiz bir kuşun uçması dahi mümkün 
değildir. Hükümetin görevi masum insanlar öldürüldükten sonra 
cesetleri toplamak değil” diyordu.

27 Ocak’ta ise Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği’n- 
den yapılan yazılı açıklam a ile isim verilmeden Recai Kutan’ın ko
nuşmasına sert tepki gösterildi. Star bu haberi “FP ’ye 2000 bakı
mı” diye verdi. Yeni Binyıl’m ise “Askerden sert yam t’’ haş\\ğ\ ile 
verdiği haberde 
G e n e l  ku rm ay  
bildirisinden par
çalar veriliyordu.
“Bu zihniyeti 
temsil eden si
yasi partiler.
A nayasa Mah- 
kem esi’nce üç 
defa kapatılmış
tır. Böylece bu 
zihniyetin irtica- 
ya destek sağla
dığı tescil edil
miştir. Bu zihni
yetin sahipleri 
1997’de Sincan 
Belediye Başka- 
nı’nın tertiplediği 
Kudüs gecesin
de Hizbullah  
gösterisini unut
muş görünmek
tedirler.” Zaman  
gazetesi ise ola
yı “Genelkurmay 
FP’ye sert çıktı” 
başlığı ile verdi.

Recai Kutan 
yazılı bir açıkla
ma yapmayı ter
cih etti. Açıkla Recai Kutan
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mada “Grup toplantısındaki ifade
lerin alıntı olduğunun altını çizdi.” 
Kutan açıklam asında; G enel
kurmay Başkanlığı Genel Sekre
terliğince bir siyasi parti genel baş
kanı tarafından yapıldığı iddia edi
len beyan, 24 Ocak 2000 tarihinde 
bir gazetenin tanınnnış bir köşe ya
zarının köşe yazısından, bu fikirle
rin paylaşıldığına dair herhangi bir 
söz de söylenm eden kelimesi keli
mesine aktarılan bir alıntıdan baş
ka bir şey değildir. E ğer Genelkur
may Başkanlığı G enel Sekreterli
ğince bir açıklam a yapılması uy
gun ise, bu açıklam anın bir gün ön
ce (24 Ocak 2000) yazılan  bu yazı
ya yönelik olarak yapılm ası düşü
nülebilirdi....” dedi.

Basının karşısına çıkan Genel 
Başkan Yardımcısı Veysel Candan  
ise “Muhataplarının hükümet olma- 
sm a karşın kendilerine cevabın  
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden geldi
ğini” belirterek “Biz ne söylediysek, 
ülkemiz için söyledik ve söyledikle
rimizin arkasında duruyoruz”'dedi. 
Kurumlann basın aracılığı ile ko- 
nuşmayacığını söyleyen Candan  
sözlerini şöyle sürdürdü. “Anayasa  
ve yasalar karşısında bütün kişi ve 
kurumlar eşit hakka sahiptir. Kaldı 
ki, yanlış yapan varsa ülke yararı 
için tenkit de edilir, hesap da soru
lur. Bu, kurumu suçlam a değil o ku
rumu yüceltmek olur.”

Bu konuda en derli toplu açıkla
mayı Mesut Y ılm az yaptı denebilir. 
Mesut Y ılm az’ın Parti Grubu’nda 
yaptığı konuşmayı Akit Gazetesi 
“Sivil İsyanı” Yeni Ş afak “Her Ku
rum Tartışılır” başlığı ile verdiler. 
Mesut Yılm az konuşmasında daha  
çok sistem analizi yaptı: “Varlığımı
zı sadece belli gruplarla, belli parti
lerle, belli kurumlarla kaim görenler 
büyük bir yanılgı içindedirler... İn
sanımız nesiller boyunca devam  
eden kısır döngüden bıkmış çıkış 
yolu aramaktadır. Demokratik bir 
rejimde hiç bir kurum, başka bir ku
rumun alternatifi değildir. Türkiye 
son 3-4 yıldır kurumlar arası uyum 
sorunu yaşıyor... Kurumlar arasın
daki ağır tahrikler ve ölçüsüz mu
kabeleler yerine daha yumuşak bir 
ortama ihtiyaç var...”

DİN EgM mI ÎHTiYAa VE V ahşet Kasbtlerİ

İçişlen Bakanı Sodeffin Tanlon

Hizbülvahşet örgü
tü operasyonların
da ele geçirilen iş
kence kasetleri 
gösterilsin mi, gös
terilmesin mi tartış
maları devam eder
ken İçişleri Bakanı 
Sadettin  Tantan 
hem basını bilgilen
dirmek için hem de 
kasetlerden örnek
ler göstermek için 
bir basın toplantısı 
yaptı. Kasetler ga
zetecilere seyretti
rildi. D aha sonra 
Sadettin Tantan te
rörün kaynaklarına 
ve çözümüne ilişkin 
ilginç tesbitlerde  
bulundu. Sadettin

Tantan’ın bazı görüşleri şöyle:
“... Bu mücadelenin başarısı, dinin topluma doğru olarak 

anlatılmasından geçiyor. Önce insanım ıza İslam’ı doğru olarak 
anlatmalıyız. Halkım ız buna aç... Terörle mücadele stratejileri
ni ortaya koyarken en önemli şey dinine bağlı insanları renci
de etmemektir. Başarı, kesinlikle müslüman insanların önünü 
açmaktan, basın ve devlet olarak İslam’ı insanım ıza anlatmak
tan geçiyor. Yasakçı bir anlayışla bir yere varam ayız. İrtica adı 
altında dini bütün insanları rencide ederek onları felaket örgüt
lerinin kucağına atam ayız.. Basın da ülke çıkarları noktasın
da bir karar verm ek zorunda. Olayları çarpıtmadan, komplo te
orileri ile toplumun kafasını karıştırmadan, inançlı insanları 
rencide etmeden halkı İslam konusunda aydınlatmalıyız...” 
Sadettin Tantan’ın bu konuşması insanın aklına kapatılma 
noktasına getirilen İHL’ler, Kur’an öğrenm eye getirilen yaş sı
nırı, kazanılmış hakları gasbedilerek okul kapılarından döndü
rülen başörtülü öğrencileri getiriyor.

Din eğitimi açığı hakkında Ahmet Taşgetiren 1 Şubat tarih
li yazısında; “İlköğretim okullarının 4. ve 5. sınıfları dahil din 
kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ihtiyacı had safhada. Bu 
derslere branş öğretmelerinin girmesi ilke olarak belirlenmiş 
am a şu anda bu oran son derece düşük. Farklı derslerin öğ
retmenleri, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerini veriyor ve 
bekleneceği gibi, gerekli alt yapıları bulunmadığı için sağlıklı 
bir din kültürü sağlanamıyor. İm am-hatiplere gidenler azaldı 
tespitleri kimi muhitlerde sevinç uyandırıyor. İmam-hatipler 
"siyasal İslam”ın fideliği gibi görülüp “iç tehdit” kapsamı içine 
sokuluyor... Bu sürecin bedelini henüz ödemedi Türkiye... Hiz
bullah vs. geçmiş ihmallerin bedelidir. İmam-hatipsiz zam anla
rın bedeli ne yazık ki çok daha ağır olacaktır” diyerek bu ko-
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nuya dikkat çekti.
Bu konuda Diyanet İşleri Başkanı M. Nuri Y ıl

maz da “Dinin özüne uygun olarak öğretilmesine 
ne kadar ihtiyaç olduğu, gündemdeki üzücü olay
larla açıkça ortaya çıkm ıştır” dedi.

Ali Bayramoğlu 5 Şubat 2000 tarihli yazısını 
Tantan’ın konuşmasına ayırdı ve basına bir eleş
tiri ile sona erdirdi. “Bakan ve bakanlık açık dav
randı. Hukuk ve etik alanında attıkları adımları ör
nekleri ile anlattı. Gazetecileri basın etiğini uygu
lamaya, kurula saygıya davet etti. Aslında böyle

olmalı...
Ama olmuyor.
O brifinge katılan onca gazeteci arasından bi

risi, Hürriyet Gazetesi temsilcisi Sedat Ergin, vah
şet kasetinin ayrıntılarını, yazılm am a kaydına 
rağmen, üstelik kaseti aşar bir biçimde çarşaf 
çarşaf anlatıyordu dün gazetesinin 1. sayfasında. 
Başkalarına bakıp demokrasi ve etikten söz et
mek kolay iştir. Ama bilmek gerekir ki, balık baş
tan kokar..”

ENERJİ YOKLUĞU Mü?
KARAMJĞ GÖSTERİP 
MAVÎMIMA RAZI ETMEK Mİ?

Türkiye 21. yüzyılın ilk aylarına karan
lıkta girecek. Önce TEAŞ-BO TAŞ ve 
TEDAŞ genel m üdürlüklerinden yapı
lan açıklamada ‘her gün toplam  3 sa
atlik kesinti yapılacağa belirtild i. Daha 
sonra Cum hurbaşkanı Süleym an De- 
m ire l’in ikazlan ile kesintile r 1.5 saate 
indirildi. Son günlerde ise kesintiler
den ses-seda yok. Peki “E lektrik sıkın
tısı" niçin periyodik o larak gündem e 
geliyor/getiriliyor, işte burada rivayet 
değişik. 30 Ocak tarih inde Y. Şafak 
Gazetesi “E lektrik kesintilerinde nük
leer kasıt mı var” diye soruyordu. Ha
berde “... Söz konusu kesintilerin ka
sıtlı olarak yapıldığı belirtilirken, e lekt
rik kes in tile rin in  yarın  açık lanacak 
olan nükleer santral ihalesi ile ilgili ol
duğu ileri sürüldü” denilerek, bazı iddi
alara dikkat çekildi. Konu ile ilgili soru
lara TOBB başkanı Fuat Miras “elekt
rik kesintilerinin çözüm ü yeni e lektrik 
santrelleri ve barajlar yapm ak, ayrıca 
Mavi Akım projesinin bir an önce ha
yata geçirilmesini sağlam aktır.” diye 
cevaplandırırken; TABA başkanı Bü
lent Şenver olayın etik yönüne dikkat 
çekti. “Bu elektrik kesintilerin i nükleer 
santrallerin gerekliliği yo lunda bir du
rum diye yorum lamayı aklım dan dahi 
geçirm ek istem iyorum . Bu ne etik 
standartlara ne iş ahlakına ne de siya
si ahlaka sığmaz."

Kısacası Türkiye şim dilik aydın
lanmaya devam ediyor, ama kesintile 
rin sebebi tam olarak aydınlanam adı.

Malom Medya Çarşafa Dolandi

Çarşaf, geçtiğimiz ay basını yine meşgul etti. Çarşafla ilgili ilk olay tam bir 
asparagas. Anadolu Ajansı kaynaklı bir haber ve bir resim. Resimde çar
şaflı kadınlar, Palandöken kayak tesislerinde kaymaktadırlar. Haber “İran 
usûlü kayak” demektedir. İçerik tahmin edilebilir. İlginç olan bu haberin 
nasıl ortaya çıkarıldığı. Bunu da Akit Gazetesi’nden Haşan Karakaya’nın 
Ayna’sından okuyalım: "Haberin yapıldığı Palandöken’deki Dedeman 
Oteli ön büro müdürü Ahmet Mutlu, der ki:

“Buraya 4-5 gazeteci geldi. Yanlarında iki tane siyah çarşaf vardı. Biri 
bayan, biri erkek iki kişiye çarşafları giydirdiler. Daha sonra bu iki kişi ka
yak yaptılar. Gazeteciler ise bunların fotoğraflarını çekti. Bir çok gazete'de 
bu haber çıkınca şaşırdım. Buraya yılbaşından beri İran’lı gelmedi, şu an
da da yok”. Yani tam bir kendin pişir, kendin ye haberi. Ama bu sefer çar
şaf birilerinin ayağına dolandı. Çarşafla ilgili ikinci haber daha ilginç belki 
daha acı. Maraş’ın Kurtuluş Günü törenleri yapılmaktadır. Her zaman ol
duğu gibi tören sırasında “Kurtuluş Mücadelesi’ni” başlatan olay canlan
dırılır. Fransız askerleri çarşaflı kadınlara saldırır. Sütçü İmam, bu sahne
ye dayanamaz silahını çekip Fransızları öldürür...” Ancak tarihin canlan
dırılması bazı gazetelerin tepkisini çeker. Milliyet Gazetesi olayı "Kara 
çarşaflı devlet töreni”d\ye verirken. Hürriyet “Rumları kurtardık ama Fran- 
sızları yine süngüledik” diye verdi. Acaba ne yapmalı idi? Birilerinin gön
lünü hoş tutmak için tarihimizi yeniden mi yazmalıyız. Eskiden Stalin ile 
ters düşüp ycikedilen kişiler teknik oyunlarla fotoğraflardan da çıkarılırmış. 
Şimdi de birilerini hoş tutmak için İslam ve 
İslami simgeleri tarihimizden de mi silece
ğiz? Ama şunu unutmalayım, "tarihimizden 
İslamı çıkarırsak elimizde fazla bir şey kal
maz.”

Basınla ilgili bahsi Sabah’la kapatalım.
14 Şubat tarihli Sabah tam sayfaya yakın 
bir düğüne yer ayırır. Müsiad eski Başkanı 
Erol Yarar’ın düğünüdür bu. Manşet “Dini 
bütünlerin düğününde içki ve dans”tır. Ha
bere göre “Dindar İşadamı Erol Yarar’ın 
düğününde rakı ve şarap verilip, batı müzi
ğiyle dans” edilmiştir. Fotoğrafta içkiler gö
rülmektedir. Diğer bir fotoğrafta ise dans 
eden çiftler. Ertesi gün yapılan "küçük” ha
ta farkedilir, diğer gazeteler tarafından. Ay
nı otelde başka bir salonda lionsların toplantısı vardır. Burada çekilen fo
toğraflarla, Erol Yarar’ın düğünüde çekilen fotoğraflar karıştırılmıştır(!)

‘Pin! bûtun̂ l̂ in duğüıMe
KİVEDAM9
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Bu Feryada Kulak Verin!
“ Savaş gitgide kızışıyor, kalpler parçalanıyor. Durum çok ağır... 
Düşmanın vahşice saldırıları bitmek bilmiyor. Dünyadaki bütün 
düşmanlar bize karşı işbirliği içindeler. Savaş uçakları üzerimize 
bomba yağdırıyor. Topçu ateşleri dinmek bilmiyor.
Sığındığımız dağlar ise, kar ve buzlarla kaplı.
Ey İslam Ümmeti!
Aranızda Allah’a verdiği sözünde duracak kimseler yok mu? 
İçinizde, samimiyetle ve alçak gönüllülükle ellerini Rabbi’ne kal
dırdığı zaman, duası kabul edilecek bir tek kişi yok mu?
Bizi dualarınızda da mı unuttunuz?
Nerede gece yarılarındaki ısrarlı dualarınız?

Şimdi, gece yarılarındaki dualarınızda bizi unutacaksınız da ne zaman hatırlayacaksınız? 
Allah’ın Resulü şehid olan 70 arkadaşı için dualar etmişti.
Bugün binlerce müslüman kardeşiniz öldürülürken, sizin desteğiniz nerede? 
Müslümanların başına bir felaket geldiğini duyduğunuzda Allah’a yakarınız, onlara mer
hamet edip zafer nasip etmesi için dua ediniz.
Rusiar’a karşı ilk savaşımızda dualarınızla bize olan desteğinizi unutmuş değiliz. Allah’ın 
sizi sonsuz rahmetiyle kuşatmasını diliyoruz.
Ey İslam Ümmeti,
Dualarınızda bizleri unutmayın, zafer için bizi desteklemekten vazgeçmeyin.”

Çeçenistan komutanları 
22 Şubat 2000

t ŝl: 635 n  09
KaÜ̂ as Çeçen Dayanışma Komitesi 

635 76 10 Hesabı Garanti Bankası Fıntdıkzadei 
TL: 661 70 30, $: 900 %  06, DH: 900 96 07
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|RAN
İran’da N eler Oluyor?

İran’da yapılan seçimlerin sonuçları 
Türkiye’deki ve dünyadaki bir takım 
çevreleri çok heyecanlandırdı. Çok 
farklı yorumlar yapıldı, çok farklı keha
netlerde bulunuldu.

