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Ümrandan
Yaklaşık 200 yıldan beri bir zoraki medeniyet değiştirme ameliyesine maruz bı

rakılan müslümanların (genelde İslam coğrafyası, özelde ise Türkiye insanının) cid
di anlamda bir “kimlik krizi” yaşadığı inkar edilemez. Toplumun iist/elit kesimlerin
den başlayarak bütün katmanlarını etkisi altına alan ve giderek derinleşen bu krizin 
fotoğrafını çekmeye ve temellerini irdelemeye çalışıyoruz bu sayımızda.

Bir mîlad belirlemek gerekirse, bizim yaşadığımız kimlik krizinin başlangıç nok
tasını Tanzimat olarak almak en isabetlisi gibi gözüküyor. Her ne kadar geriye doğ
ru II. Mahmut, III. Selim hatta Lâle Devri ıslahatları bu krizin ilk işaretlerini veriyor 
idiyse de, gerçek anlamda “kimlik sorunu"nun Tanzimat’la birlikte münhasıran elit 
zümrede ortaya çıktığını müşahade etmekteyiz. Engelhardt’ın ifadesiyle “bir gözü do
ğuda, bir gözü batıda”, dünyaya “¡¡apt” bakan bir aydın tipinüı bu dönemde türediği
ni tesbit etmek; sadece “soıun”un start noktasını belirlemek anlamına gelmiyor, ay
nı zamanda “neden’leıini yakalamamızı da kolaylaştırıyor.

Nitekim Yusuf Kaplan, Tanzimat’la başlayan Osmanlı modernleşmesinin başlan
gıçta “İslam'ı dinamikleri ve anlam haritalarını" olumsuzlamayı hedef almadığını, 
hatta tam tersine bunları savunma reflekslerini ateşlediğini ancak, nihayetinde bariz 
bir “epistemolojik ve ontolojik kırılma"yla sonuçlandığını, İçimlik bunalımının kayna
ğının da buralarda aranması gerektiğini savunuyor. Cumhuriyet elitlerinin bu krizi 
radikal bir medeniyet değişimi projesiyle aşmayı denediklerini, ancak fiyaskoyla ne
ticelenen bu absürt deneyimin bizi, İslami temele dayalı yeni ve yeniden bir "icat, 
inşa ve imar ameliyesine” soyunmaya mecbur kıldığını söylüyor.

Abdurı ahman Aıslan da, sözünü ettiğimiz kimlik krizinin modern/batılı değer
ler ve emtia ile tanışmamızın travmatik bir sonucu olarak doğduğunu anlatıyor, 
kendisiyle yaptığımız söyleşide. Arslan, krizin temelini özellikle müslürnan zihnin 
modernist etkilerle dönüşümünde arıyor.

Mehmet Akif Ak ise, İsmet Özel’in “ Türk kimliği"ne vurgu yapan yazısına ilişkin 
eleştirel bir değerlendirmeyle başladığı incelemesinde, insanlığın tarihi kadar eski 
olan “dini kimlik"in, modernizmin ürünü olan ulus-devletlerle birlikte “ulusal kim
lik" t dönüştüğünü tespit ediyor ve “kimlik” tartışmalarını sosyolojizmin bir tuzağı 
olarak niteliyor.

Yıldırım Canoğlu, ilciyüz yıllık kimlik krizini özetleyen üstad Necip FazıTın bir 
şiiriyle başladığı araştırma yazısında “kimlik”, “kişilik”, “ben” kavramlarını analiz et
tikten sonra Kuran ayetlerinden yola çıkarak “inanç” temeline dayalı kimlik tanım
lamasının çerçevesini çizmeyi deniyor ve bu krizin aşılması için gerekli ipuçlarını ya
kalamak bağlamında “ tek başına bir ümmet" olan Hz. İbrahim’in “muvahhid” 
kimliğine sahip olmayı yani “İbrahimî duruş"u öneriyor.

Muzaffer Emin Göksu ve Murat Güzel ise, sözünü ettiğimiz sorunu, bililerinin 
“siyasal İslam” olarak nitelediği ve “iflas ettiğini” iddia ettiği nev-zuhur tanımlama 
bağlamında tartışıyorlar.

Umıan “kimlik sorununa açılım getiren diğer yazılara ilaveten, düşünce yazıla
rı, ekonomi çarkı, Türkiye ve dünya gündemi, yansımalar ve denemeler gibi bölüm
lerle devam ediyor.

Selam ve Sevgilerle.

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

İbrahimî Duruş

Yıldırım Canoğlu

“Üç katlı ahşap evin her katı ayrı âlem!
Üst kat: Elinde teşbih, ağlıyor babaannem 
Orta kat: (Mavs) oynayan annem ve aşıkları, 
Ali Kat: Kızkardeşimin (Tamtam)da çığlıkları 
Bir kurtlu peynir gibi, ortasından kestiğim; 
Buyrun ve maktamdan seyredin, işte evim!
Bu ne hazin ağaçtır, biitiin ufkumu tutmuş 
Kökü iffet, dallan taklit, meyvesi fuhuş"...1

Giriş

Rahmetli Necip Fazıl 1947 yılında kaleme aldığı 
“muhasebe” adlı şiirinde, toplumsal değişmeyi, üç 
nesli göz önüne alarak fotoğraflamaktadır. Kök, 
dal ve meyve arasında kurulan ilişki, tarihimizin 
son 2ÜÜ yüzyıllık değişiminin veciz bir özetidir.

Osmanlı aydınlarının “Türkleşmek, İslamlaş
mak, Batılılaşmak" formülleri arasında toplumdan 
kopuk tartışmaları ve çözüm arayışları, sonuç ver
mediği gibi taraflar arasındaki görüş ayrılığını da
ha da derinleştirmiştir. Cumhuriyetle beraber yeni 
bir ulus yaratma(!) hayali ile önceleri “Türkleşme
ye ve batılılaşmaya”, sonraları da yalnızca “batılı
laşmaya” dönük çalışmalar, çok önemli bir fırsatın 
kaçırılmasına neden olmuştur. Sanal bir halkın in
şası için, yaşayan halkın düşman olarak algılanma
sı çok büyük bir potansiyel ve motivasyon kaybına

neden olmuştur.
Batının bilim ve teknolojideki baş döndürücü 

gelişimi ve batı karşısında alman sürekli mağlubi
yetlerin oluşturduğu yılgınlık, bezginlik, ezilmişlik 
horgörülmüşlük, dönemin sivil ve asker ileri ge
lenlerini yanlış bir anlayışa ve yanlış bir arayışa it
miştir. Geri kalmışlığın nedenini dinde ve toplum
sal değerlerde aramışlardır. Onun için de dine ve 
toplumsal değerlere, onları yaşamdan tasfiye et
mek için, savaş açmışlardır. Ortaya çıkan boşluğu, 
batı medeniyetinin farklı renklerini biraraya geti
rerek oluşturdukları eklektik bir yapı ile doldur
maya çalışmışlardır. “Altı Ok", böyle bir eklektiz
min garip bir ürünüdür. Yeni sistemin değerleri, 
Batı’nın farklı ülkelerinden devşirilerek ve top
lumsal bünye ile uyuşup uyuşmadığına bakılma
dan, zorla, tehditler, baskı ile, hatta şiddetle uygu
lama alanına konmuştur.

ithal edilen ve taklit ile inşa edilmeye çalışılan 
yeni değerler sistemi, var olan yerli değer sistemi 
ile uyuşmadığı gibi onu tamamiyle tasfiye edeme
miştir. Ne ithal değerler, yerli değerleri tasfiye ede
bilmiş; ne de gücün korun

ması altındaki ithal değerleri, yerli değerler ab
sorbe edebilmiştir. Ancak birbirlerini karşılıklı et
kilemişlerdir. Bu etkileşim anaforunda heterojen, 
melez bir yapı oluşmuştur. Şizofren denebilecek,
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CANOĞLU Ibmlıiıııî Duruş

iki farklı değer arasında bocalayan bir toplum 
meydana gelmiştir.

Çift kişilikli insanların artması, ne zaman, ne
yin, nasıl yapılacağı konusunda kararsızlık ve ka
ramsarlıkları artırmıştır. Kimin ne zaman, nasıl 
davranacağının bilinmemesi güven duygusunu 
yıkmıştır. Dayanışmayı çözmüştür. Bireyciliği ön- 
celemiştir. Yalan, dolan, talan, aldatma, vurgun, 
soygun, doyumsuzluk, baskı, şiddet, cinayet, kara
lama, tehdit, hırsızlık, normal kişilik özellikleri 
olarak meşruiyet kazanmıştır. Uyuşturucu, alkol 
kullanımı, kumar, fuhuş yaygınlaşmıştır. İnsanları 
sürüleştirme, bireyselleştirme, sindirme, korkutma 
bir yönetim anlayışı haline gelmiştir. Düşünme ve 
düşünce doğrudan olmasa bile dolaylı olarak po
tansiyel tehlike olarak addedilmiştir. Bu konudaki 
mahkumiyet uygulamaları ile topluma göz dağı 
verilmektedir.

Tornadan çıkmış tek boyutlu, tektip insan öz
lemi, özgür tartışma ortamını yok etmiştir. Ortalı
ğa salınan bir korkunun anaforunda insanlar, kod
larla, sembollerle iletişim kurmaya çalışmaktadır
lar. Toplum muhbir olmaya zorlanmıştır. Muhbir
lik meşru bir özellik haline gelerek bizatihi ku
rumlanıl çalışmasını kilitlemektedir. Oluşturulan 
canavar şimdi de kendi evlatlarını yemekle meş
guldür.

Medya aracılığıyla başlatılan yargısız infaz ve 
itham kampanyaları, toplumun motivasyonunu 
bozmakta, onları karamsarlığa, ümitsizliğe, moral 
bozukluğuna itmektedir. Doğru ile yanlış, temiz ile

pis birbirine karıştırılmaktadır.
Ülke darbeler, cuntalar, çeteler ve mafyalar 

ülkesi olmuştur.
Halka güvenilmemekte ve halkın bizzat ken

disi tehlike olarak görülmektedir. Ülke ne hik
metse iç tehdit(!)’den kurtulamamaktadır. “Sa
nal bir halk” için “yaşayan halkın” tehlike olarak 
algılandığı belki de başka bir ülke yoktur. Dost 
kimdir, düşman kimdir belli değildir. “Af izi, it 
izine karışmıştır”.

İktidarda ve muhalefetteki söylem farklılık
ları, siyasilerin tutarsızlıkları halkı bıktırmıştır. 
Siyasilere ve siyasete güveni yıkmıştır. Dahası 
toplumun, devletin bütün kurumlarına olan 
güveninde ciddi bir erozyon meydana gelmiştir. 

Halkın kamplara ayırılarak yalanla, vaadle, aldat
ma ile hatta tehdit ve şantajla yönetilmesi, 200 yıl
lık tarihin belki de en belirgin vasıflarından biridir.

Gerçekte karşı karşıya geldiğimiz sorun bir 
kimlik krizinin yarattığı kaostur. Bir kültürel de- 
formasyon ve değerler sisteminin çöküşüdür. Or
tak değerlerin çözülmesidir. Bizi temsil eden ör
nek insanın kayboluşudur. Genel olarak söylersek 
ne miislümam gerçekten müslüman, ne laiki ger
çekten laik, 11e milliyetçisi gerçekten milliyetçi 
olan bir garip bir toplum. Ne zaman, nasıl davra
nacağı belli olmayan bir insan unsuru, işte asıl 
büyük tehlike budur.

Böylesi bir ortamda insanların en azından bir 
kısım insanların “ne oluyoruz,?”, “nereye gidiyo
ruz?” diye sorması normaldir. Kendi kökenini, ne
reden gelip nereye gittiğini, hangi kültür ve mede
niyete dahil olduğunu araması, sorgulaması 
doğaldır. Bu sorular, bir İçimlik arayışının başlan
gıç noktasıdır. Onun için sevindirici ve ümit veri
cidir. Yeter İd bu sorgulama her türlü engele rağ
men, sona kadar götiirülebilsin.

Çözüm Arayışında Yöntem

Karşı karşıya kaldığımız sorun gerçekten büyük
tür, karmakarışıktır. Bir çok değişkenin lineer ol
mayan bir fonksiyonudur. Bütün faktörleri göz 
önüne almayan bir yaklaşım tarzı ise yanıltıcıdır. 
Bütün faktörler göz önüne alındığında problem, 
devasalaşmakta, gerçekle aramızda adeta bir sis
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perdesi oluşmaktadır.
Kimlik sorununun zaman ve mekan boyutlu 

olması, tarihin belli bir döneminde, belli bir coğ
rafyada ulaşılan sonuçlardan hareketle tümevarım 
yoluyla genel bir teori ihdas edilmesi mümkün de
ğildir veya olmayabilir. Tamamen bir gözleme da
yanarak sebep- sonuç ilişkilerine bakarak değişimi 
yorumlayabiliriz. Yorumbilgisel anlama (herme- 
neutik) ile bir model ve buna dayanan bir teori or
taya koyabiliriz. Modelimizin ömrü veya geçerlili
ği, olayları çözmede göstereceği başarının bir 
fonksiyonudur.

Fen ve teknik bilimlerde yapabildiğimiz genel
lemeleri, sosyal bilimler alanında yapmak son de
rece tehlikeli bir girişimdir. Kaldı ki, fen ve teknik 
bilimler alanında da bulgularımızın izafi olduğu
nu, her an değişebileceğini kabul etmekteyiz. Tek
noloji geliştikçe, deney ve gözlem yapma imkan ve 
vasıtaları arttıkça mikro ve makro alemdeki birçok 
model ve teori yeni verilerden dolayı değişmekte
dir.

Oysa sosyal bilimler alanında, muhatabınızın 
insan olması sorunu daha da girift hale getirmek
tedir. Deney yapma -kimlik alanı- şansımız yoktur. 
Verileri, olayları gözlemleyerek, yorumlayarak, iliş
kiler kurarak genel formülasyonlara ulaşılabilir. 
Bunu da bütün bir dünyayı ve tüm zamanlan kap
sayacak şekilde bir genellemeye kavuşturmak ne
redeyse imkansızdır.

Tüm zaman ve mekanları kuşatabilecek bir bil
giye sahip olunsa, belki sorun daha da rahat çözü
lürdü. O bilgi de bizde değil, Alemlerin Rabbi olan 
Allah’tadır. Allah’tan gelen bilgiye, kutsal kitaplara, 
başvurarak bu sorunu nisbeten daha kolay bir şe
kilde inceler, sonuca vardırabiliriz. Burada da yo
rumlama, değerlendirme farkları elbette olacaktır. 
Onun için amacımız muhtelif alternatifleri sun
mak, sorunu özgür bir şekilde tartışmaya açmak
tır.

Böyle bir yaklaşım tarzını benimseme, diğer 
yaklaşım tarzları ile elde edilen bulgulara itibar 
edilmeyeceği anlamı taşımaz. Gerçeği ortaya çıka
rabilmek karşı karşıya kaldığımız krize bir çözüm 
bulabilmek ve bu ülke insanının büyük uzlaşması
na zemin hazırlayabilmek için bütün veri ve yön
temleri birlikte kullanmalıyız.

“Mihrace’nin körlerinin” fili tanımlamada 
düştüğü hataya düşmeden, bütünü yakalamaya 
çalışmalıyız. Paniğe kapılmadan, kendimizi sor
gulayarak, karşı fikir ve düşüncelerin haklılık pay
larını gözeterek, ortak paydalar bulmaya, farklı
lıkların birlikteliğini sağlayacak ara kesitler yaka
lamaya gayret sarfetmeliyiz.

Önerilerin gerçekten çözüm olabilmesi için 
doğru olması gerek şarttır, fakat yetmez. Yeterli 
olabilmesi için geçerli ve uygulanabilir de olması 
gerekir. İdeal çö
züm teorik anlam- --------------------
da mümkün olabi
lir, fakat pratikte 
uygu lanab ilm e 
özelliği yoksa geçer
sizdir. Bütün talep
leri karşılayabile
cek, herkesi kucak
layabilecek bir çö
züme ulaşmak
mümkün olmaya
bilir. O açıdan İçim
lik sorununun çö
zümü için hedefle
nen, tüm paramet
releri göz önüne 
alan optimal bir çö
züm arayışı
olmalıdır.

İşte bugün modernizmin 
insanı eşyalaştırması ve ya
bancılaştırmasına, çılgın bir 
tüketim anlayışına ve ya
şam biçimine karşı tek çö
züm, İbrahimı duruşdur. İn
sanlığı, girdiği fasit daire
den, içine saplandığı kimlik 
krizinden kurtaracak olan
lar, İbrahimf duruşu göste
rebilecek ehliyet ve liya- 
kattaki insanlar olacaktır.

Kimlik Nedir? 
Nasıl Ohsşur?

"Kimiz, kimlerdeniz; nereden gelmiş, nereye gide
riz■?” Ünlü Ressam Gauguin yaptığı bir tabloya bu 
adı vermiştir.2 Bu sorgulama, kimlik arayışında, 
veya kimliğin değerlendirilmesinde temel özellik
tedir. Burada yalnızca “kim olduğu” ve “kimlere ait 
olduğu” sorgulanmıyor, “nereden gelinip gereye 
gidildiği de” sorgulanıyor. Hayatın başlangıcı ve 
sonu ile ilgili düşünmeye bir davet vardır. Ressa
mın olaya bu şekilde bakıp bakmadığını bilemiyo
ruz.

Gerçekte hayatın başlangıcı ve sonucuna ilişkin 
bir sorgulama doktriner (akidevi) bir arayıştır. Ha-

UMRAN Mayıs 2000 5

' :: ' - T:'-::?';r./" :'



CANOĞLU İbrahim'i Duruş

yat, kâinat, insan ve 
bunların başlangıç ve 
sonuçlarına ilişkin sis
temli bir düşünce or
taya koymak demek 
bir doktrin ihdas et
mek demektir. Değer
ler sistemi oluşturmak 
demektir. Değerler sis
temi, kim olduğumuzu 
ve kimlerden olduğu
muzu, nereden gelip, 
nereye gittiğimizi ce
vaplandırır.

Soruların cevapla
rı, tek bireyin malı 
olmaktan çıkıp, birey
lerin ortak doğruları 
olduğu zaman toplu
luk; bireylerin toplamı 
-yığın-, olmaktan kur
tulup toplum olmaya 
hak kazanır. Bireyler arasında ortak değerler art
tıkça bütünleşme sağlanır. Kader birliği oluşur. 
Hayat, ortak paydalar etrafında şekillenir. Yeni bir 
yaşam biçimi, tarzı ortaya çıkar.

Gelenek, görenek, örfler, adetler, töreler, yazılı 
olan ve olmayan hukuk, ekonomi, eğitim, ahlak, 
özetle herşey ana değerler sistemine göre oluşur ve 
gelişir. Bütün bunlarla örtüşen bir kültür ve mede
niyet meydana gelir.

Değer sistemi, hayatın başlangıcı, sonucu, 
ölüm ötesini kuşatacak bir donanıma sahipse ev
rensellik iddiasında bulunabilir. Değer sistemleri 
çözüm üretebildikleri ve üretilen çözümleri, birey
leri mutlu ve tatmin edebildiği sürece hayatta kala
bilir.

Evrensellik iddiasındaki değer sistemlerinde 
değerler, iki ana sınıfta toplanabilir. Birincil değer
ler ve ikincil değerler.

Birincil değerler; zaman ve mekandan bağım
sız, kalıcı, değişmeyen, o değerler sistemi için ol
mazsa olmazlardır. İkinciler, birincilerle uyumlu ve 
fakat zaman ve mekana bağımlıdır. Birinciler de
ğişmeden kalırken, İkinciler değişik coğrafyada, 
farklı koşullarda, farklı zaman dilimlerinde farklı

şekiller alabilir. Hatta 
uygulamadan kalka
bilir de. Aynı koşul
lar meydana geldi
ğinde, yeniden uygu
lanabilir. Bir değer 
sistemi, farklı değer 
sistemleri ile etkile
şerek yeni ikincil de
ğerler kazanabilir. Bu 
boyutu ile bakıldı
ğında karşılıklı etki
leşimin sonucu 
olarak kültürler de
ğişir. Ancak birincil 
değerlerde değişim, o 
düşünce ya da değer
ler sisteminin kendi
ni inkarıdır. Oluştur
duğu kültür ve me
deniyetin yıkımıdır. 

Teknik bir terim
le ifade edersek birincil değerler, işaretin ana fre
kansıdır; ikincil değerler ise, harmonikleridir. Har- 
monikleri istediğiniz kadar alır ya da atarsınız. An
cak ana frekansı attığınız zaman işaret yok olur.

Değerler sisteminin hayatın değerlendirilmesi 
ve tanzimine ilişkin ortaya koyduğu maddi ve ma
nevi herşey kültür kavramı ile isimlendi ölmekte
dir.3 Dolayısıyle her kültür, dayandığı değer siste
mine bağlı olarak hayatı yorumlar ve tanzim eder. 
Bu gücünden dolayı saygındır, özgündür. Ancak 
zaman ve mekana bağlı olarak, özü aynı kalmak 
kaydıyla değişime uğrar. Ana doğrular etrafında 
değişebilirlik bir kültürün gücünü gösterir. Kültü
re gelişip serpilme imkanı verir. Bağlılarına heye
can, güç katar. Her kültür, bazı ortak paydaları ol
sa bile bir başka kültürün aynı olamaz. Bazı ortak 
değerleri paylaşabilirler, bütünü ile aynı olmaları 
mümkün değildir.

İnsanın bir değer sistemine ya da bir kültüre 
tabi olması ile başlayan değişimi, kendisinin baş
kaları ile aynileşmesine ya da farklılaşmasına ne
den olur. Bu, insanın kendini yeniden tanımlama
sı ve konumlandırmasıdır. Damdaki Kemancı mü
zikalinin bir güftesinde yer alan
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“Geleneklerimizden dolayı (bizde)
Herkes bilir kim olduğunu”(!)

ifadeleri, tanımlama ve konumlamayı güzel bir 
şekilde yansıtmaktadır.

Bu aşamada “ben ve öteki” vardır. Bireyler ara
sındaki etkileşimin yönüne bağlı olarak “ben ve 
ötekiler”2 ya da biz ve ötekiler meydana gelir. Bu şe
kildeki bir ayrışım ya da tasnif, kimlerle birlikte ve
ya kimlere karşı olduğumuzu refleksiv bir şekilde 
ortaya koymaktadır. Tanımlama, konumlandırma 
ve tasnif etme, belli özellikler etrafında bi
reylerin bütünleşmesi, kaynaşmasıdır.
Ortak paydaların oluşmasıdır. Olay
lar karşısında, genel olarak, benzer 
tutum ve tavrı ortaya koyabilme
leridir. Daha genel bir ifade ile 
kadar birliği yapabilmeleridir. İşte 
bu bir kimliğin oluşumudur. Arap
kir;

“kardeşime karşı ben 
yeğenime karşı kardeşim ve ben 
yabancıya karşı yeğenimiz, 
kardeşim ve beıı’’

şeklinde formüle et
tikleri bu atasözü 
ile İçimliği, belli
boyutları ile güzel bir şekilde açıklamaktadırlar.

Kimlik, konumlarıma, aidiyetin ve tasnifin ortak 
paydalara göre yapılışıdır. Bir özdeşleşmedir. Kaza
nılan ortak özelliklerin bütünleşmesi, güven duygu
sunun oluşumudur. “Farklı” oluştur, “farklılık” şu
urudur. Kendinden beklenen rollerin istenerek yapıl
masıdır. Değerlerin, kuralların ve onların yaptırım 
gücünün belirli ve sürekli oluşudur. Değerlere, kural
lara, daha genel ifade ile kültüre kesin ve emin bir 
inançla bağlanıştır. Karşılıklı etkileşimin ortak bir 
senteze ulaşabilmesidir. Kutsalları ortak bir zeminde 
saygın bir şekilde severek, isteyerek gönül huzuru 
içinde tutabilmedir. Dikkat edilirse kimlikte, ferdi 
olandan toplumsal olana, kollektif olana doğru bir 
açılma, aynılaşma, aidiyet olgusu vardır.

“Benlik”, “kişilik”, “kimlik” ve “imaj” kavramla
rının semantik alanları arasındaki ara kesitler, ke
sişmeler, zaman zaman kargaşaya neden olmakta
dır. Bunlar birbirinden ayrı ve fakat birbirleri ile

etkileşim içinde bulunan kavramlardır. Bununla 
beraber bu kavramların kullanılmasında tam bir 
mutabakat ve uyum söz konusu değildir. Sorunun 
kökeninde bu kavramlara farklı disiplinler içinde 
farklı anlamlar yüklenmesi yatmaktadır. Körlerin 
fili tanımlamasında karşılaşılan sorun burada da 
vardır. “Bütün” gözden kaçırılmaktadır.

Kişilik, “bireyin psikolojik yapısına inhisar 
eden, sosyal faktörlerle beslenen, kendine özgü 
davranış özellikleridir. Kişinin dışardan algılanış 

şeklidir” 1-4 Bireye has özel
liklerin dışa yansıması

dır. Kimlik ise birey
ler arası bir ol
gudur, toplumsal 

boyutludur. Bire
yin kendisini 
nasıl algıladı
ğı, değerlen

dirdiği, konum
landırdığı ve kimler
le özdeş kıldığıdır. 

Kişilik ferdin dışardan 
nasıl görüldüğü ve değerlendi

rildiğine ilişkin iken; kimlik 
kişinin içerden kendisini 

nasıl gördüğü ve değer
lendirdiğidir. Kimlik, kişiliği etkiler, gelişimini bes
ler, destekler. Bununla beraber özdeş değillerdir. 
Ben kavramı ise bireyin ontolojilc alanı ile ilgilidir 
ve topluma farklı şekillerde yansır. Her kültürün 
kendine özgü bir “ben” tanımı vardır.4

Bireysel kimlik denirken kastedilen, kişinin 
hem kendine, hem de ötekine bakış şekli ve öteki
nin kişiyi değerlendirmesidir. Bu anlamda kişilik, 
kimliğin bir alt alanını ya da kümesini meydana 
getirir. Öteki kendi dışındaki toplumdur. Bireysel 
kimlik, “kişisel özelliklerin ve davranış biçimleri ve 
eylemlerinin bir toplamıdır. Kişiliğin diğer insan
larla olan ilişkilerinde ortaya çıkan özelliklerle bir
likte tanımlandığı bir boyuttur.”5'6

Toplumun “kişilik yapısını gözlemlenebilir 
nesnel bir alan” olarak ele aldığımızda, kimlik, top
lumun kendisini nasıl görüp algıladığı, konumlan
dırdığı iken, imaj ise bu nesnelliğin, gerçekliğin, 
dışardan ötekiler tarafından algılanmasıdır.2 Bu iki
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kavram da özdeş değildir. Ancak ortak etkileşim 
alanları söz konusudur.

Kimliklerin Tasnifi Sorunu

Kimlik oluşumunun seyrine bakıldığında, 
farklılıkların birlikteliğinin esas olduğunu görü
rüz. Diğer bir deyişle “çeşitlilik içinde birlik, birlik 
içinde çeşitlilik” söz konusudur. Bazı değerler, 
özellikler etrafında birleşme vardır. Konumlanma 
ve aidiyet vardır. Farklılıklar arasında ortak payda 
söz konusudur.

Canh O lm a Kim liği
Bu bağlamda baktığımızda ilk tasnif ya da kim

lik ayrışımı yaratılışla beraber olmaktadır. Canh- 
cansız ayrımı. Buna canh olma kimliği diyebiliriz. 
Canlıların, melek, cin, insan ve hayvanlar şeklinde 
ayırımı, belli ortak özelliklere göre yapılan ikinci 
bir gruplandırma olup bu da bir alt kimliktir.

Kur’an-ı Kerim’de ilginç olan böyle gruplan- 
dırmalar için ümmet kavramının kullanılmış ol
masıdır. Kelimenin en genel anlamı, “ortak özellik
ler etrafında oluşan bir küme ya da grup.”7-8 Bu 
anlamı ile ümmet kavramı kimlik kavramının 
karşılığı olmaktadır. Canlılar için, insanlar için,

CANOĞLU İbıvlüıuî Dıırııs_________

peygamberlere bağlı topluluklar için, belli inançlar 
için, belli bir zaman dilimi için, peygamberlere 
bağlı toplulukların alt gruplan için, bir işi yapmak

üzere geçici olarak bir araya gelen grup için, aynı 
grup içerisinde işbirliği temelinde farklılaşmış 
gruplar için, toplumda ayırıcı temel bir özelliğe sa
hip tek bir şahıs için de “ümmet” kavramı kullanıl
maktadır.9

Burada da tüm kimlikler, ümmet kavramı 
çerçevesinde tasnif edilmiş olmaktadır.

İnsan O lm a Kim liği
İnsanlığın orijininde aynı anne ve babanın ço

cukları olmaktan dolayı bir birliktelik vardır. 
İnsanlar için, anne ve babanın bir olması ve aynı 
türe mensubiyetle oluşan bir kimlik söz 
konusudur. Buna insan olma kimliği diyebiliriz. 
Kur’an-ı Kerim buna “ey insanlar” hitabıyle özel 
bir vurgu yapmaktadır:

“Ey insanlar, sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini 
yaratan ve her ikisinden bir çok erkek ve kadın türetip ya
yan Rabbinizden korkup-sakınm”. (4 Nisa 1)

îm an  Edenler K im liği 
Hz. Adem’in yaratılışında melek, İblis (cin) ve 

beşer olmak üzere üç farklı canlı varlık alanı ile 
karşı karşıyayız. Kur’an’da yer alan “secde olayın
da”, İblis’in sergilediği tavrı “ben ve ötekiler” bağla
mında değerlendirebiliriz. İblis’in secde etmeyip 
isyanı ve bunun sonucunda Hz. Adem ve eşine 
düşman oluşu ile, yapısal farklılıkları yanında, bir
birlerine karşı duruşları da farklılaşmıştır. Hz. 
Adem ve eşi için “öteki” İblistir ve de düşmandır. 
(7 Araf 22)

“Öteki” İblis’in en belirgin vasfı, kibir ve guru
rudur. Dolayısıyla İblis, kibrin, gururun, büyük
lenmenin temsilcisidir. (7 Araf 12,13)

İblis’in düşmanlığı yalnızca Hz. Adem ve eşiyle 
sınırlı kalsaydı, sorun yoktu ve bu şekilde de konu
ya dahil edilmesi uygun olamazdı. Ancak kıyame
te kadar yaşayabilme iznini almasının ardından 
yaptığı;

“Mutlaka senin dosdoğru yolunda pusu kurup oturaca
ğım. Sonradan onlara önlerinden, arkalarından, sağların
dan ve sollarından kendilerine sokulacağım. Onların 
çoğıınıı şiikrediciler bulmayacaksın.” (7 Araf 16,17)

yeminine karşı; Allah’ın insanları ortak bir özelliği 
esas alarak (Adem’in oğulları olma) bu tehlikeye
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karşı uyarması, bir kimliklendirme olayıdır. Farldı 
değerler etrafında vücut bulan kimlikler arasında 
bir gerilim hatta bir çatışmanın yaşanabileceği ise 
bir başka olgudur.