Kimilerine göre İran’daki siyasi yapı 
“ çatır çatır çöktü” , kimilerine göre, se
çim sonuçları “ İslam’ın reddi”  anlamına 
geliyordu. Bir kısmı da devrim olduğu 
zaman onu “ tarihi süreçteki bir sekte” 
olarak değerlendirmiş ve eninde sonun
da bu sektenin son bulup İran’daki yapı
nın liberal bir tarza dönüşeceğini iddia 
etmişti. Bu kişiler de seçimin sonuçları
nı bu dönüşümün başlangıcı olarak yorumluyorlardı.

Tabii ki her türlü yorumun yapılması mümkün. Fa
kat, kanaatimizce, en doğru yorumu yapan Hatemi’nin 
başdanışmanı Muhammed Ali Abtahi: “ İran’daki seçim
lerin sonuçları, bazı çevreler tarafından maksatlı ola
rak İslam’ın reddi olarak yorumlanıyor. Ayrıca ortaya 
çıkan durumun, İran’ı Batı yörüngesine girdirecek bir 
durum olduğu öne sürülüyor. Bu yorumlar, kesinlikle 
yanlış ve maksatlı yorumlardır. Iran halkının İslam’ı 
reddettiğini sanmak saflık olur. Öte yandan İran halkı, 
İran’ın Batı yörüngesine girmesinin ne denli pahalıya 
patladığını Şah döneminde çok iyi gördüğü için, böyle- 
si bir şeyin sözkonusu olması elbetteki mümkün de
ğil. Aksine sistemin kendi iç dinamikleriyle kendisini 
yenilemesidir. Devrim, belki katı, herşeyi dondurucu 
bir İslam yorumunu sonsuza dek dayatmayacak kadar 
kendinden emin, kendi iç dinamikleriyle evrilebilecek, 
kendini yenileyebilecek kadar pekişmiş durumda.”

Gözüken o ki yepyeni bir yenileşme süreciyle kar
şı karşıyayız. Önemli olan İran’ın ne yaptığını ve nere
ye doğru gittiğini bilmesi. Gerçekleşen seçimler de ne 
yaptığını ve nereye doğru gittiğini bildiğinin bir göster
gesi.

KEŞMİR 
Zulüm Tüm  Hızıyla Sürüyor

Keşmir’deki insan hakları ihlalleri bütün şiddetiyle de
vam ediyor. 700.000 asker ve paramiliter güçten olu
şan Hint ordusu her türlü zulmü gerçekleştiriyor ve 
bu konuda hiçbir sınır tanımıyor.

Amnesty International (Londra), Asia Watch 
(New York), Phycians for Human Rights gibi insan 
hakları ve insani yardım kuruluşlarının verdiği bilgiler 
Hint güçlerinin gerçekleştirdiği zulmü tüm çıplaklığıyla 
gözler önüne seriyor.

Bu kuruluşların yayınladıkları raporlara göre: Hint 
ordusunun 1990’dan beri uyguladığı kitlesel zulüm do
ruğa çıkmış durumda. Hint kuvvetlerinin gerçekleştir
diği katliamlarda ölenlerin sayısı onbinlerle ifade edili
yor. 10 yıllık süre zarfında çok sayıda insan sakat kaldı 
ve binlerce kadın saldırıya uğradı. Uluslararası basın
dan ve Birleşmiş Milletler’den Hindistan’ı frenleyecek 
hiçbir kınama duyulmuyor. Üzerine ölü toprağı serpil
miş dünya kamuoyu adeta Hindistan’a cesaret veriyor!

Keşmir sorunu 1947-48 yıllarında ilk kez ortaya
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çıktığı zaman Amerika durumu savunmuş ve bölgenin 
geleceğine bölge halkının karar vermesini ve bunun da 
BM gözetimi altında gerçekleşmesi gerektiğini ifade et
mişti. 21 Nisan I948’de Güvenlik Konseyi’nin aldığı 
kararla da Amerika çözümün önemli bir sponsoru ola
rak kabul edilmişti. Elde ettiği bu imtiyaza rağmen 
“ Sam Amca” sessizliğini koruyor.

Keşmir halkına yapılan zulmü kelimelerle ifade et
mek gerçekten imkansız. Burada yaşayan genç veya 
yaşlı her insanın, dinleyenin tüylerini diken diken ede
cek acıklı bir hikayesi var. İnsan hakları savunucuları ve 
özellikle de bu işin beşiği sayılan Amerika, Keşmir söz 
konusu olduğunda “ Sağır Sultan” ı oynuyor. Bu sessiz
lik acı bir gerçeği tüm çıplaklığıyla haykırıyor. Keşmir- 
li bir insanın hayatı “ muhterem beyler” in hayatı kadar 
değerli değildir! Tabii ki İslam dünyası da sesizliğini ko
ruyarak bu zulmün en büyük ortaklarından birisi oldu
ğunu kabulleniyor!

Hint kuvvetlerinin tutukladığı hürriyet taraftarı ba
zı liderlerin isimleri Seyyid Ali Geylani, Muhammed 
Yasin Malik, Prof. Abdülgani Bhat, Mevlana Abbas En- 
sari, Şabir Ahmed Şah, M. Eşref Şehrai, Cavid A. Mir, 
Gulam Ahmed Dar ve daha niceleri...

Keşmir sorunu ancak BM’nIn acilen devreye gire
rek çözebileceği bir sorun. Bu nedenle bir an önce 
BM, sorunun çözümü için şunları uygulamalıdır;

1- Bütün taraflar (Hindistan, Pakistan ve Keşmirli 
liderler) sorunun acilen çözümü için biraya getirilmeli 
ve bir diyalog başlatılmalıdır.

2- Başlatılan diyalog çerçevesinde sürmekte olan

şiddet çok hızlı bir şekilde durdurulmalıdır.
3- BM Genel Sekreteri Keşmir’e özel bir delege 

atamalı ve atanan bu kişi Nelson Mandela gibi uluslara
rası güvenirliğe sahip bir kişi olmalıdır.

(Impact)

FİLİSTİN  
Esad-Arafat Karşı Karşıya

İsrail ve Suriye arasında gerçekleşen son görüşmeler
de ortaya somut bir şey çıkmadı ve görüşme için ka
rarlaştırılan 19 Ocak 2000 tarihi de ertelendi. İsrail, 
1967 savaşında işgal ettiği Suriye’ye ait Golan Tepele- 
ri’nden çekilmeye bir türlü yanaşmıyor. Gerçi Ehud 
Barak, bu çerçevede yapılacak bir barış anlaşmasına 
hazır, fakat muhalefet ve özellikle de yerleşimciler 
böyle bir anlaşmaya şiddetle karşı çıkıyorlar. Zaten bu 
yüzden Barak Suriye Dışişleri Bakanı Faruk el-Şara ile 
görüştükten sonra İsrail’e döndüğünde büyük gösteri
ci kalabalıklarıyla karşı karşıya kaldı. Clinton aracılığıy
la yapılan Barak-Arafat görüşmesinden de bir sonuç 
çıkmadı.

Suriye tarafı İsrail’in 1967 öncesi sınırına çekilme
sini istiyor, İsrail’se I923’te belirlenen (ki o zaman Fi
listin İngiltere’nin sömürgesiydi) sınıra kadar çekilme
ye razı oluyor. Anlaşılan o ki, eski sınır İsrail’in daha 
çok işine geliyor.
İsrail’in Go- 
lan’dan tama
men ve şartsız 
çekilmesini iste
yen Şam yöneti
mi İsrail’in tavrı
nı sadece “ za
man kaybı” ola
rak değerlendiri
yor.

Burada Ara
fat’ınsa çok fazla 
bir tercih hakkı 
gözükmüyor. O 
sadece Am eri
kalıların bir taraf 
için diğer tarafı 
kayırmayacağını 
ümit ediyor ve 
Clinton’a güve
niyor.
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Barış sürecinde özellikle Arafat açısından iki önem
li sorun mevcut. Bunlardan birisi, Barak’ın aynı anda 
hem Suriye hem de Filistin’le bir anlaşmaya yanaşıp ya- 
naşamayacağı. Diğeri ise böyle bir şeyle razı olsa bile 
İsrail kamuoyunun tavrının ne olacağı. İşte bu iki nok
ta Arafat’ı kara kara düşündürüyor.

Pekçok Israilli, Filistin ve Suriye’ye ait işgal edilmiş 
bölgelerden çekilebileceğine asla ihtimal vermiyor; ve 
İsrail’in böyle bir şeye hazır olmadığını ifade ediyor.

Barış görüşmelerinin ertelenmesi Filistin kamuoyu 
sözkonusu olduğunda Arafat için büyük sıkıntı yarat
maktadır. Filistinliler zaten İsrail’in Suriye’yle anlaşıp 
kendilerine bunun bir baskı unsuru olarak yansıyaca
ğından şikayetçidirler. Bu da Arafat’ın itibarını tehlike
ye sokmaktadır.

Diğer yandan Barak hükümeti ise aslında Filis
tin’den önce Suriye ile bir anlaşma gerçekleştirmek is
tiyor. Çünkü bu durumda Arafat’ın pazarlık gücü dü
şürülmüş olacak. Böyle bir durum, tabii olarak, Esad’la 
Arafat’ı karşı karşıya getiriyor ve Filistin tarafı gelişme
leri endişeyle izliyor.

İSRAİL 
Nüfus Artışı

İsrail Merkezi İstatistik Bürosu’nun verdiği bilgilere gö
re 2000 yılı başında İsrail’in nüfusu 6.2 milyon oldu. 
I998’de %2.4 olan nüfus artış hızı I999’da %2.7 olarak 
gerçekleşti. Göçmenlerin sayısı ise %28 artarak 
77.000’i buldu.

1999 verilerine göre nüfusun 4.9 milyon’u Yahudi, 
936.000’i Müslüman, 131.000’i Hristiyan ve lOl.OOO’i 
de Dürzi. 152.000’i ise dini bir kayda sahip değil.

Büronun tahminine göre 2006-7 yılına kadar nüfus 
7 milyona ulaşacak, 2020’ye kadarsa 8.2 ile 9 milyon 
olacağı tahmin ediliyor.
PAKİSTAN

Müşerrefin Yüz Günü

General Müşerref geçtiğimiz Ocak ayında ilk yüz gü
nünü tamamlamış oldu. Pakistan’ın olağanüstü duru
mu, Müşerrefe, ihtiyacı olan meşruiyeti sağlıyor. Bu 
olağanüstülü
ğün iki yönü 
var. Birincisi, 
son 10 yıldan 
fazla bir za
mandır Mec- 
lis’in büyük 
ç o ğ u n l u ğ u  
yolsuzluğa bu
laşmış kişiler
den oluşuyor.
Dürüst kişiler 
olmayan bu 
insanlar bir 
takım ciddi 
suçlara iştirak 
ettiler ve ken
dilerine tahsis 
edilen bürola
rı rüşvet ve komisyon alma yerleri haline getirdiler. Bu 
şekilde devletin bütün kurumlarının altını oymuş oldu
lar. İkincisi başbakanlar ülkenin güvenliği ve Pakistan 
halkının çıkarı söz konusu olmasına rağmen bunları 
gözardı edip ülkenin aleyhine olacak şekilde düşman
larla bir takım gizli anlaşmalar yaptılar.

Pakistan halkının geçmişte yaşadığı bu kirlilik boyu
tu sayesinde Müşerref meşruiyet kazanıyor. Tabii bu 
arada Pakistan halkının gözünde ordunun güvenirliği 
de meşruiyetin ihdasında önemli bir rol oynuyor.

Müşerrefin ilk yüz gününe baktığımızda onun hala 
tam olarak bilinmediğini ve deneme konumunda oldu
ğunu görüyoruz. Böyle görünmek Müşerref için şu 
aşamada emin görünmekten çok daha iyi. Çünkü elin
de ne sağlam bir ekibi ne de projesi var. Aslında büyü
nün bozulması çok zor ve uzak değil. Herşeye rağmen 
PakistanlIların büyük çoğunluğu sabırlı olmaya hazır. 

Çünkü onlar Müşerrefin zor olanı denediğini düşünü
yorlar. Onların gözünde o, etrafı pek çok düşmanla 
çevrili, fakat donanımı az ve çamurda yürümeye çaba
layan bir askeri andırıyor. ■

(Impact, The Economist, S. Zeitung, Newsweek’den yararlanılmıştır.)
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“YA BIZ HESAP BİLMİYORUZ 
YA DA SİZİN ÇOK PARANIZ VAR”

ürkmenistan Cumhurbaşkanı Saparmurat Niyo- 

zov Türkmenbaşı, Türkiye'ye sitem ederek "Tür

kiye ile iki ayrı devlet, ancak tek b ir milletiz. Siz- 

ler İran'dan, Türkmenistan'dan doğalgaz almıyorsu

nuz, gidip Rusya'cjlan alıyorsunuz. Halbuki Rusya biz

den 50 milyon metreküp gaz istiyor. Yani Rusya biz

den alacak, size satacak. Üstelik biz 75  dolara verir

ken, Rusya size 115 dolardan satacak. Ya biz hesap 

bilmiyoruz, ya da sizin çok paranız var." diyor Aşka

bat'taki YİMPAŞ Shoping Center'in açılış programın

da.

Türkmenbaşı bu sözleriyle bir çok konuya atıfta 

bulunuyor, dikkatleri çekiyor. (Bu sözlerin açılımını 

'Enerji' araştırmasında yapacağız.) Türkiye'ye, Türk 

Devleti'ne, Türk Hükümeti'ne sesleniyor Türkmenbaşı: 

'Ya biz hesap bilmiyoruz, ya da sizin çok paranız

var

Var mı bunun başka açıklaması? Bir taraftan Avru

pa Birliği'ne Uyum Kriterleri adına, ülke ihtiyaç ve çı

karları için değil de AB'ye girmek için reformsal deği

şiklikleri!) yapılıyor. Diğer taraftan ABD patentli IMF 

yakamızdan düşmek bilmiyor (şimdi de ülkemize büro 

açıp yerleşmeyi kararlaştırmışlar). AB, ABD arasında 

sıkışmış Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti içerde 'ince 

ayarlarla' meşgul; Cumhurbaşkanının görev süresinin

M. Nuri Kaynar

uzatılması, kıyak emeklilik, vs.

Sayın Türkmenbaşı bu ince işlerimizi bilmediği 

için, düz mantıkla iki seçenek geliyor aklına; 'ya biz 

hesap bilmiyoruz, ya da sizin çok paranız va r' Sizce 

biz hesap mı bilmiyoruz? Yoksa 'o kadar çok paramız 

var ki, fazladan harcasak ne olur'; mu diyoruz? -Ya- 

zık adamlar (Ruslar) zaten krizde, battı batacak. Bun

ca yüzyıldır komşumuz. 75 dolara Türkmenistan'dan 

alacağımıza 115 dolara Rusya'dan alırız ,komşuluk 

hatırına, sevabına.-

Şaka bir yana, bunlar iyi hesap biliyorlar ve de ül

kenin batması umurlarında değil. Bunlar, ince hesap

lar ve şahsi çıkarlar peşindeler.

Şöyle diyordu IMF Türkiye Masası Şefi Carlo Cot- 

tarelli: "Türkiye'nin bizim vereceğimiz paralara ihtiya

cı yok. Doğru iktisadi politikalara ve programlara ih

tiyacı var."

Türkiye'nin çalan-çırpan-ince ayarlar planlayan, 

vatan için teröre silah satan hükümetlere ihtiyacı yok. 

Ne adına olursa olsun. Tarafsız, halkına eşit mesafede 

olan, onlar için hizmet eden bir siyasal yapıya ihtiya

cı var. Türkiye'nin temel yapısal sorunları var, üzerine 

planlı, programlı, kararlı gidilmesi gereken. Sıradan 

insanları getirseniz yönetime, ciddi yapısal çözümleri 

kararlı bir şekilde pratik etseler, sorunlar bir bir çözü
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lür kanaatindeyiz. Bizim siyaset geleneğimiz çok farklı 

gerçekleşiyor. Hükümete gelen sorunları çözme yerine^ 

bir sürü yolsuzluk sonucu, on yıl sonra ortaya çıkacak 

karanlık ilişkiler ağı -sorunlar yumağı- bırakıp gidiyor.

iktidara gelen hükümetlerin projeleri sloganik, gü

nübirlik söylemler olduğu için, derinlikten yoksun, sa

bun köpüğü gibi uçup gidiyor.