“Ey Ademoğulları, şeytan, anne ve babanızın çirkin yerle
rini kendilerine göstermek için, elbiselerini sıyırtarak, on
ları cennetten çıkardığı gibi sakın sizi de bir belaya uğrat
masın. Çtinkii o ve taraftarları, kendilerini göremeyeceği
niz yerden sizleri görmektedir. Biz gerçekten şeytanları, 
inanmayacakların velileri yaptık.” (7 Araf 27)

Ademin çocukları olma ve aynı türe (insan) 
mensubiyet, kalıcı bir üst kimlik olmalıydı. Ne 
yazıkki bu gerçekleşmemiştir.

“ İnsanlar tek ümmettiler, sonra ayrılığa düştüler.” (10 
Yunııs 19)

Böyle bir üst kimliğin bugün pratikte yeri 
olmazsa da; böyle bir ideali kafamızda ve gön
lümüzde saklamak ve diri tutmalıyız.

Ârâf 27’de insanlar, "inananlar”, “inanmayan
lar” diye ayrı bir tasnife tabi tutuluyor. Keza yara
tılışla ilgili ayetlerde insanın cennetten çıkarılıp 
yeryüzüne gönderilmesi konu edilirken, Allah’ın 
insanlara doğru yolu gösterecek hidayetçileı* gön
dereceği belirtilmektedir. Bu hidayetçilere tabi ol
ma veya olmama, tasnifte kriter olarak kullanıl
maktadır. (Bakara 38, 39) Kur’an-ı Kerim’in deği
şik surelerindeki ayetlerde “biz ve ötekiler” ayırımı, 
“Allah’ın yolundan gidenler (Allah’ın taraftarları) 
ve Şeytanın yolundan gidenler (Şeytanın taraftar
ları)” diye daha baskın bir çizgi ile vuzuha kavuş
turulmaktadır (Mücadele 19-22). Aidiyet, konum
lama, güven duygusu bu kavramlar oluşmaktadır. 
Dolayısıyle İnsanlık kimliğinin altında iman eden
ler ve etmeyenler diye bir kimlik ayrışımı mevcut
tur. Bu noktada iman edenler ayrı bir kimliğe 
sahiptirler ve Allah’ın boyası ile boyanmışlardır:

“Allah’ın boyasını esas alın. Allah’dan daha güzel kim 
boya vurabilir...” (2 Bakara 138)

Farklı Âltkimlikler

Hz. Adem’in çocuklarının çoğalmaları ve değişik 
corafyaya yayılmaları, renkleri ve dillerinin farklıl
aşması, ayrı kabile, kavim ve millet gibi değişik

gruplanmalarm meydana gelmesine sebebiyet ver
miştir. Bu noktada, tarih ve coğrafya; dil ve 
etnisite, kimlik belirleyici parametreler olarak te
zahür etmektedir. Kur’an-ı Kerim bütün bu toplu
lukları ümmet olarak vasıflandırmakta ve bunlara 
peygamberler gönderildiğini belirtmektedir (13 
Rad 30,16 Nahl 36). Burada Allah’ın yol gösterici
liğinin sürekliliğini ve bu gösterilen yola tabi olup 
olmamaya bağlı olarak dil, renk ve kavim ya da 
millet farkı gözetmeksizin aynı sınıflandırmanın, 
tasnifin yapıldığını görebilmekteyiz: “ İman eden
ler”, “küfredenler”. Farklı renk, dil ve kabileye men
subiyet, böyle bir kimlik ortamında ne anlama gel
mektedir?

“Göklerin ve yerin yara
tılması ile dillerinizin ve 
renklerinizin ayrı (farklı 
ve değişik) olması da, 
onun ayetleri ildendir.
Hiç şüphe yok bunda, 
ilim sahibi olanlar için 
gerçekten ayetler var
dır.” (30 Rum 22)

Göklerin ve yerin 
yaratılması ile dillerin 
ve renklerin ayrı oluşu
nun bir arada zikredili- 
şi, herbirinin oluşu
mundaki gizeme, öne
me bir vurgudur. Bunu 
idrak edebilecek olan
ların, bundan ders çı
karabilecek olanların 
ilim sahibi olduğunun 
söylenmesi, renk ve di
lin gizemini, etkileme gücünü daha da artırmakta
dır. Farldı renk ve dil, insanları tasnifte bir para
metre olabilir. Ancak bu abartılmamalıdır.

Hucurat suresinin 13. ayeti bu konuda ufku
muzu daha da açmaktadır.

“Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek ve bir dişiden ya
rattık ve birbirinizle tanışıp kaynaşmanız için, sizi millet
lere, boylara ayırdık. Hiç kuşkusuz, Allah katında en seç
kininiz, kötülüklerden en çok korunanızdır. Allah lıerşeyi 
bilir, her şeyden haberdar olandır.”

Üç büyük dinin münte- 
sipleri için bir diğer 
önemli ortak payda da 
Hz. İbrahim'dir. Dolayısıy
la bugün bu dinlerin 
mensuplarının, bu dört 
temel özelliği ortak pay
da alarak bir aidiyet 
oluşturmaları ve kendi
lerini yeniden konum
landırmaları mümkündür. 
Bu Ehli Kitap kimliğidir.
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Burada hitap, doğrudan doğruya insanadır. Ay
nı anne babanın çocukları olduğumuz hatırlatıl
maktadır. Bundan sonra millet ve boy kavramları 
birer ayırıcı unsur olarak zikredilmektedir. Ancak 
bunların var kılınış espirisi, “tanışma ve kaynaş
ma’ olarak gösteriliyor. Boy ve millet ayrımını in
sanlık kümesinin birer alt kümeleri olarak, alt 
kimlikler satüsünde değerlendirebiliriz. Bu ayrı
mın insan fıtratı ile yakından ilişkisi vardır. Farklı 
boy ve milletler insanlık evrensel kümesi içerisin
de birer denge unsuru görevi görürler. Birbirlerine 
göre konumlarını, ne dilleri, ne renkleri ve ne de 
soy sopları ile belirlenmektedir. Üstünlükleri, de
ğerler sistemindeki konumlarıdır, takvalarıdır. Fark
lı kavim, boy, aşiret ve milletler, bir çeşitliliktir. An
cak bütünleşme konusunda da bir belirsizliktir. 
Farklılık ve çeşitlilikler artınca bütünün belirsizliği 
de artmaktadır. Onun için farklı unsurlar arasında 
güçlü ortak paydalar bulunmazsa birliktelik uzun 
sürmez, ortak bir kimlik oluşmaz. Çünkü kimlik
te, isteyerek tabi olma ve bağlanma vardır. Tevdi 
edilen görevleri severek, isteyerek, gönülden coşa
rak yapma vardır. Buradaki temel sorun, aynılaş- 
manın, aidiyetin hangi kavram etrafında olacağı
dır. Yukarıdaki ayetlerden ırk, soy, sop, renk ve dil 
eksenli bir bütünleşmenin olamayacağı anlaşıl

maktadır. Bu, farklılıkların birlikteliğini 
kapsayacak evrensel bir üst kimliğin oluşu
munun bu kavramlar etrafında şekillene- 
meyeceğidir. Yoksa bu, onların ayrı varlık
lar olduğunun bir alt kimlik 
oluşturduğunun gözardı edilmesi anlamına 
gelmemektedir. Tam tersine farklı boy, ka
bile, ırk ve milletlerin varlığı bir güvenlik 
alanı, barış ve tanışma alanı olarak görül
melidir ve bunların kimlikleri korunmalı
dır:

“Ey iman edenler, bir kavim bir başka kavimle alay 
etmesin, belki kendilerinden daha hayırlıdırlar...” (40 
Hucurat 11)

Burada iman edenler bir üst kimlik, 
evrensel küme olarak ele alınıp, alt kimlik 
mensuplarının arasındaki muhtemel ça
tışmalara, psikolojik faktörler gözönüne 
alınarak, engel olunması istenmektedir. 

Bir alt kimlik olarak kavimlerin varlığı tanınıyor 
ve korunuyor. Eğer çeşitlilik içinde birlik, birlik 
içinde çeşitlilik isteniyorsa bu gerçek görülmelidir. 
Aidiyetin getirdiği güven duygusu, kardeşlik ve da
yanışma duygusu zedelenmemelidir. Geniş bir 
kardeşlik duygusu kimliği korur, alt kimliklerle üst 
kimlik arasında kaynaşmayı, uzlaşmayı, özdeşleş
meyi sağlar.

Farklı soya, bir etnik gruba mensup olmanın, 
ne övünme ne de alay konusu olamayacağı en çar
pıcı bir şekilde

“... Sur’a üfıirüldüğü zaman, artık o gün aralarında soyla
rı (soy bağları) yoktur ve (üstünlük unsuru olarak soylu
luğu veya birbirlerine durumlarım) soruşturmazlar da.” 
(23 Mti’minun 101)

denerek ifade edilmektedir.
Bütün bu ayetlerden ortaya çıkan genel hü

küm: Kimlik; bir dünya görüşüne göre doğar, bü
yür, gelişir, yaygınlaşır, etkinleşir. Hucurat Suresi
nin 9 ve 10. ayetlerinde yer alan “Müminler ancak 
kardeştir”, “aralarım bulup - düzeltin”, “haksızlıkla
ra karşı çıkın”, “Allah’tan korkun” gibi ifadeler bir 
iman etrafında kimliğin oluşmasını göstermekte
dir. Kimlik, imandan kaynaklanan kardeşlik ortak 
paydası etrafında viicud bulmaktadır. 11 ve 12. 
ayetlerde kimlik için zararlı hastalıklara dikkat çe-
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kileıek uyarı yapılmaktadır. Uyarının merkezinde 
de “Allah korkusu” yer almaktadır. Onun için 
Anadolu’da “kork Allah’tan korkmayandan” den
mesi boşuna değildir.

Ehli Kitap Kimliği

Farklı topluluklara peygamberler gelmiş olması bir 
başka gruplandırma ve tasnif yapma imkanını bi
ze vermektedir. Kur’an-ı Kerim’de özellikle üzerin
de vurgu ile durulan Ehli Kitap kavramı, tüm ki
tap verilenler için bir üst kimlik olarak değerlendi
rilebilir. Kitap ehli arasında nasıl bir ortak payda 
olmalı ki bir kimlikten bahsedebilelim. Bu konuda 
Kur’an-ı Kerim, çok açık ve net bir tavır ortaya ko
yar:

"Ey kitap ehli, bizimle sizin aranızda müşterek olacak bir 
kelimeye gelin. (Ki o da şudur:) “Allah’tan başkasına kul
luk etmeyelim, ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Al
lah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi rabler edinmeyelim.” 
Eğer yine de yüz çevirirlerse deyin ki; şahid olun, biz ger
çekten müslümanlarız” . (3 Ali İmran 64)

Ayeti irdelediğimizde “Allah'tan başkasına kul
luk etmemek” “ona şirk koşmamak” ve “Allah’tan 
başkasını rab edinmemek” gibi üç temel değer etra
fında tüm ehli kitabın birlikteliği isteniyor. Diğer 
taraftan üç büyük dinin müntesipleri için bir diğer 
önemli ortak payda da Hz. İbrahim’dir. Dolayısıy
la bugün bu dinlerin mensuplarının, bu dört temel 
özelliği ortak payda alarak bir aidiyet oluşturmala
rı ve kendilerini yeniden konumlandırmaları 
mümkündür. Bu Ehli Kitap kimliğidir.

Modernizmin gemi azıya almış çılgınlığı karşı
sında dünya insanlığını korumak için böylesi bir 
üst kimliğe bugün daha da fazla ihtiyaç vardır. Bu 
kimlik bu gün oluşmamıştır. Ancak bunun 
oluşması için uğraş verilmelidir. Eğer bu kabul e- 
dilmezse verilecek cevap gayet açıktır; “Şahid olun, 
biz gerçekten müslümanlarız.”

\
Bireysel Kimlik (Muvahhid Kimliği)

Kur’an-ı Kerim’in Hz. İbrahim’i tanımlarken kul
landığı kelimeler, bireysel kimliğin çok ilginç ve 
güzel bir tasviridir.

“Gerçek şu ki, İbrahim tek başına bir ümmetti, Allah’a

gönülden yönelip itaat eden bir muvahhiddi ve O müş
riklerden değildi.” (16 Nalıl 120)

Hz. İbrahim ümmet kavramı ile çoğulu, mu
vahhid kavramı ile tekili temsil etmektedir. Mu
vahhid kişiliğini ya da imajını, ümmet kelimesi de 
kimliğini ortaya koymaktadır. Ümmet, belli özel
likler etrafında oluşan insan topluluğu olduğuna 
göre Hz. İbrahim nasıl olur da bir ümmet olarak 
nitelenebilirdi. Bu sorunun cevabı Hz. İbrahim’in 
kavmi ile olan ilişkisinde yatmaktadır.

Tevhidi düşünceyi savunan Hz. İbrahim’e kav- 
minden babası da dahil hiç kimse itibar etmemiş
tir. Kendisini göçe zorlamışlar, öldürmeye teşeb
büs etmişlerdir. Kendi dünya görüşü, değerler sis
temi ile yalnızca kendisi bütünleşmiştir. Bir dünya 
görüşünün tek müntesibi olarak kendisi, bunun 
için ümmet olarak nitelendirilmiştir. Dolayısıyla 
Hz. İbrahim en olumsuz koşullarda değer sistemi
ne sahip çrkarak bireysel İçimliğin en güzel temsil
cisi durumundadır. Ötekileri, müşrik olan bir 
topluluğa karşı tek başına bir ben, bir ümmettir. 
Burada İçimlik ve kişilik kaynaşmış ve bir olmuş
tur. Aynı semantik alanı örtmektedirler.

İşte bugün modernizmin insanı eşyalaştırma- 
sı ve yabancılaştırmasma, çılgın bir tüketim anla
yışına ve yaşam biçimine karşı tek çözüm, Ibrahi- 
mî duruşdur.

İnsanlığı, girdiği fasit daireden, içine saplandı
ğı kimlik krizinden kurtaracak olanlar, İbrahimî 
duruşu gösterebilecek ehliyet, liyakat ve sabıdaki 
insanlar olacaktır. m

(Devam edecek)
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Islâmcılık’ ‘Siyasallık’ın 
Açmazları Üzerinde Yükseliyor -i

Muzaffer Emin Göksu

S on zamanlarda yapılan yoğun tartışmalara 
göre “siyasal” olduğu bir veri olarak kabul 
edilen “İslamcılık” iflas etmektedir. Gerçi 

bu iddia yeni değildir. Oliver Roy, “Siyasal İs
lam’ın İflası” m altı yıl önce (1994 de) yazmıştı. O 
günden bu tarafa İslam ile irtibatlandırılabilecek 
her ilgili güncel gelişmede bu konu tartışılagel- 
miştir. Bilindiği gibi son olarak da tartışma (ne
reden ve nasıl iıtibatlandırılıyorsa) Hizbullah 
üzerinden yapılmaktadır.

İslamcılığın iflası konusunda ileri sürülen ar
gümanlar, “müslümanların kararlı biçimde sa
vundukları bir görüşün olmadığı, özellikle de 
dün karşı çıktıkları nice şeyi bugün kabul etmiş 
olmalarında” düğümlenmektedir. Mesela bu çer
çeveden olmak üzere dün, içinde alkol bulunması 
nedeniyle kolonya kullanmada titizlenen, televiz
yon izlemeyi sakıncalı bulan müslümanlar artık 
bugün bunları ve benzerlerini kabul etmiş bulun
maktadır. Yine uzun zaman Avrupa Birliği’ne 
karşı olan, Demokrasinin İslam ile bağdaşabilirli- 
ğinden şüphesi bulunanlar bugün bunları gönül 
rahatlığı ile desteklemektedirler...

Aslında bu argümanlar, zamanında bütün bir 
müslüman camiayı kaplamış olmasa da doğru
dur. Ancak önemli olan bunların okunuşudur.

Bu söz konusu okunuşa mihenk teşkil edebilecek 
temel espiri ise “dün karşı çıkılan şeylerin bugün 
kabul edilmiş olmasıdır.” Sosyal bilimler literatü
rüne aşina olanlar, buna “muhafazakarlık” dendi
ğini bilirler.

Muhafazakarlık modern bir olgudur. Moder- 
nitenin değişim ve dönüşümcü özelliğine karşılık 
mevcudu korumayı amaçlayan bir tavırdır. An
cak bu korumacılık bir ileriye göredir, yeni bir 
tarz ortaya çıkınca, bir başka deyişle daha aşırı 
olanlar belirince önce reddettiklerini kabul edip 
bu yeniliklere karşı koymaya çalışır. Ne önce red
dettiğinin, ne de şimdi kabul ettiğinin nesnel bir 
ölçüsü yoktur.

Şüphesiz muhafazakarlık İslamcılığın ilk bi
çimlerinden birisidir. Bir tepkisel tavır olarak 
uzun zaman müslümanların modern kültür kar
şısında konumlanmaları gibi gözükmüş, yani bir 
savunma biçimi olarak algılanmıştır. Daha sonra 
anlaşılmaktadır ki önceki savunmalar salt İslami 
bir savunma değil, konjonktüreldir.

Gerçi müslümanların hayatına giren her ye
niliğe kaygı ile bakan entellektüel boyutta bir 
muhafazakar çizgi sürmektedir. Buna göre bir 
sakallının cep telefonu kullanması, mesture bir 
bayanın araba sürmesi İslamcılıktan verilmiş ta
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vizlerdir...
Bütün bu muhafazakarlık süreci içinde 

müsltiman kendine “ İslami” olanın nerede 
aranması gerektiği sorusunu sormaya başlamış
tır. Bu ise İslamcılığın bitişinin değil, yeni bir 
dönemece girdiğinin işaretidir. Daha açık bir 
ifade kullanmak gerekirse modern dönemlerde
ki İslami şuur gelişmesi geleneksel içerikli bir 
“Muhafazakar İslam” dan, kendi dışından bir 
nitelendirmeyle “Siyasal İslam” a, oradan “İs
lamcılığa” ve nihayet kendi doğasında bir “ İs
lam” anlayışına doğru bir gelişme gösterdiği 
söylenebilir.

İslamcılık ve Siyasal İslam

Bilindiği gibi İslam ile ilgili anlayış ve kavram 
çeşitliliği “modern dönem” olarak da nitelenen 
son bir kaç yüzyıla aittir. Modern kültürün ras
yonel, merkeziyetçi, hegemonik yapısı karşısın
da dinler, bu arada İslam, kendini korumanın ve 
yeniden konumlandırmanın yollarını aradılar. 
Bu yeniden anlamanın potansiyel imkanlarını 
bizzat modern kültürün içinde buldular. Mo
dern kültür öncelikle bilinçsel bir olguydu, do- 
layısiyle İslam bir bilinç olgusu olarak algılan
maya çalışıldı. Güç kazanarak var olma, görü
nür kılma gibi diğer özellikler bunu izledi. Ta
rihsel olarak süregelen İslam toplumları, deyim 
yerindeyse, bir yeniden “İslamlaşma” sürecine 
girdiler. Bu İslamlaşmanın temel espirisi de 
müslüman olmanın özel olarak bilincine var
maktı. Yani farkında olmayan bir müslüman de
ğil, İslamcı olmak gerekiyordu. Onun için de bu 
anlayışa “ İslamcılık” dendiğinde yanlış bir adlan
dırma olmaz.

Sözkonusu İslamcılığın tarihsel olarak varola- 
gelen (veya salt din alanında bulunan) İslam’dan 
farkı, modern kültürle kesişme noktasında bu
lunmasıdır. Bir başka deyişle iki farklı din ve kül
tür etkileşmekte ve İlcisinden de farklıca bir du
rum ortaya çıkmaktadır. Buna verilebilecek en 
açıklayıcı örnek “tesettür modası” dır. Bilindiği 
gibi “tesettür” İslami bir ilkedir ve görünürlüğü,

Bütün bu muhafazakarlık süreci için
de müslüman kendine "İslami" olanın 
nerede aranması gerektiği sorusunu 
sormaya başlamıştır. Bu ise İslamcılı
ğın bitişinin değil, yeni bir döneme
ce girdiğinin işaretidir.

flaşe olmayı ortadan kaldıran bir kuraldır. Moda 
ise modern bir olgudur, şimdi geçerli olan bir 
şeydir ve görevi de dikkat çekmek ve daha açık 
bir görünürlük sağlamaktır. Örnek aldığımız ol
gu kapanmayı gerçekleştiren bir moda, modayı 
da yaşayan bil' örtünmedir. Bu açıdan tesettür 
modası ne bütünüyle modern, ve ne de bütünüy
le İslam dışı bir tavırdır. Durumu İslam açısından 
ifade etmek gerekirse İslamcı bir olgudur.

Bu İslamcı gelişme, modern kültürü özümse
mesine rağmen Batı dünyasını tedirgin etmeye 
başlamıştı. O, gelişmeyi mahkum edebilmek için 
bir nitelemede bulundu. Bu gelişme bir siyasal
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da ustaca seçilmişti. Yer 
küresi üzerinde hüküm
ran olan Batı dünyası, et
kinliğini siyasallıkla götü
rüyordu, üstün olduğu 
başkalarınca da kabul edi
len modern kültür, yoğun 
bir siyasallığın, bütün 
dünyanın tekrar tekrar 
kurgulanmasının eşliğin
de yürüyordu. Kendi altı
nı çizen müslümanlık, 
potansiyel de olsa bir güç 
demekti, bunun modern 
literatürdeki ifadesi ise 
“siyasallık” idi. Yani Siya
sal İslam (Batının topladığı güç açısından söyle
mek gerekirse) kendinde bir güç hissedilen İslami 
gelişmeler (yani İslamcılık) idi. Buna göre de İs
lamcılık, oıtodoks, toleranssız ve saldırgandı. 
Hatta terörizm onun bir özelliğidir, modern kül
türe uyum sağlayamayan bir harekettir.

Aslında S. Seyyid’in dediği gibi Batı, siyasal İs
lam aynasında kendi tarihsel konumunu görü
yordu. Gördüğü İslam değil, lcendisiydi. Gelişe
cek bir İslam’ın, önceden kendi izlediği yolu izle
yeceğini sanmaktadır (Fundamentalizm Korkusu, 
Vadi Yayınları, Ankara, 20Ü0, s. 10).

Batı dünyası İslamcılık için uygun bulduğu 
bu ideolojiyi uygulamanın en kestirme yolunu da 
halkı müslüman olan ülkelerin, halklarıyla çeliş
kili yönetimlerini kullanmada buldu. Onlara ço
ğu kere ortalıkta gözükmeden büyük destek sağ
ladı. Bu ülkeler esaslı güç kaybına rağmen İslam
cılıkla savaşmaya devam ediyorlar.

Siyasal İslam İflas mı Ediyor?

Hemen belirtelim ki “Siyasal İslam” iflas ediyor. 
İslam dünyasındaki sırf dini değil, ekonomik, 
sosyal, siyasi, eğitimsel bütün gelişmeleri “siya
sal” olarak nitelendirip mahkum etmeye çalışan 
bir zihniyetin geleceği olamazdı. Siyasal İslam ni
telemesinin bizzat kendisi bir siyasal tavırdı. Yani

siyasallık, İslami gelişme
lerin değil, karşıt olan tav
rın bir vasfıydı.

Gerçi öteden beri siya
sal İslam’ın iflasıyla bütün 
İslamcı gelişmelerin iflası 
kastedilegelmiştir. Bu bir 
mücadele yolu olarak dü
şünülmüş, siyasal İslam’ın 
dıştan bir niteleme değil, 
gelişmeleri kapsayan bir 
niteleme olduğuna inan
dırılan İslami entellektüel 
kesim, bu söylemi İslami 
gelişmelerin bir zaafı an
lamında tartışmaktadır. 

Geldiğimiz noktada Siyasal İslam olarak nitele
nen alan “İslamcılık” ve “siyasallık” olarak ayrış
maktadır. G. Fuller gibi stratejistlerin yazıların
dan anlaşıldığına göre Batı dünyası artık bütün 
İslami gelişmeleri olumsuz olarak nitelemekte te
reddüt etmektedir. Bu siyasallık esaslı rizikolar 
taşıyor. Çünkü bu dev kütle karşıt gruba yerleşti
rildiği oranda İslamcılığın kazanımlaıı hanesine 
bir şeyler yazmayı gerektiriyor ki küresel hege- 
monik yapının bunun farkında olmaması düşü
nülemez.

Bizde Hizbullah operasyonunun, 28 Şubattan 
beri bulunamayan kanlı bir İslamcı portresi için 
kullanılmak istendiği anlaşılıyor. Ama sonuçta bu 
İslamcılığın değil, siyasallığın yanında kaldı. Yani 
siyasallığın ve İslamcılığın bir ayrışma dönemine 
girdiğini ülkemizde de izlemek mümkündür.

Şüphesiz İslamcılığın kendine has sorunları 
yok değildir. Bunların bir kısmına yazımızın de
vamında değinilecektir. Ancak burada belirtilme
lidir ki, bir din veya ideoloji için iflas etmeyi, ken
di içinde sorunlarının olması değil, siyasal arena
da başarısızlık olarak algılamak gerekir. İslam(cı- 
lığ)ı siyasal değil, çok yönlü bir gelişme olarak 
düşünürsek iflasın İslamcılığa ait olmadığını söy
leyebiliriz. Vakıa İslam(cılık) siyasallığın açmaz
ları üzerinde yükselmektedir. Gelecek sayıda bu
nu göstermeye çalışacağız. ■

Gerçi müslümanların haya
tına giren her yeniliğe 

kaygı ile bakan entellektü
el boyutta bir muhafaza
kar çizgi sürmektedir. Bu
na göre bir sakallının cep 
telefonu kullanması, mes
ture bir bayanın araba sür
mesi İslamcılıktan verilmiş 

tavizlerdir...
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Kimlik Sorunu: 
“Fetret Dönemi Krizi”

Yusuf Kaplan

Y ıllardır, on yıllardır, Türkiye’nin bir “kim
lik krizi” yaşadığı söylenir durulur. Ancak 
Türkiye’de en fazla dillere dolanmasına, en 

esaslı problemlerden biri, belki de birincisi olduğu 
söylenmesine rağmen Türkiye’nin yaşadığı “kim
lik krizi”nin ne tür bir sorun olduğu konusu yete
rince aydınlığa veya açıklığa kavuşturulmamıştır.

Üzerinde en çok konuşulan “konulardan biri 
olmasına rağmen, bugüne kadar kimlik sorununa 
ilişkin olarak hiç de doyurucu argümanlar veya te
oriler geliştirilememiş olmasının nedenleri üzerin
de kafa yorulmalıdır.

Kimlik sorunu, netameli bir sorun. Kimlik so
rununun, netameli bir sorun olmasının çeşitli ne
denleri var: Her şeyden önce, bu sorun, nev-zuhur 
bir mesele. Yoğun olarak başta Batı ülkelerinde, ar
dından da Batı-dışı toplumlarda şu ya da bu şekil
ler alarak yaygınlaşmaya başlayan postmodern 
söylemlerin ve pratiklerin ortaya çıkarttığı, deyim 
yerindeyse “hortlattığı”, sürgit içinden çıkılmaz 
haller aldığı gözlenen karmaşık bir sorun.

Kimlik sorununun, Türkiye’de, Batı-dışı top
lumlarda aldığı görünümlerle Batı toplumlarmda 
aldığı görünümler sanıldığından da fazla farklılık 
arzediyor.

Dahası, son zamanlara dek, ülkemizde “kimlik

krizi” olarak adlandırılan şeyle, postmodern söy
lemlerin ve pratiklerin hemen tüm dünya ölçeğin
de yaygınlaşmaya başlamasından itibaren “kimlik 
sorunu” olarak adlandırılmaya başlanan şey de bir
birinden pek çok bakımdan oldukça farklılık arze- 
den farklı problemler.

Burada üzerinde öncelikli olarak durulması 
gereken sorun şu galiba: Kimlik sorununun Tür
kiye’de arzettiği görünümlerle Batı toplumlarmda 
arzettiği görünümlerin taşıdığı farklılıklar; ve kim
lik sorununa Batılı sosyal bilimcilerin yaklaşım bi
çimleriyle Türkiye’li sosyal bilimcilerin yaklaşım 
biçimlerinin gösterdiği farklılıkların açıklığa ka
vuşturulması gerekiyor.

Türkiye’nin yaşadığı kimlik sorununun neden
leri ile Batı toplumlarınm ve Batı dışı toplumları- 
nm yaşadığı kimlik sorunlarının nedenleri büyük 
ölçüde farklılık arzediyor. Bu nedenle, kimlik soru
nunu hemen bütün dünya toplumlarınm gündemi 
haline getiren postmodern söylemleri ve pratikleri 
üreten Batı ülkelerinin ve bu ülkelerdeki sosyal bi
limcilerin geliştirdikleri teorilerin veya açıklama 
biçimlerinin Türkiye’ye de uyarlanmaya kalkışıl
ması, kesinlikle yanlış sonuçlar doğuracaktır. Çün
kü bizim yaşadığımız sorun, daha çok kültürel bo
yutları olan, yaşadığımız kültür ve medeniyet de
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ğiştirme çabasının yolaçtığı esaslı bir “kimlik krizi” 
sorunudur. Batıda yaşanan “kimlik sorunu” ise, 
postmodernlikle, postmodernliğin en son formu 
ve taşıyıcısı olan küreselleşmeyle birlikte hem Ba- 
tı’da, hem de kısmen de olsa Batı dışı toplumlarda 
da zuhur eden bir bir hegemonya, hegemonyanın 
parçalanması, problematikleşmesi, yeniden ve yeni 
şekillerde kurulması ve Batılı kodların ürünü ola
rak Batıkların gerçekleştirdiği hegemonyaya göste

rilen ve milliyet- 
çi/etnik/ideolo- 
jik görünümler 
alan tepkiler ne
deniyle ortaya 
çıkan karmaşık 
bir sorundur.