"Devlet ekonomiden elini-eteğini çekmeli, liberal 

ekonomi benimsenmeli" denildi; altyapısı ve kurumlan 

b ir türlü oluşturulmadı... Yapacak ciddi projeleri 

olmayınca da geriye günlük sorunlar kalıyor. İnsanların 

gündemini dolduracak, bu arada zihinleri karıştıracak 

gündem konuları.

Yoğun Medyatik Gündeminin Ardına GizJenilen 

Ekonomik Gerçekler 

Neler Unutturuluyor?

Hizbu Kontra vahşeti, Cumhurbaşkanı seçimi vb. gibi 

günlük politikaların gölgesine gizlenen, halkın günde

minden gizlenen hayati öneme haiz gelişmeler yaşanı

yor.

Enflasyonu "tek haneli" rakamlara indireceğiz diye

rek halkına ha bire kemer sıktıran hükümet ortakları, is

tikrar programının uygulamaya konduğu ilk ayda sü- 

kût-u hayale uğradılar. Tutmayan hesaplarla ilgili ses 

seda çıkmıyor.

1 Ocak 2000 tarihi itibariyle 

resmen uygulanmaya başlanan 

ekonomik istikrar programı'na hü

kümetin ilgisizliği, siyasi pazarlık

lar peşinde oluşlarından dolayı 

halkı ve ülkeyi kaderine terk etmiş 

görüntüsü veriyor.

Bu durumda gerek IMF ile im

zalanan üç yıllık Stand-by anlaş

ması çerçevesinde yapılan 'istikrar 

programı' gerekse Dünya Banka- 

sı'nın yapısal uyum kredileri de 

tehlikeye giriyor. Hükümet'in büyük 

başarı gibi gösterdiği ve istikrar 

programı için büyük önem taşıyan 

yaklaşık 750 milyon dolarlık re

form kredisi askıya alındı. Dünya

Bankası uzmanları da hükümet ortaklarının kamu ban

kalarının özelleştirilmesi konusunda gerekli kararlılığı 

göstermediğini gerekçe göstererek Türkiye'den ayrıldı

lar. Böylece bankanın mali sektöre yönelik açmayı plan

ladığı 1.5 milyar dolarlık rehabilitasyon kredisi de as

kıya alınmış oldu.

Böylece hükümetin büyük umut bağladığı krediler 

şu anda askıya alınmış oldu. Kendi öz varlı k/değerle

riyle mevcut sorunlarını çözme yerine, dışa bağımlı bir 

şekilde iç sorunu dışardan aldığınız yardımlarla çözme

ye çalışıyorsanız, sonuçta onların eline teslim olmuş 

olursunuz. Verirlerse verirler, vermezlerse vermezler. 

Biz ise halen saçıp savurmaya devam ediyoruz. Plan

sız, istikrarsız, toplum mühendislerinin hazıHadığı yap

macık gündemlede oyalanıyoruz.

EKONOMİ GÜNDEMİNDE BU AY

* 750 milyon dolarlık reform kredisi, askıya alındı.

* 1.5 milyar dolarlık mali sektör kredisi, kamu bankala

rının özelleştirilmesi konusunda gelişme sağlana

maması gerekçesiyle askıya alındı.

* Borsa birleşik endeksi 20 binlerden 15 binlerin altına

geriledi.

* Patates ve tütün üreticisi başta olmak üzere tüm çiftçi,

üretici perişan.

* Faizler Şubat ayında yükseldi.
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ÖgUTSCHV âü1

Hesaplar Tulmadı 

Enflasyon Lafla Düşmez

Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıklamalarına göre top

tan eşya fiyatları b ir önceki aya göre %6.8, tüketici fi

yatları ise %4.9 oranında yükseldi. Geçen yıl Ocak 

ayında aynı göstergeler sırasıyla %3.6 ve %4.8 olnnuş- 

tu. Yıllık enflasyon rakamları da; bu yılın Ocak ayında 

yıllık fiyat artışı toptan eşyada %%66.4, tüketici fiyatla

rında %68.9 şeklinde oldu. Buna göre yıllık enflasyon 

Ocak ayı itibariyle önceki yılın toptan eşya fiyatının 

16.4 puan, tüketicinin ise 3 puan üstünde oluştu. 1999 

Ocak ayında yıllık enflasyon toptan eşyada %50, tüke

tici fiyatlarında ise %65.9 olmuştu.

Yarım yüzyıla yakın bir süredir birlikte yaşadığmız 

enflasyon gerçeğiyle daha uzun süre birlikte olacağız 

gibi görünüyor. Hükümetin işçi, memur, emekli, bağ-ku- 

rlu, asgari ücretli tüm dar gelirli halk kitlelerine, gerçek 

değil de gerçekleştirmeyi planladığı oranda yaptığı ko

mik zam, Ocak ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıy

la gerçeğin ne kadar trajikomik hale geldiğini gösteri

yor.

Toptan eşya fiyatlarında hükümetin hedefi ile ger

çekleşen arasında %50'ye yakın bir sapma gözleniyor.

Ocak ayı enflasyon rakamları hükümetin hayalleri

ne kolay ulaşmayacağını göstermektedir.

Hükümet 2000 yılında toptan eşya fiyatlarının %20 

oranında artmasını beklemektedir. Bütün hesapları bu

nun üzerine görünüyor. Merkez Bankası 2000 yılında 

devalüasyon oranını %20 olarak belirlemiştir. Bunu da 

hükümetin %20'lik TEFE hedefini baz alarak yapmıştır. 

Aynı şekilde IMF'ye gönderilen niyet mektubunda TE- 

FE'nin %20 artacağı öngörülmektedir. Henüz yılın ba

şında kesin bir sonuç söylemek doğru olmaz ama, alı

nan tedbirlerin hedeflerine ulaşılması için yeterli olma

dığı düşüncemizi bir kez daha yinelemeliyiz.

Hükümetin %20 oranındaki TEFE hedefinin aşılma

ması için 2000 yılının kalan 11 ayında toptan eşya fi

yat endeksinin her ay ortalama %] .1 oranında artması 

gerekiyor. Ocak ayında gerçekleşen 5.8 gibi yüksek bir 

oranla başlayan 2000 yılında, geriye kalan 11 ayda 

1.11ik oranın yakalanması bu şartlarda mümkün gö

zükmüyor. Gönül isterdi ki yanılan biz olalım da millet, 

esnaf, işçi-işveren kurtulsun şu enflasyon belasından.

"Emek platformu"nun da ısrarla vurguladığı şu ger

çek anlaşılmalı ki, sadece maaş ve ücretlerdeki stabili- 

zasyon/düşük tutma ile enflasyonun düşürülmesi 

mümkün değildir.

Enflasyonun düşürülmesi için, allyapısmmda ülke 

menfaatinin ön planda olduğu, halkın refah düzeyini 

artırmayı düşünen, planlayan programlara ihtiyaç var

dır. Bu da ancak halk kitlelerinin katılımı/desteği ile
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mümkün olur. Bugün bu hükümet ölü doğmuş bir çocuk 

gibidir. Çünkü net halk desteğinden mahrumdur. Halk 

desteğini alamamış hükümetlerin başarısı mümkün de

ğildir. Bir örnek verelim. Enflasyon oranlarının yıllık 

%25 açıklanmasından sonra bankalar hükümete jest 

mahiyetinde faiz oranlarını düşürdüler. (Bu düşüşlerin 

suni olduğunu ifade ettik.) Yatırımcı yoğun bir şekilde 

borsaya yöneldi, özel sektör geçici bir süre de olsa sı

cak paraya kavuştu. Fakat "yastık altı" olarak ifade edi

len yatırıma dönüşmeyen paralar, faiz oranlarının dü

şürülmesine rağmen yatırıma, piyasaya akmıyor. Ne

den? Nedeni gayet açık; halkın, esnafın, sanayicinin 

hükümete güveni yok. Piyasanın hareketlenir gibi olma

sı, bunca yapılan reklama rağmen hala istenilen seviye

ye ulaşamıyor, bunun üstüne bir de Ocak ayı enflasyon 

oranları açıklanınca, tedirginlik artarak devam edece

ğe ve piyasadaki krizin bir müddet daha devam edece

ği söylenebilir. Ne zaman ki Şubat-Mart-Nisan'ın üç 

ay'ın enflasyon oranlan hedeflenen düzeyde gerçekle

şir, o zaman yatırımcı cesaret bulabilir.

Daha önce ifade ettiğimiz gibi halk ile devlet topye- 

kün bir dengedir. Devlet halkını bir kuzu gibi görmek

ten vazgeçip onların varlığını kendi varlığı olarak gör

meye başlar ise işte o zaman tüm sorunların aşılabile

ceği bir bilinç oluşmuş olur.

Enflasyonla Mücadele

Enflasyonu düşürebilmek için, üretimi artırıcı tedbirler 

alınmalıdır. Atıl durumda olan kapasiteler artırılmalı

dır. Mevcut imkanlar tam kapasite çalışır duruma geti

rilmelidir.

- Sanayi üretimi düşerken, iktisadi kalkınmadan 

bahsetmek yanlış olur.

- Fiyat istikrarı sağlanmalıdır. Bunun için sanayici 

desteklenmelidir ki, üretim hacmi düşmesin.

- Eldeki tüm atıl durumda olan yatırımları tam kapa

site çalışır duruma getirmek gerekir.

Böylece ekonomideki mevcut imkanların en iyi şekil

de değerlendirilmesi yoluna gidilecektir.

Aksi takdirde sürekli "ek gelir" peşine koşmak zo

runda kalırsınız. Bunu da halkınıza kemer sıktırarak dü

şük ücret vererek, ardından, esnafınıza yeni vergi yük

leri getirerek, KİT ürünlerine zam yaparak sağlamak

zorunda kalırsınız ki: Ya tam kapasite çalışacaksınız, 

mevcut tüm devlet imkanlarınızı seferber edeceksiniz ya 

da halkınıza zamlarla zulmetmeye devam edeceksiniz. 

Çoğu hükümetler İkinciyi, halkına kemer sıktırmayı ter

cih ederler, ama ömürleri uzun olmaz.

Sistemin Harakirisi

Şu gerçek anlaşılmalıdır ki, çalışanına düşük ücret vere

rek enflasyon düşürülemez. Bu sistemin harakirisi olur.

Daha önce 'Ekonomik Ücret Politikaları'ndan bah

setmiştik: Üretim ve kapasite düşüyor, ihracat geriliyor, 

ekonomi darolama sürecinde. Enflasyonun % 50- 

60larda seyrettiği bir dönemde %15'lik I. dönem, 

%10luk II. dönem olmak üzere yıllık %25'lik zam. En 

basit ekonomik mantıkla bakıldığında bile şunları gör

memek mümkün mü? İşçi-memur %15'lik ücret artışı ile 

mevcut ekonomik koşullarda ihtiyacını, üretilen malları 

nasıl alabilecek. Tüketici açısından alımı zor, üretici açı

sından satımı. Peki pazar dediğiniz, ekonomi dediğiniz 

şey nedir? Bu iki grubun alış-verişi değil mi?

Harcama gücünü yitirmiş, temel ihtiyaçlarını bile 

güçlükle karşılayan bir tüketici grubunun ağırlıklı oldu

ğu bir piyasada, ekonomiyi nasıl ayakta tutacaksınız? 

Talep daralacak, talep daralanınca üretim düşecek, 

üretim düşünce piyasa alt-üst olacak, işveren tedbirler 

alacak; istihdam azalacak, istihdam azalınca işsiz ka

lan insanlar ister istemez tüketimden kaçacak ve bu zin

cirleme ilişki krize yol açacak.

"Ya biz hesap bilmiyoruz, ya da sizin çok paranız 

var."

Hayır! Sayın Türkmenbaşı, bizim çok paramız yok. 

Aşılması zor, çok sorunumuz var. Ülke batıyor. Her ku

ruşa ihtiyacımız var. Anadolu'nun ortasında yürekleri

miz yandı. Kışın soğukta insanlarımız sokaklarda aç- 

açık da kaldı. Gavur paralarıyla yardımlarına koştu 

devlet babamız. İşçi memur, geçim sıkıntısında, esnaf 

kan ağlıyor. Ülke faiz batağında, içte ve dışta emiyor 

vampirler. Tüm bu sorunların aşılması için her kuruşa 

ihtiyacımız var. Evet ama, önce vatanını seven, ülke 

menfaati için çalışan, cesur idarecilere ihtiyacımız var 

kardeş, ki Türkmenler dururken halkın paraları Çeçen- 

leri ezen zalim Kızılordu'ya gitmesin. ■
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İNCELEME

AVRUPA PARA BİRLİĞİ:EURO
“Yeniden Şekillenen Dünya’da Yükselen 
Ekonomik Güçler” 
PARA BÖLGELERİ -I

ABD'nin Foreign Affairs dergisinde, The Econo- 
mist'in yazarı Beddoes", Dolar-Euro ilişkilerinden ha
reketle müstakbel "para bölgelerini" tartışıyor 
(Zanny Minton Beddoes: "From EMU to AMU?-The 
Case for Regiona/ Currencies, "Forreign Affairs, 
July/August 1999): 'Yarının tarihçileri bugünün ma
li krizlerine ve bunların yol açtığı küresel finans siste
mini ıslah çabalarına dönüp baktıklarında, iki netice 
çıkaracaklardır diyor: Birincisi, yeni bir küresel mi
mari geliştirmeye dair iddialı retorik fos çıktı. İkinci
si, kargaşanın en esaslı neticesi olan bölgese! para 
birliklerini öngörmekte acze düştük.'

2030'a gelindiğinde dünyada biri Avrupalı, diğe
ri Amerikan iki büyük para bölgesi olacaktır. Euro, 
Brest'ten Bükreş'e; Dolar ise Alaska'dan Arjantin'e 
kadar, hatta belki Asya'da tek para birimi olarak 
kullanılacak; ve bu bölgesel paralar gelecek yüzyılın 
mâlî istikrarının belkemiğini oluşturacaklardır.

Yazar, iddiasının ayrıntılarına geçmeden, askerî 
gücün bu süreçteki rolüne iki cümleyle değiniyor: 1 - 
Avrupalıların bağımsız bir savunma insiyatifi tutkula
rı Washington'da bazı kaşların çatılmasına yol açı
yor. 2- Japonların 1997'de bir Asya Para Fonu kur
ma teklifleri, Amerikalılar tarafından çabucak der

dest edildi.
Her iki durumda da bölgesel yaklaşımların dışlayı

cı, korumacı veya istikrarı yokedici oldukları ileri sü
rüldü. Mâlî alanda bu önyargı yerinde değildir "Böl
gesel para birimleri, giderek artan uluslararası ser
maye hareketliğinin gerekleri ile milli devletlerin siya-
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si gerçekliklerini bağdaştırmanın en iyi yolu olacaktır. 
Mustafa Özel, bunu şöyle yorumluyor: 
"Yirmibirinci yüzyıla girerken, dünya sisteminde 

daha önce yaşanmamış bir anormalliği tecrübe edi
yoruz. Yükselen ekonomik güçler (güç bölgeleri) eko
nomik kudretleriyle mütenasip bir askeri varlık orta
ya koyamıyorlar. Bu durum, sistemin merkezinde alı
şılmamış bir gerginlik yaratıyor. Askeri bakımdan 
güçlü blok, sermaye hareketlerini kendi lehine sonuç 
verecek tarzda düzenliyor ve muhalif bakışlara asla 
izin vermiyor. Japonya'nın Birleşmiş Milletler Ticaret 
ve Kalkınma Örgütü (UNCTAD) vasıtasıyla Doğu As
ya ülkelerine vermek istediği 100 milyar dolara iki 
yıldır ABD'den vize çıkmıyor. (Özel'in değindiği bu 
konuyu ileride daha geniş ele alacağız.) Beş yıl ön
ce, 2000 yılına doğru Dolar ile Mark birbirine eşitle
necek diyordum. Bugün anlıyorum ki, gerçek bir kü
resel iktisadi tahlil kendini iktisatla sınırlamamalıdır 
Siyasi, askeri ve hatta kültürel süreçleri gözardı ede
rek ekonomik öngörülerde bulunamayız!" (Amerika 

Notları, Y. Şafak, 22. 07.1999)

Avrupa Para Birliği, (European Monetary Union, 
APB) hem kıta ülkeleri arasında hem de bu ülkelerin 
sınırları içinde süregelmiş 25 yıllık siyasi mücadele
lerin sonucudur Ortak para birimi üzerinde yapılan 
mücadelenin sona ermesi ile birlikte, Avrupalıların 
önünde daha ciddi ve tartışmalı bir iş var Kıtayı 
oluşturan farklı ülke, bölge ve gruplara yönelik bir 
para politikası üzerinde anlaşmak ve bu anlaşma sü
recinin ortaya çıkaracağı siyasi çatışmaların üstesin
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den gelmek. Avrupa ekonomik politikasmın en 
önemli aracının kontrolünü ele geçirmek için yapıla
cak olan bu mücadele, çatışan güçlü çıkarları birbi
rine düşürüyor. Bu çekişmelerin Avrupa ekonomisi ve 
daha genel olarak Avrupa bütünleşmesinin gidişatı 
üzerinde önemli etkileri olacağı söyleniyor.