Çok kabaca 
özetlemek gere
kirse Batı’da or
taya çıkan kim
lik sorunu, Batı
kların gerek 
kendi ulusal 
coğrafyalarında, 
gerekse uluslara
rası düzlemde 
kurdukları ve 
m odern liğ in  
ürünü olan he
gemonya biçim

lerinin ve iktidar ilişkilerinin yeni şekillerde yeni
den üretilmesi sürecinde ortaya çıkan bir sorun
dur. Türkiye’deki kimlik sorunu ise, müslümanlık- 
la ilişkilerimizin problemli hale gelmesine yol açan 
epistemolojik ve ontolojik kırılma sürecinde, çare 
olarak başvurulan kültür ve medeniyet değiştirme 
projesinin neden olduğu, bizim kültürel dinamik
lerimizin ve anlam haritalarımızın olumsuzlanma- 
smdan sonra patlak veren; Türkiye’nin geçmişle ve 
gelecekle ilişkilerini de, Türkiye’deki yönetici elit
lerle aydınların toplumla (=merkez’in çevre ile) 
ilişkilerini de sorunsallaştıran ve çok yönlü sonuç
ları olan bir kimlik krizi sorunudur.

Kimlik sorununa nasıl yaklaşılması gerektiğine 
ilişkin temel argümanlara ve ayırımlara dikkat çe

Her şeyden önce, bu sorun, 
nev-zuhur bir mesele. Yoğun 
olarak başta Batı ülkelerinde, 
ardından da Batı-dışı toplum
larda şu ya da bu şekiller ala

rak yaygınlaşmaya başlayan 
postmodern söylemlerin ve 
pratiklerin ortaya çıkarttığı, 

deyim yerindeyse "hortlattı
ğı” sürgit içinden çıkılmaz 

haller aldığı gözlenen karma
şık bir sorun.

ken bu zorunlu ilk-gözlemlerden sonra kimlik so
rununu öncelikli olarak Türkiye-eksenli olarak 
tartışmaya geçebiliriz.

Kimliğin Oluşum Süreçleri: 
İki Temel Eksen

Kimliğin oluşum süreçlerinde, farklılıkların farkı
na varabilmek, farklılıkları tefrik edebilmek belir
leyici rol oynuyor. Farklılıkların farkına varabile
cek, farklılıkları tefrik edebilecek yetiler, yetenekler 
ve dinamiklere sahip olmak, kimliğin inşasında 
mesafe alınmasına imkan tanıyor.

Bireyler / kollektiviteler / toplumlar olarak in
sanların ne olmadıklarını farkedip, tefrik edebil
meleri, ne olduklarına karar vermelerini kolaylaş
tıracak süreçlerin teşekkül etmesine daha sağlam 
zemin hazırlıyor. Böylelikle insanların ilkin “ayak
larını bastıkları yer”i daha iyi tanıyabilmeleri, ar
dından da başka kültürel coğrafyalara yaratıcı şe
killerde uzanabilmeleri imkan dahiline girmiş olu
yor.

Kimliğin, farklı kimliklerin oluşum süreçlerin
de farklı şekillerde etkili ve belirleyici olan, olmaz
sa olmaz iki temel eksenin var olduğunu düşünü
yorum:

Birincisi, yatay eksen; İkincisi ise dikey eksen.
Yatay eksen, bir toplumun ya da bir toplumun 

kimliğinin ruhunu, asli unsurlarını, dinamiklerini 
oluşturan eksendir. Yatay eksen, bir toplumun, bir 
toplumun kimliğinin varolmasını, yaşayabiliyor 
olmasını mümkün kılan, onu besleyen temel kül
türel dinamiklerden, kodlardan, kök-paradigmala- 
rından ve anlam haritalarından oluşur; dolayısıyla 
ulusal sınırları aşan bir varoluş, hayatiyet, tezahür 
alanı vardır.

Dikey eksense, bir ülkenin kendi koşullarında 
geliştirilen siyasi, toplumsal ve ekonomik pratik
lerden oluşur. Dikey ekseni oluşturan unsurlar 
sürgit değişen ve değişken olan arızi unsurlar veya 
dinamiklerdir.

Kısaca söylemek gerekirse, yatay eksen, bir top
lumun ruhunu; dikey eksense iskeletini oluşturur. 
Yatay ekseni olmayan, tam olarak, yaratıcı, imagi
natif şekillerde işlemeyen bir toplumun hayat da
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marları kurumaya mahkum olacağı için, böyle bir 
toplum ruhsuz, “dil”siz bir toplum demektir. Böy
le bir toplumun, hem kendi dinamiklerini sürgit 
yenileyebilmesi; hem de başka toplumlara, başka 
kültürlere, ufuk ve çığır açıcı katkılarda bulunabil
mesi bir hayli zordur.

Dikey ekseni olmayan, yani bir toplumun 
ayakta kalmasını, hayatını idame ettirmesini 
mümkün kılan siyasi, toplumsal ve endüstriyel 
pratiklerden yoksun olan bir toplum, bir toplu
mun kimliği ise, iskeletsiz, dolayısıyla bir tahtası 
eksik bir toplum olmaya mahkumdur.

Yatay eksenle, dikey eksen, etle tırnak veya ruh
la beden gibi iç içe geçmek; sürgit etkileşim halin
de olmak, birbirlerini itmek yerine birbirlerini 
beslemek zorundadır.

Türkiye’nin tüm alanlarda, özgün bir şeyler or
taya koyabilmesi için, herşeyden önce (<kendi”si ol
ması, ruhunu, asli unsurlarını yitirmemesi kaçınıl
mazdır.

“Modernleşme” veya Fetret Dönemi: 
Epistemolojik Kırılma

Türkiye’de yaşanan kimlik krizi sorununa bu iki 
ekseni eksen alarak bakacak olursak karşımıza şöy- 
lesi bir manzaranın çıktığını görürüz: Türkiye, son 
iki yüz yıldan bu yana bu iki ekseni de etkisiz hale 
getiren muğlak bir medeniyet ve kültür değiştirme 
projesini hayata geçirmenin sıkıntılarını, acı ama 
son çözümlemede pek çok balamdan öğretici so
nuçlarını ve sorunlarını yaşıyor.

Osıuanlı Modernleşmesi:
Savunma Psikolojisi, Gelenek ve Eldektizm
Osmanlı’nm Karlofça Antlaşması ile 1699’lar- 

dan itibaren toprak kaybetmeye başlaması ve bu 
kayıpların Pasarofça ve Küçük Kaynarca Antlaş
malarıyla devam etmesi, o zamana dek kendine 
“aşırı güven”i olan Osmanlı elitlerinde güven bu
nalımının patlak vermesine yol açtı. Osmanlı elit
leri, Rönesans, Reformasyon ve Sanayi Devrimi gi
bi önemli değişimlere sahne olduktan sonra, Avru
pa coğrafyasının dışındaki coğrafyaları işgal ederek 
kolonileştirmeye, deniz ticaret yollarını eline ge-

_______ Fctıct Dönemi Krizi KAPtAN

çirmeye, güçlü silahlı ordular kurmaya başlayan ve 
tarihi yürüyüşünün önündeki en büyiik engeller
den biri olarak gördüğü Osmanlı’nın üzerine var 
güçleriyle gelmeye başlayan Avrupalı “büyük güç
ler” karşısında yenilgiye uğradıklarını hissetmeye 
başlamışlardı. Osmanlı Devleti’nin onurunu, sta
tüsünü korumak için tıpkı Avrupalılar gibi mad
di/teknolojik (arızi) alanlarda reform yapmaları 
gerektiğine inanmaya başlamışlar ve önce ordudan 
başlamak üzere eğitimde, hukuk alanında ve idari 
alanlarda bir dizi ıslahat ve tanzimat çalışmaları
nın kaçınılmaz olduğuna hükmetmişlerdi.

Osmanlı modernleşmesi, bir yenilenme, silkin
me (ıslahat ve tanzimat) çabasıydı. Osmanlımn 
dayandığı asli dinamikleri, yani Islami anlam hari
talarını ve anlamlandırma pratiklerini olumsuzla- 
mayı esas almıyordu. İşte bu nedenledir ki, Cum- 
huriyet’e gelinceye kadar yaşanan süreçte Osmanlı 
aydınlarının en belirgin özelliği, modernlik karşı
sında geleneğin imkanlarını ve ufuklarını yeniden 
keşfetmenin yollarını araştırmak olmuştu. Matba
anın görece yaygın olarak kullanılmaya başlanma
sıyla birlikte yayın hayatına başlayan gazete ve der
gilerin en önde gelen kurucuları, sanat ve edebiyat 
hareketlerinin öncüleri olan Osman- 
lı aydınları, İslami dinamikleri ve 
anlam haritalarını 
savunmaya, yeni
den icat etmeye dö
nük bir dizi yeniden 
icat ve inşa faaliyetine 
giriştiler. Karşı karşıya 
kaldığımız buhranlar üze
rinde etraflıca kafa yoran 
Sait Halim Paşa’lardan,
Osmanlı’nın kültür, j i J  A  
medeniyet, hu- 
kuk, idare, tarih

m m  i \ve toplum sorun- - F
lan üzerinde kafa M U S

rlP * ” ^patlatan Ahmet ' ?jr
Cevdet Paşa’lara, ]m w Jİr
Renan’a hiç de ,,-pü 
küçümsenmeye
cek derinlikte mü-

.
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dafaaname yazan Namık Kemal’lere kadar Os- 
manlı aydınlarının kahir ekseriyeti Osmanlı’nın 
yaşadığı krizin nedenleri ve kökenlerini anlamaya 
ve anlamlandırmaya çalışmışlardı. Ancak Osmanlı 
aydınlarının farkedemedikleri önemli (asli) bir so
run vardı: Osmanlı nın yaşadığı asıl sorun, episte- 
molojik ve ontolojik kırılmaydı. Müslümanlıkla da, 
bu dünyayla da ilişkilerini sorunlu hale getiren 
esaslı bir sorun.

Bu esaslı sorunun farkına varamadıkları için 
yapabildikleri tek şey savunma psikolojileri geliş
tirmek oldu. Avrupa’nın teknolojisini alıp, değer
lerini almamak anlayışı ile hareket eden ve eklektik 
bir tavır takman Osmanlı aydınlarının karşı karşı
ya kaldıkları asli sorunun İslam’ın anlam haritala
rının, kodlarının yenilenmesi, yeniden icat edilerek 
inşa edilmesi sorunu olduğunu kavramakta zor
landıkları için, Osmanlı’nın çökmesi mukadder 
oldu.

Cumhuriyet Modernleşmesi:
Yenilgi Psikolojisi ve Radikalizm
Osmanlı’nm çökmesi ile birlikte savunma psi

kolojisinin yerini, total anlamda yenilgi psikolojisi 
aldı: Cumhuriyet elitleri ve aydınları, yaşanan kri
zin ancak kültür ve medeniyet değiştirmekle aşıla
cağına inanıyorlardı. Bunun yolunun da, Türki
ye’de hızla hayali ve muğlak bir Batılı toplum ya
ratma projesi olduğuna hükmettiler. Sömürge du
rumuna düşmeye direnen bir ülke, kendi elleriyle 
kendi kendini sömürgeleştirmek gibi dünyada sa
dece bizde yaşanan absürd bir çağdaşlaşma tecrü
besi yaşamaya başladı. Böylelikle, yaşadığımız kri
zin asli nedenleri örtülmüş oldu.

Osmanlı modernleşmesinin aksine bizim an
lam haritalarımızı olumsuzlayan bir modernleşme 
denemesi olan Cumhuriyet modernleşmesi üze
rinde birazcık ayrıntılı olarak durmakta fayda var.

Türkiye, dünyada sömürgeleştirilemeyen, do
layısıyla Batıkları bilfiil/yakından tanımayan bir
kaç ülkeden biri. Sömürgeleştirilen ülkelerde ya 
bizzat Batıkların ya da Batılılarm yerlerine geçen 
Batıcı elitlerin başlattıkları “modernleşme” proje
leri, Türkiye’de bizim elitlerimiz tarafından başla
tıldı. Yani, dünyadaki diğer “modernleşme” tecrü

belerinin aksine, Türkiye, kendi kendini sömürge
leştiren bir çaba içine girdi. Dolayısıyla Batı ile 
kurduğumuz ilişkiler, Batılıları yakından tanıma
mızı sağlayan reel, bilfiil vuku bulan ilişkiler olma
dı; aksine, hayali/platonik/yüzeysel ilişkiler oldu.

Sonuçta Batı bizim için ya yüceltilecek ya da 
nefret edilecek bir dünya/kültür/yer haline geldi. 
Kimimiz için “ iyi”nin, kimimiz için de “kötü”nün 
sembolü oldu. Batıyla bilfiil yüzleşemedik hiçbir 
zaman. İki farklı modernleşme tecrübemiz süre
cinde de kendi kültürel kodlarımızı, anlam harita
larımızı yeniden icat etmekte başarısız olmamız, 
böyle bir sorunun farkına bile varamamız, Batıyla 
kurduğumuz bu hayali “ifrat” ve “tefrit” ilişkisini 
pekiştirdi. Bu da sonuçta hem müslümanlıkla, 
hem de “bu dünya” (=Batı) ile ilişkilerimizi daha 
da sorunlu hale getirdi.

Bir yandan kendi kültürel kodlarımızı, dina
miklerimizi, anlam haritalarımızı yeniden icat et
mekte başarısız olmamız, öte yandansa hayali (si- 
mülatif), gerçekte varolan Batıyla pek fazla ilişkisi 
olmayan sözümona Batılılaşma/kültür ve medeni
yet değiştirme projesi geliştirme çabası içine gir
memiz, epistemolojik ve ontolojik bir kırılma süreci, 
yani bir "fetret dönemi” yaşamamıza yol açtı.

“Fetret dönemi” tecrübesini şu an dünyadaki 
tüm müslümanlar farklı şekillerde de olsa yaşıyor
lar. Oysa müslümanların, tarihlerinin önceki dö
nemlerinde yaşamadıkları, karşılaşmadıkları, hem 
Müslümanlıkla, hem de “bu dünya” ile ilişkilerini 
problemleştiren, kendine özgü imkanları ve zaafla
rı olan bir deneyim bu “fetret dönemi” tecrübesi.

Bizim hem Türk toplumu, hem de bütün müs- 
lüman toplumlar olarak yaşadığımız kimlik krizi 
sorununun aldığı görünüm ana hatlarıyla işte böy- 
lesi bir görünüm arzediyor: Asli dinamiklerimizle 
ilişkilerimizi muhkem şekillerde nasıl kurabilece
ğimize karar veremediğimiz için, arızi dinamikle
rin de sürgit kısa devre yaptığı, bizi fasit bir daire
nin içine sürüklediği absürt ve fiyaskoyla sonuçla
nan bir deneyimle karşı karşıyayız.

Ama bu durum, her şeyin bittiği anlamına gel
miyor. Aksine yaşadığımız travmatik, kaotik ve ka- 
tastrofik tecrübe, kaçınılmaz olarak önümüze ken
dine özgü varoluş, silkinme ve direniş imkanları da
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sunuyor.
Bu imkanların neler olduğunu, nasıl haya

ta vc harekete geçirilebileceğini daha iyi kav
rayabilmek için, bizim dahlimizin dışında va
rolan, şekillenen ve bizi de olumlu ve olumsuz 
şekillerde etkileyen dış dünyada neler yaşan
dığına bakmamız gerekiyor.

Batının Paradoksu:
Üretim ve Yenitlen-Üretlm Paradigması

Özelde Türkiye’nin, genelde ise diğer müslüman 
toplumların yaşadığı kimlik krizi sorununun, Ba- 
tı’da ve büyük ölçüde Batılı kavramların ve kodla
rın şekillendirdiği tüm dünya genelinde yaşanan 
kimlik sorunundan farklı özellikler taşıdığını söy
lemiştim.

Batıklar hegemonyalarını sürgit yeniden üreti
yorlar. Bu yüzden Batı’da yaşanan kimlik sorunu, 
sanki arızi, geçici bir sorunmuş gibi görülüyor.

Jeaıı Baudrillard, modern Batı’nın, karşı karşı
ya kaldığı çelişkileri yeniden aşarak kendisini yeni- 
den-üretmeyi başardığını söyler. “Üretim” ve “ye- 
niden-üretim” paradigmalarını eksene alarak ger
çekleştirilen bu yenilenme çabasının, kontrol ve 
sömürüyü esas aldığı için salt maddi/görünür 
alanlarda başarılı olduğunu; Batı kültürünün an
lam ve sembol haritalarını yeniden icat etmeyi ba
şarmadığını; bu yüzden Batı ülkelerinin dünya 
üzerinde kurdukları hegemonyanın kalıcı değil, 
yanıltıcı ve illüzyona dayalı bir hegemonya oldu
ğunu vurgular.

Baudrillard’ın gözlemleri ile benim asli dina- 
mikler-arızi dinamikler ekseninde yapageldiğim 
analizler örtüşiiyor. Yani, Batı kültürü, sürgit hege
monyasını pekiştiren arızi dinamiklerini yeniden 
üretiyor; ama bu süreçte asli dinamiklerini aşındı
rıyor.

Bu durumun ne anlam ifade ettiğini, sadece 
Batı toplumlarım değil, bütün yeryüzü toplumla- 
rını nasıl bir dünyanın eşiğine doğru sürüklediğini 
görebilmek için, dünyanın küresel bir köy haline 
gelmesiyle birlikte “zamanda ve mekanda yaşanan 
sıkışmadın yol açtığı ilginç ve çarpıcı sonuçlara 
biraz ayrıntılı olarak bakmamız gerekiyor.

Metropolitan Hayattan Netropolitan Hayata: 
Genişletilmiş Bir Geniş Zaman

________ Fetret Dönemi Krizi KAPLAN

Evet, bütün bir insanlık olarak yeni bir dünyanın 
eşiğine doğru sürükleniyoruz:

Parametreleri, ayırt edici özellikleri henüz tam 
olarak keşfedilemeyen ve farkedilemeyen bir dün
ya. Önce matbaanın icadı, ardından 19. yüzyılın 
ikinci yarısın
dan itibaren 
vuku bulan 
İkinci Sanayi 
veya Elektro
nik devrim iyle 
birlikte sine
ma, radyo, te
levizyon, video 
ve nihayet bil- 
giyasar/inter- 
net gibi elekt
ronik iletişim 
a ra ç la rın ın  
keşfedilmesin
den sonra kül
tür, eşya, insan ve toplumlar/uluslar arasındaki 
ilişkilerde gözardı edilemeyecek değişiklikler ya
şanmaya başlandı.

Özellikle sinema, televizyon ve bilgisayarın 
keşfedilmesinden sonra ortaya ilginç konfigüras- 
yonlar çıktı. Bugün geldiğimiz nokta şu: Zaman ve 
mekan kavramlarının yer yer mutasyona uğradığı 
(=bambaşka bir hal aldığı) izlenimi veren ama ke
sin olarak köklü transformasyonlara uğradığı apa- 
şilcar ortada olan bir dünya ile karşı karşıyayız. Öy
le ki, geçmiş ve gelecek kavramları, geçmiş ve gele
cek duygumuz sanki tedavülden kalkıyor gibi. 
Geçmişi ve geleceği de ihtiva ve ihata eden genişle
tilmiş bir geniş zaman idraki, hükmünü icra etme
ye başlıyor. Aslolan geçmiş ve gelecek değil de; şu 
an: Şimdi ve Burası.

Görüldüğü gibi burada zamanı kavrayış ve tec
rübe ediş sürecimizde sıradan bir transformasyo
nu aşan, mutasyona ilişkin özellikler taşıyan yeni 
bir durum var sanki. Simetrik saptamaları mekan 
kavramı ve mekanı tecrübe ediş biçimlerimiz için
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de yapabiliriz: Mekanda da hızlı bir hareketlilik, 
bir daralma veya daralarak genişleme; yani bütün 
mekanların ve zamanların bütünleştirilmesi gibi 
yepyeni bir fenomenle karşı karşıyayız. Bu yeni du
rum, kimi zaman melankolik, kimi zaman nostal
jik, kimi zamansa patolojik/paranoyak idrak ve 
tecrübe biçimleri üretiyor. Bildik, bugüne dek edi- 
negeldiğimiz duyarlıklarımız aşınırken, başlıca ta
nımlayıcı, ayırt edici özelliği veya tezahürü duyar
sızlık olan yeni duyarlık biçimleri geliştiriyoruz.

Neden?
Hazzı Ertelememek İçin...
Nedeni, galiba, bedenimizde, ruhumuzda, bü

tün bir hayat tarzımızda derin izler ve etkiler bıra
kacağı anlaşılan geçmiş ve gelecek zamana ilişkin; 
mekanı algılayış ve tüketiş veya tecrübe ediş biçim
lerimize ilişkin önemli kuşkuların ve korkuların 
belirmesi. Hayatı, ancak hayattan korkarak ve do
layısıyla hayattan korkmayı sürgit erteleyerek yaşa
yabilmemizi sağlayabilecek; başka bir deyişle ha
yattan kaçarak hayata tutunmamızı ya da hayata 
tutunarak hayattan kaçmamızı ve ancak böylelilde 
hayattan HAZ almamızı mümkün kılacak yeni bir 
hayat tarzı geliştiriyo
ruz. Geliştirdiğimiz bu 
yeni hayat tarzında, 
her ne suretle olursa 
olsun, acıya yer yok.
Acı bile türlü haz bi
çimleriyle bastırılabili- 
yor; hatta hazza dö
nüştürülüyor artık.
Milyonlarca insan, bel
ki de insanlık tarihin
de görülmemiş acılara 
düçar oluyor; yepyeni 
ve derin acılar içinde 
kıvranıyor. Ama acı 
tecrübe edilemiyor bi
le; sürgit tehir ediliyor; 
erteleniyor. Sürekli 
olarak haz üreten, acı
dan bile haz alınması
nı sağlayan, acıyı bile 
hazza dönüştüren, ya

ni herşeyi haz’za tahvil ederek haz üreten ve haz 
tükettiren mekanizmalar aracılığıyla acılarımızın 
bile acılarını hissedemez hale geliyoruz. Acıyı bile 
hazza dönüştürebilmek ilk bakışta müthiş bir şey 
gibi geliyor insana. Oysa bu aynı zamanda çok teh
likeli ve ürkütücü bir şey. Çeçenistan’da, Mozam
bik’te ekranlarımızda katledilen, öldürülen, açbi- 
ilaç insanların, kadınların, çocukların ya da sözde 
en-gelişmiş dünyanın varoşlarında, sokaklarında, 
caddelerinde insanların gözlerinin içine baka baka 
rezalet ve sefalet içinde yaşayan insanların acıları
nı, çığlıklarım duyabiliyor muyuz? Daha da önem
lisi, onlara elimizi uzatabiliyor muyuz?

. ..“ Pornografi” ve Gelecek Korkusu

Acının ortadan kaldırılmasından değil, acının bile 
hazza dönüştürülmesinden sözediyorum: Televiz
yonlarda, gözümüzün içine baka baka acı içinde 
kıvranan ve can veren insanları seyretmiyor mu
yuz her Allah’ın günü! Bu acı görüntülerini, por
nografik bir film seyreder gibi seyretmekten başka 
bir şey yapamıyoruz. Bunun kanıtı; neden filan 

yerde, falan yerde ya
şanan insanlık suçları
na, katliamlara, acılara 
televizyonlar yer ver
miyor; neden filan acı
lar, katliamlar, cinayet
ler falan televizyon ka
nalları tarafından atla
nıyor veya daha az yer 
veriliyor şeklindeki ta
leplerimiz ve çığlıkla
rımız değil mi!

Sanat tarihçisi 
Gombrich, “görüntü, 
gözü körleştirir” der
ken ne demek istiyor
du acaba? Veya Baud- 
rillard, “çağımızda ger
çeğin yerini görüntü, 
görüntünün yerini ger
çek almaya başladı” 
derken neye dikkat çe-
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İçiyordu? Ya da Wittgenste
in, “bütün bir batı felsefesi, 
sadece hayatı anlama kay
gısı içinde oldu; insanı an
lama çabasını gözardı etti” 
derken gelecekte olabile
cekleri mi haber veriyordu 
yoksa?

İnsanın eşya, Tanrı ve 
diğer insanlarla ilişkisini 
belirleyen şey, zaman ve 
mekanla kurduğu veya 
geliştirdiği ilişkilerdir. Za
manı ve mekanı idrak ve 
tecrübe ediş biçimlerimiz, 
kurduğumuz ve kurgula
dığımız hayatın nasıl bir 
şekil alacağını, ne tür şe
killerde tezahür edeceğini 
de haber verir.

Bugün yeni bir dünya
nın eşiğine doğru hızla ilerlerken zaman ve mekan 
kavrayışımızı salt genişletilmiş geniş bir zamana 
indirgememiz; bu hayat’tan, bu dünya’dan yani 
geçmiş’ten ve daha çok da gelecekten duyduğumuz 
korkunun bir tezahürü olmasın sakın?

Sahi, tüm bunlar ne anlam ifade ediyor acaba? 
Yaşadığımız fetret dönemi tecrübesinin anlamlan- 
dırılmasında ve aşılmasında dünyada yaşanan ve 
bizi de doğrudan etkileyen bu gelişmeleri yaratıcı 
sonuçlara ve imkanlara dönüştürebilecek şekilde 
okumak ve ona göre hareket etmek nasıl mümkün 
olabilir?

İcat, İnşa ve İmar Süreçleri

Dünyanın geldiği ve muhtemelen gidebileceği 
“noktaya Batı ve Doğu kültürlerinin temel/asli di
namikleri (—farklılıkları) açısından bakıldığında 
miislümanların yaşadığı, son derece travmatik so
nuçları olan “fetret dönemi” tecrübesinin bir hayli 
öğretici olduğunu görebilmek mümkün.

Salt fizik gerçekliği (=bu dünyayı) eksene alan 
bir kültür olması, Batı kültürünün, salt fızikötesi 
gerçekliği eksene alan Hinduizm, Şintoizm ve Bu

Bir yandan kendi kültürel kod

larımızı, dinamiklerimizi, anlam 

haritalarımızı yeniden icat e t

mekte başarısız olmamız, öte 

yandansa hayalf, gerçekte va

rolan Batfyla pek fazla ilişkisi 

olmayan sözümona Batılılaş

ma/kültür ve medeniyet de

ğiştirme projesi geliştirme ça

bası içine girmemiz, episte- 

molojik ve ontolojik bir kırılma 

süreci, yani bir 'fe tret döne

mi" yaşamamıza yol açtı.

dizm gibi Doğu dinleri / 
kültürleri ile “tüketici”, 
“düzleştirici”, “etkisiz hale 
getirici” ilişkiler içine gi
rebilmesini kolaylaştır
mıştır. Oysa Batı kültürü
nün; fizik gerçeldikle fizik 
ötesi gerçekliği aynı anda 
meczeden İslam kültü
rüyle tıpkı Doğu kültürle
riyle girdiği ilişkilere ben
zer ilişkiler içine girmesi
ni zorlaştırmaktadır.

Müslümanlık; fizik 
gerçekliği eksene aldığı 
için şiddet yüklü “pratik
ler” üreten, zamanı ve 
mekanı da kontrol ve ko- 
lonize eden, tek bir zama
na indirgeyen Batı kültü

rüne karşı kendine özgü direniş biçimleri geliştir
mektedir. Müslümanların, tarihlerinin en büyük 
kriz dönemlerinden birini yaşamaları, yaşadıkları 
krizin büyüklüğüyle orantılı olarak yepyeni arayış
lar/keşifler içine girmelerine zemin hazırlıyor.

Bugüne kadar meseleyi, kaybedilen iktidar ay
gıtlarını yeniden ele geçirmek şeklinde algılayan
lar, kitlelerin kendilerini müslümanlıktan uzaklaş
tırdığı zannedilen pratiklere karşı insiyaki olarak 
geliştirdikleri ve önümüzdeki onyıllarda daha da 
belirginleşecek olan “direniş” (“tepki” değil, silki
niş) biçimlerinin besleNdiği dinamiklerin nerede 
yattığını görmekte zorlandılar.

Çünkü soruna, salt hayatın görünen alanların
da etkin olabilen YAPIların (-iktidar aygıtlarının) 
-aslında- arızi olan yıkımları açısından baktılar. 
Oysa, hayatın görünen alanlarına çeki düzen veren 
yapıların, bir süre sonra kısa devre yaparak işlev
siz, anlamsız ve işleyemez hale geldiğini çok iyi 
gösteren, insan hayatının göıünmeyen/ASLİ alan
larında yatan; görünen alanları da yönlendirebile
cek, harekete geçirebilecek güce sahip deruni Dİ- 
NAMİKleri gözardı ettiler. İşte bu dinamiklerin 
ortaya çıkarılabilmesi için uzun soluklu bir icat,
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inşa ve imar ameliyesine soyunmak gerekiyor. 
Müslümanlar, bugüne dek, her şeyden önce köldü 
ve çaplı bir entelektüel, kültürel, sanatsal, toplum
sal İCAT ve İNŞA faaliyetinin hayatiyetini farkede- 
medikleri için, işe tersinden, en son noktadan, ya
ni İMAR işinden başladılar. Sonuç, işe tersinden 
başlamanın kaçınılmaz olarak zuhur ettirdiği “pri
mitif, derme çatma yapılar” şeklinde tezahür edin
ce, "bu iş buraya kadarmış” dediler.

Oysa sahip olunan dinamikleri harekete / kuv
veden fiile geçirebilmek için önce fetret dönemini 
aşmamızı mümkün kılacak yeni bir paradigmanın 
icat ve inşa edilmesi, bu paradigmanın farklılaşan 
koşullarda hayatımızı nereye kadar anlamlı kılabil
diğinin sınanması gerekiyordu.

Sonuç: Nereden... Nereye?

Burada sorulması gereken soru şu: Yaşadığımız ve 
bir hayli travmatik sonuçları olan değişim süreci, 
toplumumuzun kimliğini ne ölçüde değiştirdi aca
ba?

Bu soruya farklı cevaplar veriliyor. Burada iki 
temel ama karşıt yaklaşımdan sözetmek mümkün. 
İlk yaklaşıma göre, Türkiye’deki değişim projesi, 
toplumun kimliğini, önceliklerini, zihin kalıpları
nı değiştirmiştir.

İkinci yaklaşıma göre ise, Türkiye’deki değişim 
projesi, beklenildiğinin aksine büyük ölçüde başa
rısızlıkla sonuçlanmıştır.

Ben ikinci yaklaşımın doğru olduğunu düşü
nüyorum. Yaşadığımız ve travmatik sonuçları olan 
tepeden değişim projesi, toplumumuzun kimliği
ni, anlam ve sembol haritalarını oluşturan dina
mikleri, değerleri değiştirmeyi, yok etmeyi başara
mamış; aksine sürgit artan bir şekilde toplumu
muzun kendi dinamikleriyle daha sağlıklı, daha 
köklü ve daha yaratıcı ilişkiler kurmasını icbar ve 
intaç etmiştir.

Türkiye’de zoraki olarak uygulamaya konulan 
ve müslümanlığın anlam ve sembol haritalarını 
olumsuzlamayı, etkisizleştirmeyi hedef alan deği
şim projesinin, hem tepeden inme bir değişim 
projesi olması nedeniyle; hem de bizim icat etme

diğimiz sadece ithal ettiğimiz kumrularla ve araç
larla gerçekleştirilmeye çalışılmasından ötürü ba
şarılı olabilmesi zaten mümkün değildi.

Türkiye’deki değişim projesini yaygınlaştırmak 
için imal edilen/üretilen kurumların/yapılarm ve 
bunların hakim kılınması için kültür endüstrisinin 
ve kitle iletişim araçlarının ürettiği imajlar ve söy
lemlerin, toplumumuzun anlam ve sembol harita
larıyla, temel, asli dinamikleriyle ilişkilerini yok et
meyi başaramadığını; aksine daha da pekişmesini, 
yeni açılımlarla zenginleşmesini mümkün kılacak 
yepyeni bir süreci harekete geçirdiğini gözlemliyo
ruz.

Bugün yaşadığımız kimlik krizinin farkına var
mış durumdayız. Bundan sonraki süreçte yapıla
cak bir dizi uzun vadeli çaba ve atılım bizi bekli
yor: Karşı karşıya kaldığımız krizin boyutlarını ve 
görünümlerini saptayabilmek; ardından da asli di
namiklerimizin yeniden harekete geçirilebilmesi 
için, yeni bir duyarlığın ve dünyanın icat, inşa ve 
imar edilebilmesinin yollarını araştırmaya koyul
mak olmalıdır. n
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Siyasal İslam'ın Geleceği

Murat Güzel

G eride bıraktığımız yirminci yüzyılın bil
hassa son çeyreğinde siyasal bir kategori 
olarak İslâm’ın yeniden önem ve itibar 

kazanışı taraflı tarafsız bir çok sosyolojik analize 
konu edildi. Gelenek ile modernlik, kültürel ile si
yasal arasında kurgulanan karşıtlık ve gerilimle 
içerildendirilmiş bu sürecin bu minvalde İslâm 
dünyasında yaşanan çarpık modernleşmeye bir 
tepki ve müslüman toplumların “geç modernliği
nin” bir yan ürünü olduğu, bu toplumların “zayıf 
tarihselliğini” temsil ettiği noktasında güçlü bir 
sosyolojik vurgu vardır. Buna göre İslâm’ın siyasal
laşması süreci ve bu sürecin kavramsal bir adı ola
rak Siyasal İslâmcı düşüncesi, Ortadoğu’da varolan 
durgun ve atıl (geleneksel), bir bakıma tarih-dışı 
toplumların Batı modernliğinin dışsal tazyikiyle 
tarihe katılmalarının sonucu ortaya çıkan toplum
sal bir patoloji, şizofrenik bir kültürel bilinç duru
mudur. Daryush Shayegan’m İslâm ülkelerindeki 
batılılaşmış elit ve aydınları da dahil ederek çö
zümleyip tasvir ettiği bu durum, O’na göre tarih
sel olarak birbirinden farklı ve birbiriyle telifi im
kansız İlci paradigmanın (gelenek ile modernliğin, 
Batı ile Doğunun) birbirine diflizyonu ve garip bir 
sentezinin bir sonucudur (Shayegan 1991). Söyle
mek bile gereksiz: Shayegan’ın örneklediği bu ve 
buna benzer sosyolojik açıdan parlak bir çok ana
lizin temel bir kusuru vardır. O da kestirmeden 
ifade edecek olursak taşıdıkları Avrupamerlcezci-

lilctir. Bu kusur ve tuzak, bir yandan oryantalizmin 
başat izlekleriyle buluşarak Batı ve İslâm arasında 
özcü bir çerçevede yapılan bir karşılaştırmayla bir
likte modernliği Avrupa ile özdeşleşen Batıya in
hisar ettirirken diğer yandan böylelikle batılı de
ğerlerin evrenselci taleplerine boyun eğmeyi icap 
ettirir. Bu meyanda oryantalizmi takiben bir yan
da Batı’nın modernliğe geçişini ve kapitalistleşme- 
sini mümkün kılmış bir dinamik tarih, öte yanda 
her türlü içsel değişimi imkansızlaştıran, bir deği
şim yaşanacaksa da bu değişimi dışsal unsurların 
tazyikine bağlayan ve geleneksel toplumun değer
ler ve anlamlar gölckubbesini çatan bir statik tarih 
anlayışı varsayılır. Sözkonusu bu karşılaştırma bir 
yanda sivil toplum, bağımsız şehirler, rasyonel hu
kuk, özerk siyasetin varlığı; diğer yanda bütün bu 
unsurların yokluğu gözlemiyle tamamlanır (Tur- 
ner 1991). Bu açıdan oryantalizmin bu özcü-am- 
pirilc çalışma çerçevesi siyasal İslâm’ı analiz eden 
bir çok sosyologun da sıklıkla başvurduğu bir me
todolojik yaldaşımı oluşturur.

Bu çerçeve içerisinde siyasal İslamcılık adı veri
len “heyulayı (Çiğdem 1998) müslüman toplum- 
ların patolojisi olarak tanımlama, teşhis etme, di
siplin altına alma girişimi aynı zamanda onun ârı- 
ziyetini (gelip geçiciliğini) garanti altına alma 
amacını gütmektedir. Siyasal İslâm’ın modernleş
me paradigmasına bağlı analiz ve eleştirileriyle bi
ze adeta şu denmek istenmektedir: “Siz, yani müs
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lüman toplumlar “modernleşme” denen ağır bir 
ameliyat geçirdiniz. Şu anda o ameliyatın nekahat 
dönemindesiniz. Yüksek ateş, bulantı ve benzeri 
arazlar bu dönemde görülmesi muhtemel, bizce de 
öngörülmüş olağan şeylerdendir. Fazla dert etme
yin; yakında iyileşecek, normal bir hale döneceksi
niz.” Normal bir hal, yani Batı tarzı modernlik! Sa
hiden İslâm'ın siyasal bir kategori olarak bağlıları

na umut aşılama sü
reci “anormal” bir 
süreç midir? Siyasal 
Islâm modernleş- 
meci yaklaşımların 
öngördüğü gibi ge
lip geçici, pek yakın
da sona ermesi 
muhtemel, hatta so
na ermesi arzulanan 
patolojik bir şey mi
dir? Bu sorulara 
olumlu ya da olum
suz bir cevap vere
bilmek için İslâm’ın 
siyasallaşmasının bu 
dinin müntesipleri, 
yani müslümanlar 
açısından ne anlama 
geldiğini soruştur
mak gereklidir. Di
ğer yandan bir şeyin 

sonuyla neyin kastedildiğinin de açıldığa kavuştu
rulması “siyasal İslâm’ın sonu” söylemlerini sağlık
lı değerlendirebilmek için de gözönünde tutulma
lıdır. Bütün bunlarla birlikte İslâm toplumları bağ
lamında gündeme getirilen siyasal/kültürel kav
ramsal karşıtlığının ampirik muhtevasının belir
sizliği ve bu belirsizlik zemininde vücut bulan siya
sal arzular kapsamlı bir analize tabi tutulmalıdır. 
Böylesi bir analiz İslâm’ın siyasal bir kategori ola
rak inşasının müslüman öznelliğine katkılarını na
sıl değerlendireceğimiz konusunda da bize yar
dımcı olabilir. Bütün bu hususları tartışmak ikili 
bir işleve sahiptir:

1) Siyasal İslâm bize ne tür bir gelecek öner
mektedir?

GÜZEL Siyasnl İslam’ın Geleceği

"Siyasal İslâm’ın Sonu” söy
lemlerinin bu ikili işlevi aynı 
zamanda Avrupamerkezci- 
liğin dolaylı yoldan haslaş
tırılmasını içermektedir. Fu- 

kuyama'nın 'Tarihin Sonu" 
tezinin benzeri bir biçimde 
Batımerkezciliğinin bir tah
kimini içerdiği düşünülürse 
"Siyasal İslâm’ın Sonu” soy- 

lemlerinin de benzen bir 
işlevi yerine getirdiği ko

layca farkedilebilir.

2) Siyasal Islâm’ın müslüman toplumlarda ne 
tür bir geleceği ya da sonu olabilir?

Kültürel Gelenek, Sahihlik Sorunu 
ve Siyasal İslâm

Siyasal Islâm ile kültürel Islâm arasında varsayılan 
ayrım, temelde siyasal Islâm’ın modern tabiatını 
izah etmek amacıyla gündeme getirilmektedir. Bu 
ayrım ayrıca din ile siyaset ilişkilerini yorumlarken 
siyasal Islâm’ın ister istemez maruz kaldığının id
dia edildiği otantisite sorunuyla da alakalıdır. Söz- 
konusu bu ayrıma göre yaşanmış dinsel tecrübeyi 
temsil eden kültürel Islâm, bir din olarak İslâm’ın 
sahih versiyonunun tamamını olmasa bile en azın
dan önemli bir bileşenini oluşturur. Buna karşın 
siyasal Islâm gerek mevcut siyasal iddia ve taleple
riyle gerekse yerleşik-geleneksel dini anlayışa yö
nelttiği köktenci eleştirilerle bir otantisite (sahih
lik) sorununu yaşamaktadır.

Otantisite sorunuyla ilgili olarak ilk elde söyle
nebilecek en temel şey otantisitenin otantisite-öte- 
si bir kriterinin olmadığıdır. Yaşanmışlık ve benze
ri kriterler bir şeyin, bir sürecin, bir yaklaşımın ya 
da bir görüşün otantikliğini garanti etmez. Doğru
nun hem kendisinin hem de yanlışın ölçütü oluşu 
gibi otantik olan da hem kendisinin hem de ino- 
tantik olanın ölçütüdür (Aktay 1998; Güzel 2000). 
Bu bağlamda kültürel Islâm’ın mı yoksa siyasal Is
lâm’ın mı sahih sayılması gerektiği hususu tartış
maya açıktır. Herhangi bir kültürel gelenekteki her 
türlü dönüşümü “bidat” olarak adlandırmaya gö
türür aksi tavır. Bu noktada bizce önemli olan bu 
tür dönüşümlerin mezkur kültürel gelenek tara
fından nasıl algılandığı, bu tür dönüşümlere o ge
leneğin kendisini nasıl uyarladığıdır. Haddi zatın
da bu uyarlanmaların meşruiyeti de sağlıklı bir 
kültürel gelenek içerisinde belirli bir sorgulama 
sürecinden geçirilerek kabul ya da reddedilir. Kül
türel Islâm, siyasal Islâm vb. kavramlaştırmaların 
ve ayrımların bile meşruiyetinin tartışmalı olduğu 
durumlarda sahihlik sorununa bu kavramsal hiye
rarşiler içinde çözüm aramaya çalışmak bizce bey
hude bir çabadır. Üstelik bu tür kavramsal hiyerar
şiler bazı politik angajmanların yedeğinde dile gel
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mekte/getirilmektedir. Siyasal İslâm söz konusu 
olduğunda onun bir otantisite sorunu yaşadığını 
ileri sürmek bu yüzden politik içerimlere sahip bir 
suçlama anlamını taşır. Kültürel İslâm’ın daha sa
hih sayılması politik açıdan bu argümanı dile geti
renlerin onu kabule ve takdire şayan buldukları, 
yani siyasal egemenlerin politik mücadelede bu 
kavramsal ayrım sayesinde bazı manipülasyonlara 
giriştikleri sonucuna ulaşmamızı kolaylaştırmak
tadır. Bu durumda kültürel İslâm da en az siyasal 
İslâm kadar siyasal oluşum ve iddialara açık ve si
yasal mücadelelerin kendisi aracılığıyla dile getiril
diği bir kavramdır. Kültürel İslâm da bu açıdan en 
az siyasal İslâm kadar politik bir inşadır ve bu ni
telikleriyle tartışılmalıdır (Aktay 1999).

Bu tartışmalar siyasal ile kültürel arasında her 
hangi bir geçirgenliği yasaklayıcı teorik konumla
rın kolay kolay benimsenmemesi gerektiğini bize 
hatırlatmaktadır. Elbette bu iki alan/kavram göre
ce bir özerkliğe sahiptirler; ancak, yine de bu 
özerklik hem kültürel taraftan hem de siyasal ta
raftan kolayca ihlal edilebilir bir özerkliktir. Bun
dan dolayı kültürel İslâm/siyasal Islâm ayrımında 
hangi unsurun sahih sayılması gerektiği hususu as
kıda bırakılmalıdır.

Bu sorunun ötesinde kültürel İslâm/siyasal İs
lâm ayrımı ya da karşıtlığının sosyolojik anlamda 
analitik kategoriler olarak da kolayca benimsene-

meyecek nitelikleri vardır. Bu türden kategoriler, 
büyük ölçüde, sosyolojinin siyasal mücadelelerde 
zannedildiği kadar yansız olmadığının bir delilidir. 
“Kategori oyunları” neticede siyasal oyunlardır 
(Aydın 1998).

Siyasal İslemesi Geleceği

Bu düzlemde siyasal İslâm’ın bize ne tür bir gele
cek önerdiğini sormak laik-batıcı bir bakış açısın
dan epey ironilc olsa gerektir. Çünkü laik-batıcı 
yaklaşım, siyasal İslâm’ı “geçmişin tortulaşmış bi
linci” olarak değerlendirmektedir. Bilhassa mo
dernleşme paradigmaları çerçevesinde bu yakla
şım siyasal İslâm’ın bize bir “gelecek” değil bir 
“geçmiş” önerdiğini düşünmektedir. Halbuki, çok 
iyi bilinmektedir ki bir geçmiş tasavvuru ya da yo
rumu olmaksızın bir gelecek tahayyül edilemez. 
Bu bağlamda her ütopyanın da haddi zatında bir 
nostalji boyutu taşıdığım vurgulamak gerekir. Si
yasal Islâmcı gelecek tasarımlarının nostaljik içeri
ği pekala bu nitelikleriyle birlikte düşünülebilir. 
Üstelik siyasal İslâm geçmişi salt bir geçmiş olma 
nokta-i nazarından ele almayı reddetmekte, onun 
halen süregelen etkilerini olumlu ya da olumsuz 
bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekliliğini ıs
rarla savunmakta, hatta kendisini bu muhasebenin 
önemli bir usuru olarak algılamaktadır görebildi
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ğimiz kadarıyla. Siyasal İslâm’ın önerdiği geleceği 
kabullenmek ya da reddetmek neticede pür “siya
sal” bir karardır ve bütün siyasal kararlar gibi ele 
alınmayı haketmektedir. Siyasal Islâm’ın “geçmişin 
tortulaşmış bilinci” olduğu varsayımı siyasal Is- 
lâmcılığı yanlış değerlendirmenin bir ürünüdür. 
Bu varsayım aynı zamanda dayandığı temellerle de 
çelişkiye düşmektedir. Siyasal İslâm geçmişin değil 
şimdinin bir oluşumudur. Siyasal İslâm’ın mo
dernliği onun geçmişe ait bir olgu değil bugüne ait 
bir olgu olduğu tesbiti üzerine bina edilmektedir 
çünkü. Öyleyse o geçmişi düşünürken bile bugünü 
düşünmenin, bugün için geçmişi düşünmenin 
farklı bir yolunu oluşturmaktadır. Siyasal İslâm’ın 
günümüzdeki politik gerçekliği ele alış tarzı onun 
ne tür bir gelecek önerdiğinin de ipuçlarını bize 
sunmaktadır denebilir. Bu doğrudur. Ancak siyasal 
İslâm’ın bize bir geçmiş önerdiği yanlış sonucu 
çıkmaz bu doğrudan.

Ayrıca İslâm’ı merkeze alan siyasal talep ve ar
zuların bir toplamı olarak siyasal İslâm’ın kendi 
geleceği de onun “geçmişin tortulaşmış bilinci” ol
duğu varsayımı eşliğinde bir “geleceksizlik” olarak 
tasvir edilir. Böylelikle hem söz konusu siyasal ta
lep ve arzuların üstü ucuz bir biçimde örtülmüş 
olur, hem de doğrudan bu tür siyasal iddia, talep 
ve arzuları dile getirmenin gayrı meşru ve tarih-dı- 
şı olarak lanse edilmesinin yolu açılmış olur. “Siya
sal İslâm’ın Sonu” söylemlerinin bu ikili işlevi aynı 
zamanda Avrupamerkezciliğin dolaylı yoldan hak- 
lılaştırılmasmı içermektedir. Fulcuyama’nm “Tari
hin Sonu” tezinin benzeri bir biçimde Batımerkez- 
ciliğinin bir tahkimini içerdiği (Canatan 1994) dü
şünülürse “Siyasal İslâm’ın Sonu” söylemlerinin 
de benzeri bir işlevi yerine getirdiği kolayca farke- 
dilebilir. Çünkü siyasal İslâm’ın gündemleşmesi 
sürecinin Avrupamerkezciliğin giderimiyle ilişkili 
olduğu iyi bilinmektedir (Sayyid 2000).

Bu işlevin yamsıra hakikaten siyasal İslâm’ın 
bir “son”undan bahsetmek mümkün müdür? Bir 
şeyin “son’undan nasıl ve hangi anlamlarda bah
setmek doğru olur? Son kategorisinin herhangi bir 
söyleme eklemlenişinin bilindiği gibi dört farklı 
biçimi vardır: 1) Sonundan bahsedilen şey kendi 
telosuna erişmiş, nihai amacına ulaşmıştır. 2) Di-

yalektik bağlamda aşılmış, bir üst düzeyde başka 
bir şey tarafından kapsanmıştır. 3) O şey kendi “sı
mışına erişmiştir. 4) Bütün iddia ve içeriği boşal
mış, onlardan geriye hiçbir şey kalmamıştır (Lac- 
lau 1997). Rahatlıkla ileri sürülebileceği gibi bu 
dört anlamda da siyasal İslâm’ın sonundan bahset
mek anlamsızdır. Öyleyse siyasal İslâm’ın sonu 
söylemleri nesnel, yansız bir tesbitin ürünü değil 
gene siyasal saiklerle ön plana çıkarılmaya çalışılan 
bir şeydir. Sözgelimi Fransız oryantalist Olivier 
Roy, “siyasal İslâm’ın iflasından” bahsettiği zaman 
amaçladığı şey İslâmi tehditle karşı karşıyalığın 
psikolojik tedirginliği içinde olan Batıyı bu açıdan 
teskin etmeye çalışmaktır (Güzel 1996). Yani siya
sal İslâm’ın sonu söylemleri doğrudan siyasal İs
lâm’ın bizatihi kendisi ile ilgili bir söylem olmak
tan çok, onunla şu ya da bu şekilde (ama mutlaka 
bir şekilde) ilişki içinde olan diğer söylemsel ve si
yasal formasyonların arzu ve iştihalarınm ufku da
hilinde bir anlam kazanmaktadırlar. Bu son söy
lemleri sayesinde siyasal İslânıcılığa meyleden ya 
da meyledebilecek olan müslüman kitlelere bir 
uyarıda bulunulmaya çalışılmaktadır. Bu, siyasal 
bir uyarıdır ve her siyasal tavır gibi doğrudan siya
sal bir tavırla cevaplandırılmalıdır. Siyasal İslâm’ın 
müslüman toplumlarındaki serencamı ve geleceği
ni de hiç kuşkusuz bu türden siyasal ve söylemsel 
mücadeleler tayin edecektir. s
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Abdurrahman Arslan:

“Çok Ciddi Bir Zihinsel
Travma Yaşıyoruz

Röportaj: Veli Kahraman

Veli Kahraman: Sayın Abdurrahman Arslan, 
bugün özelde Türkiye müslümanları, genelde 
dünya müslümanları uluslararası sistem ya da glo
bal sistem karşısında nerede duruyorlar? Ya da 
müslümanlar nereye gidiyorlar?

Abdurrahman Arslan: Türkiye özelinde konu
şursak, görüldüğü kadarıyla müslümanlar hakim 
ideolojinin öngördüğü merkeze çekilmeye zorlan- 
maktalar. Bu sağlandığında bir “rahatlama” getir
mesi mümkündür. Ancak rahatlamanın konjonk- 
türel olacağı söylenebilir; hakim süreç, baskılı yada 
baskısız, devam edecektir. Yapılmakta olan müslü- 
manları hayatın üç önemli faaliyet alanından 
ayıklamaya yönelik görünmektedir; siyasetten, 
üniversiteden, ekonomik hayattan. Bir başka ifade 
ile, ekonomik alan yeni bir faktör olsa da, İlmiye
den, seyfiyeden ve kalemiyeden. Zira Osmanlı dev
let anlayışında da bu üç alan temel sayılmıştır. 
Şimdi iktidar anlayışı bağlanımda aynı mantığın 
devamı olan Cumhuriyet de bu üç alandan müslü- 
manları ayıklayarak kendini müslümanlar karşı
sında güvenceye alacağına inanmaktadır. İlci ku
tuplu dünyanın bahşettiği imkanlardan sonra ilk 
defa devlet, müslümanları kesin olarak dışlamaya 
karar vermiş durumdadır.

Öte yandan dünya genelinde ise; globalizmin 
müslüman dünyayı kendi bünyesme nasıl katacağı 
hususunda müşkülat çekmekte olduğu söylenebi
lir. Müslüman ülkeler arasında oluşabilecek birlik
teliklerden rahatsız olurken Avrupa’nın birlik hali
ne gelmesini teşvik etmektedir. Ümmetçi olmak ile 
olmamak, globalizm için önemli bir kriter duru
muna gelmiştir. İslam protestanlaştırüabilirse üm
metçiliğin kırılabileceği düşünülebilir küresel siya
set dünyasında; şimdilik, İslam’ın idealleri de buna 
imkan vermemektedir diyebiliriz. Burada olması 
gereken yakın ilişki imkanlarının kurulmasıdır. 19 
ve 20. yüzyıllar müslümanlarm parçalanış dönem
leri oldu; ve yeteri kadar parçalandık. Üstelik bu 
parçalanmalar neticesinde küçümsenmeyecek de
neyimler kazandık; ama kazançlı çıktığımızı söyle
mek oldukça zordur. Şimdiden sonra birleşmeyi 
mümkün kılacak öncelikle bilgiyi inşa etmek ge
rekmektedir. Batı birleşirken müslüman dünyanın 
parçalanmış kalması tarihe ters düşmektedir.

Artık yeter; müslümanları yüzyıllardır kullan
dılar ve kullanıyorlar. Komünizmin olduğu za
manda “yeşil kuşak”la müslümanlar kullanıldı. Bu 
bütün İslam coğrafyası için geçerli bir şey. Malez
ya, Afganistan, Pakistan’da, Tunus’ta hep aynı şey; 
Endonezya’da Sukarno komünistleri temizliyorum
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diye bir gecede 25 bin insanı katletti. Bugün geli
nen noktayı görüyoruz Endonezya’da.

Kahraman: Sayın Arslan, bugün Türkiye’de bir 
nüfuz kavgası var. Kimine göre, Batılı değerleri, li- 
beral-laik değerleri savunanlarla İslamcılar arasın
daki iktidar kavgası bu. Türkiye’deki temel anlaş
mazlık konusu nedir? Sizce kavganın özünde ne 
var?

Arslan: Doğrusu bu anlaşmazlığın müslüman- 
lar cihetinden bir tarafında iktidara yönelik bir bo
yut bulunmaktadır. Ama bu yeni bir olay da sayıl
maz. Osmanlı’nın en azından son üçyü'z yılı müs- 
ltimanların iktidarı sayılamaz. Olsa olsa ahaliyi 
birbirine kırdırarak Osmanlı saltanatını korumuş
tur denebilir. Bunu söylemek Osmanlı’yı kötüle
mek demek değildir; elbette iyi dönemler de ol
muştur. Çürümüş bir toplumsallık hali bulmakta
yız; o dönemden bize çok ta iyi bir siyasal ve kül
türel miras kaldığını söylemek zordur. Ama ka
nımca Osmanlı’nm iktidar mantığı hâlâ, günü
müzde de devam etmektedir sanırım. Bu anlayış 
700. yılında hâlâ devam etmek niyetinde görün

mesine rağmen çö-

ARSLAN Zihinsel Travma Yasıyoruz

ğine inanıyorum, en azından ümidim o.
Evet, müslümanlar cihetinden meselenin bi

rinci yönü bir “iktidar sorunu’âm. İktidar /siyaset 
ve İslam dinini birbirlerinden ayırarak konuşmu
yorum. Değişmekte olan bir toplumda, kurucu de
ğerlerin neler olacağı hususunda bir anlaşmazlık 
olduğu gerçektir ve söz konusu değişime; bu deği
şimin adını İslam koymadığı halde, İslam’dan bu 
değişime bir meşruiyet temeli oluşturması isten
mektedir. İslam’la meşruluk kazanmamış bir deği
şim köksüz kalmak gibi bir durumla karşı karşıya 
bulunmaktadır. Bugün bütün müslümanların 
modernleşmeyle problemleri vardır. Bu genel bir 
durum; batı bugün gerçekten bilincimizi parçala
mış durumdadır. Sadece bizim de değil, Hindula- 
rın da, Taocu’larm da durumu aynıdır.

Sudanlı müslüman düşünür Turabi’nin dediği 
gibi, müslüman dünya kıblesini arıyor. Evet, kıble
mizi arıyoruz; güzel bir teşhis. Neyin doğru, neyin 
yanlış; neyin kalıcı, neyin aktüel olduğunu bilmi
yoruz artık. Birçok önemli meseleyi yanlış zemin
lerde tartışıyoruz. Cemaatle sivil toplumu birbirle
rine muadil olarak görüyoruz. Mesela kadın-erkek 
ilişkilerini feminist bir bağlam içinde İslam adına 
tartışıyoruz. Feminist taleple eşitlik temelinde tar
tışma yapıyoruz, ama adalet temelinde nedense 
meseleyi hiç tartışamadık. Bu zihnen çözülmüşlü
ğümüzün, bize ait arşimet noktalarının kayboldu
ğunun ifadesidir. Oysa müslümanların bugün sığı
nabilecekleri cami de yok; sadece aileleri vardır. 
Onu bile kendi ellerimizle çözdüğümüzün farkın
da değiliz. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de 
üzerimizde “globalizmin” yaptığı hesaplar bulun
maktadır. Adamlar çocuklarımızı İslam’dan uzak
laştırmak istiyorlar, müslüman ne yapıyor; “aptal 
kutusu” dedikleri televizyonun başında tartışmala
rı izleyerek meselelerini çözebileceğini sanıyor.

Kahraman: Turabî “kıblemizi arıyoruz” der
ken; müslümanların “zihin bulanıklığına”mı işaret 
ediyor? Yani zihin bulanık olunca, müslüman 
kimliği de flülaşıyor. Müslümanlar bugün şaşkın, 
müzebzeb; ne o, ne bu! Böyle olunca, sosyal ilişki
ler de, aile de, yapılanmalar da çarpık zemin üze
rinde şekilleniyor. Şöyle diyebilir miyiz: Müslü-
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manlar, bugünün dünyasında “inandıkları gibi ya
şamayı” başaramayınca, “yaşadıkları gibi inanma
ya” yani Batı’nm dayattığı şartlara intibak etmeye, 
global değerlere inanmaya, globalizme uyum sağ
lamaya başlıyorlar. Öyle mi?

Arslan: Öyle değil mi peki? Öyle olmadık mı? 
Belki batılı değerlerle pek tanışmayan veya yeni ta
nışmaya başlayan bazı müslüman ülkeler için bu 
söz konusu edilmeyebilir; çünkü onlar bu değer
lerle daha yeni tanışıyor ve çözülüyorlar. Ama biz 
modern değerleri, modern emtiayı yeterince tü
kettik, içselleştirdik; hayatımızın önemli parçaları 
haline getirdik; şehirlerimizi, evlerimizi, hayatımı
zı onlara göre tanzim ettik.

Belki yanlış olan şuydu; bütün bunları yapar
ken müslüman olmaklığımızı, değişmeyeceğimi
zin, yani kıblemizi kaybetmeyeceğimizin güvence
si olarak gördük. Oysa müslüman olmakla, müslü
man bir bilince sahip olmak aynı şey midir? Ger
çekten müslüman olmak, aynı zamanda müslü- 
manca düşünen, müslüman bir zihne sahip olmak 
anlamına gelmekte midir? Tabi burada müslüman 
zihin derken ona yüklediğimiz anlam nedir? Müs
lüman zihin taşıdığı özelliği nasıl tezahür ettirir? 
Bunlar yeni baştan tartışılmalıdır.

Dün böyle bir meselemiz olmamış olabilir; 
ama bugün öyle değil artık. Müslüman oldukça 
modern yani fazlaca rasyonel olarak düşünmekte
dir. “Ben müslümanım” demekte, ama düşüncesiy
le hayat biçimiyle, önüne koyduğu geleceğe ilişkin 
idealleriyle büyük nisbette İslam’mkilerle uzak bir 
yerlerde bulunmaktadır. Bu çok ciddi bir travma
dır bence. Müslüman için İslam’ı yaşamayı sorun 
haline getiren ne olduğu üzerinde ciddiyetle dur
malı, tartışmalıyız. Bir şeyi “İslâmî” kılan nedir; 
veya “İslâmî” dediğimiz şeye biz nasıl bir içerik ka
tıyoruz/katmaktayız; nasıl bir anlam yükliiyoruz? 
Bunu tartışmalıyız.

Kahraman: Burada, Mark Juergensmeyer’in 
önceki sayımızda yayımladığımız yazısında (Yeni 
Soğuk Savaş) ifade ettiği şey hatırıma geldi. Diyor
du ki, “Dinî nasyonalistlerle (köktendincilerle) 
birlikte yaşamamızı imkansız kılacak şeylerin bir

listesini çıkarırsak, bu liste hayli kabarık olacak: 
Amerika’yı şeytan olarak görmeleri, Batı medeni
yetine düşman olmaları, global değerlere karşı ila
hi olanı dayatmaları... Bu takdirde bir arada ola
mayız.” Şimdi, globalizmin bize, müslümanlara 
dayattığı ve bizim
karşı ç ık m a m ız ---------------------
gereken değerler 
nelerdir? Asla ta
viz vermeyip sa
vunmamız gere
ken değerler ne
lerdir?

Batılı mantığın meseleyi or
taya nassl koyduğu ve gör
düğü önemlidir. Batı kendi
sine itiraz eden her şeyi ça
tışmacı bir odak olarak algı
lamaktadır. Çünkü bu mantık 
tarih içinde kendi dışındaki 
dünyaya Ski tercih sunmuş
tur her zaman; ya asimilas
yon ya da eliminasyon. Ya 
Batı'ya benzeyeceksiniz ya 
da Batı'nsn gücü ve zoruyla 
saf dışı bırakılacak, zararsız 
hale getirileceksiniz. Başka 
alternatif bırakılmıyor.