Para Birliğinin Siyasi Kökenleri

En kurgucu gözlemciler bile para birliğini kurma 
kampanyasında siyasi etkenlerin başı çektiğini kabul 
ediyorlar. Öte yandan siyaset pekçok farklı etkeni 
içerir. Bu bağlamda, Euro'yu cazip ve uygulanabilir 
kılan 3 etkenden söz edilebilir;

1- Anti-enflasyonist güvenir
lik arayışı: İtalya ve Finlandiya 
gibi görece yüksek enflasyona 
sahip ülkeler, ortak para birimi 
şemsiyesi altında para birimle
rini, örneğin Almanya gibi dü
şük enflasyonlu bir ülkenin para 
birimine bağlayarak enflasyo
nu düşürme taahhütlerini daha 
inandırıcı kılabilirler.

2- Avrupa bütünleşmesine doğru daha geniş bağ- 
lanhlar kurulması: Avrupa'da parasal istikrarın sağ
landığı bir kuşak kurulması arayışı başlayınca, bu 
arayışa katılmamış olan ülkeler, başka girişimlerin 
de dışında bırakılıp Avrupa Birliğinin 2. sınıf vatan
daşları haline düşürülmekten korkmaya başladılar.

3- Güçlü İşi çevrelerinden destek: İstikrarlı döviz 
kuru ve tek bir para birimi beklentisi Avrupa'nın bel
li başlı şirket ve bankalarından tam destek aldı. Bü
yük iş çevreleri, paradaki dalgalanmaların doğurdu

ğu belirsizliklerin ortadan kalkması ile, tek bir Avru
pa pazarının imkanlarından tam anlamıyla yararla
nabileceklerini ve kıta dışından rakiplere karşı koya
bilecekleri daha büyük ve etkin bir üs oluşturabile
ceklerini düşündüler". (Jeffry Frieden, Foreign Policy, İ.B.Ü. 

Yayını, Güz 1998)

Bu aşamada sebep ne olursa olsun bugün pratiğe 
yansımaları görülmüş bir Euro gerçeği var. Bu bağ
lamda bu yazı çerçevesinde, Euro'nun tarihine, olu
şum sürecine değindikten sonra, Dünya para bölge
leri özelinde. Dolar, Euro ve Yen'in ekonomi savaş
larındaki durumları üzerinde duracağız. Daha son
ra; 4 Ocak 1999'da AB'nin 11 ülkesinde kaydî ola

rak işlem görmeye başlayan Euro'nun 4 Ocak 2000 
tarihi itibariyle bir yıllık sürecinin değerlendirmesini 
yapmaya çalışacağız. Son bölümde; Avrupa Birli- 
ği'ne üye olma yolunda olan Türkiye'ye Euro'nun 
muhtemel etkileri üzerinde duracağız.

AB'NİN ORTAK PARA BİRİMİNE GEÇMESİ*

] 957 yılında Roma Anlaşması ile mallar, kişiler, hiz
metler ve sermayenin serbest dolaşımına dayalı bir 
ekonomik bütünleşme hedeflenmiştir.

1959 yılında Jean Monnet başkanlığında topla
nan Birleşik Avrupa İçin Eylem Komitesi tarafından 
"Avrupa Maliye Politikası" oluşturulması amacıyla 

hazırlanan raporda Ekonomik 
ve Parasal Birlik kurulması fik
ri ortaya atılmış ve bu birliğin 
ana hatları oluşturulmuştur. 
Önceliğin Gümrük Birliği'ne 
ve Ortak Tarım Politikası'na 
verilmesi ve ulusal önceliklerin 
ekonomi politikası alanında 
ön plana çıkması sonucu Avru

pa Topluluğu'nun kuruluş aşamasında, ekonomik ve 
parasal birlik için gerekli adımlar atılamamıştır. Top
luluk içi ticaretin hızlanması suretiyle üyeler arasında 
karşılıklı bağımlılığın artması üye devletleri döviz 
kurlarında meydana gelen dalgalanmalara karşı da
ha duyarlı hale getirmiştir. Bunun üzerine Ekonomik 
ve Parasal Birlik kurulması 1960'ların sonlarından 
itibaren Avrupa Birliği'nin önemli b ir projesi olmuş,
1969 yılında Lahey'de yapılan Avrupa doruğunda 
ERB resmi bir hedef olarak belirlenmiştir. 1970'de 
Ekonomik ve Parasal Birliğin temelleri Werner Rapo
ru ile atılmıştır. Ekonomik Birliğin mallar, hizmetler, 
kişiler ve seryamenin rekabeti bozmadan serbest bir 
şekilde dolaşımının sağlanmasını içerdiği belirtilmiş
tir. Parasal Birliğin de paraların tam ve geri dönüle
mez bir şekilde konvertibl olduğu, dalgalanma marj
larının azaldığı, paritelerin geri alınamaz şekilde sa- 
bitleştirildiği ve sermaye hareketlerinin serbestleştiril- 
diği bir birlik olduğu açıklanmıştır. On yıl içinde eko
nomik ve parasal birliğin sağlanması için bir plan 

sunulmuştur.
Ancak Bretton Woods Para Sisteminin çökmesi, 

birinci dünya petrol krizi, ekonomik durgunluk ve 
üye devletlerin ekonomik politikalarındaki farklılık 
nedeniyle Werner Planı gerçekleştirilememiş, dolayı
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sıyla başarıya ulaşılamamıştır,
1977 yılında Ekonomik ve parasal Birlik çalışma

ları tekrar gündeme gelmiş, 7 Nisan 1978 tarihinde 
Kopenhag Zirvesi'nde Devlet ve Hükümet Başkanları 
bir parasal istikrar alanı oluşturmaya karar vermiş
lerdir, 4-5 Aralık 1978'de Brüksel'de yapılan Konsey 

Toplantısı'nda Avrupa Para 
Sistemi'nin yürürlüğe girme
sine ilişkin karar kabul edil
miştir. Avrupa Para Sistemi 
13 Marat 1979 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir. 1988 yı
lında Komisyon Başkanı Jac
ques Delors'un Başkanlı- 
ğı'ndaki bir komite tarafın
dan Ekonomik ve Parasal 
Birliğin kurulmasına dair ye
ni bir rapor hazırlanmış, bu 
rapor 1989 yılının Haziran 
ayında gerçekleştirilen Mad- 
rit Zirvesi'nde tüm üye ülke
lerce kabul edilmiştir. Ekono
mik ve Parasal Birliğin üç 
aşamada gerçekleştirilmesi 
kararlaştırılmıştır,

1 Temmuz 1987 tarihinde 
yürürlüğe giren "Tek Avrupa 

Senedi" ile Roma Antlaşması'na ekonomi ve para po
litikaları alanlarında işbirliğini öngören bir bölüm ila
ve edilerek daha sonra ekonomik bütünleşmenin kap
samını genişletmeye yönelik atılacak adımlara zemin 
oluşturulmuştur.

1 Kasım 1993 tarihinde yürürlüğe giren Maast- 
rich Antlaşması'nda EBP'nin aşamaları, bu süreçte 
izlenecek ekonomik ve parasal politikalar ve bunla
rın gerektirdiği kurumsal değişiklikler ayrıntılı olarak 
düzenlenmiş, uyum kriterleri tanımlanmıştır

Birinci Aşama
1 Temmuz 1990 tarihinde başlayıp 31 Aralık 1993 
tarihinde sona eren bu aşamada sermaye hareketle
rinde tam liberalizasyon sağlanmış, bölgeler arası 
farklılıklar giderilmiş, üye ülkelerin ekonomi ve mali
ye politikaları birbirlerine yoklaştırılmıştır.

İkinci Aşama
1 Ocak 1994 tarihinde başlayan ikinci aşamada 
öncelikli olarak ortak para politikasına geçiş için ya

pılması gerekli hazırlıklara yer verilmiştin Avrupa 
Para Enstitüsü kurulması, Parasal Birliğin tamamlan
ması ile birlikte bu kurumun Avrupa Merkez Banka- 
sı'na dönüşerek Topluluk Para Politikası'nı özerk bir 
şekilde yönlendirmesi öngörülmüştür. 1 Haziran 
1994 tarihinde Avrupa Para Enstitüsü kurulmuştur. 
Bu aşama 31 Aralık 1998 tarihinde son bulmuştur.

Üçüncü Aşama
Bu aşama EPB'nin yürürlüğe girişini kapsamaktadır 
Maastrich Zirvesi'nde üçüncü aşamaya en erken 1 
Ocak 1997'de, en geç 1 Ocak 1999'da geçilmesi 
öngörülmüştür. 1 Temmuz 1998 tarihinden önce 
Devlet ve Hükümet başkanlarının nitelikli çoğunlukla 
ve Konseyin tavsiyesi üzerine üye devletler hangileri
nin tek para için gerekli koşulları yerine getirdiğini 
tespit etmeleri kararlaştırılmıştır

Üçüncü aşamanın başlamasıyla birlikte Avrupa 
Merkez Bankası oluşturulması öngörülmüştür. Alınan 
bu karar gereğince 1994 yılı Temmuz ayında kuru
lan Avrupa Para Enstitüsü 1 Haziran 1998 tarihin
den itibaren görevlerini Avrupa Merkez Bankası'na 
devretmiştir.

Maastricht Anlaşması'nda EPB'nin aşamalarının 
içeriğinin yanı sıra, Avrupa Birliği içinde güçlü ve is
tikrarlı yeni bir para birimine (EURO) sahip olabil
mek için üye ülkelerin yerine getirimeleri gereken ya
kınlaşma kriterleri tespit edilmiştir Bu şartların gaye
si, üye devletlerin, Euro bölgesine katılmadan önce, 
yeterli düzeyde bir ekonomik istikrar ve uyum sağla
mış olduklarından emin olmaktadır.

Uyum Kriferleri
Enflasyon Oranı: Toplulukta en düşük enflasyona sa
hip (en iyi performans gösteren) üç ülkenin yıllık or
talama enflasyon oranları ile ilgili üye ülke enflasyon 
oranı arasındaki fark 1.5 puandan fazla olmamalı
dır, Bu kriterin yorumunda hiçbir esneklik yoktur

Bütçe Açığı: Üye ülke bütçe açığı GSYİH'nin yüz
de 3'ünü geçmemelidir. Bunun üzerindeki bir kamu 
açığı ancak, geçici ve istisnaî olabilir, hızla referans 
değerine çekilmelidir.

Kamu Borçları: Üye ülkelerini kamu borçları 

GSYİH'nin yüzde 60'ını geçmemelidir.
Faiz Oranı: Üye ülkelerin yıllık ortalama uzun va

deli faiz oranı fiyat istikrarı konusunda en iyi sonucu 

elde etmiş üç üye ülke faiz oranını 2 puandan fazla 
aşmamalıdır.
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Döviz Kurları: Üye ülke paraları Avrupa Para Sis
temi Döviz Kuru Mekanizması'na dahil olmalı ve son 
iki yılda normal dalgalanma marjı içinde bulunmalı
dır.

Ekonomik ve Parasal Birliğe 1 Ocak 1999 Tarihi 
İtibariyle İlk Aşamada Kahlan Ülkeler Tek para uygu
lamasına ilk etapta katılacak olan ülkeler, AB Devlet 
ve Hükümet Başkanlarının katılımıyla 2-3 Mayıs 
1998 tarihlerinde Bürksel'de gerçekleştirilen toplan
tıda nitelikli çoğunlukla tespit edilmiştir.

Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hollanda, Lük- 
semburg, Ispanya, Portekiz, İrlanda, Avusturya ve 
Finlandiya olmak üzere 11 Avrupa Birliği ülkesinin 
EPB'nin üçüncü aşamasına katılmaları kararlaştırıl
mıştır.

Danimarka, İngiltere ve İsveç Maastrich kriterleri
ni büyük ölçüde yerine getirmekle birlikte EPB'ye bu 
aşamada katılmak istemediklerini bildirmişlerdir. Yu
nanistan ise ekonomik kriterlerin hiçbirine uyum sağ
layamaması nedeniyle ilk aşamada sistemin dışında 
kalırken, 2001 yılında katılmayı hedeflediğini bildir
miştir.

Tek Para (EURO'ya) Geçiş Süreci
15 Kasım 1995 tarihinde gerçekleştirilen Madrid 
Zirvesi'nde Ekonomik ve Parasal Birliğin üçüncü ve 
son aşamasına 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle geçil
mesine karar verilmiş ve üye ülkelerde ulusal parala
rın yerine geçecek olan Avrupa parasının adı Euro 
olarak belirlenmiştir.

31 Aralık 1998 tarihine kadar olan süreçte;
- EPB'ye katılımcı ülkeler belirlenmiştir.
- Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (AMBS) kurul

muş ve Avrupa Merkez Bankası (AMB) 1 Haziran 
1998'de Frankfurt'ta faaliyete geçmiştir.

- Para birimlerinin değiştirilmesine ilişkin mevzuat 
oluşturulmuş, Avrupa Para Sistemi çerçevesinde ikili 
merkezi kurlar sabitleştirilerek, Euro'nun ulusal para
lar karşısındaki sabit dönüşüm kurlarının hesabında 
kullanılacak yöntem belirlenmiştir.

- 5,10, 20, 50, 100, 200, ve 500 Euro olarak pi
yasaya sürülecek banknotlar ile 1 , 2 , 5 ,  10, 20, ve 
50 cent ve 1 ve 2 Euro olarak piyasaya sürülecek 
madeni paraların basımına başlanmıştır.

- Mali piyasa ve bankacılık sektöründe tek para 
birimine geçiş için hazırlıklar hızlandırılmıştır.

Euro'nun ulusal paralar karşısındaki değeri 31 
Aralık 1998 günü akşamı, Avrupa Para Sistemi için

deki ulusal paralar arasında mevcut ikili merkezî 
kurlar ve ECU'nun 31 Aralık 1998 tarihli paritesi ile 
üye ülke paralarının ABD doları karşısındaki parite- 
leri dikkate alınarak, Avrupa Merkez Bankası ile Ulu
sal Merkez Bankaları arasında telekonferans sistemi 
ile eşanlı olarak belirlenmiştir. Dönüşüm kurları geri 
dönülemez bir şekilde sabitleştirilmiştir.

Euro 1 Ocak 1999 tarihinde kaydî para ve hesap 
birimi olarak yürürlüğe girmiştir. 1 Ocak 1999-1 
Ocak 2002 tarihleri arasında bankacılık işlemleri, 
interbank, hisse senedi ve döviz işlemleri Euro cinsin
den gerçekleştirilebilecek, banka mevduatları, söz
leşmeler, devlet tahvilleri ve bonolar, çek, senet ve d i
ğer ödeme araçlarında hesap ve ödeme birimi ola
rak kullanılabilecektir. Ulusal paralar da bu dönem
de yürürlükte olacak ve Euro ile birlikte ödeme aracı 
olarak kullanılabilecektir.

Euro banknot ve madeni paralar 1 Ocak 2002 ta
rihinde tedavüle çıkacak ulusal banknot ve madeni 
paralar tedavülden kaldırılmaya başlanacaktır. En 
geç 1 Temmuz 2002 tarihinde ulusal banknot ve ma
deni paralar yasal geçerililiğini yitiricek, Euro ulusal 
paraların yerini alacaktır.

YENİ BİR PARA BÖLGESİ

Avrupa Birliği'nin dünya gayrisafî mali hasılası ve 
dünya ticareti içindeki payı yaklaşık yüzde 20 ka
dardır. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin paralarının 
dünya ticaretinde kullanım oranı toplam para kulla
nımının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturmaktadır. Bu 
durumda Euro, dünya ticaretinde kullanılma oranı 
toplam içinde yüzde 48 olan ABD dolarından sonra 
dünya ekonomisindeki ikinci önemli para olacaktır.

Euro, bir yandan uluslararası tahvil portföylerin
de diğer paraların kısmen yerine geçerek, bir yan- 
danda Avrupa Birliği üyesi ülkelerin yeni çıkaracak
ları tahvillerin Euro cinsinden olması nedeniyle kulla
nım alanını genişletecektir. Dolardan sonra ikinci bü
yük tahvil piyasası Euro-tahvil piyasası olacaktır. Ay
rıca, Euro Avrupa Birliği üyeleri dışındaki, üyelik için 
başvuran diğer ülkeler,bazı Akdeniz ve Afrika ülkele
ri tarahndan da uluslararası ticarette kullanılacaktır. 
Euro'nun ticaret ve portföy amaçlı kullanımının geniş
lemesiyle yeni bir para bölgesi ortaya çıkacaktır.

Devam Edecek

* TOBB'nin54. Genel kuruluna sunulan Ekonomik Rapor 98'den.
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İh Deniz

Ben Gurbette Değilim 
Gurbet Benim İçimde...’

H ani bazen boğulası gelir insanın, kaçıp 
kurtulm ak ister her şeyden, her kalıptan. 
H uzur nam ına tek bir esinti kalmaz. 

Kasvet yaşam ın tek gerçeği gibi gelir. Gelmekten 
öte öyledir de zaten. Yaşamı kaplayan şu ıssız bu 
caksız denizin suyu o kadar acı ki... Şans eseri tatlı 
sularda kulaç atan kay
m ak tabakanın, bu his
leri tanım ası biraz uzak 
ihtim al. F akat yaşam 
bazen tüm  herkes için 
aynı ve gerçek yüzünü 
gösterir: Acı, elem, ıstı
rap, kötülük.. Yüreğin 
dört bir tarafı dem ir
den m engeneler arasın
da sıkışıp kalır. Her yer 
kapkaranlık, her yer se
filleşir. İnsanlar b ir ha- 
m am böceğinden fark
sızlaşırlar. Gereksiz fi
güranlardır topu da. Ne 
çok duvarla örm üşler
dir d ört bir yanımızı.
Ne çok acım asız, ne

çok gaddardırlar. Ve kendi yollarında ilerleyip yük
selmek için kafalara basıp çıkm aktan çekinmezler. 
-Yükselen kişiye iyi bakın. Bu kim  olursa olsun çiz
m elerine iyi bakın. Altında b ir kafa göreceksiniz.- 
Tüm  her yer kararır insanın gözünde. Her yer se
filleşir. Her davranış boş ve gereksiz yüzünü göste

rir. İnsan ne yapacağı
nı şaşırır duruma gelir. 
Hemen bundan kaçıp 
kurtulm ak ister, fakat 
nasıl? İlk aklına gelen 
şey de yer değiştirmek 
olur. Fakat ne çare, 
dünyanın öte diyarla
rına bile kaçsanız, yine 
de peşinizi bırakmaz, 
sizinledir o; size aittir 
ve düşüncelerinizle 
kaynaşm ış, kem ikleş
miş, yapışmıştır kafa
larınızın ücra bir köşe
sine.

Bu belki de: “Niye 
geldim? Nereye gidi
yorum? En önemlisi,
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ben kim im ? Bütün bu şeyler ne için? Ne için tüm 
bu olup bitenler? Hayat nedir? Ve hayatm anlam ı 
nedir? M adem bilm eyecektim , madem bilmeye 
im kan yoktu, niye bilm ediğim i bilmek zorunda
yım? Ahh, bir hayvan kadar tasasız, bir kartal ka
dar yüce olsaydım da bilm em  gerekenleri bilm eye
ceğimi bilm ek zorunda kalmasaydım. Yani insan 
olmasaydım. Yazık. Hep en yüce emel olarak pe
şinde koştuğum hakikatin, erdemin, en yüce erde
m in ne olduğunu, hangi çerçeveyi dolduran kav
ram lar olduğunu bile öğrenem edim  daha. Ve 
ölüm , evet ölüm çok yakın. Soğuk nefesini ensem 
de hissediyorum. Büz gibi, titrem iş gibi karanlık ve 
giz olan, ölüm. Kurtçuk sürülerinin, solucanların, 
akreplerin yuvası olmaya çok yakın kafatasım. M a
dem ki ölecektim , neden bir toz zerreciği değil de 
eti kemiğiyle bir düşünce kumkuması olarak ken
di b ilincim  üzerine kapaklan
mak zorunda)am.” Neden?

Hayat iğrenç bir şey...
Aldanmayın siz öyle süsle
yip püslediklerine. U tkusu
nu yitirm iş, fakat onu sonuna 
dek yaşamış herkes hayatm 
yalınç, iğrenç ve çıplak halini, 
sırıtan dişlerini görebilir. Fa
kat dostum , inan ki bu böyle.
Uzat kafanı az yukarıya.
Bakm a sağın
daki solun- 
daki neon 
lara, allayıp 
p u llad ık la 
rı, pudrala-
dıldarı zevk dehlizlerine. Salt dipsiz bir uçurum 
dur o.

Galiba yapılabilecek tek bir şey var şu çürük 
ağaçta; d ikkatim i çeken bir şey var. Bu noktaya de
ğinen hangi yazardı? ... ve onunla ilgili ayrıntıya 
rastlasam , bu ayrıntılardan sonucun sebebine, işle
rine gelmeyen gerçeklerden ve körelmiş gözlerin
den dolayı, ulaşma gayretiyle hep aynı yafta yapış
tırılır. Bunu söyleyenin üzerine yapışürdıkları etti- 
kette hep aynı şey yazar: “Ya âdîğt talihsizlikler ve

babından geçen sarsıcı olaylar yazarın derin bir 
ümitsizliğe kapılmasına sebep olmu  ̂ ve melankolik 
bir yalnızlığa gömülmüştür” vs. vs... Yahut ne bile
yim , sefaletinden dem vuranlar da bundan kendi
lerine bir pay çıkarırlar. Olmadık ahlaki ve psiko
lo jik  neşterler atarlar bu  parıldayan gerçeğin üstü
ne. İstemezler çünkü bilm em izi. İstemezler uyan
m am ızı...

Kim söyleyebilir ki bana şu an mutluluğu ve 
mutlu kişiyi? Kim  gösterebilir ki? Kim onun kahcı- 
lığmı ispatlayabilir ki? Sadece parlayan kibrit alevi 
gibi gelip geçer zifiri karanlığın ortasında da biz de 
yaşadığımızı sanırız. Beyinde hüzünle mutluluğu 
karşılaştırdığımızda dibe çöken tortuların tam am ı 
değil midir ki elem, ıstırap ve hüzün kokan anıla
rım ızın geriye kalan kekre hatıralarıdır. İnsanın en 
çıplak ve en insan olduğu dakikalar gece yorganın 
altına sığındığımız ve tüm  maskelerimizi, yalanla
rımızı, statülerimizi, kısaca bizi “insan”laştıran her 
olgusal som utu ve maddeyi gömerek mistiğe sığın
dığımız yorganın altında, kahkahalar atan tek bir 
kişi gösterin bana. Oysa ben size o sığınakta gözya
şı döken milyonlarca insanı kanıt diye öne sürebi

lirim . Bizzat şahsı
mı da buna ka

tarak.
H a y a t ı n  

hep karanlık  
yönünü gö

rür hakikat 
aşığı. D erin 
ve karanhk 
sorular ve 
ç a re s iz lik 

ten ölüm korkusundan duyduğumuz dehşet ve b i
zi beldeyen uçurum . Aynada iskeletimi görür gibi 
olduğum anlardır en saf anlarım . Yoksa dost soh
betlerinde ortaya atılan hayasızca bir espirinin ar
dından gelen ve kekre bir koku taşıyan kahkahalar 
değil.

Galiba yapılabilecek tek bir şey var bu hayat 
denilen çürük ağaçta. Her elimizi attığımız m utlu
luk denilen parlak meyva elimizde vıcık vıcık h a 
yaliyle durmaya mahkum. Kısa bir zevk buhranı,
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derin bir pişm anlık  ve içe (öze) dönüş. Hepsi bu 
kadar. O n u n  yani hayatın özüne, en kökteki dama
rına ulaşm ak lazım. D iğer bütün yabani otlara ve 
onların çekiciliğine aldırm adan. Sürüye katılıp 
uyuşm adan; Nietzsche’nin hayasız sürüsüne karış
madan. “Şu önünde yayılıp duran sürüye hak bir. 
Bir o yana gider bir hu yana. Hayvandan farkı yok
tur”. M elankolik bir ezgi, çağlar üstü bir çığlık, li
rik ve çıplak bir teşhis. Hepim izi kapmak ister o 
sürü. Beyinlerim izi uyuşturmak ister. İstemez ye
niyi ve köhne sütunlarını çatırdatacak aydınlığın 
ışığını. T ıp k ı en yakınlarım ız gibi görmek ister b i
zi de. O n ları orada görm ek bile eritir insanı. Kısa
cık yaşam m aratonum uzda, özsel bilincimizi keş
fetm enin, önüm üze çıkan tüm  kalıpları -haramdı, 
günahtı, yasaktı aldırm adan- sorgulamaktan, eleş
tirm ekten ve yine kendi içimizde taşıdığımız yolu 
sadece o yolu izleyerek kendi yasamızı çizmekten 
ve bize dayattıkları yasayı çiğnemekten daha doğal 
ve daha güzel ne olabilir ki...

Hayatın köküne inene dek önüm üze çıkan tüm 
damarları h iç düşünmeden tek bir vuruşta kökün
den kopartm am ızın vakti geldi. Her bir dam arın
da ani b ir zevk çılgınlığı, derin bir sükût ve kirlen

mişlik duygusunun verdiği ızdırap. Bu ızdırap, za
m anla alınan m orfinlerin ve alışkanlığın da etki
siyle silinip gider. Öyle ki bu kararm ış ruhlann 
içinden ya bir dâhî (çok  çok düşük b ir olasılık; bu 
olasılık onu bulsa bile küçük hayatına ve içinde 
boğulacağı derin b ir ruha bakar) ya da büyük ilıti- 
malle bir sefil çıkar. Sadece kendi m enfaati için bü 
tün dünyayı yutabilecek robotlaşm ış beyinler, vıcık 
vıcık olmuş, kemiksiz ve karanlık derin zihin uçu
rum ları gösterir yüzünü. Elem  ve gözyaşı kahr. 
Kendinden tiksinm işlik kalır. B ir insanın kendini 
diri diri toprağa gömmesiyle eşdeğer değil midir 
bu? Beyinden soyutlanmış boş bir bedenin salınıp 
durması ortaklıkta. Salt pişm anlık kalır. Ama takı
lıp kalmayıveresin o damara, nasıl da söm ürür se
ni, nasıl da alıkoyar yolundan, nasıl da küfredersin 
kendine ve tüm  özgeçmişine, tüm  insanlık bilinci
ne, tüm  dalları budanm ış çürümüş iradene. O l
makla olm am ak arasındaki o ince çizginin yasala
rı ayaklar altındadır. Yapılacak tek şey o zehirh 
kökle karşılaşır karşılaşmaz hem en yere indirm ek
tir onu hakikat kılıcıyla. Tüm  çekiciliğine aldırma
dan Çetin bir m ücadele... ■

Pınar Yayınlanandan İki Yeni Kitap

m :

P ın a r  Y ayu ılan  
İs ta n b u l K itap  K ü ltü r  M erkez i 
B ü y ü k  R eşitp aşa  C d . N o: 2 2 /1 6  

V ezneciler İs ta n b u l 
tel; (0212 ) 520 98 90 -527  06 77
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Caner Doğan

Ş A I R V E  ş e h i r

Y
atağına uzandı. Uyumak ihtiyaç
tı, su gibi, çay gibi. Belki de nar
gile dumanı gibi içine çekmeliy

di bütün tarifsiz hisleri. Düşündükçe 
uykuyu kovaladı; fakat yaralı ceylan gibi 
acısını hissetti uyksuzluğun. İzini takip 
etti içini kurcalayan kelimelerin, peşine 
düştü. Yakalamak mı? Nafile. Saati doğ- 
rularcasına doğrulmasa da yatağından, 
kalbinin sesini keşfetti ilk kez şehrin ara 
sokaklarında kaybolan yürek sahipleri 
gibi, bir de kimsesizliği. Nefesi saniyele
rine eşlik ediyor, doğum sancısının ta
rifsiz acısının hazzını andıran kelimeler 
düğümü ilmek ilmek olurken "la havle” 
diyerek yatağından doğruldu. O an yat
mak eziyetti. Sahtiyan yüzlü defteri sabi 
bir çehreyi andıran bir okşayışla okşadı. 
Kalemi sivriltti ve öptü ucundan, ‘sen’, 
dedi; ‘sen olmasan yemin ederim ben de 
olmazdım’. Gönlünü, kalemini bir de 
kelimeleri aldı karşısına; dakikalarca on
larla istişare yaptı. Biraz derdeşince yün 
yorganı başına çekti. Tam gözleri dalar
ken kelimelerin sesi sessizliği bir daha 
bozdu, Bir “la havle” daha ilave etti la 
havlelerine. Büyüyen servilerini budadı 
bir bir. Kuruyanların yerine yenilerini 
dikti, gözleriyle suladı servi revanları. 
Sonunda dikenlerin arasından gülü 
gürmüşçesine gamzeleri kağıda göz etti. 
Kalem sustu. Adam uyudu. Uyanır 
uyanmaz rüya olmadığına inanmak için 
sahtiyan yüzlü defteri yokladı. Bir kova 
sütten bir kalıp peynir imal edermişçesi
ne ürüne baktı. Gerçekten kelimelere 
aşık oldu. Evet şiir işte budur, dedi ken
di kendine. Ezberlemek için değil, duy

mak için tekrar tekrar okudu. Ezberin
den okumaya başladığında defteri ka
pattı. Yüzüne yakışan tebessüm çölde 
serap bulmuş bir bedevi gibi gönlüne 
şükür rahatlığı verdi.

Evinin yalnızı, kervanların öncüsü, 
kelimelerin kuyumcusu, çeşmelerin su
yuydu. Acayip yaradılışlı bir şairdi. Şeh
ri yazdı, satır satır; şiiri okudu birer bi
rer. Yazmadan yatamazdı, yatınca yaz
mak için kalkmadığı zaman kendisinde 
bir eksiklik telakki ederdi. Şehri arşınla
dı baştan başa; gördüklerini yazmadığı 
için sıkılıyor, yazdıklarını gördüğüne ca
nı gönülden inanıyordu. Kendinin yel
kovanı kelimeler, kelimeler şiirin ayak 
sesiydi. Kalabahklar arasında yalnız ol
madığını söylediği dert ortağı kalemiy
di.

Bir gece yağmur düştü karanlığın 
duvağına. Kalbinin atışlarının saatin 
adımları, yağmurun damlalarıyla uyum 
sağladığını fark etti. Şiir bu olabilir der 
gibi rahat bir nefes aldı. Yağmur yağdı, 
saat geçti, hayatı bir kaç nefesten ibaret 
bir idam mahkum unu andıran bir silki
nişle yatağından doğruldu. Ölümsüz 
mısralar yazmalıydı. Yazmasa anlata
mazdı. Anlatmaya kalksa bu saatte gör
düğü kelimeleri bulamazdı. Önce kale
mi öptü ardından kağıdı okşadı. KeH- 
melere yalvardı durdu. Bir türlü istedi
ğini bulamadı, bulduklarıyla tatmin ol
madı. Şiiri bırakmayı düşündü. Günler
ce yazmadı, yazdıklarını okudu ve ağla
dı. Kucağında büyüttüğü, uğrunda kal
dırımları saydığı, görmeden uyuyama- 
dığı ve ismini her sabah ezanlarla bera

ber çağırdığı tek çocuğuydu; Şiir...
Şair olmak; faridı duymak, yaralan

mak, susmak, aç kalmak mıydı? Hayır 
bunların hepsi de değil, dedi. Belki hep
si şiirin bir parçasıydı. Kelimeler olma
saydı rahat olurdum, dedi. Bir kurdun 

ağacı içten içe kemirdiğini duydu ansı
zın. Bir şeyler yazmalıydı hiç yazılma
dık, yarasına tuz basmamahydı kem ik
ler. Saatler konuşmamalıydı. Uyku ta
dında bir meyve sunmalıydı gökyüzü. 
Yağmurun sesinde seni andıran çığlıklar 
olmalıydı. Belki de serbest söylemeliydi, 

söylemek isteyip de bir türlü söyleyecek 
kelime bulamadığı aşkını. Yaşamak için 
yazmalı, yazmak için eşyayı okumalıydı. 
Şair bu; belki de en fazla o susmalıydı. 