Arslan: Galiba 
biz daha işin ba
şındayız. Mesela, 
globalizm nedir?
Bunu tanımlaya
biliyor muyuz; 
ama, demin söyle
diğim gibi, müs- 
lümanca. Globa
lizm sadece bir 
üretim biçiminin 
bütün dünyaya 
hakim olması mı
dır? Ya da bilginin
belirli bir b iç im i- ---------------------
nin, üretilen emti
aların dünya çapında sirkülasyonu mudur? Tekno
lojik bir süreç midir; ortak bir yönetim/yönetilme 
biçimine ulaşmak mıdır? Yoksa insanların belirli 
bir düşünce/hayat biçimine katılması mıdır? Yine 
acaba globalizm belirli bir egemenlik biçimi içeri
yor mu? Yoksa çok masum, nötr bir şey midir? Bu 
soruların cevabı yok. Ne olduğu anlaşıldığında an
cak ne yapılması gerektiğine karar verilebilir, de
nirse de biraz geç kalmış olacağız her zamanki gi
bi. Fakat aktüelliğin sıradanlığına teslim olmuşuz, 
ondan.

Ama burada şu gerçeği de ifade etmemiz ge
rekmektedir; baskı altına alındık, bundan dolayı 
da global olarak tanımlanmış değerleri de savunur 
hale geldik; üstelik bu değerlerle de özdeşleştik. Fa

I
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kat kabul edelim ki burada makyavelist bir ahlakla 
karşı karşıyayız; baskıdan kurtulmanın aracı ola
rak bunlara sarılıyoruz. Müslüman böyle bir ahla
kın talibi olmamalıdır.

Kahraman: Bununla ilgili bir şey sorabilir mi
yim? Şimdi, Batılı değerlerin şekillendirdiği bir ze
min var orta yerde. Müslümanlar da bu zeminde 
yaşıyorlar. Ve kendilerine ait de değerleri, teorik 
bilgileri var. Bu değerlerini, teorik bilgilerini bu in
şa edilmiş zemin üzerinde realize etmeye 
çalışıyorlar. Ama zemin başkalarının 
inşa ettiği bir zemin olduğu için, 
sizin kendinize ait değerlerinizi 
bu sistem içinde yaşanılır kılma
mız mümkün olmuyor. Müslü
manların içine düştüğü bu
nalımın nirengi noktası 
burası mı?

ARSLAN Zihinsel Travma Yaşıyoruz

Arslan: Sanıyorum 
meselenin özü büyük 
nisbette burada yoğun
laşmaktadır. Yani bura
da İslam’ın bütün de
ğerlerini, kavramlarını, 
ideallerini, hatta daha 
da önemlisi İslam’ın 
muhkemlerini bile, baş
ka bir dünya görüşünün 
var ettiği bağlam içine 
taşıyoruz. Onları orada 
düşünüyor, orada anlamaya ve anlamlandırmaya 
çalışıyoruz; sonradan orada yeniden inşa etmeye 
çalışıyoruz. Görünüşte, formel olarak, evet biz İs- 
lami bir faaliyet içindeyiz. Ama gerçekten o bağ
lam dünyası İslam’a ait olmadığından bizim İsla
m’ı anlama biçimimizi belirlemekte; onun öngör
düğü şekilde İslam’ı anlama ve hayata geçirmemi
zi sağlamaktadır. Dolayısı ile her inşa İslam’a ait 
olmayan; ama müslümanm ellerinde vücut bul
muş fakat müslümam İslam’dan uzaklaştıran bir 
inşa, entellektüel bir inşa haline dönüşmektedir.

İslam’ın değerlerini, ideallerini, hükümlerini 
yine İslam’ın öngördüğü bağlam içinde düşünme

li, anlamaya çalışmalıyız. Hakikati kendi geleneği 
içinde anlamaya çalışmak ancak hayatı değiştirme
ye imkan verebilir. Zaten bizim “müslümanca dü
şünmek” dediğimiz de budur. Yoksa İslam’ın kav
ramlarını, ilkelerini -istatistikî veriler gibi- alıp her 
istediğimiz yerde kullanmak değil. Sorun bu kav
ramların dünyası içindeki İslami bağlamı yakala
maktır.

Aslında eğer sağlam bir İslami entellektüel ze
minimiz olsaydı; bazı batılı kavramları da alıp o 
bağlamın içinde inşa için kullanmak mümkündür.

Hiç te problem olmazdı. Kültürler, bilgiler hiç te 
birbirlerinden yalıtılması mümkün şeyler de

ğildir. Kendi bağlamınızın içine aldığınız za
man, onun anlam dünyasına müdahalede 

bulunmuş olursunuz; onu kendi anlam 
dünyanız için yeniden inşa eder, 

dönüştürürsünüz. Dünyadan 
soyutlanmak mümkün 

mü? İslam’ın hiçbir za
man böyle bir ideali ol
mamıştır; İslam saflık ve 
homojenlik arayan bil
din değildir. Bunları ara
yan Hıristiyan dini ve 
batı düşüncesidir. Bir fi
kir, hayat sistemi haline 
gelecekse, belli ilişkiler 
içinde olması doğaldır.

Dolayısı ile buradaki 
sorun müslümanm zi

hinsel yapısı ile ilgili bu
lunmaktadır. Mesela İslam’ın eşitlikçi/eşitleştirici 
bir din olduğunu savunamayız. Allah’a şükür ki 
eşitlikçi değil. Eşitlikçiliğin toplumsal dünyamızı 
ve insanoğlunu nasıl bir noktaya getirdiğini mo
dern dünyada gördük. Bütün elmaları, armutları, 
dişileri, erkekleri, siyahları, beyazları aynı kalıbın 
içine döktük, belli bir tipe dönüştürdük, kategori- 
ze ettik. Şimdilerde batıda kimlik krizinin, farklı 
kimlik taleplerinin ortaya çıkmasının nedeni bu
dur. Oraya işçi olarak giden müslüman veya müs- 
lüman olmayanlardan dolayı bu mesele ortaya çık
mış değil, ama tartışmanın onlara da faydası ol
muştur elbette. Batı’nın kendi içinde, kendine ait
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bir kimlik tartışmasıdır bu. Ha, bu arada “müslü- 
manlarla nasıl birlikte olabilirim veya olamam” di
ye bir tehdit algılaması vardır. Yani batı, post-mo- 
dern süreçte statükocu ve pasif bir görüşün temsil
cisi olarak, İslam’ın aktif kimliğini kaçınılmaz ola
rak kendine bir tehdit olarak görmeye başladı. 
Ama bunu da öncelikle batılı mantığın bir saplan
tısı olarak görmek gerekmektedir. O beni öyle gö
rüyorsa, ne yapabilirim. Batılı mantığın özelliği 
bu; kendisinin dışmdakini/karşıtını her zaman bir 
tehdit aracı olarak görmektedir.

Kanımca müslümanlarm kimlik 
meselesini savunmacı bir yaklaşım 
içinde tartışmanın müslümanlara 
bir faydası yok.

Kahraman: Peki, Sayın
Arslan, bizdeki aydın taife
nin, mesela bir “kurban”ı 
tartışır hale gelmesi sizce 
böyle bir zeminle irti
batlı mı?

Aslan: Evet, de
min sözünü ettiğim 
“bağlam” meselesidir 
bu. Bu bağlam çözül
mesi sonrasında artık 
müslümanlarm 1400 
yıldan beri yapmakta ol 
dukları bir çok şey kendi
lerine tuhaf gelmeye başla
mıştır. Batılı bağlam içine taşınarak orada değer
lendirilmektedir kurban. Burada da tipik batılı du
alité yüklü mantığı görmekteyiz. Batılı insan kan 
görmeyi sevmez, ama süper marketleri etlerle do
ludur. Bunu sadece et kesmenin yöntemine indir
gemek de mümkün değildir. Hem et yemek, hem 
de hayvan kesmeye karşı çıkmak tutarlı değil. Fa
kat bence kurbanın kesilmesinden önce, kurbanlık 
hayvanın genlerine müdahale sonucu elde edilmiş 
ve insan gücünün kontrole yetmediği bu yeni “ya
ratığa” ve onu var eden bu müdahele biçimine iti
raz etmek gerekmektedir. Bu, tarihte ilk defa olan 
bir müdahale biçimidir ve fıtrata yönelik bir mü

dahaledir. Kurbandan önce, insanlığı ilgilendiren 
önemli mesele budur.

Kahraman: Şöyle diyebilir miyiz? Aslında kur
ban toplumsal bir ibadet. Batıcı sistem, toplumsal 
hayatı düzenleyen ilahi düşünce sistemine cephe
den saldırmayı göze alamadığı için, onun unsurla
rından biri olan kurban üzerinden bu savaşı yürü
tüyor. Yani Batı, galiba şunu söylüyor: Ben akıl 
(modern akıl) temeline dayalı bir sistem inşa et

tim. Siz vahy temelli bir takım projeleri getirip 
de teklif edemezsiniz. Esasen toplumu yö

netmeye ilişkin sizin bir teklifiniz de 
olamaz; böyle bir hakkınız yok.

Böyle bir tavır karşısında bizim bo
calamamız, krizin nedenlerinden biri 
mi? Mesela dün iktidar talebi olan, ama 

bugün bunlardan vazgeçen, vazgeçi- 
rilen bir din anlayışıyla, tanımıyla 

karşı karşıyayız. Müslümanlar da 
sanki bunu kabullenmiş gibi. 
Korkularından dolayı belki.

Bu bir kriz değil mi?

Arslan: Talepteki 
dönüşümün sadece 
korkudan olduğuna 
inanmıyorum. Kanım
ca daha tehlikeli olan 
bu zihinsel dönüşü- 

' : ■ miin kendisidir. Artık 
müslüman zihinler de 

bunu rasyonel bulmamaktalar. Bir başka ifadeyle 
geçmişten beri var olup gelen Islami talepler müs
lüman zihin için artık irrasyonel talepler olarak al
gılanmaktadır. Hayatın gerçekleri ile onlar ilişki- 
lendirilemiyor. Bu da zihinsel dönüşümün getirdi
ği bir hasıladır. İslami taleplerin havada kaldığı, 
gerçeklerle örtüşmediği düşünülüyor. Müslüman 
zihin yaşadığı hayatın gerçekliğinden hareket ede
rek bakıyor olaya. Bu akıl artık vahiyi kendisi için 
birincil referans kaynağı olmaktan çok, onu ikincil 
sıralarda düşünüyor.

Şimdi modern siyasi düşüncenin başka bir 
özelliğine de değinmek lazım. Bu düşünme biçimi,

Zihinsel Travma Yasıyoruz ARSLAN
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toplum pojesi; kişinin kendi elleriyle gerçekleştir
diği bir çok şeyi; seremoniyi, kutlamaları onun 
elinden alıp yine onun adına kurumlaştırmak is

ter. Zira onları çö
zülmeleri gereken 
sorunlar olarak gö
rür; ve sorunları da 
kurumlar aracılığı ile 
çözer. Dolayısı ile, 
mesela müslümanla- 
rın kurban kesmele
ri (kurbanın alınma
sı, satılması, kesilme
si) sorun olarak gö
rülerek, belli kurum
lar, bilhassa vakıflar 
değil, kapitalizmin 
kurumlan ile çözü
me kavuşturulabilir. 
Süper marketler bu 
iş için beklemededir
ler. Herkes kurbanı
nı süpermarketler
den alıp oralarda 
kestirdiğinde, yani 
“kurban kesme” ka
pitalizme kurban 
edildiğinde muhte
melen bu “vahşet” 

edebiyatı da gündeme gelmeyecektir. Gelmesi ha
linde de serbest ticaretin mantığı ile çatışacaktır.

Kahraman: Peki, 28 Şubat süreci sözünü ettiği
miz kimlik sorununu nasıl etkiledi? Ya da şöyle so
ralım: Bu süreç, postmodern bir kimlik inşa etti 
mi?

Arslan: Bir kere Türkiye’de olup bitenleri, Tür
kiye’nin kendi iç dinamikleri ya da sadece dış dina
miklerle açıklamak mümkün değildir. Kanımca 28 
Şubat, globalizmin İslam dünyasına yönelik talep
lerinin somut bir ifadesidir. Fakat kanımca bir 
başka hususa da değinmek gerekmektedir. NA- 
TO’nun İslam’ı düşman kategorisine alması ile, 28 
Şubat’ı NATO’lu generallerden -özellikle onun

ARSLAN Zihinsel Tıavına Yasıyoruz

Clinton'un mecliste 
(TBMM) söylediği şeyler 

önemli ve anlamlıdır. Ger
çekten de Türkiye’deki 

müslümanların vereceği 
kararın globalizm’in işini ne 
kadar kolaylaştıracağı ve
ya zorlaştıracağı görüle

cektir. Zira globalizme kül
türel, bilgi ve ideolojik 

düzeyde ciddî direniş gös
teren sadece İslam’dır ve 
İslam dünyasıdır. Burada 

tarihsel mirasından dolayı 
deneyimin odak noktasını 
Türkiye oluşturmaktadır.

Amerikalı generallerinden- ilgisiz düşünüp değer
lendirmek bir hayli zordur. Globalizmin “Polis gü
cü” olmaya hazırlanan NATO’nun bu çeşit sorum
luluklarda payının olması çok yadırgatıcı sayılma
malıdır. Dolayısı ile globalizmin öngördüğü süreç
lerde gerekirse her müslüman ülkenin bir 28 Şu
batı olacağa benzemektedir. Bunun formu veya 
mahiyeti farklılık taşıyabilir, mesela Cezayir ve Pa
kistan’da olduğu gibi.

Burada ilk bakışta gördüğümüz şey; 28 Şu- 
bat’ııı baskıyla müslümanları “merkeze” çekmesidir; 
ama müslüman zihinlerin çözülüşünün bu süreç
lerle başlamadığı kanısındayım. Bu zihnin arka- 
planma baktığımızıda ÖzaPla birlikte başlayan, fa
kat bilhassa sosyalist blokun çökmesiyle beraber 
çözülme derinleşmiştir. Dolayısı ile eğer bugün 
müslüman zihinlerde çözülme olmuşsa bunu 1990 
sonrası tecrübeyle ilintilendirmemiz gerekmekte
dir. Ve tabii ki gelmekte olan Post-modern siyasal/ 
toplumsal düşünceyle de alakalıdır.

Baskı dönemleri sadece susturmayla neticele
nebilir ve illa da bir çözülme getirmeyebilir. Ama 
bugün ciddi bir çözülme vardır, gerçekten. Bu, 
baskı dönemi olmasaydı da olacaktı. Çünkü biz 
müslümanlar, içselleştirdiğimiz modern değerleri, 
hayatımızı anlamlandırmak üzere yeni kullanmaya 
başlamış durumdayız. Çözülme bununla gelmek
tedir. Fakat burada kanımca önemli olan bir başka 
boyutu da müşahhas hale getirmek zorundayız. 28 
Şubat sürecinde hedef alman İslam, süreci başla
tanların hesap etmedikleri bir netice doğurmuştur.
O da, dar bir çevre dışında pek bilinmeyen hakim 
ve gizli iktidar gücünün toplumsal düzeyde kendi
sini görünür kılmak mecburiyetinde kalmış olma
sıdır. Bu baskıyı yaratan güç şimdiye kadar top
lumsal düzeyde kendini bu nisbette somut olarak 
ifade etmemişti diyebiliriz. Askeri ihtilal dönemle
rini kastetmiyorum. Bu toplumun damarlarında 
var olan böyle bir gücün ortaya çıkmış olması 
önemli gelişmedir. Bu da cumhuriyet idaresinde 
yaşadığını düşünen insanların, siyasal rejime ne 
kadar müdahil olabileceklerine dair bize ipucu 
vermektedir. Dolayısı ile 1960’lardan beri uygula
nan demokrasi deneyiminin gerçekten ne kadar 
demokrasi olup olmadığı burada ortaya çıkmakta
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dır. Siyasal düzlemde de Refah/Fazilet partisinin 
her şeye rağmen, bu gizli gücün kendini müşahhas 
hale getirmesine vesile olması da bence çok önem
lidir. Eğer Rcfahyol iktidarı biraz daha uzamış ol
saydı, mevcut gücün kendisini daha somut bir şe
kilde ortaya koyma mecburiyeti hasıl olacaktı İd, 
bu Türkiye’nin demokrasi deneyimi açısından da
ha verimli olacaktı denebilir.

Kahraman: Müslümanların bir değişim talebi, 
toplumsal yapıya ilişkin bir takım önerileri var. 
Sistemle aralarındaki sorunun kaynağı bu 
mu?

Arslan: İslam coğrafyasında değişim 
talebinde bulunan ve bunu uygulamak 
isteyen toplumsal güç sadece müsliı- 
manlardır. Gerçekten de bugün deği
şime öncülük edebilecek güçlerin 
müslümanlar olduğu görül
mektedir, ideolojik düz
lemde. Ayrıca Ortadoğu’da 
hakim fakat ciddi sıkıntı
lar içinde bulunan siyasal 
yapılanmaların/iktidarla
rın, uluslararası sistem 
için de bir sorun haline 
geldikleri görülmektedir.
I. ve II dünya savaşları so
nunda kurulan devletlerin 
“çağdışı” kaldığı ve globa- 
lizm açısından değişmesi 
gereken bu yapılanmaları 
sadece müslümanların değiştirebilecekleri açıkça 
görülmektedir. Bu ülkelerdeki köhneleşmiş rejim
leri değiştirebilecek toplumsal enerji sadece müs- 
lümanlarda bulunmaktadır. Ama tek şartı vardır 
bunun; yapılacak değişiklik globalizmin öngördü
ğü doğrultuda ve ona biçtiği rol kapsamında ol
malıdır. Ama ne var ki bu değişimin oryantasyonu 
şimdilik kısmen belirsizlik taşıdığından, global si
yaset bundan tedirginlik duymaktadır. Sebebine 
gelince; değişimi sağlayacak müslümanlara global
leşmenin sahipleri güvenmemektedirler. Yani deği
şimi sağlayacak müslümanların taşıdığı îslami an

layışın törpülenmesi, bir balcıma reforme edilmesi 
gerekmektedir. Onların, bazı taleplerinden vazgeç
meleri gerekmektedir. Hatta iktidar olduklarında 
bu daha da önem kazanacaktır.

Kahraman: Yanılmıyorsam, Graham Fuller de 
tam bunu söylüyor. Diyor ki; “Bugün İslam dünya
sındaki fosilleşmiş, dinazorlaşmış siyasa] rejimlere 
karşı, değişim talepleri olan, o dinamizme sahip 
olanlar müslümanlardır. O halde gelin bunları tör
püleyip adam edelim. Arzuladığımız değişimi de 

bunlar eliyle gerçekleştirelim.”
Aşağı yukarı bunu söylüyor.

Arslan: Kanımca işte bu 
törpülemenin, İslam coğrafya
sındaki pilot bölgesi olarak Tür
kiye seçilmiştir. Türkiye’nin 

İslam dünyasına tarihten ge- 
p  tirdiği birikim ve miras sa-
y yesinde bu örnekliği yapabi

leceğine inanılmaktadır. Bu 
f:. da kabul edilebilir temelleri

olan bir örnekliktir. Kanım- 
; ca Clinton’un mecliste
| (TBMM) söylediği şeyler
p  önemli ve anlamlıdır. Ger-
I  çekten de Türkiye’deki mü-
'{ slümanların vereceği kara-
f rın globalizm’in işini ne ka-
I  dar kolaylaştıracağı veya
p zorlaştıracağı görülecektir.

Zira globalizme kültürel, 
bilgi ve ideolojik düzeyde ciddi direniş gösteren 
sadece İslam’dır ve İslam dünyasıdır. Burada tarih
sel mirasından dolayı deneyimin odak noktasını 
Türkiye oluşturmaktadır.

Bana göre Amerika, Huntington’un kehaneti
nin doğru olabileceğine inanmaktadır. Onun bü
tün çabası kehanetin öngördüğü neticeye varma
ması içindir. Yani öngörülen sonuca ulaşmak için 
mevcut şartları ona göre ayarlamaya çalışmaktadır.
Batılılar müslümanların güç bulduklarında batı ile 
çatışacaklarını öngörmektedirler. Oysa bu bir ya
nılgıdır; çatışma zorunlu değildir. Fakat batılı
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ARSLAN Zihinsel Tmvııuı Yasıyoruz

mantık böyle düşünüyor. Çünkü bu mantık gere
ğince batı uygarlığına itiraz eden onunla çatışma
yı göze almış demek olmaktadır. Problem burada 
İslam veya Hinduizm, Taoizm’le değil, batıyla ilgi
lidir. Burada miislüman aydının özür dileyici bir 
tavır takınmasına gerek yok. Zira onların ne söyle
diği önemli değildir. Batılı mantığın meseleyi orta
ya nasıl koyduğu ve gördüğü önemlidir. Batı ken
disine itiraz eden her şeyi çatışmacı bir odak ola
rak algılamaktadır. Çünkü bu mantık tarih içinde 
kendi dışındaki dünyaya iki tercih sunmuştur her 
zaman; ya asimilasyon ya da eliminasyon. Ya ba
tı ya benzeyeceksiniz ya da batının gücü ve zoruy
la saf dışı bırakılacak, zararsız hale getirileceksiniz. 
Başka alternatif bırakılmıyor. Bu mantığı bilmek 
gerekir. Bu anlamda sorunun kökeni biz değiliz, 
yani İslam değil.

Burada bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. 
Avrupa birleşirken batının İslam coğrafyasının da
ha sıkı ilişkiler içine girmesinden tedirginlik duy
duğunu biliyoruz; bu da bir çelişki sayılır. Kendisi
nin birleşmesini olumlu görürken, İslam dünyası
nın bazı meselelerde bir araya gelme çabalarını bir 
tehdit olarak algılamaktadır. Bunu diğer bölgeler

(mesela uzak- 
doğu vs.) için 

de söyleye
biliriz.

Kahraman: Buna göre, Erbakan’ın “D-8proje
si” onun aforoz edilmesinde önemli bir etkendir 
denilebilir mi?

Arslan: Elbette öyle denebilir. Kanımca Erba- 
kan’ııı en büyük suçu ümmetçi olmasıdır. Birleş
meyi öngören projeyi -ister ekonomik, ister kültü
rel olsun- batı bir tehdit olarak görmektedir. Yani 
batılı siyaset mantığının özünde bu yatmaktadır. 
Bu mantığın günümüzde iki önemli temsilcisi bu
lunmaktadır ve yazdıkları da uzun zamandan beri 
entellektüel gündemi ve siyaset odaklarını meşgul 
etmektedir. Bunlardan biri Huntington, diğeri de 
Fukuyama’dır. Huntington’u çatışmacı mantığın 
günümüzdeki siyaset teorisyeni olarak görmek 
mümkün. Eliminasyoncu mantığın temsilcisi ola
rak ta Fukuyama’yı kabul edebiliriz.

Kahraman: Bir de Türkiye’de “yerlilik bağla
mında kendimizi yeniden inşa edebileceğimizi” sa
vunan bir grup miislüman entelektüel var. Sizce 
yerellik, müslümanlar için bir çıkış yolu olabilir 
mi?

Arslan: Hayır, kanımca yoktur ve olamaz da. 
Önce dünyada hiçbir toplumun böyle bir imkanı
nın bulunmadığını ifade etmeliyiz. Bu şimdilerde 
sıkça görmeye başladığınız “üçüncü dünyacı” bir 
tahayyülün umudu olarak görülmektedir. İslam’ı 
böyle bir arayışın meşruiyet temeli yapmak her- 
şeyden önce mümkün değildir. Globalizm bütün 
bu arayaşılara -önceleri ulusalcılık- şimdilerde ye- 
relliğe indirgemenin dışında bir şans tanımamak
tadır. Dolayısı ile onun kabul ve empoze ettiği bir 

“alt-kültür” olabilir ancak. Globalizm koskoca 
bir dini, İslam’ı ve ona inananların müslüman 
kimliklerini bir alt kültüre indirgemeye çalış
maktadır. Yerliliğin böyle bir durumda ne 

şansı olabilir, İslam’ın eteğine yapışmaktan 
başka; İslam’ın eteğini bırakmak ise daha 
dürüstçe bir davranış olacaktır. İslam’ın 
bu iş için araçsallaştırılması öyle zannedil
diği kadar kolay olmayacağa benzemekte
dir. Ama bu anlayışın “anakronik” bir dü
şünce olduğunu ve felsefi/düşünsel bir te
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melinin bulunmadığım söylemeliyiz.

Kahraman: Müslümanların, yaşadığı hayat 
kendi değerleriyle uyuşmayınca, bu yaşadıkları 
ilişkiler ağma göre yeni bir din tanımlamasına git
tiklerini söyleyebilir miyiz?

Arslan: Yani müslümanlar, İslam’ın değer, ilke 
ve hükümlerini yaşadıkları hayatın bağlamına taşı
maktadırlar. Kendi adına İslam’ı orada kurmaya 
çalışmaktalar; onun için “fînans kurumu” ve “hol
dingler” için fetvalar aramaktalar. Ne var ki o de
ğerler ve ilkeler bu ilişkileri yeniden tanzim edece
ğine, hakim ilişkiler ağının “nesnesi”, bir bakıma 
enerjisi olmaktadırlar. Çünkü bunlar kuralları ve 
mantığı önceden konmuş, normatif ilişkilerdir. 
Değerler bunların hakim mantığı ve bağlamı için
de yeniden yorumlandığında, karşımıza bambaşka 
bir İslam anlayışı çıktı. Bu öyle üzerinde çok düşü
nülerek yapılmış şeyler de değildi. İnsan her za
man içinde yaşadığı toplumsal gerçekliğe göre dü
şüncelerini de düzenler. İnsanlık tarihindeki ciddi 
kırılma noktalarından biridir bu. Bu yüzden 
Kur’aıı’daki “kitaplarını değiştirdiler” ayeti kerime
sini böyle anlıyorum.

Aslında, uzun zamandan beri devam edip gel
mekte olan bir meselenin esası ve özüyle biz müs
lümanlar yeni karşılaşmaktayız denebilir. Bir çok 
şeyi yaşadık, tükettik ve içselleştirdik; bütün bun
lar olurken bir şeylerin yanlış gittiğini, İslam’ı hak
kıyla yaşayamadığımızı seziyor ve kısmen artık bi
liyoruz. Birçok şeyi yeniden düşünmek ve amele 
dönüştürmek bağlamında; artık entellektüelin ro
lünün bittiğini söylemeliyiz. Bu yeni ve yeniden bir 
düşünce tarzını denemek demektir. Her şeyi gönül 
rahatlığı içinde ve hiçbir ahlaki/dini öğüttle bu
lunmadan “lslamileştiren” ve bunu da entelektüel 
çaba sayan aydın tipinin sonuna gelmiş bulunuyo
ruz. Aydınların, hakkı söyleme bağlamında, kötü 
kopyaları olan teologları burada anmaya bile gerek 
bulmuyorum. Bunların ürettiği bilginin meşruiye
ti tükenmiş durumdadır. Yeni bir epistemolojik fa
aliyet gerekmekte; aynen İslam’ın klasik çağında ol
duğu gibi.

Öte yandan bir susturulmuşluktan bahsedebi

liriz, ama buna teslim olmak denemez. Çağımızın 
yaşamakta olduğu düşünsel/felsefi düzlemdeki kı
rılmayı ve bunun getirdiği tıkanmayı da hesaba 
katmak durumundayız. Böyle kritik zamanlarda 
müslüman, dininin imkanlarından kalkarak kendi
ni/hayatım yeniden inşa etme potansiyeline sahip 
bulunan bir insandır. Fakat kendini inşa edemeye
ceklere ne demeli; nasıl bir son düşünebilmekteler?
Çünkü globalizm bir cihetten güçlü ve “gerçek” 
görünmesine rağmen, bir o kadar da belirsizlikler
le yüklüdür. Bu durumda korkması gerekenler de 
elbette başkaları olmalıdır. Her şeye rağmen dün
yanın “kazanmış” olduğu yeni gerçeklik içinde 
müslüman, yeni bir kimlik/hayat için, geçmişte 
yaptığı yanlışlıkları görme imkanını bugün bula
bilmektedir diyebiliriz.

Kahraman: Karşı çıkmaya devam etmek lazım 
mı? Ya da nereye kadar?

Arslan: Kötümser olmayı gerektirecek ortada 
fazla sebep yok. Çünkü biz bir “dünya görüşü” 
üzerinde konuşmuyoruz, bir din/İslam üzerinde 
konuşuyoruz. Üstelik geçmişte hiçbir kavmin/üm- 
metin sahip olmadığı bir lütfün sahibiyiz. Değişti
rilmeyecek bir kitabımız var, baş ucumuzda. Dola- 
yısı ile bizim bu direncimiz elbette devam edecek
tir, Allah izin verdiği sürece. Yeniden dinimizi, o 
sahih geleneğin içerisinde, Peygamberimiz 
(s.a.v)’in bize gösterdiği gelenek içerisinde düşün
mek ve yaşamak üzere bütün direncimizi göstere
ceğiz.

Bizim göstermemiz gereken çaba budur; geri
si herşeyin sahibi olan Allah’a kalmıştır. Bence ge
risi hiç de önemli değildir. Allah o gün o yardımı
nı gönderecektir. Allah rezzaktır ve Allah sabre
denlerle beraberdir. Nihayette hesabını Allah’a ve
receğimiz bir hayatı yaşıyoruz; bu da bir imtihan 
sürecidir. Dolayısı ile önemli olan çabadır, sonuç 
Allah’a ait birşeydir.