Boğaz manzarasını kartpostallara değil 
kelimelere kilim kilim dokumalıydı. 
Şehrin, sevginin, isyanın, haybrışın, is
mi söylenmeye kıyılmayan güzellerin şi
irini yazmalıydı. Bu duygularla muhtar 
çakmağını çıkararak tabakasındaki ince 

kıyım tütünü yüreğinin derinliğine sal- 
malıydı. En içli kelimeleri, sevda kokan 
nameleri birleştirdi ucu ucuna. Ortada 
bir şiir gördü günlerden sonra, bu şiir 
şairin ta kendisiydi.

Mahallenin derbederi, sokağın saki

ni, şehrin yaralarına neşter vuran biriy

di. Belki de haneberduş serseriydi. Yıl
larca aynada kendini gördü, bir gün ay

nalara görünmez oldu. Dünya fani diye 
başlayan bir mısraın tamamlanmayan 

şekli aynada göründü. “Dünya fani, şiir
ler ebedidir.” ■
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Ahmet Mercan

ÇOK ABDURRAHMAN 
HAREKETLİ DİLÎPAK

Boyu uzun. K im se kulağına 
birşeyler fısıldam a im kanı 
bulam ıyor. A çık ça  herkes 

konuşabiliyor. A dım lan uzun, fakat 
nasıl o kadar hızlı. B ir  zamanlar, ay
nısından ülkede birkaç tane olduğu
na inanırdım . D ilipak soyadı, sanki 
o doğacak diye verilm iş soyuna. H ız
lı, atak, heyecanh. Türkiye’nin en 
renkli sim alarından b iri. Kim senin 
adamı değil; Allah’ın adam ı olm a ça
basında.

Kim olursa olsun, onu 
tanıyıp da ondan olum suz 
tepki alarak uzaklaşm a im 
kanına sahip değil. Bu 
“hakkı” herkesin elinden 
almayı başarmış. Eskim o- 
lara bile önereceği en az on 
projesi cebinde hazır. Cebi 
dedimse herşey bir beyaz 
torbada ve nasıl çahştığı 
hala m uam m a olan bey
ninde saklı.

Zam anın k ıym etin i, 
onunla paylaşacağınız m e

sailerden devşirebihrsiniz. Tabii he
lak edici tempoya dayanabilirseniz. 
Bursa’da konuşurken, A nkara’da 
sendika çalışması yapabilmek, İstan
bul’da bir şirkete danışm anlık hiz
m eti vermek, bir günün içine sığdı
rabileceği çahşm alardan sadece b ir
kaçı.

İnsana yaşlanma im kanı verm e
yen tem posundan sıyrılma im kanını 
elde etmede çok zorluk çekmedim.

“Bir defa organizm ası farklı,” dedim. 
Farklı organizm anın -kötü bir çağrı
şım la- farklı organizasyonlara gebe 
olm ası doğaldır.” Bu buluşum saye
sinde kendim i b ir nebze rahatiattım. 
Böylece bitap düşm ekten kurtul
dum.

Yazarken konuşan, konuşurken 
düşünen; üstelik kızdırılınca, şiir ya
zabilen birisiyle kestirmeden yolları 
ayırmalıydım. T icari projeleri, asto- 

rolojiyi, ressamlığı ve 
tek nolo jid ek i en son 
gelişmeleri konuya da
hil etm iyorum.

Uçak korkusundan 
kucağım daki yastığı 
sıktıkça sıktığım  bir 
yolculukta, bana bir 
saat kozmik alemi an
lattı. Oysa ben ona sa
dece balık  burcunda 
olduğumu söyledikle
rin i söylem iştim . Bu 
sem inerden “aklında 
ne kaldı” diye sorarsa-

70 M art 2000 ÜMRAN



Suluboya Portreler MERCAN

nız, benim  de bir kozm ik vatanımm 
olduğunu, duyduğumu söyleyebili
rim. Onu konuşurken dinlerken bir 
bayrak gibi dalgalanırsmız. özellik 
le kalabalıklara konuşurken seyir 
zevkine ses üzerindeki vurgu ve 
tonlam alarm  etkisini ve de çok uzak 
görünen konu lan bu belagat m ari
fetiyle birbirine nasıl mandalladığı
nı görürsünüz. Sözü N em rut’tan 
açar, bir cüm le sonra gelin-kaynana 
ilişkisine taşır. Başörtüsü der, bir ba
karsınız üretim  üzerine konuşuyor. 
“Karanlıktan şikayet etm e kalk bir 
mum yak”, geliyor diye bağırm ıyor
sa sokaklar o görüldüğünde, bu ses
siz toplum oluşum uzdan kaynak
lanmaktadır. Konuştuğuna inanır; 
inandığını konuşur. Bundan ötürü
dür sesindeki o ruh, insana tesir fır
satı yakalar. K itaplarını çok acele 
hazırlanmış bulduğum u söylesem 
ve yazılarının konuşm aları kadar 
başarıh olm adığını belirtsem  bir ya
zara, konuşm ayı keser, ilişkileri 
dondurur. D ilipak’la dostluğunuza 
bunlar engel olam az. Üstelik, eleşti
ri ister. Bunu da laf olsun diye değil,

istifade için ister.
Hakkında açılan dava 

sayısı üç basam aklı sayıla
rın burnunun dibine da
yandı. O hala şen-şakrak.
Hayatı her saniye verime, 
üretim e dönüştürm e ça
bası içinde. 28 Şubat veya 
30 Eylül hiç fark etmez. 
Doğrunun zam anı-m eka- 
nı olmaz onun için. Şubat 
sürecinde ayakta kalan 
birkaç kişiden biri oldu.
Bu da kendine pahalıya 
mal oldu. Önceleri davet 
için şehir şehir sıraya gi
renlerin listesinde o şimdi 
“sakıncalı”. Ayakta kalmak 
sakıncalı olm ak için yeter- 
lidir bu ülkede. Ü stelik 
pek çok eleştiriye m uhataptır çalı
şan. Oturan ne kadar tedbirlidir. 
“H atasız” o turu şları “başaran”lar 
eleştirme hakkına da sahip olurlar. 
Bu az “başarı mıdır? Taş gibi tedbir 
kesilm eden kurtulanlar “sakınca” 
teşkil ederler. Taşlaşmaya savaş aç
tıkları için böyle de konuşulmaz 

ki...” sözüne muhatap 
olurlar

Hayır yolunda “ha
yır” demeyen Dilipak 
için üç kişiye veya otuz 
milyona konuşm ak ay
nı önem e sahiptir. İn 
san insan olduğu için 
önem lid ir öncelikle. 
Haksızlığa uğrayan her 
insan ın yanında yer 
ahr. Bu amaçla renk, fi
kir ve din gözetmeksi
zin insanlarla diyalog 
içine girer.

Bütün yükünü, ona 
ayak uydurmaya çalı

şan ailesi çekmektedir. Ben de onla
ra dua etm ekten başka ne yapabili
rim. Yoksa siz benim  az birşey yaptı
ğıma mı inanıyorsunuz? L af ara
mızda, yarın kıyamette performans 
lim itine örnek Dilipak gösterilirse 
“yandı gülüm keten helva.” İşte bu 
ahvalde perform ansa dua dahi iş 
görür kabilinden eylem içindeyim.

Yaşarken değederine sahip çık
sın insanlar. Ekranın sihirh sim ala
rından öte, emeğin ve terin kıym eti 
bilinsin diye, renklere bandırdık fır
çamızı. îlk  sırayı en fazla renk tüke
ten Dilipak’m almasını biraz da ta
ham mül sınırının genişliğinde ara
m ak yanlış olmaz.

Dihpakla ilgili bir yazıyı eylem 
siz bitirm ek m üm kün müdür? H a
di, kalkın bir m um  yakın. Veya gidin 
birine balık tutmayı öğretin. Ya da, 
oturuyorsanız kalkın; kalkmışsanız 
yürüyün; yürüyorsanız koşun; ko
şuyorsanız uçun. Uçuyorsanız...

Allah hayrınızı versin. ■
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Said Çekmegil’le Konuşmak 
Ya da Akl’ı Keşfetmek

arık Leven

B ir organınız, mesela gözünüz ya da kulağı
nız olmasa kendinizi nasıl hissederdiniz? 
Ü stelik bu organımız mevcut olsa, fakat 

kullanm anız yasaklanmış olsa! Organınız hiç yok
sa bunu anlam ak ve katlanmak, kabullenmek bel
ki daha kolay olabilirdi. Fakat sahip olduğunuz bir 
şey size yasaklanıyorsa, onu kullanınca kınanıyor
sanız! B u nu  da bir yana bırakın, düşünce dünya
nızda b ir tutarlılık kalacak mıdır?

Veya birisi size b ir organ bağışlasa neler hisse
derdiniz acaba? Kalp, göz ya da el gibi? Hatta bun
lardan daha fonksiyonel ve daha tem el nitelikte bir 
organ? Ne türden duygular beslerdiniz böyle b iri
ne?

Nelerden bahsediyorum değil mi? Hayır, in 
sanlara eksik organlarının yerine protez takan tıp 
ilm inden bahsetm ek niyetinde değilim. İnsanlara 
aklını kullanmayı öğreten felsefeyi konuşuyorum. 
Daha doğrusu uzunca bir zam andır bu coğrafy-ada 
oturan insanların topluca unuttukları akletme ye
teneğini adeta yeniden keşfettiren Said Çekme- 
gil’den bahsetm ek istiyorum sizlere...

Lise yıllarında beynim de odaklaşan neden ve 
niçinlere cevap aradığım, bu sorularla adeta kıv
randığım  b ir dönemde rastladım ona. O zamana 
kadar takıldığımız konuların cevaplarını alim bir

zatın yazmış olduğu kitapta, ya da daha ilerideysek 
hadis kitaplarında veya Kur’an meallerinde arı
yorduk. Tabii karşımıza çok müşkül meseleler çıkı
yor ve bocalıyorduk. Bunları çözm ek için yeni 
eserler arıyor, fakat eserler arasındaki tutarsızlık
lardan dolayı sorularım ız azalmıyor, daha da artı
yordu. B irbirini tutmayan, zaman zaman taban ta
bana zıt fikirler arasında bocalarken, bir dergide; 
zannedersem Hilal Dergisinde mezheplerle ilgili 
yazısını okudum Said ağabeyin. Yazı ne kadar de
ğişik geldiyse o kadar da tutarlı idi. İlk defa o za
m an farkettim  insanların ve fikirlerin körü körüne 
taklit edilemeyeceğini. B ir m ezhebe körü körüne 
uymanın, taklid etm enin sevap değil günah oldu
ğunu. İnsanlar arasında, insan olm ak bakımından 
bir fark olmadığını, fikirlerin ise her zaman tartı
şılması gerektiğini, gerçeğe uygun olanını kabul et
m em iz gerektiğini öğrendim bu yazıda. Bu beni 
adeta hürleştirm iş, içinde bulunduğum  kısır dön
gü zindanının parm aklıklarını açm ıştı. Bundan 
sonra özgürce aklımı kullanabilir, bana söylenen 
m antıkla bağdaşmaz ifadeleri din adına kabul et
m ek zorunda kalmazdım.

Nitekim öyle de oldu. Beynim de toplanan ço
ğu soruya bana önerilenlerden daha sağlıklı çö
züm ler bulabildiğim i gördüm. M ezhep kaygısıyla
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CehneçH'le konuşmak LEVENT

bir insana ters gelen fikirleri bile b i
le kabullenm ek yerine yanlış 
o lanını ayıklayabilme kabili
yeti kazandım . Öyle ki belki 
de en çetin tartışm alarım ız 
Said ağabeyle oldu. Kendi 
fikirlerinin aksinin söy
lenm esi pahasına keşke 
bunları öğretmeseydim 
diye düşündüğünü hiç 
sanm ıyorum . Am aç ger
çeği bulm ak, gerçeğe 
ulaşm ak olduktan son
ra...

Said ağabey birçok şeyi 
Türkiye’de ilk defa seslendi
ren kişidir. Nitekim  Yaşar Nuri 
hocanın 5-6  yıldır büyük popüla
rite edindiği Kur’an’a dönüş gerçeği 
de daha o zamanlarda açıklanm ıştı. Hatta Çelonegıl
bugün insanlara değişik gelen çoğu fikir ilk defa 
onun tarafından yüksek sesle dile getirilmiştir. Ü s
telik Anadolu adeta karanlık bir çağ yaşar ve insan
lar din diye hurafe içinde boğulurken; şimdilerde 
çoğu şeyi çekinm eden deklare edip topluma suna- 
biliyorsak, bunu Said ağabeyin açtığı çığıra borçlu
yuz diyebiliriz. D ile getirdiği sansasyonel anlamda 
ses ve şöhret getirebilecek konuları mütevazi köşe
sinden anlattı durdu yıllarca.

Tarih boyunca çığır açan büyük insanlar, yaşa
dıkları süreç içerisinde ikinci b ir çığır açabilmişler 
m idir? Yani diyelim ki çağma bir fırtına gibi girmiş 
ve adeta dünyayı sallamış olan Marks, fikirlerinin 
ne kadar yanlış olduğunu anlayıp bundan vazgeçip 
tam karşı fikir olan liberalizm e methiyeler yazıp

bu konuda da baş teorisyen olabilir 
miydi? Bir defa daha bu fikirle

riyle dünyayı sarsabilir miydi? 
Bu acaba öncü fikirlerin ö m 

rünün bir insan öm ründen 
daha uzun olmasından m ı 
kaynaklanmaktadır? Peki 
şimdiye kadar çağlarına 
damgasını vurmuş öncü 
fikirler, insan öm rü ka
dar ya da daha uzun h ü 
kümran olabildiler. İleti

şimin çok hızlı seyrettiği, 
adeta sabah hayranlıkla 

karşılanan bir fikrin akşama 
eskitilip çöpe atıldığı günü

müzde nasıl seyredecektir olay
lar? Şimdiye kadar örneğine rast

lamadığımız bu türden şeylerle karşı
laşacak mıyız bundan sonra?

Ben sanm ıyorum ..
Çünkü insanın doğasına aykırı bu fikirlerin de 

bir öm rü vardır. Bir fikir, düşünce ne kadar doğru, 
orijinal olursa olsun hükümranlığı belirU bir süre
dir. Bu süreç bittiğinde insanlar daha doğru olanı 
bulacaklar, bulm ak için başka istikametlere yönle- 
neceklerdir. Yeryüzündeki sistem bu şekilde işle
mektedir çünkü. Böyle bir süreçte yapılabilecek en 
doğru şey yeniliklere engel olmamak olabilir. Ç ü n 
kü ölümsüz olan tek bir şey tanırız biz m üslüm an- 
1ar olarak.

Said ağabeyi em inim  çok kişi de benim  gibi 
kendi aklım ızla bizi barıştıran kişi olarak anacak, 
yâd edecektir. Bir yeteneğimizi kullanmayı öğreten 
kişiye şükranlarımızı sunuyoruz. ■

Anlam Ajans^tan Yeni Bir Çalışma

Taner Yüncüoğlu bu çalışması ile sanki kendine acelesiz bir zaman ayırma fırsatı ele 
geçirmiş. Gampare başarısını teorik ve pratik yoğruluştan sonra ele geçirilmiş d in
gin b ir üretim ortam ından kazanmış. Kasetin hazırlanışmda Hakan Aykut ve 
yapım cı Ahm et M ercan ın  katkıları kollektif çalışm anın ve paylaşımın önem ini 
anlatır gibi. Taner Yüncüoğlu’nun bu kasetle söz yazarhğmdaki maharetine de şahit 
oluyoruz. Gampare yanımızdaki acı ve sevinçlere bigane kalmayan bir çalışma.
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V

«aw.