Kahraman: Sayın Abdurrahman Arslan, verdi
ğiniz değerli bilgilerden dolayı Ümran adına teşek
kür ediyorum. ■

Zihinsel Travma Yasıyoruz ARSLAN

m
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Kafaların Karışık Olduğu Bir Konu: 
“Kimlik”

Mehmet Akif Ak

İsmet Özel’e Göre Türk Kimliği

S anırız bizim gibi pek çok kimse de ismet 
Özel’in bazı yazılarında yer alan “biz Tiirk- 
ler” diye başlayan cümlelerindeki “Türk” 

kavramı ile neyin anlatılmaya çalışıldığını merak 
etmiştir. Şairimiz, Yeni Şafak'taki köşesinde, 
14/04/2000 tarihinde hepimizin merakını giderdi. 
“Türk”ten neyi kast ettiğini enine boyuna açıkladı. 
Bu yazıyı, hem İsmet Özel’in fikir dünyasının ta
nınmasına imkan vereceği, hem de konumuzun 
çerçevesinin tespitinde yararlı olacağı düşüncesiyle 
aynen aşağıya alıyoruz:

“Türk Kimliğine Daha Çok Vurgu”

“Son yazılarımda Türk kimliğine daha çok vurgu 
yaptığım bazı okuyucularımın dikkatini çekmiş. 
Söylediklerine göre bu durum değişik yorumlara 
sebep oluyormuş, Benden açıklama bekleniyor. 
“Yapabileceğim ilk açıldama yukarıda temas edilen 
endişeleri arz edenlerin benim gedikli okuyucula
rım olmadıklarıdır. Eğer yazdıklarımla kurbiyyet 
içinde olsalardı benim Türk kimliğini vurgulayı- 
şımda yeni ve değişik bir taraf olmadığını zaten bi
lirlerdi. Ben yazarlığımın başından itibaren Türki
ye’de millî varlığın Islâm ile mukayyet olduğunu ve 
bu millî varlığa istinaden bir atılım gerçekleştirile
mediği taktirde içinde yaşadığımız toplumun hüs
rana uğrayacağını savunuyorum. Millî misak anla

yışına bağlıyım. Araplar bizi arkadan vurdu sözünü 
ne kadar saçma ve çocukça bulursam enternasyona- 
list bir İslamcılığı da o kadar saçma ve çocukça bu
lurum. Türk sözü benim dilimde yalnızca Türkiye 
Türkünü ifade eder ve Türklüğün temelini üzerin
de yaşadığımız toprakların (Küçük Asya’nın, Ana- 
tolia’nın) Dar-iil İslâm (Türkiye) hale gelişinden 
başka bir yerde aramanın millî varlığımızı tariften 
mahrum bırakma gayretlerinin bir semeresi olaca
ğına inanırım.
“Yahudiler ve Çingeneler bir toprak parçasıyla kur
dukları ünsiyetten ziyade her birinin kendi arasında 
koruduğu yaşama tarzı ve ona bağlı zihniyet sebe
biyle kimlik ve kişilik kazanmışlardır. Dünyanın her 
yerinde Yahudi ve Çingene olunabilir. Oranın Yahu
di’si, oranın Çingene’si denir onlara. Ama dünyanın 
her yerinde Türk olunamaz. Belki dünyanın her ye
rinde Tatar, Kırgız, Özbek, Azeri, Türkmen olunabi
lir. Oysa Türk yalnızca Türkiye’de olunur. O kadar 
ki bir satır yukarıda saydıklarımız ne kendi ülkele
rinde ne de dünyanın başka bir yerinde Türk olur
lar. Onlara Türk diyebilmemiz için Türkiye’de bu
lunmaları gerekir. Sadece onlara mı? Türkiye Dar- 
ül İslâm olmaklığı sebebiyle gerek Arnavutları, Boş
nakları, Makedonları, Pomakları, gerek Çerkezleri, 
Abhazyalıları, Dağıstanlıları, Gürcüleri ve gerekse 
Arapları ve Kürtleri Türkiyelilik içine almış, onları 
Türk kılmıştır. Yanlış anlaşılmasın! Ne Türkiye bir 
milliyetler halitasıdır, ne de Türklük bir melezlik. 
İşin aslı şu İd Türkiye’yi Türkler, Türlderi Türkiye 
meydana getirmiştir. Hangisi hangisine takaddüm
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eder? Tarihten Türkleri ve Türkiye’yi silmek istiyor
sanız ilk soracağınız soru bu olacaktır. Ancak Tür
kiye yaşadıkça Türklüğün bir anlam taşıyacağını, 
Türk kimliğinden habersiz kalındıkça da artık Tür
kiye’den bahsedilemeyeceğini fark edenler bilirler ki 
ikisi arasında öncelik sonralık, usûl fiirıı ilişkisi 
yoktur. Acaba ne olmuş, nasıl olmuştur da Türk ve 
Türkiye birbirinden tefrik edilemez hale gelmiştir? 
Esaretle malûl zihinler bu soruya modernleşmeyle 
bağlantılı bir cevap yakıştıracaktır. Özgür zihinler
den sadır olan cevap Müslümanlıktan ibarettir.”

Yukarıdaki yazıya bakarak “üstad, hızını kesme- 
yip yazısının sonuna Ne Mutlu Türküm Diyene ve- 
cizesiııi de ekleseydi” demek, kolaycı bir eleştiri 
olur. Bu kısacık yazı önemlidir. Birinci önemi, İs
met Özerin fikri arka planını, paradigmasını çok 
güzel açıklamasında; bir başka önemi de ülkemiz
deki çoğu aydın tarafından üzerinde durulmaya bi
le değer bulunmayan, bazılarınca da el atılmaktan 
korku duyulan çok önemli bir konuyu gündeme ta- 
şımasındadır. Özel, “Türk Kimliği” sorununu ken
dince ortaya koymakta, dünya ölçeğinde tartışıl
makta olan “kimlik” meselesinin Türkiye boyutunu 
tartışmaya açmaktadır. Fakat İsmet Özel’in konuyu 
böylesine “tafsilatlı” bir biçimde yazma işine oku
yucularının -her ne kadar bunlar gedildi okuyucu
ları değillerse de- kışkırtmasıyla giriştiğini de unut
mamak gerek.

İsmet Özel, bu yazısındaki düşünceleriyle, İsla- 
mın “kavim”, “kabile” vesair adlar altındaki farklı 
insan cemiyetlerini kabul etmiş bulunmasına -hat
ta bunun Allah’ın bir ayeti olduğu anlamındaki- 
Kur’an-ı Kerim ayetine- mi vurgu yapmaktadır? 
Evs’e, Hazrec’e, Muhacir’e, Ensaı’a... Ya da Özel’in 
Fikirleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin, resmi “millet” 
(ulus) görüşü ile hangi noktalarda ne kadar kesiş
mektedir? Tüm bunlar ve İsmet Özel’in yazısında 
yer alan diğer meselelere eleştirel bir yaklaşım, baş
ka bir yazının konusu olabilir. Ancak şu kadarını 
söyleyebiliriz: Özel’in yazısını okurken, kulakları
nızda Türkiye devletinin ideolojik sloganları uğul
damıyor değil. Fakat bir görüşün devlet tarafından 
benimseniyor, korunuyor olması, salt bu nedenle 
yanlış olduğunun ispatlanmasına yetmez. Ayrıca 
devletin, hangi doğrulara, ne tür amaçlarla sahip
lendiğinin anlaşılması da her zaman o kadar kolay

"Ulus devletlerin oluşturulması »üretilme“ 
si- yolunda icat edilen bir enstrüman olarak 
"kimlik”, bariz bir şekilde imparatorluk çağ
larındaki kozmopolit kimliklere bir tepki 
çerçevesinde dizayn edildi. Bu kimlik, aynî 
zamanda tarihin bilinebilen tüm zamanların
da geçerli olan yegane kimlik olan "dini 
kimlik”! sarsmayı da hedefledi. Avrupa’da 
insanların dini kimliklerinin kayıtları kiliseler
de tutulurdu.

olmaz. Tarihsel tecrübe, devletlerin, ideolojileri, din 
ve mezhepleri, fikirleri resmileştirme, ulemayı, din 
adamlarını ve aydınları “himaye etme” politikaları
nın temelinde, halkı denetim altında tutma niyeti
nin yattığını yeterince gösteriyor.

Özel’in “Türk Kimliği” hakkındaki resmi politi
kalarla örtiişen görüşüne dönecek olursak; bunları, 
Osmanlı sonrası Türkiye’sinde yaşanan yeniden 
kurma ve her şeyi yeniden tanıma çabalarının gü
nümüzdeki bir yansıması olarak görebiliriz. Nite
kim, bu tür bakış açısının adı da konmuştur: Kültür 
Milliyetçiliği!... Kan esasına dayanmayan, ama ufak 
etnik grupların, büyük grup içinde kendi rengiyle 
kısmen yaşamasına izin verilen, buııa karşılık bü
yük grubun kültürel değerlerinin herkesçe az-çok 
paylaşılmasını öngören bir milliyetçilik. Bu bakış 
açısının Avrupa kaynaklı olduğu açıktır. Ama Tür
kiye bağlamında gerçekten yeniden tanımlanması, 
anlamlandırılması gereken bir durumla karşı karşı
ya bulunduğumuz da inkar edilemez. Yakın geçmiş
te, “İslam ümmeti”, “Turan Yurdu” esaslı politika
larla bu yeni durumu kavrayamayacağımız yeterin
ce anlaşılmıştır. Osmanlı döneminin kendine has 
uygulamalarının ise şu aşamada yeniden hayata ge
çirilemeyeceği malumdur. İsmet Özel, tam da bura
larda yaşanan tıkanmaları aşmak amacıyla bir de
nemeye girişiyor. Bizce bu, doğru bir teşebbüstür.

Şimdi yazı ile ilgili değerlendirmeleri bir yana 
bırakıyor ve “kimlik” meselesine dönüyoruz.
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“Sosyoloji”nin Afetleri

Galiba, en az yüz elli yıldır, “Avrupa merkezli” ve tü
müyle oraya ait, çoğu da bilimsel kılıklı ideolojik 
kelimeleri, kavramları, teorileri, kısacası Avru
pa’nın her türlü ürününü kullanmada çok ra
hat -sorumsuz- davranmaktayız. En hafif ifade ile 
hemen hiç birimiz -itiraf etmeliyiz ki- bu konuda 
gerekli özeni göstermemekteyiz.

Daha da kötüsü, özellikle sosyal-kültürel (bun
lar da ne demekse ?!) alandaki tüm kelime, kavram 
ve teorileri, pervasızca ve sorumsuzca kullandığı
mız yetmezmiş gibi, başkalarına ait bu kavramları, 
sanki kendimiz üretmişcesine de sahiplenmekteyiz.

Bunu yaparken, kaynaklarımızı ve üstatlarımızı 
gizlemeye özen gösteririz. Bu yüzyılın başlarında, 
Batılı ekollerin Türkiye’deki gönüllü ya da görevli 
acentelerini bilmek daha kolaydı. Ziya Gökalp, ya 
da Abdullah Cevdet gibileri, Avrupa’dan kimleri 
temsil etmekte olduklarını okuyucularından gizle- 
mezlerdi. Artık Ülgener Hoca gibi, Weber’in naif 
bir uyarlayıcısı olduğunu her fırsatta samimiyetle 
açıklayan üstatlar yok. Yarım yüzyıldır ipin ucu iyi
ce kaçmış durumda. Mayakovski’nin, Baudler’in, 
hangi şairlerimizce temsil edildiği, Kierkegaard, 
Wittgenstein, Husserl, Heidegger gibi “marka” ol
muş edebiyatçı, filozof ve fikir adamlarının Türki
ye’deki uzantılarının kimler olduğunu tespit etmek, 
özel bir çabayı gerektirmeye başladı.

Belki pozitif bilimlerde bu rahatlığı bulamıyo
ruz; ama sosyal-kültürel-düşünsel alanlarda, Avru
pa metalarını sınırsızca ve sorumsuzca kullanmak, 
ama bunu iz bırakmadan yapmaya dikkat etmek 
akıl almaz ölçüde yaygınlaştı.

Önümüze konulan bir kavramı, soyağacını araş
tırmadan, hangi dünyada ne gibi ihtiyaçlara müte
kabil doğduğunu kavramadan kullanmak, bizleri 
sanıldığının çok ötesinde büyük afetlere maruz bı
rakmaktadır.

“Sosyoloji bir bilim değildir”, çoğumuz bunu 
söyleriz; ama farkında olarak-olmayarak, onu bi
limlerin en üstüne koymayı da ihmal etmeyiz. Oy
sa burası tam anlamıyla bir mayınlı tarladır; avcı 
tuzaklarıyla dolu bir ormandır.

Sosyoloji, bir ideolojiler ve emperyal yayılma

çağı olan 19. yüzyılda Avrupa’nın, kendini dünya
nın merkezi olarak kabul ettirme yolundaki iddi
alarının -yalanlarının- torbası olarak kullanıldı. 
Hiçbir sosyolog gösterilemez ki gerçekte bir ideolog 
olmasın. Bugün, 19. yüzyıl sosyoloji metinlerini yüz 
kızarmadan okumak zordur. Buralarda tarihin, 
“batılı üstün insan” tipini yaratmak için hangi evre
lerden geçtiği gibi saçmalıklar bilim diye sunulur. 
Marx bile Batılı olmayan toplumları, tarihin dışına 
kovalar. Marx’in dialektik ve tarihi materyalizm 
alanındaki saltanatını sarsan Weber de insanlık ta
rihinin Batı eksenli olduğunu savunur. Bu yüzyılın 
hemen başlarında Spengler, Avrupamerkezci sosyal 
bilimci veba salgınını önlemek için naralar savurdu 
ise de bir sonuç alamadı. Bugün bile -Batıda ciddi 
anlamda etkili olamamış bazı istisnalar dışında- 
Avrupalı sosyal bilimcilerin batı merkezli düşün
melerini önlemek mümkün değildir. Bu gerçekler 
doğrultusunda “kimlik” olayına bakacak olursak;

“Kimlik” de bir “sosyoloji” kavramı olarak Ba- 
tı’da ortaya çıktı. Avrupa’daki “ulus devlet” ve “ulus
laşma” sürecinde “kimlik”, tasarlanan, üretilmek is
tenen ulusa mensubiyeti ifade etmede kolaylık sağ
layan bir araçtı.

Bu çerçevede, bugün insan kopyalamayı hedef
leyen modern çılgınlığın bir başlangıcı saydığımız 
“ulus yaratma” sürecinde “kimlik” denen şeyin biz
de çağrıştırdığı şeylerin en masumu olarak “ünifor- 
ma'yı söyleyebiliriz. “Kimlik” de “üniforma” gibi, 
başkaları tarafından hariçte hazırlanan, insanın üs
tünde iğreti ve yabancı duran, giydirildiği bireye 
tercih hakkı vermeyen bir şablondu.

Dini Kimlik- Ulusal Kimlik

“Sosyolog’lar, üniversite hocaları, gazeteciler, etnik 
kimlik, dini kimlik, ulusal kimlik gibi gerçekte ol
mayan şeylere verilen isimler etrafında çene yorma
ya devam etsinler, “kimlik” sorununa dair düşünsel 
alanda yaşanan belirsizlik, spekülasyonlarla örtül
meye çalışılacak ve bir adım ileri gidilemeyecektir. 
Ama bu belirsizlikler, devletin umurunda olmaya
cak, bireyler için devlet tarafından kimlik tanımla
ması yapılacak ve vatandaşlara bu tanımların sim
gesi olan fotoğraflı belgeler verilecektir. Herhangi
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bir devletçe verilmiş kimlik belgesi bulunmayanlar 
-haymatlozlar- için ise dünyada yaşamak bedeli çok 
ağır bir külfettir.

O halde “kimlik”, bir “vatandaşlık” belgesi ola
rak önümüzdedir. Kimlik, çerçevesi, ilgili devlet ta
rafından çizilmiş, vatandaşlüc hak ve sorumlulukla
rının, birey adına “tescil” edilmesidir.

Bireye düşen ise toplumsal hayata katüabilmek 
için şartlarını yerine getirerek bu kimlikten edin
mektir. Kimlik, bireyin kendi istediği doğrultusun
da kendi ölçüp biçtiği, diktiği ve giydiği bir elbise 
değildir. Bu, bir üniformadır ve devlete mensubiye
ti, bağlılığı, itaati, görevleri, mecburiyet ve mükelle
fiyetleri ifade eder.

“Kimlik”in, kişi hak ve özgürlüklerini buharlaş
tıran bu olumsuz özelliklerine karşı düşünsel an
lamda tepkiler oluşmakta ve “alternatif kimlik” ta
nımlamaları yapılmaktadır. Bu, bizce boş bir çaba
dır. Bireye kimlik adıyla başka organlar tarafından 
bir belge verildiği, kimliğin tanımı başka insanlar ta
rafından yapıldığı sürece, sonuç her zaman aynı ola
cak; insan hak ve özgürlüklerine tecavüz edilmiş ola
caktır.

“Ulus devlet”lerin oluşturulması -iiretilmesi- 
yolunda icat edilen bir enstrüman olarak “kimlik”, 
bariz bir şekilde imparatorluk çağlarındaki kozmo
polit kimliklere bir tepki çerçevesinde dizayn edildi. 
Bu kimlik, aynı zamanda tarihin bilinebüen tüm 
zamanlarında geçerli olan yegane kimlik olan “dini 
kimlik”i sarsmayı da hedefledi. Avrupa’da insanla
rın dini kimliklerinin kayıtları kiliselerde tutulur
du.

Kısa bir Tarih Gezintisi

Osmanlı uygulamasında, “osmanlılık” hangi tarih
lerden itibaren münhasıran bir vatandaşlık anlamı 
ifade eden “İçimlik” karşılığı olarak kullanılmaya 
başlanmıştır, bilinemiyor. Ancak bunun son za
manlarda ortaya çıktığı açıktır. “Müslim”, “gayri 
müslim” ana kimlikleri dışında, lcabile-soy ifade 
eden İçimliklerin de yaygın biçimde kullanıldığını 
biliyoruz. Geleneksel çağda Devlet, tabii şartlarda 
oluşmuş beşeri kimliklere müdahale etmezdi. İs
lam’ın ilk yıllarından itibaren Hz. Peygamber başta

olmak üzere, devlet idarecileri, lcabile-soy mensubi
yetlerinden rahatsızlık duymadılar. Çok açıktır ki, 
İslam, devletlerin siyasal rejimlerinin adı ve türü ile 
ilgilenmediği gibi, insanların doğal ııic-lcabile-soy 
mensubiyetlerini de sorgulamadı. Ümmet, sanıldığı 
gibi, tüm farklılıkların silindiği, bünyesinde yok ol
duğu yeni bir oluşum değildir.

Sorun şurada düğümlenmiş görünüyor. Tama
men uluslararası siyasi şartlarda ve lconjonlctürel 
olarak kurulmuş devletlerin vatandaşlarma bu ya
pay devlet tarafından kimlik dayatılamayacağı her
kesçe lcabullenilebilecelc bir gerçektir. Ama, insan 
topluluklarının eskiden olduğu gibi, kabile, soy, 
boy, aşiret gibi mensubiyetlerinin kalmadığı, yeni 
zamanlarda ise bu eski mensubiyetlerin yerini ala
bilecek başka mensubiyetlerin ortaya çıkmadığı 
söylenebilir. Son yüzyılda ulus devletlerde ve sosya
list devletlerde dayatılan yapay kimlikler de dağılma 
sürecindedir.

Tüm bunlara rağmen, siyasi sınırlar içinde yaşa
yan çok farklı ırk, din ve mezhep mensuplarının ya
şadığı ABD, acaba zaman içinde siyasi yapılara göre 
de doğal bir biçimde yeni bir kimlik oluşabileceğini 
ne ölçüde göstermektedir? Fakat şunu unutmamak 
gerekir. ABD, bir yoksullar ülkesi olsaydı, acaba 
“amerilcalılık”, resmi kimliğin ötesinde orada yaşa
yan herkes tarafından gururla içselleştirilmiş bir 
kimlik olabilir miydi? Görülüyor ki kimlik konu
sunda ABD örneği de rahat bir örnek değil.

Sonuç olarak;
1. Ulus Devlet ve sosyoloji, kimlik diye bir şey

den söz ediyor diye, çok başka niyetlerle açılmış bu 
konuya ilgi duymak, katılmak zorunda değiliz. Sos
yolojinin önerdiği şeylerin çoğuna şüphe ile bak
mak gerekir.

2. “Kimlik arayışı”, “kimlik bunalımı” gibi süslü 
laflarla ifade edüen şeyler yoktur, insan hayatında. 
Dünyada buhranlar olduğu tartışılmaz ama, bu tür 
süslü ve hoşa giden cazip nitelemeler, buhranın ger
çek boyutunun kavranmasını önlemekten başka bir 
işe yaramaz.

3. “Kimlik buhranı” bahanesiyle, insanlara üni
forma giydirme çabalarına karşı dikkatli olmak ge
rekir. a
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İsmail Toprak
^  ehrin çok boyutlu yalnızlığında nokta 

büyüklüğünde insan tanecikleri. Kimi, 
V '  bu insan selinin üstünde bir köpük, ki
mi de bu insan okyanusundan kuru bir dalga.

Şehrin en koyu rengine boyanmış insan 
damlaları.

Şehrin çaresizliği, ezilmişliği ve tükenmiş
liği yüzlerine yapıştırılmışlar. Bunlar seçkin 
doğanların yaşam artıklarını varlıklarının en 
açık noktasında, almlarmda taşıyanlardır.

Sayısal varlıkları oluşturdukları fiziksel 
tabloya nitelik ve farklılık olarak yansımaz, 
bedensel yakınlıkları duygusal, kültürel ve si
yasi anlam zincirinin hiçbir halkasına dayan
maz.

Varoluş nedenleri bedenin işlevsel değeri
ne kaydırıldığından; içlerinde oluşan insani 
boşluğu kendi gerçeklerine yabancı sosyal ya
şam artıklarıyla doldururlar.

Yaşamın yüksek noktalarına değil tırman
maya çalışmak, bu noktaları tasavvur edebile
cekleri özgüveni dahi yitirmişlerdir.

Ufukları daraltılmış, bakışları kısırlaştırıl
mış dev gibi bir yaşam, anlayışta küçültülerek 
yaşanılan anın minik dünyasına indirgenmiş
tir.

Yaşanmışlar, onlarda tekamül merdiveni
nin bir alt basamağını oluşturmaz. Çünkü ge
ride bıraktıkları; geleceğe dönük bir amaca sa
hip olmayan anlamsız birikintiler ve yığıntılar 
görünümündedir.

Yaşamlarındaki grafiğin gösterge eğrisi 
standart bir çizgide, aynı tempoda ve tekrara 
dayalı olarak, ruhsuz hareket eder.

Hayat sahnesinde üstlendikler rolleri tem
sili ve sembolik olarak oynarlar. Çünkü onlar 
da daha iyi rolleri oynama arzusunu müteva-

zi bir istek olarak yüreklerinde gizliden gizliye 
taşırlar. Rollerini yere kazık çakmışçasına sa
bit ve kesin bir çizgide icra ederler.

Şehrin en kalabalık caddelerinde yürürken 
içlerindeki yalnızlık duygusunun köklülüğü
nü, inceliğini hemen orada, canlı olarak test 
ederler.

Kendilerinin, sosyal ırmağın hareketli akı
şında yaşamsal ağırlığı olmayan bir çer çöpe 
tekabül ettiklerini olanca ağırlığıyla hisseder
ler.

Şekli ve boyutları belirlenmiş bir buz küt
lesi misali; zamanın değişen muhtelif yüzü
nün yansıttığı hayat koşulları onları tedricen 
eritir. Geride onları hatırlatacak hiçbir iz kı
rıntısı bırakmamacasma gerçekleşir yok oluş
ları.

Şehrin neşeli, mutlu, mesut ve gülen yü
zünde onlar yoktur. Onlar şehrin ağlayan, acı 
çeken, ızdıraplı ve kederli yüzündedirler, gö
rüntünün en derinde, en acı yaşam öyküleri
nin gönülsüz temsilcileri olarak bulunurlar.

Mutlu azınlıkların bakışlarından yansıyan 
projektörlerin renkli aydınlığında kendi ka
ranlık yalnızlıklarına dönerler.

Şehir ağalarının parsellediği hayatların
dan, kendilerinden geriye kalan; pörsümüş 
çorak bir beden, yabancısı oldukları bir avuç 
duygu ve çirkinleştirilmiş bir ruh.

Küllenmiş yaşam alevini isyana, çığlığa 
dönüştürecek kalbi hafifliği, hayatın çok bo
yutlu kargaşasında yitirmişlerdir.

İnsanlığa ait yüce değerleri ve vasıfları var
lıklarının en derin noktasında bulunduran 
potansiyel taşıyıcılar olarak tarihin kayıtlarına 
geçerler.
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Nurettin

T oplum hayatı kavram kepazeliğini bağışla
maz. Bireyin şuur altına sızan her yanlış 
kavram örselenmiş toplumun rûhi plât

formunu biraz daha göçürür.
Ünlü mason Prens Sabahattin, eğitimde Anglo 

Sakson muhitinden istifade etmeyi: “Bireyci ailele
rin meydana gelişinden sonra topraklarımızın ye
ni ve hakiki fethi başlayacaktır.” diyerek ifade eder.

Halbuki Ingilizler, sömürgelerinde Sabahattin 
Bey’in fikirlerini uygulamada pek kusur etmemiş
lerdir. Hindistan ve öteki sömürgelerinde, Anglo 
Sakson okullarının ürünü bireyci “Elit” yetiştir
mişlerdir. Bunları devlet kapısında değil şahsi 
teşebbüs sahasında kullanmışlardır.

Türkiye’de de emperyalizmin araç olarak ya
rarlandığı Rum ve Ermeni zenginlerinin çoğu bu 
tip okullarda eğitim görmüşlerdir.

Neticede bir avuç bireyci komprador yetişmiş, 
“kamucu” geri toplum daha da gerilemiş ve köste- 
bekleşmiştir. Emperyalizmden habersiz görünen 
bu hürriyetçi yazarların halka karşı tutumları da 
Tanzimat paşaları kadar güvensizdir. Yazılarında 
zaman zaman bir halk düşmanlığının belirtilerini 
bile görmek mümkündür.

Özcan

Bir de şaşman yok mu Mariııs’ıın 
kulağı neden öyle pis kokuyor diye!

Oysa kabahat senin, Nestor. Sen değil mi
sin onun kulağını hep dolduran?

Martialis

Halk en iyi niyetle onlar için eğitilmesi gereken 
bir cahiller yığınıdır. Murat Bey: “Halkın cinayet
lerinden”, Abdullah Cevdet: “Istemezük demekten 
başka birşey söylemesini bilmeyen avaın’dan söz 
etmektedir.

Tarihçi Murat Bey: “Halk baskısı maazallah 
devleti yıkar” tarzında bir görüş ortaya koyar ve 
şöyle devam eder: “Batıda olduğu gibi bizde aşağı
dan bir tazyik icraası caiz değildir itikadındaymış

Bir toplumun hayati unsurlarını kaybetmiş 
nüfus çokluğundan ibaret alelâde yığınlar haline 
gelmesi için nelerin gözden çıkarılması gereki
yor?..

Hele hele dönemin Dışişleri Bakanı Keçecizâde 
Fuat Paşanın yabancı elçilere: “Bize suflörlük edi
niz, fakat sahneyi ve rol icrasını bize bırakınız^ ya
karışını hangi akl-ı selîm ürpermeden telaffuz ede
bilir? Bir hayatı bu kadar boş, anlamsız ve yine bu 
kadar değersiz kılmaya kim hak sahibidir?...

Yaşadığımız hayatı iyi anlamak zorundayız. Bu 
bizim hayatımız mı? Bu renkler ve bu gök bizim 
mi? Peki sevdalarımıza ne oldu? Bu vurgun üstüne 
vurgun niye?!..

Allahım Alâaddin’in sihirli lâmbasını bulabil-
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ne şahitlik ettiği koca bir medeniyetin takvimleri 
bu kez zillet ve sefaletine tanıklık eder. Demek ki 
vaktiyle ittihatçılar kurşunlarını boşuna harcama
mışlardı, devirdikleri her hedef yeni bir günaha 
hayat vermiş...

Nasıl olur da insanoğlu mutsuzluğunu bir sa
adet yoluymuş gibi şevkle kovalar? Bize ait neyimiz 
kaldı?., yıllar öncesinin direkler arasının o ünlü 
Kavuklu ve Pişekâr’ı bile çıkınlarını toplayıp yerle
rini Madonnalara terk ederlerken arkalarında Şeh- 
zadebaşı’nm Ramazan gecelerine ait unutulmaz 
hatıralarını bırakıp sahnelerinden buruk bir hü
zünle ayrılmadılar mı?

Ah! O hayatlarına istikbal biçemeyen tutsak 
ruhlar 

Azaldı
halk içinde yüzdeki ben gibiler 
eldeki siğile
çıbana-etin yumuşak yerinden sökün eden 
döndü halk ve cüzzam ne gün yürüdü 
ve hep bir yaprak değil miyiz ki 
bir zaman yarıp çıkmak serüveninde 
öz dalımızı
topu topu bir mevsimi yaşarız işte 
müşa’şa’ bir sonbahar figüranıyız 
hepimiz de
ve cüzzam ne gün yürüdü sormalı

mek için nurdan kalelerimizi nasıl da fütursuzca 
yıktık...

Gelecekte gülmeyi murad edenler bugün için 
ona bedel olabilecek kıymetleri bir diyet olarak

ödemek zorunda
dırlar. Aksi halde et-

uzanan yollardan 
pek erken veda 
edenler için zilletin 
o kahredici aşağıla- 

Said Halim Paşa tıcılıgı da pek birşey
ifade etmez. Karan

lığın pasını silecek olanlar elbette esenliğe hasret 
duyanlardır...

Esenliğin şavkının doğduğu ufka korkulardan 
pusarak gidilmez ki!... Şuuraltına düğümlenen ür
küntülerin isyanını bastıramazsanız ve buna yeten 
gücü ruhunuzda bulamazsanız eğer, korkuların 
yasası karanlık ve uzun geceler boyu sürecek de
mektir.

raflarını ebediyyen 
kuşatacak dikenli 
çitlerin içinde mah
rum bir mahkumi
yetle zillet zincirinin 
onursuzluğunu taşı
mak zorunda kala
caklardır.

Esasen saadete

Osmanlınm ihtişamını kaybettiği o son dem
lerde, Alınanlardan kurmay heyetinin yetiştirilme
si vs. hususlarda yardım talebinde bulunulur. Bir 
süre sonra Alman sefiri Vangenhaym’m Türk mü
racaatını imparatorlarının kabul ettiğine dair Sad
razam Sait Halim Paşaya yazdığı cevap notası 
mağrur bir ifade taşır: “Ulu Efendim Majeste İmpa
rator Kral, Osmanlı imparatorluk hükümeti tara
fından gösterilen isteği lütfen kabul etmek tenezzü
lünde bulunmuşlardır.”

Sadrazam Sait Halim Paşa’nın cevabı şudur: 
“Osmanlı hükümeti, bu yüksek teveccüh işaretin
de bulunmaya tenezzül ettiğinden dolayı derin 
şükranını Majeste imparatorun tahtını ayaklarına 
vazetmesini ekselânsınızdan rica eder.” 3

Evet, asırların ihtişamına, adaletine ve azameti Âlî Paşa
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değil mi ki Ebabil 
adil
bir infazın adıdır 
ve insan
- ne şu ne bu - 
iyi oyunundan 
sorulmayacak mıdır?4

Evet, batı entelijansiyasımn iltifatına mazhar 
olmayı sahip olunabilecek tek ideal ve yegane maz
hariyet bilen yerli lejyonerler sonunda hem akl-ı 
selimini hem de ruh asaletini kaybetmiş bir top
lum çıkarırlar ortaya. Alî Paşanın: “Cenab-ı Hak 
bu millet ve memleketin saadet-i hâlini beş altı ki
şiye emanet etmiş. Onlar da devlet işlerini idare 
edivermelidirler.” diyerek aşağıladığı bir toplum... 
Tortulaştırılmış, niteliksizleştirilmiş, bezgin ruhla
rın toplumu... Güzel günlerini yalnızca rüyaların
da yaşayıp gündelik hayatlarında Eflâtunun mağa
rasında eşelenen yoksullar...