'i

-y»rî
s«S4

:rtuöru

Düşmana Bile Merhamet
Çanakkale'de batan gemilerin birinden yaralı olarak denize düşen bir düşman 

subayı başmdan geçenleri şöyle anlatıyor:
'T op  başında bekliyordum. Her an bir merminin başıma düşmesi mümkün

dü. Derken birdenbire müthiş bir patlama oldu. Yere kapandım, sonra dehşetli 
bir sarsıntı ile havaya fırladım ve kendimi boğazın buz gibi sularında buldum. 
M ayına çarpmıştık, gemimiz batıyordu. Artık hiçbir şey yapılamazdı. Yüzerek 
kurtulmaktan başka çare yoktu. Sahil yakındı, fakat sağ bacağımdan yaralanmış 
olduğumu ve müthiş ızdırap verdiğini hisetmeye başladım. Buna rağmen sahile 
yüzmeye çalıştım. Karaya ayak basmak üzereyken pantolonum  kan içinde idi. 
Halsiz ve bitkindim.

Tüfeğine süngüsünü takmış bir Türk neferinin bana doğru koşarak geldiğini 
gördüm. Sudan yüzüp kurtulmuştum, ama bu süngüden kurtulamayacağımı, bi
raz sonra göğsüme saplanan süngünün sırtımdan çıkacağını peşinen kabul ede
rek, gözümü yumdum ve âkibetimi beklemeye başladım.

Türk askeri yanıma yaklaştı, yere diz çöktü, cebinden çıkardığı sargı bezi ile 
yaramı sardı, kaputunu çıkardı, titreyen ıslak vücuduma sardı. Mermi yağmuru 
altında koluma girdi. Yavaş yavaş geriye doğru yürüdük. Türkler siperlerinde ba

sma sıcak çay ikram ettiler. Kendime geldim.
İbrahim  Retık, Ç anakk ale'n in  Ruh Portreii, s h J 6

Bu Oduncu Mehmet Ağa^nın 
Cenazesi Değil!

Büyük vatan şairi Namık Kemal, Osmanlı Dev- 
leti'nin o zamanki halini görerek üzülüyor, ten- 
kidler yağdırıyor, bu gidişle devletin batacağını, 
hattâ batm akta olduğunu haykırıyordu.

Tanıdıklarından biri, bir gün, ona sordu:
- Haniya, yirmi senedir bu devlet battı, battı, 

öldü diyorsunuz, ama görüyorsunuz ki hâlâ sağdır.
Namık Kemal acı acı gülerek şu cevabı verdi:
- Canım  bu oduncu M ehmet Ağa'nın cenazesi 

değil ki hem en kaldırıp gömsünler. Altı yüz yıllık 

bir devletin cenazesi yetm.iş seksen senede ancak 

kalkar!

M . Zeki P ak ah n , T arih e M a lo h n u ş Fıkralar N ük teler, sh . 2 5 3

c
E n  zay ıf m ürekkep 

en  kuvvetli hafızadan 

d aha kuvvetlidir.

Çin Atasözü
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I  BİR AYET BİR UYARI
Onlar ki Kur'an'ı bölük bölük ettiler. Senin Rabbi'nin hakkı için biz onların hepsi
ne mutlaka soracağız. O halde sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve ortak ko- 
şoniara aldırma. Alay edenlere karşı biz sana yeteriz. O, Allah ile beraber baş
ka tanrı tutanlar yakında bileceklerdir. Andolsun onların söylediklerine senin göğ
sünün daraldığını biliyoruz. Sen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden 
ol. Sana yakîn gelinceye kadar Rabbine kulluk et. (HiaSuresi:91-97)

W.-.

Halk m ı? Zam an mı?
M ek tep  k a çk ın ı b ir  d eli vardı. "P azar

lı"  d e m e k le  m e şh u rd u . İlim  sah ib i d o st
lard an  b irk a çı, o n u  b ir  tek ked e bulurlar. 
B akarlar ki b ir  k ö şed e  d a lg ın ; huzur ve 
râ h a t iç in d e , k e n d i â le m in d e  oturur. Ve 
k arşısın d ak i d u vard a güzel b ir h at ile  
b ü y ü k  "H ü v e " y a z ılm ış  durur. D ostlar
d a n  b iri:

- "B e  M o lla  P azarlı "D a re b e "n in  a lt ın 
da "H ü v e " g iz lid ir  derler. Ş u n u n  gibi b ü 
y ü k  "H ü ve, "D a re b e "  a ltın d a  nasıl gizli 
o lu r?"  Pazarlı:

- "N e şaşkın delilersin iz be! "H üve"sine 
gore "D arebe"si o lur b ilm ez m isin iz?" der.

D ev lete  göre â s itâ n e  o lu r 
H er kuş iç ü n  âşiy an e  o lu r 
S a n m a n u z  h a lk  o lu r zam a n e  göre 
B elk i h a lk a  g ö re  z a m â n e  olur.
(D ev le te  g öre  p â y ita h t  o lu r  
H er kuş iç in  b ir  y uva o lu r  
H alk z a m â n a  göre o lu r san m ay ın ız . 
Ç ü n k ü  h a lk a  göre z a m â n e  o lu r )

Lâm iî/âde A bdullah Çelebi, Latifeler, Tercüman 1001 
Temel Eser, Sh.65/66

: e y w  s o z i f
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İhfiyatlar paslı çiviye benzer. 
Gömüldükleri yerden zor sökülürler.

La Edri

X../ \\

Nasihat ?
Olduğun gibi görün v̂ ; gartod ü ğü n gibi oL Sev- > 
mediğiıı zam ajı sever gibİ yapma. Çevrene öneri
lerde bulun am a hul<metme, însanlan yargiîar^ 
san o ü k rı s e w e y c  zam anm  kalmaz* Ç
Hatırlar nlJSin doğduğun zam an k fi; sen ağlarken \ 
herkes sevinçle gülüşüyordu. Öyle bir öm ür geçir  ̂
ki herkes ağlasın öldüğünde^ sen mutlulukla gü- 5 
lümse Sabırlı, şefkatli ol  Eğninde sonunda bö tü n  i 

servetin sensîn. ^
£sfa Bîr tapınak yazrtt ^

/  İHTİYATVE İHTİYATLI ADAM /
Önce gelenlerin hallerine bakm  ̂ ya

hut sonradan gelenlerin tarafına doğru 
ihtiyatla uçun!

İhtiyat nedir? îki tedbir arasında te
reddüde düşmeyip hangisi seni sürçtür* 
meyecekse onu yapmaktır.

Birisi, "Bu yedi güniük yolda hiç su 
yoktur. Bütün yol, ayaklan yakıp kavu
ran kumluk" dese,

Öbürü de "Yalan.., yürü de bak, her 
gece bir akan kaynak görürsün" dese,

İhtiyat korkudan kurtulmak ve doğru
ya ulaşmak için yanına su ahp yola düş- 
mendir,

Su varsa, yanına aldığın suyu dok... fa
kat ya yoksa.., o vakit vay susuz 
. yola düşenin haline! .f  Mesnevi, III. C ıll sh. 231
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Abdullah Hacıoğlu & Zafer Özdemir

İSLAM’DA AYRILIKÇI GÖRÜŞLER

w İSLÂM 'DA
lAYRIİlKÇI
GÖRÜŞLER

B u  eser, İslam ’daki çeşitli görüşlerin  kro n o lojik  
b ir sıra içerisinde incelenm esi so n u cu  d o m u ş-  
tur. Laou st, kitapta gru b lar/fırk alar arasındaki 
farklılıkları incelerken g ru b lara  önderlik  etm iş  
kişilerin hayatlarını m ercek  altına alm ayı ih 
m al etm iyor. H z. M u h aam m ed  (sa v )’in in san 
lara tebliğ ettiği İslam ’ın doğ u şu n d an  O sm an -  
lı’ya kad ar olan ayrılıkçı görüşlerin  yer aldığı 
bu kitap , hacm iyle de k o n u n u n  ne kad ar geniş 
olduğu ortay a koyuyor.
Fikir farklılıkları H ulefa-i Raşidin dö n em in d e  
başladjğı için yazar, konuya b u rad an  giriş y ap ı
yor. H z. Ebubekir, H z. Ö m er üzerind e d u ru r
ken bu  iki sahabenin birb irin i tam am lad ığın ı  
ifade ediyor. H z. Ali dö n em in d e olan  olaylara  
teferru ath  bir şekilde okuyucuya sunuyor.
Len ri L ao u st, kitabını şu başlıklara ayırm ış;
• H ilafette Ashab D ö n em i ve İhtilaflar
• M uaviye’den sonra Em ev iler D evrin de B ö 
lü n m elerin  A rtm ası

• Abbasi H ilafetinin Sağlam laştırılm ası Sü nnili
ğin Başlangıç D ö n em i  
■ M u tezile  H ilafeti ve Sünni Tepki
• H ilafet Buh ran ı

• Şii H akim iyet ve Sünniliği İhya Faaliyetleri
• Sünniliğin Yeniden Yapd anm ası
• H ilafetin  Son Yüzyılı
• M em lukler D evrin de Sünniliğin G üçlen m esi ve B ölünm esi
• Şiiliğin İhyası ve O sm anlı Sünniliği
• Son O lu şu m lar
• S on u ç: İslam ’ın Esasları Ayrılıklar ve Birliktelikler
K itabın k onu ların dan da anlaşıldığı üzere, bu kitap bir nevi İslam  Tarihi. H ilafet B u h 
ran ı başlıklı konu da Tasavvuf ve H ad is ekolleri arasındaki sü rtü şm eleri ve sü rtü şm ele
rin so n u n d a tasav w u fu n  fazla etkilenm ediğini söylüyor Laoust.
Ü çü n cü  b ö lü m d e sünni akidesinin Em evi hanedanlığı dö n em in d e başladığm ı ifade  
eden H e n ri Lao u st, Sünniliğin d ö rt k u ru cu su n d an  bah setm ekte ve b u n lar içerisinde  
İm am  H anb eh saym am ası hayli ilginç.
Son O lu şu m lar isim li b ö lü m d e V ahhabilik, A fgani, A bduh ve M ısır refo rcu lu ğu n d an  
bah setm ektedir. A yrıca bu b ö lü m d e T an zim at’ım ıza değinen yazar, İttih at ve Terakki 
Fırk ası’m n  yapıp ettik lerinden bah setm ektedir.
H en ri Laou st b u  eserinin ö n em i din im iz içindeki ayrılıkçı dü şünceleri tek bir kitap h a 
linde to p lam ası ve genel o larak  yalın b ir dil kullanm asıdır.

Henri Laoust 
Pınar Yay., 496 sh.

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

1- İslamda Ayrılıkçı Görüşler, Henri La
oust, Pınar Yay., 496 sh.

2- Sensizliği Bilmiyorlar, Ahmet Mer
can, Pınar Yay., 189 sh.

3- Kontgerilla Kıskacında Türkiye, Su
at Parlar, Bibliotek Yay., 550 sh.

4- Müslüman-Hristiyan Diyalogu, 
Montgromery Watt, Birey Yay, 219 
sh.

5- Bay Pipo, Soner Yalçın-Doğan Yur
dakul, Doğan Kitap, 545 sh.

6- Llndz Yahudisi, Kimberley Garnish, 
Doğan Kitap, 316 sh.

7- Operasyon, Tuncay Özkan, Doğan 
Kitap, 262 sh.

8- Adem, Ümit Aktaş, Bakış Yay, 132 
sh.

9- Doğu Rüzgarı-Batı Rüzgarı, P.S. 
Bucak, Bakış Yay, 180 sh,

10- Kamusal Alan-Diyalojik Demokra- 
si-Sivil İtiraz, Ali Yaşar Sarıbay, Alfa 
Yay., 487 sh.

11- Bir Giden Bir Gelen Bir Bekleyen, 
Cüneyt Arcayürek, Bilgi Yay, 487 sh.

12- Bektaşilik ve Alevilik III. Cilt, Bedri 
Noyan, Ardıç Yay, 451 sh.

13- Şiir henüz..., Hilmi Yavuz, Estnon 
Yay, 143 sh.

14- Doğru Yazılar, Ali Günvar, Estnon 
Yay, 159 sh.

15- Hatun, Musa Garullah, Kitabiyat 
Yay, 132 sh.

16- Kadın Karşıtı Söylemin İslam Ge
leneğindeki İzdüşünleri, H. Şefkatli 
Tuksal, Kitabiyat Yay, 268 sh,

17- Doğan Avcıoğlu, Hikmet Özdemir, 
Bilgi Yay, 395 sh.

18- Oma..., M. Engin Noyan, Birun 
Kültür Sanat Yay, 600 sh.

19- Bir Türkleştirme Serüveni, Rıfat N. 
Bali, iletişim Yay, 604 sh.

20- İran İslam Cumhuriyeti Yönetim Bi
çimi, İsmail Sefa Üstün, Birleşik 
Yay, 167 sh.
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Schrödinger’in 
Kedisi (Kâbus)
AlevAlatlı 
Boyut Yay., 620 sh.

Edebiyatımıza farklı bir soluk getiren Alev Alat- 
lı’nın tezli ve karmaşık romam ilk çaplı anti-ütopya 
özelliğine sahip bir tonlamayla okura sunuluyor. Yazar, 
roman serüveni içinde kitabın tempo ve heyecanını dü
şürmeden ülkemiz gerçeğini edebiyat kapsamında felse
fi ve karamsar bir bakış açısıyla tanımlamaya çalışıyor. 
AlevAlath,“lmre Kadızâde, (...) zamanının ruhunun en 
iyi temsilcilerinden birisidir” diye belirttiği ve onun ai
lesi etrafında Türk insanının psikolojik, kültürel, dini, 
düşünsel vb. yönlerini İmre Kadızâde’nin yargılanması 
kurgusuyla anlatmaya gayret ediyor.

Bir fizik deneyi olan “Schrödinger’in Kedisi” edebi
yatta, bilimde, Aristoyla başlayan siyah-beyaz mantığın 
yerine saçaklı mantığı tek doğrunun olmadığı düşün
cesini getiriyor. Alath bizim tasavvuf ve Nasreddin Ho
ca gibi unsurlarla saçaklı kültür yapımızın “yeni fizikle” 
benzeşmesini kitabın adına taşıyarak öne çıkarıyor.

Romanda, “Yerü Dünya Düzeni” tarikat hiyerarşisi 
içinde örgütlenmiş, "Tekleşmiş Varoluşta” müritlerin 
eriyecekleri, “Son Hakikat” dedilderi dünya görüşlerini 
tebliğ etmeyi amaçlayan, 2020’li yıllara uzanan bir yapı
dadır. Tek bir merkezden yayınlanan değerler, inançlar, 
kurumlarla muhalefet imkanı tanımayan postmodern 
faşizm emperyalizmden tehlikeli, çünkü evrensel med
yanın imkanalarını kullanarak iknâ yoluyla tahakkü
münü kuruyor.

Modernizm kurbanı, nihilist, konuşmayan, konu
şulanı anlamayan, beynindeki kortikal lisan alanları 
tahrip olan afazik bireylerin, eğitim afalaması 3.5 yıl 
olan bir toplumda yaşadıkları gerçeğinden hareketle ka
ramsar bir tablo, bakış açısı çiziyor yazar.

“Schrödinger’in Kedisi”, nöroloji, psikiyatri, felsefe, 
ekonomi gibi bilim dalları etrafında oluşturulan bir ro
man ve edebi eserlerde hakikatin açıklanması meselesi
ni ister istemez tekrar gündeme getirdi. Bilimsel, felsefi, 
sosyolojik bir metin gibi açıklanmaya çalışılan hakikat

ne kadar sa
nat planına 
aktar ı l mı ş  
olur tartış
maları çer
çevesinde, 
roman de
ğerlendirili
yor. Alev Alatlı’nın düşünür yanı ile sanatçı yanı arasın
da, kitabı üzerine ses getiren eleştiriler yapılmakta. Tabi 
roman kişilerinin psikolojisini vermeye elverişli bir 
yöntem kullanıp kullanmadığıyla... Alatlı’nm romanı
nın edebiyatımızdaki benzerleriyle bağ kurulduğunda 
Peyami Safa zincirinin devamı olan bir halkayı da oluş
turduğu, belli düşünce kalıpları ve bir tez etrafında ro
manını kurduğu görüşleri de mevcut. Roman tekniği 
açısından böyle bir romanın geleceği ve kalıcılığı merak 
edilen konular arasında.