Köy Enstitülerinin mimarı Hakkı Tonguç şöy
le bir olayı ele alır. Ama bu olayın kahramanını 
açıklamaz nedense ve bunu söylemekte sakınca 
görür.

Bir gün Ankara’ya yakın bir yerde büyük bir zat 
nutuk veriyor. Bu saygıdeğer büyük zat’ın çevre
sinde de büyük bir kalabalık var. Her sözü kera
metmiş gibi dinlenen, alkışlanan bu büyük ada
mın nesinden çekiniyorlar yahut niye bu kadar 
saygı gösteriyorlar? Bu sonu gelmez alkışlar sıra
sında yabancı, meraldi bir adam söylenen sözleri 
dinleme merakına kapılıyor ve yüksek sesle:

-Be ağalar bırakın şu alkışları da adam ne söy
lüyor onu dinleyelim. Alkıştan kulağımıza birşey 
gitmiyor, der ama nutuk vereni olduğu gibi bunu 
da dinleyen olmaz. Bu defa bu meraklı adam tek
rar ağzını açar daha yüksek bir sesle:

- Ağalar önce nutuk dinlenir sonra alkış tutu
lur. Siz ise soluk almadan her dakika alkışlıyorsu
nuz. Siz buraya nutuk dinlemeye mi geldiniz alkış
lamaya mı? Nedir bu alkış hevesi?

Köylülerden biri:
- Essalı dedin efendi, velâkin senin haberin 

yok, bizi buraya lâf dinlemeye değil alkışlamaya 
getirdiler. Hem de jandarma ilen. Yoksa nideceğiz

İsmail Hakkı Tonguç

bu elin adamının laflarını. Senin anlayacağın biz 
buraya köyceğiz geldik, istersen gelme emir var. 
Herifi alkışlayacaksın hem de durmadan. Bizim 
köse muhtar da aha orada hem alkışlıyor hem ba
şını sallıyor. Ne yapsın o da emir kulu.5

Kelimelerin gücü mü azalıyor acaba? Yoksa öy
le değil mi? Peki o zaman o söz, o kelâm niye öyle
ce orta yerdedir ve neden öylece bezgin ve çare
siz?!..

Toplum katlarının idraklerini kaybettikleri 
noktada kelimeler de insanın ruhuna sızan sihrini 
kaybediyor.

Oysa insan hayatının varlık zemini kelimeler 
değil mi? İnsan hayatının kutsal burçlarını diken 
de yıkan da kelimelerin gücü... Hitler kitleleri bu 
güçle büyüleyip Sibirya’da ölümle tanıştırır. Lenin 
bu gücün tılsımıyla proleteryanının tutsaklığını 
sağlar. Nûh ve Lût yine bu kelimelerin diliyle yal
varıp yakarırlar. Ve nice kahrolası ilmikler nice 
ömürlerin önüne bu kelimelerin gür yankısıyla 
düğümlenir...

Hürriyet de kelimelerde gizli, esaret de...
Allahım bazan öyle göğü yere serecek çığlıklar 

anafolaşır ki, gök kubbe çatlıyor sanırsınız. Ama 
duyulmaz o ses ve yine kendi girdabında bazı yü
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rekleri dağlaya dağlaya bir yıldızın kayması gibi 
kendi yapayalnızlığında söner gider.

Işıltısı sönen her yıldız göğün maviliklerine ka
ralar katar...Olsun, ürkek ruhlara yaraşan da gö
ğün maviliği değil ki zaten...

Entelektüel olduğu vehmiyle keyif bulan gün
delik siyasetin ve türlü kaygıların niteliksizleştirdi- 
ği ucuz müstemleke aydın tipleri asırlarca kelime
lerin içlerini boşalttılar, ta ki dualar da tortulaşıp 
pırıltısını kaybedinceye kadar. Önce gecenin yıl

dızları sonra da günün 
aydınlığı yitirilir...

Sevgiyi dillerine sa
kız yapıp yüreklerinde 
nefreti büyütenler. Ha
yatlarının bir yüzü nef
ret olan ama öbür yüzü 
de sevgi olmayan şer çi
çekleri... Kelimelerimi 
yakıp küllerini savur
maya çalışan göz boya
cılar...

Haşan Cemal bir 
döneme ait hatıraların
da şu notları düşer: 12 
Mart dönemi öncesin

de cuntacılık faaliyetlerinde bulunmuş o tarihlerde 
bizim gruba yakın Erol Bilibik’in söyledikleri il
ginçti:

“Bir gün Orhan Kabibay’ın evinde toplandık.
Hideyet İlgar, Talat Turan, İrfan Solmazer ve daha birçok 
kişi vardı. Bir ara İrfan Solmazer bana: ‘Erol sen denizci
leri ihmal etmişsin” dedi. Kimi ihmal ettiğimi sorunca, 
“Sarp Kııray’ı”, “Deniz Gezmiş?’ ihmal etmişsin. Hiç te
mas kuramamışsın. Ama ben onlara Ankara’da, İstan
bul’da mısır patlatır gibi bomba patlattırıyorum” dedi. 
Ben şaşırdım. Yanımdaki Talat Turan’ın yüz ifadesinden 
çok şaşırdığını anladım. Başka ne yapıyorsunuz diye so
runca İrfan Solmazer’in cevabı şu oldu: “Deniz Gezmiş’i, 
Sarp Kuray’ı falan oturtuyorum. Demokratik bir tartış
mayla eylem kararı alıyoruz. Amerikan büyükelçiliğinin 
ön kapısının kurşunla taranmasına demokratik olarak 
karar veriyoruz. Bu demokratik tartışmada lider ben olu
yorum, emri ben veriyorum.

■ Deniz Gezmiş’e: “Amerikan büyükelçiliğini tara ve yok 
ol” diyorum. Sarp Kuray’a: “Git şurayı bombala” emrini 
veriyorum. “Bu işlerden Kabibay’ııı mutlaka bilgisi vardı.

ÖZCAN Sahne Suflörleri____________

Batı entelijansiyasının il
tifatına mazhar olmayı 
sahip olunabilecek tek 

ideal ve yegane mazha
riyet bilen yerli lejyoner- 

ler sonunda hem akl-ı 
selimini hem de ruh asa
letini kaybetmiş bir top

lum çıkarırlar ortaya.

Dayısı ile Deniz Gezmiş’i, Sarp Kurayı ve herkesi kullan
dılar. İrfan Solmazer 12 Mart’a 24 saat kala Almanya’ya 
uçuruldu.
Deniz Gezmiş’de dar ağacma...6

Bunun evveliyatı daha farldı değildi, o da böy
le. Sahneler değişiyordu yalnızca, ama mizansenler 
hep aynı. Vaktiyle İttihatçılara bütün gücüyle karşı 
çıkan Ali Kemal, üstelik de dindar birisi diye bili
nen Sakallı Nuredddin Paşa tarafından İzmit’te 
halkın önüne bir sirk hayvanı gibi atılıp linç ettiril
medi mi? Üstelik ekselâns bunu yanındaki zevata 
iftiharla âdeta garip, sapık hazlar duyarak anlatır.

Fransız Miralay’ı da beraberimizde olduğu halde Nured- 
din’e nasıl olduğunu sordum. Kemal-i Fahr ile yüksek 
perdeden, göğsünü kabartarak hikâye etti: “İzmit’e getir
diler. Aldım. İstintak (sorgulama) ettim. Hakaret ettim, 
sonra da asker ve ahaliden bir kalabalık toplamalarını 
emir erlerime emrettim. Toplandılar. Beklesinler Ali Ke
mal’i çıkartacağım, hemen üstüne üşüşsünler, sopa ile, 
taşla, yumrukla gebertsinler dedim.... öyle yaptılar. Sonra 
da oraya astım.”7

Yaşanılan bunca serüvende bizim için iftihar 
vesilesi olabilecek ne vardır? Hiçbir şey, ama çıka
rabileceğimiz çok dersler var elbette. Yüreğimizde 
biraz da hayat esintisini yitirmemiş güç, ruhumuz
da da bu kadar yılgınlığa ve duyarsızlığa rağmen 
hâlâ hissedebileceğimiz nedamet duygusu ve ta
mamen silinmemiş bir insanlık onuru bulabilir
sek...

Hayır hayır başka türlüsü yok, rüzgârımın şar
kısı ve kandilimin titreyen ışığı artık kuvvet bul
malı.... 03

DİPNOTLAR

1- Doğan Avcıoğlu, Türkiye’nin Düzeni, c.l, s.243
2- Doç. Dr. Bilâl Eryılmaz, Tanzimat ve Yönetimde Modernleş

me, s. 137
3- Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, c.l, s.82
4- İlhami Çiçek, Göğekin, s.41
5- Malik Aksel, İstanbul’ııtı Ortası, s.342
6- Haşan Cemal, Kimse Kızmasın Kendimi Yazdım, s.56
7- Dr. Rıza Nur, Lozan Hatıraları, s.32
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ANKET VE ARAŞTIRMALARDA

TOPLUMSAL KİMLİK

Ümran Dergisi bu sayısında, 200 yıllık zoraki “medeniyet değiştirme” projesinin zo

runlu bir sonucu olarak ortaya çıkan “Kimlik Krizi”ni inceliyor.

M odernleşme süreciyle birlikte başlayan zihinsel dönüşümün insanımızı giderek 

kimliksizleştirdiği, yabancılaştırdığı yadsınamaz bir gerçek. Modernizmin etkisiyle zi
hinsel dünyası allak-bullak olan, bir yandan kendi “kadim kimliği”nden; îslami kültür 

kodlarından, geleneksel değerlerinden kopmayan/kopamayan, öbür yandan da “m o

dern/global” değerleri bilerek ya da bilmeyerek benimseyip içselleştiren, Yusuf Kap- 
lan ’ın deyimiyle “Fetret Dönemi Krizi”ni yaşayan insanlarımız.

Yazarlarımız, bu sayıda, sözünü ettiğimiz krizi tanımlamaya ve çözümüne ilişkin 

ipuçları sunmaya çalışıyorlar.
Bu bağlamda, krizin fotoğrafınm daha net olarak çekilebilmesine yani kimlik soru

nunun daha gerçekçi biçimde ortaya konulabilmesine katkıda bulunacağını düşünerek 

E k 'te, toplumun ve bilhassa gençliğin çeşitli konulara “bakışını” yansıtan çeşitli tarih

lerde yapılmış anket ve araştırmalardan bir derleme yaptık. Başbakanlık Aile Araştırma 

Kurumu, Bilimsel Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Stratejik Araştırmalar Merkezi (BİL- 
SAM), M ülkiyeliler Birliği Vakfı Araştırma Merkezi, Konrad Adenaur Vakfı ve 
AN A R’m 1996-2000 arasında yayımlanan araştırma ve anket sonuçlarından derlenen 

“Ek”in, okuyucuya Türkiye insanına ilişkin bir “kimlik panaıom ası” sunacağını düşü

nüyoruz.
Ümran



Kuru^İşat Oy^lİk/Etkinlık 

Spor kulüpleri/dernekleri

Sayı

337

Sayı %

13.5
; Kişi %

15.2
Siyasal partiler 83 3.3 3.7
Kültür-sanat kuruluşları 75 3.0 - 3.4
Siyasal/sosyal/kültürel nitelikli vakıf/dernekler 74 3.0 3.3
Öğrenci kulüp ya da dernekleri 71 2.9 3.2
Sosyal yardımlaşma ya da hayır kurumlan 58 2.3 2.6
Folklor kulübü, derneği 55 2.2 2.5
Özel merak (hobi) ile ilgili kuruluşlar 49 2.0 2.2
Doğa, çevre yada hayvanları koruma örgütleri 47 1.9 2.1
Islami cemaat, vakıf, grup 44 1.8 2.0
Sendikalar 23 0.9 1.0
Hiçbiri 1564 62.8 70.4
Diğer 11 0.4 0.5
Toplam 2491 100.00 112.1

Arkadaşlarla toplanma^butuşma yeri 

Bizim evde

sayı

1058

sayı%

26.1

Kiş»%

48.2
Bir arkadaşın evinde 731 18.0 33.3
Kafeterya, kafe gibi yerlerde 601 14.8 27.4
Mahalle içinde, sokakta 444 10.9 20.2
Pastane, çay bahçesi, park gibi yerlerde 412 10.2 18.8
Kahvede 313 7.7 14.2
Okul kantininde 265 6.5 12.1
Lokal, kulüp, dernek gibi bir yerde 136 3.4 6.2
Birahanede 47 1.2 2.1
İşyerinde 35 0.9 1.6
Diğer 13 0.3 0.6
Toplam 4055 100 184.7

En İyi anlayan kış» 

Anne

Sayı Kişi %  
Toplam

61.8

t

732

2.

433

3,

208

Toplam

1373
Baba 146 358 238 742 33.4
Kardeş 283 276 294 853 38.4
Okul arkadaşı 199 206 202 607 27.3
Mahalle arkadaşı 198 235 238 671 30.2
İş arkadaşı 55 82 86 223 10.0
Eş/Sevgili 415 135 212 * 862 38.8
Karşı cinsten arkadaş 26 87 110 223 10.0
Oğretmen/öğretim üyesi 6 15 43 64 2.9
Yakın akraba 22 15 22 59 2.7
Diğer arkadaş 4 8 2 14 0.6
Hiç kimse 127 8 18 153 6.9
Diğer 5 3 1 9 0.4
Toplam 2218 1961 1674 5853 263.4

Konrad Adenauer, Türk Gençliği-1998. Araştırmaya katılan denek sayısı 2200.
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Emirleri» Uygulanması Öğrenct% Çalışan 
öğrenci %

Olcumaksızın
çalışıyor% İş Arıyor %‘

Ev
kadmı/kızı % Toplam %

Emirleri sorgulamadan 
yerine getirmek gerekir 8,0 12,1 13,8 15,3 10,4 11,4

Duruma bağlı 33,1 34,4 33,6 34,4 32,3 3,4
Once emrm doğru

46,2 48,5 43,9 36,4 40,4 43,7olduğuna emin olmalıyım
Bilmiyor 12,6 4,8 8,6 13,9 16,8 11,5
Toplam 99,9 99,8 99,9 100,0 99,9 100,0

Dinsel inanç 

Allah'a ve dine inanıyorum

Sayı

1984

Oran%

89,8
Allah'a inanıyorum, ama kafama yatan bir din inanışı bulamıyorum 77 3,5
Kendime göre bir inancım var, ama bu bilinen dini inançlara pek benzemiyor 36 1,6
İnanç konusuna pek kafa yormuyorum 60 2,7
Tanrı'nın varolup olmadığını bilmiyorum 20 0,9
Ateistim, hiçbir tanrıya ve dine inanmıyorum 33 1,5
TOPLAM 2210 100,0

Devletten beklentiler

Iş/maddi destek

Sayı

708

Yanıt %

31,6

Kişi %

34,2
Eğitim 441 19,7 21,3
Birlik/huzur/daha iyi bir dünya 283 12,6 13,7
Ekonomik önlemler 161 7,2 7,8
Gençlere ilgi 160 7,1 7,7
Demokrasi 108 4,8 5,2
Sosyal hizmet 81 3,6 3,9
İnsana saygı/ilgi/yardım 62 2,8 3,0
Teröre çözüm 56 2,5 2,7
Yolsuzluklara çözüm 55 2,5 2,7
Özgürlük 48 2,1 2,3
İnanç özgürlüğü 25 1,1 1,2
Diğer 50 2,3 2,5
TOPLAM 2238 99,9 108,2

Konrad Adenauer, Türk Gençliği-1998. Araşürmaya katılan denek sayısı 2200.
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. Dinsel inanç Düzenli Bezen Hiç Toplam
Say» Yanıt % Sayı Yanıt % Yanıt % Sayı Yanıl %

Camiye giderim 124 5,7 1145 52,7 905 41,6 2174 100,0
Namaz kılarım 318 14,6 1252 57,5 609 27,9 2179 100,0
Oruç tutarım 1526 69,4 468 21,3 205 9,3 2199 100,0
Dua ederim 1300 59,3 721 32,9 172 7,8 2193 100,0
Cem evine giderim 27 1,3 93 4,4 2000 94,3 2120 100,0
Din konusunda 
okurum ve düşünürüm 493 22,9 1167 54,2 494 22,9 2154 100,0

Arkadaşlarıyla konuştuktan konular Düzenli camiye 
gidenler %

Düzenli Namaz 
K.lanlar% Tüm ömekiem

Havadan, sudan 21,0 33,1 32,9
Futbol, maç 44,4 23,7 26,7
Eş, sevgili 19,4 16,7 25,9
İş, çalışma 32,3 23,7 24,8
Giyim, kuşam 9,7 20,8 24,7
Okul, ders, öğretmenler 25,0 17,4 22,6
Para 21,8 24,0 22,0
Sinema, müzik 16,1 13,9 18,0
Aile sorunları 14,5 21,8 17,4
Din, inanç 25,8 33,8 13,6
Cinsel konular 16,9 8,2 11,9
Siyaset 10,5 10,1 11,3
Felsefe, edebiyat, sanat 7,3 8,2 10,5
Diğer 3,2 2,2 1,7
TOPLAM 267,9 257,6 264,0

Sorunların çözümüne katkıda 
bulunabilecek grup/kurum

Öğretmenler

Sayı % 

781

Yanıt % 

13,0

Kişi % 

35,6
Gençlik 710 11,8 32,4
Meclis 696 11,6 31,7
Basın/medya 584 9,7 26,6
Hükümet 520 8,7 23,7
Cumhurbaşkanı 429 7,2 19,6
Siyasi partiler 423 7,1 19,3
Bilim adamları 405 6,8 18,5
STK 371 6,2 16,9
İşadamları 332 5,5 15,1
Ordu 242 4,0 11,0
Mahkemeler 195 3,3 8,9
Dini cemaatler 156 2,6 7,1
Sendikalar 82 1,4 3,7
Aileler 18 0,3 0,8
Hiçbiri 43 0,7 2,0
Diğer 6 0,1 0,3
TOPLAM 5993 100,0 273,2

Konrad Adenauer, Türk Gençliği-1998. Araştırmaya katılan denek sayısı 2200.
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\

Kimlik Tanımları y Sayı
...__  •__' . - - •

Yanıt ' Kişr %

Modernist proje dışı : . ■ : ;
Dinsel(lslam) 495 14,8 27,0
Gelenekçi 56 1,7 3,1
Etnik/bölgesel(Kürt-Güneydoğu) 58 1,7 3,2
Diğer dinsel 10 0,3 0,5
Mezhepsel(Alevi) 7 0,2 0,4

Siyasal ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ! ■ * :  )  \

Vatan-milet 298 8,9 16,3
Sağ-milliyetçi 117 3,5 6,4
Milliyetçi-ülkücü 52 1,6 2,8
Sol eğilimli 54 1,6 2,9
Solcu 48 1,4 2,6
Karamsar-eleştirel 27 0,8 1,5

Yeni modern

Demokrat-çoğulcu 209 6,2 11,4
Ozgür-birey 161 4,8 8,8
Modern-evrensel 71 2,1 3,9

Modernist projeye uyum

Atatürkçü-laik 100 3,0 5,5
İyi vatandaş 46 1,4 2,5
Toplumcu-sorumlu 16 0,5 0,9
KİŞİLİK TANIMLARI 
Uygmcu
Meslek-sosyal statü 183 5,5 10,0
Genel-sıradan toplumsal rol 143 4,3 7,8
Cinsiyet-fiziksel 135 4,0 7,4
Aile 71 2,1 3,9
Medeni durum 7 0,2 0,4
Kent/bölge 7 0,2 0,4
Apolitik 41 1,2 2,2
Uyumlu/mütevazi 257 7,7 14,0
Dürüst 177 5,3 9,7
Duygusal 51 1,5 2,8

Bireysele!

Kararlı-güvenli 101 3,0 5,5
Dışa dönük-keyifli 98 2,9 5,3
Rasyonel-bilimsel 81 2,4 4,4
Çalışkan-hobiler 76 2,3 4,1
Aykırı kişilik 56 1,7 3,1
Genç 23 0,7 1,3
Spor 14 0,4 0,8
Diğer 5 0,1 0,3
TOPLAM 3354 100,0 183,0

MAYIS 2000

Konrad Adenauer, Türk Gençliği-1998. Araştırmaya katılan denek sayısı 2200.
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Hangi ülkede yaşamak istersin«'? ı ' : * 

ABD

Sayı

234

Qrm%

26,2
Başka Amerika ülkeleri 24 2,7
Toplam Amerika 258 28,9
Almanya 215 24,1
Fransa 99 11,1
Ingiltere 71 8,0
Hollanda 42 4,7
İsviçre 38 4,3
Başka Avrupa ülkeleri 80 9,0
Toplam Avrupa 545 61,2
Uzakdoğu 37 4,1
Avustralya 25 2,8
Afrika 4 0,4
Diğer 17 1,9
Farketmez 7 0,8
TOPLAM 893 100,1

Hayattaki en büyük korkular

Yalnızlık

Genç olmayanlar

11,5

Aydın eğilimliler

15,0

Varsıllar

11,0

; Yalnızlar

11,7
Sevgisizlik/mutsuzluk 12,8 11,1 13,8 11,7
Parasızlık/işsizlik 10,1 6,9 7,8 10,6
Başarısızlık/yetersizlik 5,3 13,6 8,7 9,7
Yalan/iftira 6,7 7,2 12,4 6,3
Statü/saygınlık 1,1 2,8 2,8 5,4
Otorite 3,6 1,8 0,9 2,6
Şiddet 2,4 0,9 0,5 0,6
Tehditkâr kişilik 1,3 0,2 0,9 0,3
Allah 12,3 6,2 7,8 10,9
Obür dünya/doğaüstü olaylar 0,8 0,7 1,4 1,4
Ölüm 9,5 9,2 9,6 8,6
Bunalım 3,3 4,8 3.2 4,9
Klasik fobiler 11,3 12,0 9,2 10,9
Hastalık/sağlık 4,4 4,8 8,3 2,9
Diğer 3,6 2,5 1,8 1,7
TOPLAM 892 433 218 350

Konrad Adenauer, Türk Gençliği-1998. Araştırmaya katılan denek sayısı 2200.
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Türk cumhuriyetleri
İslam ülkeleri
Balkan ülkeleri
Hiçbirine girmemeli, 
Hepsiyle iyi ilişki kurmalıTürkiye’de yapılan taklitten 

ibaret, yüzeysel bir 581
Batılılaşmadır.
Türkiye’nin Batılılaşmaya 
çalışması başından beri 216
bir hataydı.
Bilmiyor
TOPLAM 2216

Türkiye’nin batılılaşma 
politikası doğrudur,
Ama avrupalılar bize karşı 
önyargılı ve ikiyüzlüdür.

TOPLAM 1269

Batjljlaşmı? ̂  geleneksöl is.la:m!,k«:şînıier. arasındaki İlişki i;;-fi; l : j ;; 

Farklı olan kesimler birbirlerini tanımalı ve anlamalı, ortak

Sayı örari%

noktalarını da görmeye çalışmalıdır. 997 45,9
Kimse kimseye uyum sağlamak zorunda değildir, 
herkes farklılıklarını koruyarak kendi çizgisinde yaşamalıdır. 639 29,4

Batılılaşmış kesimler Türkiye’nin gerçeklerini dikkate alarak
Islami ve geleneksel kesimlere uyum sağlamalıdır. 279 12,9
Islami ve geleneksel kesimler dünyanın gelişme yönüne 
bakarak batılılaşmış kesimlere uyum sağlamalıdır. 255 11,8

TOPLAM 2170 100,0

Olasılık Oran % Olasılık Oran %

iş bulamamak/işsiz kalmak 47,7 İyi bir iş/daha iyi bir iş bulmak 52,3
Maddi açıdan rahat yaşamak 59,5 Para sıkıntısı çekmek 40,5
Toplumda barışın bozulması/ 
anarşi ve terörün artması 42,1

Toplumda barışın ve huzurun 
hakim olması 57,9

Özgürlüklerin artması, 
demokrasinin gelişmesi 73,0

Özgürlüklerin kısıtlandığı baskıcı 
bir rejim kurulması 27,0

Islami değerlerin toplumsal 
yaşamda ve kamu yönetiminde 
daha etkili kılınması 31,6

Türkiye’nin daha Batılı bir 
görünüme kavuşması 68,4

Çevre bilincinin ve korumacılığın artması 48,4 Çevre kirliliğinin artması 51,6
Ülkede yoksulluğun yaygınlaşması 48,8 Ülkede hakin refah düzeyinin yüksemesi 51.2
Dünyada barış ve huzurun 
yaygınlaşması 58,3

Dünyada barışın bozulması/ 
savaşların artması 41,7

Konrad Adenauer, Türk Gençliği-1998. Araştırmaya katılan denek sayısı 2200.
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Gençlerin ilk ele atacağı 
üike sorunu

İşsizlik

2. 3* Toplam
•Say Yanıt % Sayı Yanıt % Sayı Yanıt % Say» Yamt % KİŞİ %
1006 45,4 324 14,7 171 7,9 1501 22,7 67,5

Terör 249 11,2 439 19,8 261 12,0 949 14,4 42,7
Eğitim 286 12,9 245 11,1 375 17,3 906 13,7 40,8
Zengin-fakir uçurumu 208 9,4 312 14,1 144 6,6 664 10,1 29,9
Rüşvet, yolsuzluk 61 2,7 125 5,7 247 11,4 433 6,5 19,5
Uyuşturucu bağımlılığı 70 3,1 166 7,5 180 8,3 416 6,3 18,7
Kürt-Güneydoğu sorunu 98 4,4 174 7,9 139 6,4 411 6,2 18,5
Çevre kirliliği 26 1,2 93 4,2 134 6,2 253 3,8 11,4
Ahlaki değerlerde yozlaşma 37 1,7 89 4,0 125 5,8 251 3,8 11,3
Toplum hizmetleri 36 1,6 86 3,9 127 5,8 249 3,8 11,2
Türkiye’nin kendi kültürünü 
Koruyamaması 35 1,6 49 2,2 98 4,5 182 2,8 8,2

İrtica 49 2,2 51 2,3 46 2,1 146 2,2 6,6
Çarpık kentleşme, 
betonlaşma,gecekondulaşma 20 0,9 39 1,8 63 2,9 122 1,9 5,5

Mezheplerin devlet nezdinde 
eşit olmayan konumu 12 0,5 7 0,3 37 1,7 56 0,8 2,5

Kır-kent dengesizliği 8 0,4 9 0,4 21 0,9 38 0,6 1,7
Diğer 17 0,8 2 0,0 5 0,2 24 0,4 1,1
TOPLAM 2218 100,0 2210 99,9 2173 100,0 6601 100,0 297,1

Gençlerin Avrupa 
Birtiği’ne Bakışı

Avrupa birliği’ne girmek bizi öz 
Değerlerimizden uzaklaştırır.

Katılır Katılmaz Fikri yok Toplam
Sayı Oran % Sayı Oran% Sayı Oran % Sayı Oran %

664 30,0 1213 54,7 340 15,3 2217 100,0

Avrupa birliği’ne girmek insan 
Haklan ve demokrasi açısından 
Türkiye'yi geliştirir.

1535 69,2 386 17,4 296 13,4 2217 100,0

Avrupa birliği’ne girmek 
Türkiye ekonomisi için 
Yararlı olur.

1590 71,8 281 12,7 344 15,5 2215 100,0

Avrupa’ya bel bağlayacağımıza 
Kendi kendimizi geliştirmenin 
Yollarını bulmalıyız.

1210 54,6 594 26,8 414 18,7 2218 100,0

Konrad Adenauer, Türk Gençliği-1998. Alıştırmaya katılan denek sayısı 2200.

Mm sorumlu? 
Devlet

§ Yttate 

13,73
Okul yönetimi 9,80
Aile 7,84
Arkadaş Grubu 7,84
Medya Yayınları 6,86
Hepsi 53,92

; TV telemede üçimcüytız 

ABD haftada 31 saat
İngiltere haftada 27 saat
Türkiye haftada 25 saat
Almanya haftada 16 saat

Fransa haftada 16 saat
Hollanda haftada 12 saat

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu-1996.

10 Ü m r a n  ek MAYIS 2000



V • : Gôrtçterin mutluluk reçetj§|§
1998'öe :

Sevgi 21,02 Para 20,70
Özgürlük 18,26 Sevgi 19,53
iş 17,17 İŞ 17,97
Eğitim 7;28 Başka 12,40
Aile 7,28 Aile 10,43
Başka 5,76 İletişim 5,75
Sağlık 5,14 Sağlık 4,87
Para 2,64 Özgürlük 4,39
İletişim 2,29 Eğitim 3,97

Bilimsel Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Stratejik Araştırmalar Merkezi-1998. 
Araşürmaya katılanlar: 15-25 yaş grubundan 5186 kişi. İzmir.

Gençler hangi soruna ne.kadar ¿uyarlıdır. ' .7.!\İ:\ 

Askeri darbe

¡ ¡ I  Ytizdesi. 

0,7
Toprak erozyonu 0,7
Komünizm 1,0
Rüşvet 1,1
Komşu ülkelerle çatışma 1,4
Cinsiyet ayırımcılığı 2,3
Dinsizlik 2,3
Toplumsal barış 3,8
Din ve vicdan özgürlüğü 4,5
Irkçılık 4,6
Cinsellik 4,9
Ahlak çöküntüsü 6,7
Nüfus artışı 6,8
Sosyal adalet 8,3
Şeriat 10,5
Laiklik 11,9
Ülke bütünlüğü 12,2
Demokrasi 15,2
İnsan hakları 19,3
Terör 21,0
Kürt sorunu 23,2
Çevre kirliliği 23,2
Düşünce özgürlüğü 23,7
Eğitim 30,4
Hayat pahalılığı, enflasyon 40,0

Mülkiyeliler Birliği Vakfı Araştırması-1996

MAYIS 2000 Ü m r a n  ek  11



Seçmenin Kendisine En Yakın Hissettiği Birinci ve İkinci Parti

Birinci Parti

FP ANAP DYP DSP CHP MHP BBP HADEP

FP 100 6.8 25.3 5.1 1.2 16.7 46.3 27.3

ANAP 6.8 100 30.6 47.0 21.0 20.6 4.9 4.5

DY? 23.5 15.3 100 4.5 2.5 23.0 17.1 4.5

DSP 3.8 49.7 4.7 100 ' 30.2 5.4 0.0 4.5

CHP 0.3 5.6 0.6 16.3 100 0.5 0.0 11.4

MHP 10.9 7.6 17.1 6.1 0.6 100 17.1 0.0

BBP 24.6 0.6 7.1 0.3 0.0 19.1 100 0.0

HADEP 3.8 0.3 0.0 0.6 1.9 0.0 0.0 100

DTP 0.8 2.5 1.8 0.3 1.2 0.0 0.0 0.0

LDP 0.5 0.6 0.0 1.0 0.0 0.5 2.4 0.0

ÖDP 0.0 0.3 0.0 1.3 9.9 0.0 0.0 22.7

YDP 2.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 0.0

Diğer 0.8 0.3 0.0 0.9 6.2 0.0 0.0 9.0

Cevapsız 22.4 10.5 12.8 17.6 25.3 14.2 7.3 15.9

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Not: Satırlar bir partinin diğer partililer tarafından hangi ölçüde ikinci parti olarak görüldüğünü 

göstermektedir. Sütunlar ise, bir partiye mensup seçmenin hangi partileri kendisinin ikinci partisi 

olarak gördüğünü göstermektedir.