İmre Kadızâde ve ailesi etrafında gelişen romanda, 
aile bireyleri arasındaki kopukluk ve ayrı kimlikliği gö
rüyoruz. Yanlızlığa itilmişliğin sürüklediği bunalım ro
man kişilerini nihilizme hatta intihara sürüklüyor. Ço
cuklar üzerinde kadınsı unsurun ağırlığı topluma, dev
lete yansıdığı savunulmakta.

Kitap boyunca İslâmî literatüre hakimiyet göze çar
pıyor. Yazarın toplumu anlamaya yönelilc çalışmaları 
arasında dini bilgilenme gayretini özel yaşamından bili
yoruz.

Alev Alatlı, “Orada kimse var mı?” dört kitaplık di
zisinde “Günay Rodoplu şahsında Türk insanının ken
dine yabancılaşmasını anlatırken “bu toplumda bilmi
yor olmak mutlak surette haksızlığa maruz kalmak de
mektir”, diyordu. Alev Alath, edebiyat çevrelerinin onun 
hakkını teslim etmesi durumunda olan bir yazarımız. 
Buna rağmen hacimli kitaplarını takip eden bir kitle 
oluştu ve bu kitle nezdinde küh yazar statüsü edindi. ■
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ROPORTAJ

“Çanakkale Mahşeri” Üzerine

Mehmet Niyazi ile Röportaj

Çanakkale Sava^ı’mn 85. yıl dönümü münasebetiyle arkadaşlarımız Ertuğrul Bayramoğlu ve Caner Doğan 
Çanakkale Mahşeri kitabının yazan Mehmet Niyazi Beyefendi ile “Çanakkale Mahşerı'ni konuştular.

- Niçin Çanaldkale Savaşı, Ça
nakkale Destanı değil de Ça
nakkale Mahşeri?
- Dünyada sayılmayacak kadar 
çok savaş cereyan etm iştir; ama 
Çanakkale ile m ukayese edilebi
lecek bir savaş belki de yoktur. 
Diğer savaşlardan farkm ı gös
term ek için “Çanakkale Savaşı” 
değil de “Çanakkale M ahşeri 
adını koyduk. Çanakkale Desta
nı içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. 
Sakarya Savaşı da gerçekten 
önem li, destanlık b ir  savaştır. 
Ama Çanakkale ile hem  büyük
lük hem  de sonuçları itibariyle 
mukayese etm ek m üm kün mü? 
Sonra “M ahşer” renk renk in 
sanları, her an ölüm le burun 
buruna gelişi, korkunç telaşı, ne 
olacağım dehşetinin hakimiye
tindeki ana-baba gününü ve ben
zeri hususları çağrıştırıyor.

- Romanın belge olma durumu 
tartışılabilir bir konu. Roman 
kahramanlarınız ütopik mi, yoksa 
belgelerle sabit kişiler mi?

- Norm al bir Rom an, olabilir 
olmalıdır. İlla gerçekleşmiş olması 
gerekmez. Dostoyeuski’nin Kara- 
m azof kardeşleri belki yaşam am ış
lardır. Ama kom ünist ihtilalinden 
önce Rus m illeti mutlaka cinnet 
geçiriyordur! Aksi halde insani 
özelliklerle bağdaşmayan o ihtilal

gerçekleşmezdi. Böyle bir o r
tam da Karam ozof Kardeşler gi
bi insanların yaşaması m üm 
kündür. Aksi takdirde Roman 
okuyuculara inandırıcı gelmez, 
okunm azdı. Bu bir klasik ro
mandır. Savaş rom anlarında ise 
fikrim  değişiyor. Batı Cephesin
de Yeni B ir Şey Yok, Çanlar Ki
m in İçin  Çalıyor, Harp ve Sulh, 
Durgun Akardı D on ve bunla
rın yanmda adlarını sayabilece
ğimiz üçbeş eser dünyanın en 
ünlü savaş romanlarıdır. Bu ro
m anlara dikkat edersek, ya bir 
kahram an veya bir askeri bölük 
veya takım  ile alınmış bir köp
rünün veya stratejik bir yerin 
savunması anlatılırken okuyu
cuya savaşın tam am ı hakkında 
fikir verilmeye çalışılmıştır. R o

m anlarda daha çok cephe gerisin
deki açlıklar, asker analarının acı
ları işlenmiş. Ben bir savaşın rom a
nını yazmaya çalıştım ; sadece bir 
çizgiyle Erzincan’ın Kemal ilçesi
nin Oğuz köyüne, yani Oğuz Am- 
ca’m n köyüne uzandım. Anadolu-
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daki açlığı, sefaleti anlatabileyim  
diye. Bir de Haşan Şakir’in dedesi 
Müderris Rasih E fen d iyle  o za
manki Başkentim izin nasıl oldu
ğunu, nelerle çalkalandığını anla
mak için. R om an büyük çoğun
luğuyla Çanakkale Savaşı’nı anla
tıyor.

Tarihi rom anlar, savaş ro 
m anları olabilir, olm am alı m üm 
künse gerçeğin ta kendisi olm alı
dır. Orada hayatlarını çöm ertce 
verenler sayesinde bu  dünyada 
başımız dik geziyoruz; bu toprak
lara sahibiz. O nların kahkını 
teslim etm enin sorum luluğunu 
duymalıyız. İm kanı olup da, o 
adsız kahram anlarım ızın hayat
larını günışığına çıkarm ak için ge
rekli gayreti gösterm iyenin huzuru 
m ahşerde cevap verem iyeceğine 
inanıyorum . Ç anakkale M ahşe
rin d ek i M endebur İdrisle, muzip 
Ruşen hariç, bütün kahram anlar 
gençlerdir. Bunları da Ç anakka
le’de hiç m i yaramaz insan yoktu! 
denmesin diye koydum. Çanakka
le’de yüzbinlerce kişinin arasında 
mutlaka yaramaz tipler vardır. 
Ama Çanakkale’ye dair okuduğum 
hatıralarda yaramaz, kaytarıcı tip 
lere rastlamadım. Zira bizde yazı 
çok kıymetlidir. Böyle tipleri değ
mez düşüncesiyle anlatm adıklarını 
tahm in ediyorum. Bu  tipleri ro
manda işlemekle eksikliği giderdi
ğimi zannediyorum.

- Tarihim izde aldım ıza, tırnak  
için satılm ış Arap im ajı gelir. Oysa 
siz rom anınızda üsteğm en M ev- 
su f’tan bahsediyorsunuz. Ç anak
kale’de bu tiplere rastlam ak m üm 
kün mü?

- Arapların bazıları o kara gün
lerim izde O sm an lı’ya başkald ır- 
mış, bizi sırtım ızdan hançerlem iş-

lerdir. Ama Arapların büyük bir 
çoğunluğu dedelerimizle aslanlar 
gibi çarpışmış, şehadet şerbetini 
iman kardeşi türklerle beraber iç
mişlerdir. Türk Arap ilişkilerinde 
oynanan oyunu iyi tahlil etm ek ge
rekir. Arapların içinde küçüm sen
mez oranda Hıristiyan nüfus var
dır. Bunlar Avrupahlarla içli d ışlı
dırlar İmkanları olanlar çocukları
nı Avrupa’da okutmuşlardır. Os- 
m anh’ya başkaldırma hadiselerin
de, Avrupa’da okum anın verdiği 
prestijle bu zümre önem li rol oy
namıştır. B irinci Dünya savaşı’nm  
sonu az-çok belli olunca, parsayı 
ben toplayayım düşüncesiyle. Şerif 
Hüseyin’de başkaldıranlara katıldı. 
Ama Ç anakkale’de gördüğüm üz 
Libyah Üsteğmen M evsuf gibi nice 
din kardeşlerimiz sonuna kadar ya
nımızda yer aldılar. Bu toprağın 
hangi vicdanlı çocuğu Şerif el Tu- 
nusî’nin Şeyh Sunusi’nin ve ben- 
zerlernin hizm etlerini unutur. Ne 
yazıkki ülkemizde Araplar bizi sır
tımızdan vurdu propagandası ya
pılıyor. Arap dünyasında da Türk- 
1er bizi sömürdü, O nun için geri

_________ Çanakkale Mahşeri NİYAZİ

kaldık yaygarası basılıyor. Maksat 
Türkler ve Araplar birbirlerine 
sıcak bakmasın, emperyalistler de 
Ortadoğuda cirit atsınlar. Arab’ın 
neyi vardı da biz Arabi sömüre- 
cektik?

- Kahram anlarınızdan M ed
reseli M olla Kazım , D ar’ul-Fu- 
nun’dan m üderris Rasih Efen- 
di’yi beraber görüyoruz, Bunla- 
rm  yanında Anadolu köylüleri 
Oğuz Amca, K ınalı M urad ve Se
yit Çavuş’u ve benzerlerini görü
yoruz, H epsin i bü tü nleştiren , 
Ç anakkale’y i geçilm ez yapan 
bu nların  in an çları ve ideallari 
mi?

- Elbette onları bütünleştiren , 
Çanakkaleyi geçilmez yapan inanç 
ve idealleridir. Arada korkunç silah 
dengesizliği var. Bizim  bir gemimiz 
kıpırdayamıyor; ama onların dev 
zırhlıları istediği gibi yer değiştiri
yor. İstediği yeri vuruyor. Havada 
biz hemen hemen yok gibiyiz. Ama 
onların uçakları siperlerimize pike 
yapıp, askerlerimize ölüm yağdırı
yorlar. Karadaki silahlarım ız da 
onların onbin m isketii toplarıyla 
mukayese edilmez. Asker sayıların
da da onlar bizden üstün. Bu gü
cün karşısında ancak imanla dura
bilirdik. Tıpkı bugünkü Çeçenler 
gibi. Zaten bunun en veciz şekilde 
müttefik orduları Başkom utanı 
H am ilton mealen şöyle ifade etm i
yor mu? Sadece bugün bin  sekizyüz 
şarapnel attık. Onbinlerce piyade 
mermisi yaktık Aylardan beri bom 
bardım anım ız devam ediyor. Ey 
Tanrım, bu Türkleri Cenab-ı Al- 
lahları’ndan ayırmak için başka ne 
yapabiliriz?..”

-Peki hocam , bazı gazetelerin 
Sütçü İm am  olayını nasıl değerlen
dirirsiniz?
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NİYAZİ Çanakkale Mahşeri_________

-Bu sıra çok yoğun olduğum 
için yeteri kadar gazete okuyamıyor, 
gazetelerin Sütçü im am  değerlen
dirmelerini bilm iyorum . Kılık kıya
fet imanm bir parçasıdır. Bir insan 
inancı gereği giyiniyorsa, onun giyi
mine el atmak im anına el atmaktır. 
Sütçü imam ın olayını hepimiz bili
yoruz. Kadmlann çarşafını yırtm a
ya kalkan Fransız askerlerine Sütçü 
İm am ’ın karşı koyması M araş’ta ba
ğımsızlık ruhunu ateşlemiştir. Şim 
di Allah’a şükür o karanlık günlerde

değiliz. Sütçü İm am ’lara pek ihtiyaç 
duymuyoruz. Belki îm am ı, yani din 
adamı oldukları için onları kullan
makla da güçlük çekiyoruz. Ama bir 
tehlike çanları çaldı mı, hemen m a
nevi ve milli değerlere el atıyor, 
marşlarla m illeti ayağa kaldırmaya 
çalışıyoruz. Bu konuyu çağrıştıran 
bir örnek vermek isterim. Bizim kö
yümüz dağlıktır. Her hanenin tarla
ları etrafında olduğu için, evler b ir
birinden uzaktır. Akşam karanlı
ğında birisi bir yerden diğer yere

gitmeye kalkınca, ayrıldığı evden 
türkü söyleyerek uzaklaşır. Fakat 
yolu bir karanlık dereye geldi mi, ne 
kadar dua biliyorsa okur, tekrar bir 
eve yaklaşınca, yeniden türküye 
başlar.

- Çanakkale Savaşı gibi büyük 
b ir olay hakkında akla gelen 
A k if’in ünlü Çanakkale’ şiiri ve 
derli toplu olarak da sizin rom anı
nız. Bu kadar önem li bir olay hak
kında eser sayısının az olm asını ne
ye bağlıyorsunuz?

- M aalesef Çanakkale savaşı 
hakkında çok az kitap var. Al
manlar sayı itibariyel Çanakka
le’de bizimle mukayese edilmi- 
yecek kadar azdüar. Buna rağ
men Almanlar bize oranla çok 
fazla hatırat yazmışlar. Ingilizler, 
Yenizelandalılar, Avusturalyalı- 
1ar hem  hatırat yazmışlar; hem

-  de tiyatro eseri, rom an, diğer sa
nat türleriyle de Çanakkale’deki 
ölülerinin hatıratını yad ediyor
lar. Savaşın cereyan ettiği o 
ölüm  kalım günlerinde, askeri
mizin şecaatini, kahram anlıkla
rını görsünler, yazsınlar, gelecek 
nesillerde istifade etsinler gaye
siyle, Başkum andan vekili Enver 
Paşa eli kalem tutan ne kadar 
yazar, şair varsa, oraya götürdü. 

Hiç birisinden doğru dürüst b ir şey 
çıkmadı. Rahmetli M ehm et Akif, 
Çanakkale’yi görmedi. Savaşın ce
reyan ettiği günlerde ayrılıkçı 
Arapların propagandasını kırm ak, 
bölünm enin önüne geçm ek için E- 
tem  Kuşçubaşı, Ş erif El Tunusi, 
B aşbakanlık  m üsteşarı M üm taz 
Bey ve yüce kahram anım ız Zenci 
Musa ile M ecit Ç ölleri’nde dolaşı
yordu. Çanakkale Savaşı’ndan ora
da haberdar oldu; kıyamete kadar 
yaşayacak o şiiri, çöllerde yazmaya

başladı. Çanakkale yi görmedi ama 
ruhu ve yüreğiyle oradaydı. Atala
rımız öz ağlamadan, göz ağlamaz 
diye beyhude söylemişler, Akif’in 
Özü ağladığı için her biri göklere 
yazılacak kadar değerli olan o beyit 
kaleminden döküldü.

- Gördüğümüz kadarıyla kita
bınızda Çanakkale’nin bir kesiti 
durumunda. Bu savaş hakkında 
bir çok Idtap yazılabilecek malze
me var mı?

- M aalesef Tü rkçe’de Çanaklca- 
le Savaşı ile ilgili kitap, hatırat, d i
ğer m alzem eler pek yok. Bunun iki 
sebebi olsa gerek. Birincisi, biz pek 
yazmaya alışık m illet değiliz, daha 
çok sohbet ehliyiz. Ne çareki la f 
uçup gidiyor; yazı kalıyor. İkincisi, 
ise insanım ız yaptığını şan şöhret 
için değil, Allah, m illet, vatan için 
yaptığını bunları anlatm anın ne 
manası olabilir” kabilinden düşü
nüyordur. Bu mahiyeteteki tavır al
kışlanacak b ir haldir. Fakat böylece 
yetişen nesiller Çanakkale ruhun
dan m ahrum  kalıyor. İşte burada 
görev araştırm acılar, kalem erbba- 
bm a düşüyor. Ne yazık ki, bizde 
araştırm acı yok denecek kadar az 
olduğundan Çanakkale savaşı hak
kında b ir şeyler yazmak isteyen bi- 
rileri tekrarlam aktan ileri gidemi
yor.

- Romanınızın bsa zamanda 
bu kadar fazla okunmasını neye 
bağlıyorsunuz?

- Bütün m enfi gayretlere rağ
men m illetim iz ecdada bağlıdır. Ye
tişen nesiller o günleri bilmek, o 
havayı teneffüs etm ek istiyor. Ben 
doğruları yazmaya çalıştım; her
halde okuyucuya da inandırıcı gel
miş olm alıdır. ■
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