ANAR- Şubat 2000: Araştırmaya katılaıılar, 18 yaş ve üzeri 2000 kişi. Adana, Ankara, G. An tep, İstanbul, İzmir, Trabzon, Van,
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Partililerin İmam Hatiplerde Başörtü Yasağına İlişkin Kanaatleri

FP ANAP DYP DSP CHP MHP BBP HADEP Diğer Partisiz

Doğru Bulan 0.5 28.8 11.7 34.2 48.8 11.3 4.9 13.6 22.2 16.0

Yanlış Bulan 98.7 59.9 81.8 52.1 28.4 83.8 95.1 77.3 66.7 69.2

Fikri Yok 0.8 11.3 6.5 13.7 22.8 4.9 0.0 9.1 11.1 14.8

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100,0 100.0 100.0 100.0 100.0 100 0

Üniversitelerde Başörtüsünün Yasaklanması Nasıl Karşılanıyor?

Sayı Y üzde

D o ğ ru  B ulan 536 28.7

Y anlış B ulan 1211 64.3

Fikri Y ok 133 7.1

T O P L A M 1880 100.0

Partililerin Üniversitelerde Başörtü Yasağına İlişkin Kanaatleri

FP ANAP DYP DSP CHP MHP BBP HADEP Diğer Partisiz

Doğru Bulan 0.3 42.7 15.9 48.9 60.5 13.7 4.9 18.2 41.7 25 4

Yanlış Bulan 98.6 50.8 79.4 40.3 19.1 81.9 95.1 79.5 52.8 63.9

Fikri Yok 1.1 6.5 4.7 10.9 20.4 4.4 0.0 2.3 5.5 10.7

TOPLAM 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

ANAR- Şubat 2000: Araştırmaya katılanlar, 18 yaş ve üzeri 2000 kişi. Adana, Ankara, G. Antep, İstanbul, İzmir, Trabzon, Van, 
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K u r b a n  b a y r a m ı n d a  k u r b a n k e s m e o r a n ı

Yüzde

Kurban kesenler 64. 1

Kurban kesmeyenler 35. 9

K u r b a n  b a y r a m ı n d a  k u r b a n  k e s m e
(Partilere göre dağılım)

o r a n ı

Kurban kesen Kurban kesmeyen

DSP 48.8 51 .2

MHP 70.3 29.7

FP 76.8 23.2

ANAP 69.4 30.6

DYP 81 .6 1 8.4

CHP 47.5 52.5

HADEP 31.8 68.2

BBP 85.0 1 5.0

Diğer 28.1 71 .9

Karars ız 66.0 34.0

Hiçbiri 63.5 36.5

K u r b a n k e s m e m e n e d e n l e r i

Yüzde

A. Maddi durumu uygun olmadığı için 66.2

B. Kurban kesmeyi onaylamadığı için 17.3

C. Kurban kesmek yerine bağış yapmayı tercih ettiği için 11.0

D. Diğer 5.5

K u r b a n  k e s m e m e  n e d e n l e r i
{Partilere göre dağılım)

A B C D

DSP 61 .0 1 6.2 1 4.2 8.5

MHP 86.1 5.6 4.4 3.8

FP 83.1 5.6 1 1 .3 0.0

ANAP 71 .4 12.2 7.0 9.4

DYP 64.9 20.7 1 4.4 0.0

CHP 43.0 26.5 23.3 7.2

HADEP 63.5 1 6.6 6.6 1 3.3

BBP 84.4 1 5.6 0.0 0.0

Diğer 1 5.1 50.6 23.4 1 0.9

Kararsız 67.9 1 9.2 1 1 .8 1 .1

Hiçbiri 77.6 14.1 4.8 3.5

ANAR- Mart 2000: Araştırmaya katılanlar, 1951 kişi. İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Bursa, Erzurum.
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________________________ DÜŞÜNCE

“Etik”in “Ahlâk” sizliği

Mesut Karasohan/

SCant’ın Kategorik Emperatif Çıkmazı

Aydınlanma düşüncesi içinde ortaya konan “ahlak” felsefeleri arasında 
belki de bu vasfa en uygun düşen öğreti olarak Kant’ın felsefesini kabul 
etmek lazımdır. Onun ahlak düşüncesini, eylemleri sonuçları itibariyle 
değerlendiren ahlak felsefelerinden ayıran hususlar, görev anlayışını öne 
çıkarması, amacın hiçbir zaman araçları haklılaştıramayacağım kabul 
etmesi ve belli davranışları içkin olarak doğru ya da yanlış saymasıdır. 
“Soııuççu” ekolün karşısındaki bu görev ekolünün oluşumunda büyük 
rol oynadığı kabul edilen Kant’a göre ahlakî davranış bizatihi doğru ya 
da yanlıştır; bu davranışı sonuçlarına bakarak eleştirmek veya onayla
mak faydasızdır. İyi davranış da kötü davranış da kendi kendisini haldı- 
laştırır veya mahkum eder.1

Kant’m bu görüşleri, davranışların altında yatan ilke ya da güdüleri 
ahlaklılık açısından önemli bulmayan, eylemleri faillerinden bağımsız 
değerlendiren “sonuççu” öğretilerle karşılaştırıldığında -İd bu grubun 
en başta gelen temsilcileri hazcılık (hedonizm) ve faydacılıktır- onun 
ahlak felsefesinin niçin “daha ahlakî” sayılabileceği anlaşılır.

Kant’a göre ahlaken iyi bir insan mutluluk peşinde koşan İçimse de
ğil, kendi arzularından ziyade herkes için geçerli olabilecek objektif bir 
ilkeye göre davranan kimsedir. Kesin emir (categorical imperative) adı
nı verdiği bu ahlak yasası hiçbir şart içermez ve mutlak emri ifade eder. 
Kant’ın kategorik emperatifini oluşturan emirlerin başında, insanın 
kendi içgüdü ve eğilimleri doğrultusunda değil de herkes için geçerli 
olabileceği düşünülen bir ilkeye/kanuna göre davranmak buyruğu gelir: 
“Evrensel bir kanun olmasını isteyebileceğin bir ilkeye göre davran.”2
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KARA5AHAN “Etik"in ''Ahlak”sızlı<!ı

Ahlaklı kişi, eylemlerinin başka insanlarca kabul 
görüp onanabilecek, tatbik edilmeye değer bulu
nacak “objektif” ilkelere göre gerçekleşip gerçek
leşmediğini daima gözönünde bulunduran kişidir.

Kant’ın kişiyi ahlaklı eyleme yöneltecek moti
vasyon olarak sunduğu şey, tutarlı olmak/davran
maktır. Birey kendi adına birtakım hak
lar talep ettiğinde başkalarının ben
zer taleplerini de tanımak duru
munda olduğunu baştan kabul 
etmek zorundadır, eğer tu
tarlı olmak istiyorsa.
Kan t’m tutarlılık ilkesi Ay- 
dmlanma’nm rasyonalite- 
sinden ayrı düşünülemez.
O, ahlakî ilkeleri akıl kav
ramına dahil ederken, ras- 
yonaliteyi, sadece belli 
amaçlara ulaşmada en et
kili araçları seçme hadisesi 
olmaktan çıkarmış, genel il
keler doğrultusunda hareket et
me meselesi haline de getirmiş
tir.3 ICant’ın öğretisinde akıl, kendi 
kendine yasa koyabilme niteliğinden dola
yı insanın kendiliğinden bir eyleme koyulup öz
gürce davranabilmesini ve dolayısıyla ahlakî ey
lemler gerçekleştirebilmesini sağlalayan şeydir. 
“Ahlak yasaları”, insan aklının kendi kendine ihdas 
ettiği bağlayıcı ve evrensel nitelikli ilkelerden baş
ka birşey değildir. Aydınlanma felsefesinin en 
önemli temsilcilerinden biri olan Alman filozofun 
etik düşüncesinde herhalderasyonalizmin hakim 
unsuru teşkil etmesi kadar doğal birşey olamazdı.

İnsana ahlakî normlar konusunda tanınan bu 
yetki, onun evrensel kanun koyucu mevkiine yük
seltilmesi demektir. Burada bizatihi özerk eylemin 
doğru ve iyi eylem olduğu yahut doğru ve iyi ola
na yolaçacağı biçiminde M ill’de gördüğümüz 
iyimser fakat temelden yoksun bir yaklaşımın tek
rarını görür gibiyiz. Çünkü Kant’a göre birey ira
desinin özerkliği “ahlaklılığın en yüksek ilkesi, bü
tün ahlak yasalarının ve bu yasalara uygun ödevle
rin tek prensibidir.” İradenin bağımlı olması (hete- 
ronomy of the Will) ise “ahlaklılığın sahte bütün

prensiplerinin kaynağı” olup, “yükümlülük ilkesi
ne ve istemenin ahlaklılığına karşıdır”4 Yani Kant’a 
göre dinî telkin sonucu olan ahlakî eylemler akıl 
değil de din ile temellendirildikleri için değersiz
dirler. Aslında insanoğlunun ahlakî görevlerini an
layabilmesi için, Sadece Aldın Sınırları İçindeki 

Din adlı eserinde belirttiği üzere, Kant’a 
1 göre “ne kendi üzerinde biı başka var

lık fikrine, ne de vazifesini icra et
mek için kanundan başka bir 

saike ihtiyacı vardır”5 Alman 
filozof bu eserinde, Aydın
lanma geleneğiyle büyük bir 
uyum içinde, yaygın ve ku
rumlaşmış bütün dinleri 
üstü kapalı ama sert bir 
eleştiriye tabi tutmuş, 
iman/inanç ile ahlaka dair 
konuların birbirlerinden 

kesin çizgilerle ayrılması ge
rektiğini savunmuştur.

Şu halde hedonizm veya fay
dacılık ekollerine göre “daha ahla

kî” bulduğumuz Kantçı öğretinin za
yıf yanlarından bir tanesine gelmiş bulunu

yoruz. Çünkü aldı, doğru ve iyinin yegane belirle
yicisi olarak kabul etmek demek, ahlakî ilkeleri ak
lın ihtiyarına terketmek demektir. Kendi ahlak ku
rallarını kendisi koyan özgür bir fail olarak insanın 
mutlaka herkes için geçerli olabilecek objektif ilke
lere ulaşabileceği inancı pratikte bir kuruntudan 
başka birşeyi ifade etmeyecektir. Kişilerin farklı 
farklı istek ve arzularının akla galebe çalıp başkala
rıyla çelişme ve çatışmaya yolaçmaları ihtimali bir 
yana, “objektif ilke’yi samimi bir şekilde tatbik et
mek isteyenler için dahi ciddi problemler sözko- 
nusu olacaktır. Mesela “başkalarına, başkalarının 
sana yapmasını istediğin şeyi yap” biçimindeki bir 
düsturun pratikte neyi ifade etmesi gerektiği hep 
tartışmalı bir mesele olarak kalacak, hemen herke
sin farklı ihtiyaçları varolduğundan, kişinin istedi
ği şeyin, karşısındaki insanın da isteyip arzuladığı 
birşeye tekabül etmesi sadece bir tesadüf konusu 
olacaktır. Keza “sonuçları ne olursa olsun doğruyu 
söyle” diye ifade edilen bir kategorik emperatif,

......................
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kulağa hoş gelmekle birlikte, bazı istisna halleri be
lirtilip kategorik, yani kesin olmaktan çıkarılma
dıkça, uygulamada belki de insanlık için korkunç 
sonuçlar doğuracak bir şeydir.6

Öte yandan Kant’ın, bireyin rasyonel özerkliği
ne vurgu yaparak bir İlahî otorite de dahil dışarı
dan gelecek her türlü müdahale ve telkini reddede
rek “olgun bir ahlakî fail” haline geleceği varsayı
mının da pratikte işlemeyeceğini tahmin etmek 
zor olmasa gerek. İnanç ve ibadet konularında in
sana hiçbir tercih hakkı tanımayan, benimsemedi
ği kurallara boyun eğmek zorunda bırakan dini 
gelenekler ve muharref vahiy anlayışları bir yana, 
burada dışlanan, insan hayatına yön vermek, doğ
ru ve yanlış olanı göstermek -veya Kur’an örneğin
de olduğu gibi- insanın yerytizündeki istikametini 
kendisi tayin edebilsin diye öncelikle düşünmeyi, 
sorgulamayı, aklı kullanmayı ve ancak bu şekilde 
adım atmayı ona öğütleyen veya, sahih vahiy gele
neğiyle irtibatını koparmış da olsa belli bir günah- 
sevap anlayışıyla insanı görece doğru ve güzel ola
na yöneltebilen kutsal nitelikli herşeydir. Kutsal
dan arındırılan bir dünyada ise her “olgun faiP’in 
farklı farklı -ve yine de kendince evrensel nitelikli!- 
kurallar ihdas etmeye kalkışmayacağının, yanlış, 
kötü veya gayri ahlakî olan lehine hale talebinde 
bulunmayacağının hiçbir teminatı kalmayacaktır.

Kantçı ahlak insana yeryüzünde takip edebile
ceği bir yön çizmez ve onu kendi rasyonalitesiyle 
başbaşa bırakır. Billington’un dediği gibi “neyin 
arzu edilir olduğunu, hangi amaçları aklımızda 
tutmamız gerektiğini, hangi tür davranışın evren
selleştirilmesini istememiz gerektiğini anlatmakta 
pek yardımcı olmaz”7 (Bizzat Kant’ın, hayatı bo
yunca hiç evlenmemiş bir kimse olarak önemli bir 
kategorik emperatifı ihmal ettiği söylenebilir.) Ah
lakî kurallara uymakla vazife anlayışı içinde hare
ket etmeyi özdeşleştirirken bizi bekleyen vazifele
rin neler olabileceği konusunda açık ve kolay anla
şılır bir öğreti sunmadığı gibi, kişinin kendisi, aile
si veya yaşadığı topluma ya da hatta Tanrıya karşı 
görevleri çatıştığında tercihlerinin ne yönde olma
sı gerektiğini belirtmez. Kant’ın etik felsefesi insa
nın evrendeki varlığım anlamlandırma, hak ve yü
kümlülüklerini bu anlama uygun olarak belirleme

“Etik”iıı "Ahlak"stzlt$ı KARASAHAN

konusunda Batı düşüncesinin genelde yaşadığı çö
zümsüzlük ve handikapları aşabilmiş değildir.

Etiğin Sobu Versiyonundan Ue ¡Haber?

Batı’da Kant’tan sonra öne sürülen etik kuramla
rın pekçoğunun yine insanın mantıklı ve dolayı
sıyla ahlaklı davranmayı tercih edecek bir varlık 
olduğu varsayımına iyimser dayanmaya devam et
tikleri görülür. “Mantıksal bir akıl yürütücü ola
rak” kişinin kendisi için aradığı özgürlük ve mut
luluğu başkalarına da tanıyacağı ve bu kabul doğ
rultusunda hareket edeceği beklenir. Ancak burada 
Kantçı etiğin karşı karşıya olduğu çelişki ve açmaz
lar bir çözüme kavuşmuş da değildir.

Mesela biçimsel tutarlılık veya evrenselliğe sa
hip bir akıl kavramını öne çıkarmak bakımından 
Kant’a en yalcın etik kuramı ortaya atmış olan Ge- 
vvirth’te bunu görüyoruz: Kendi mutluluğunu gö
zetme çabasında başkalarının hak veya özgürlüğü
nü çiğneme durumuyla karşılaşan bireyin niçiıı çı
karlarına uygun ve pragmatik olanı değil de etik 
açıdan gerekli ve mantıklı olanı tercih etmesi ge
rektiği hususunda sessiz kal
mıştır.8 ________________________

Aslında ahlaklı davra
nışları tutarlı ve anlamlı ha
le getirecek şekilde ahlak fel
sefesine bir temel bulma ça
bası Batı düşüncesinin uzun 
dönemler boyunca başlıca 
meşguliyet alanlarından bi
rini oluşturmuş ve John 
Stuart MiH’in de itiraf ettiği 
gibi “ahlakın temeli mesele
si... en ilhamlı zekaları uğ
raştırıp, onları birbirine 
karşı çetin mücadeleler ya
pan mezhep ve ekollere 
ayırmıştır. Ilcibin yıldan 
sonra bile, aynı tartışmalar devam etmektedir.”9 İlk 
bakışta basit birer sual gibi gözüken, hangi davra
nışın ahlakî olduğu veya kimin ahlaklı sayılması 
gerektiğine dair sorular bir türlü tatmin edici ce
vaplara kavuşamamıştır.

Kendi ahiak kurallarını 

kendisi koyan özgür bir 

fail olarak insanın mutla

ka herkes için geçerli 

olabilecek objektif ilke

lere ulaşabileceği inancı 

pratikte bir kuruntudan 

başka birşeyi ifade e t

meyecektir.
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Keza tartışmalara Türkiye’den katılan bir aka
demisyene göre de etik bunca zaman boyunca “bil
gi kuramsal temellerine” kavuşamamış, her defa
sında kendi varlık temellerini yeni baştan oluştur
mak zorunda kalmıştır. Üstelik Kant gibi bir bü
yük filozof “ahlak metafiziğinin veya “bilim ola
rak etiğin” mümkün olduğunu kanıtlamış (!) ol
masına rağmen ahlak felsefesinin tıkanıklığı aşıla

mamıştır. Günü
müz felsefecileri
nin metafizik ni
telikte, yani boş 
bir çaba olarak 
gördükleri ve do
layısıyla gereken 
önemi vermedik
leri biçimindeki 
yakınmalara konu 
olan etik, çağın 
gitgide daha da 
karmaşık ve çetin 
hale gelen sorun
ları karşısında çö
züm üretebilme 
konum undan  
uzak kalmıştır. 
Etiğe ilişkin doğ
ruluk iddiasıyla 
ortaya çıkan ku
ramlar sessiz bir 
gülümsemeyle 
karşılanır ve “me
tafizik” suçlama
larına maruz kalır 
olmuştur.10

Modern zamanlarda ortaya atılan ahlak ku
ramları insanlara nasıl davranmaları gerektiğine 
dair birşeyler söylese de bireylerin bunları ciddiye 
almalarını sağlayacak yeterli argümanlar ortaya 
koyamıyor, insan aklı ve eylemine ilişkin günü
müzde geçerli anlayış dolayısıyla “rasyonel bi- 
rey”in, ahlak iddialarını ancak reddetmesi bekleni
yorsa, Nietzsche gibi bir filozofun akıl sağlığını yi
tirmesinin de pek büyük bir ihtimalle modernite- 
nin ahlakî başarısızlığından kaynaklandığı iddiası

İnsan için yeryüzünde bir 
cennet inşa etmek uğruna 

bireye mümkün olan en ge
niş özgürlük alanını bahşet

mek çabasındaki modern 
anlayış burnundan kıl aldır
mayacak derecede dış mü

dahalelere tahammülsüz ha
le getirdiği insan için ahlakın 
kaynağı olarak ilahf bir otori
teyi kesinlikle reddedecekti.

Halbuki insanın niçin ahlaklı 
davranması gerektiği sorusu 
maddi dünyanın sınırları için
de nihaf bir cevaba kavuştu- 

rulabilmiş değildir.

yabana atılmamalıdır.11
Etiğin bugün geldiği noktada “değer’den bah

setmek, “fayda” dışında kimi manevî ve yüce moti
vasyon unsurlarından söz etmek, metafizik gibi 
boş ve aslı astarı olmayan (!) şeyler alanına girmek 
olarak görülür. Hatta bu değerden yoksunluk hali 
ve karşı karşıya kalman sorunlara nihaî çözümle
rin bulunamayışı bir meziyet gibi sunulur. Ahlak 
felsefecisi, insanların başka konularda danışıp öğüt 
alarak kendilerine istikamet tayin ettikleri mesela 
hekimler veya avukatlar gibi şu veya bu çözümü 
sunabilecek kimse değildir. Bu durumdan adeta 
övgüyle bahseden bir Billiııgton’a göre ahlak felse
fecisi “...eninde sonunda, kendisi de yanıtsız soru
larla boğuşur. Kürtaj ahlakî açıdan kabul edilebilir 
mi? Esrar içmek yasal hale getirilmeli midir? Hay
vanlar kesim için beslenmeli midir? Diğerleri gibi 
beyin çatlatacak bir sorunsal daha! Evli biriyle cin
sel ilişki her zaman yanlış mıdır? Böylesi sorular 
bir kitabı doldurabilir, ama felsefecinin bunlara 
yanıtı kaçamak olmak durumundadır. (...) Eğer 
ahlak filozofları greve çağrılmış olsaydı, grev, onla
rın grev etiği konusundaki tartışmalarını noktala
malarından çok önce çözüme bağlanırdı.”12 Böyle- 
ce etik çözümsüzlüğün yolaçtığı hak ihlalleri me
sela ana rahmindeki bebeklerin katli sürüp gitse de 
insanoğlunun sözde özerk ve özgür karar alabilme 
yeteneğinin fonksiyonunu icra etmesi gerçeği kar
şısında pek kıymeti harbiyesi yoktur.

İnsan için yeryüzünde bir cennet inşa etmek 
uğruna bireye mümkün olan en geniş özgürlük 
alanını bahşetmek çabasındaki modern anlayış 
burnundan kıl aldırmayacak derecede dış müda
halelere tahammülsüz hale getirdiği insan için ah
lakın kaynağı olarak İlahî bir otoriteyi kesinlikle 
reddedecekti. Halbuki insanın niçin ahlaklı dav
ranması gerektiği sorusu maddi dünyanın sınırları 
içinde nihaî bir cevaba kavuşturulabilmiş değildir.

Modern etik Kant’m sunduğu çözümün, yani 
ahlakî davranışları rasyonel bir zeminde izah çaba
sının ciddi kusurlarla malül olduğunu bugün daha 
iyi görmektedir. İnsan davranışlarının tarihçesine 
bakıldığında fedakarlık, diğergamlık, cesaret ve âli
cenaplığın en kayda değer örneklerinin hemen da
ima irrasyonel olarak adlandırılabilecek türden ey-
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lemler olduğu ortaya çık
maktadır. Sözgelimi Bri
tanya’nın verebileceği en 
büyük cesaret madalyası 
olan Viktorya Haçı’nı 
böyle asil bir davranışı 
dolayısıyla elde etmiş ki
şilerden de anlaşıldığı gi
bi, ahlaklı eylemin doru
ğunu temsil eden çoğu 
vakada fail ne yaptığını 
dahi hatırlayamamakta, 
bu da, gerçekleştirilen ey
lemi aklın onaylamadığı
nın bir göstergesi olarak 
metabolizmanın olağa
nüstü miktarda adrenalin 
salgılamasına bağlan
maktadır.13

Veya akıl çoğu durumda kişinin çalışıp çabala
yarak elde ettiği maddi kazancı başkalarıyla, yok
sul ve ihtiyaç sahipleriyle paylaşmasını pek “akıllı
ca” bulmamakta, bencilliği önererek ahlaken güve
nilmez bir dayanak olduğunu göstermektedir. 
Belli maksatlar için yararlı bir araç olsa da, aklın 
insana etik bakımdan neyin doğru neyin yanlış ol
duğunu bildirebileceği iddiası en hafif deyimle is
patlanamaz nitelikte kalmaya mahkumdur. Yir
minci yüzyılda insanoğlunun dünya çapındaki sa
vaşlardan çevresel felaketlere ve nükleer riske ka
dar karşı karşıya kaldığı gayri İnsanî durumlar ay
nı zamanda Aydınlanmacı aklın başarısızlığına işa
ret eder.

İnsanı İlahî olan karşısında özgürleştirerek ah
lakî bir fail haline getirme iddiasındaki Varoluşçu
luk da yakın geçmişin son popüler felsefesi olarak 
aynı açmazlardan kurtulamamıştır. Onun gözün
de insanın hiçbir bağla kendisini bağlı hissetme
mesi ve tabiî ki hiçbir İlahî otorite karşısında so
rumluluk duymaması herhangi bir değerle kendi
ni bağlı hissetmesine gerek olmadığı anlamına ge
lir. Varoluşçu etik, bireyin uyması için hiçbir doğa
üstü veya doğa ötesi davranış kodu önermez, kişi
nin belirlediği kuralları hayat prensipleri olarak 
kabul eder.14 Öyleyse bu felsefeye göre iyi veya kö-

"Etik"’m “Ahlak"sizliği KARAŞAHAN

tü davranışın ne olabile
ceğini insana ilham ede
rek, ahlakî kuralları fı
sıldayan bir vicdan veya 
bunu buyruklarıyla ya
pan bir Tanrı dışlandı
ğında iyi niyetle yapılan 
herşey ahlakî sayılacak
tır.15

Aslında Varoluşçu
luğun vicdanı bütünüy
le dışladığı söylenemez.
Çünkü adı bu felsefeyle 
özdeşleşmiş bir filozof 
olan Sartre’ın kendisine 
talebelerinin getirdiği 
ahlakî ikilemlere yöne
lik çözüm önerileri, ki
şinin ancak vicdanının 

sesini dinlemesi biçiminde izah edilebilecek davra
nış tarzlarıdır. Mesela böyle meşhur bir hadisede, 
İngiltere’ye gidip dava arkadaşlarına destek ver
melde evde kendisine ihtiyacı olan annesine bak
mak arasında bir tercih yapma güçlüğü çeken bir 
öğrencisine Sartre’ın cevabı “özgürsün, dilediğini 
seç” demekten ibaret olmuştur. Daha sonra anne
sine bakmayı tercih ettiğini söyleyen öğrencisine 
ahlakî bir davranış sergilediğini bildirmiştir. Bura
da Kant’ın yaklaşımına son derece benzer bir şekil
de, karşılık beklemeksizin yapılan bir fedakarlığın 
“ahlakî değer” taşıması ve kişinin belli bir sorum
luluk bilinciyle eylemde bulunması bahis mevzu
udur ki, vicdan denilen şey tam da bunu gerekti
rirdi. Ancak kuşkusuz bu vicdan, Allah’ı tanıma 
duygusundan arındırılmış, yani asıl sorumluluk 
kaynağı dışlanarak kişinin gelip geçici heva ve he
veslerine veya türlü yönlerden esen rüzgarların et
kilerine açık hale getirilmiş, nirengi noktalarını yi
tirmiş bir vicdandır; getireceği sorumluluk bu yüz
den kararsız ve istikrarsız kalmaya mahkum bir 
vicdandır.

Burada Sartre’ın, muğlak özgürlük savunucusu 
ve yürürlükteki kurallara şiddetle karşı koyan bir 
düşünür olarak tarihsel zorunluluk fikri üzerine 
temellendirilmiş, sıkı kurallarla yönetilen bir Ko-
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münist Partiye iştirak etmekte sakınca görmediği
ni hatırlamak ilginç olacaktır, insanlar üzerinde 
denetleyici bir unsur olarak görüldüğü için İncil 
reddedilirken Komünist Manifesto veya Mao Tse 
Tung’un Küçük Kızıl Kitap’ı konusunda sessiz ka
lınması tutarlılıktan uzak bir davranıştır,16

İnsana Şeriati’nin tabiriyle “İrade ve Hürriyet 
denilen bir eğlence arabası” verdikten sonra gide
cek herhangi bir yer de olmadığını söyleyen Varo
luşçuluk aslında bizzat bireyi tanrı konumuna 
oturtmuş, geleneksel olarak aşkın ve herşeyi bilen 
bir Varlık’a atfedilen nitelikleri bağışlamış oluyor
du. Her türlü nesnel ahlakî ölçütten ve manevî de
ğerden soyutlanmış bir varlık haline geldiğinde 
belki bu insanın tanrılaşmasından, ziyade şeytan- 
laşmasından bahsetmek daha doğru olacaktı.17

Bu varlık için artık evrende olup bitenleri de
ğerlendirmeye yarayacak hiçbir soyut manevî esas 
kalmamış, insanlar içinde yücelme veya alçalma
nın, iyi veya kötü niteliklere sahip olmanın her- 
hangibir mutlak kriteri bulunamaz olmuştu. Ge
rek Kant, gerekse Sartre için bir davranışın iyi ve 
ahlakî olmasını temin edecek şey, kişinin onu iyi 
olarak bilmesi başkalarınca ve genel-geçer ya da 
evrensel nitelikte birşey gibi algılanmasını talep et
mesidir. İslâm öncesi “cahiliye” döneminde kız ço
cuklarını diri diri toprağa gömen ve bu davranışla
rının herkes için benimsenmesini arzulayan müş
rik Arapların bu dehşet verici eylemi de, çocuksuz 
yaşamayı özgürlük olarak algıladığı için bilimin 
imkanlarıyla bebekleri ana rahminde -kuşkusuz 
anne sağlığına yönelik bir tehdit vb. sıradışı du
rumlarda yine hayat kurtarmak için başvurulabi
lecek kürtajı bir kenara ayırmak kaydıyla söylüyo
ruz- katleden modern insanın davranış biçimi de 
bu anlayış içinde ahlakî bir meşruluk görüntüsü 
kazanmakta güçlük çekmez.18

Etiğin temelini ister akılda veya duygularda, is
terse evrimci gelişim çizgisinde veya değişken sos
yal bilinçte arasın, Batı düşüncesinin vardığı nokta 
pragmatik yaklaşımlardan “şüpheci görecelik”e 
kadar bir dizi çıkmaz sokaktan başkası değildir. 
Böylece ahlaklı ve tabiî ki insanca davranış, bazen 
“iyi hareketin ölçüsü başarıdır, başarı herşeyi meş
ru kılar” anlayışıyla belirlenmekte, bazen halkın

çoğunluğunun yaptığı şey doğru ve ahlakîdir diyen 
ampirist ve pozitivist görüşle şekillenmekte19 ba
zen de “iyi ve kötü, zaman içinde deneme yanılma 
yoluyla öğrenilir diyen evrimci teoriye bel bağlan
makta ve insanlık, yeni ahlakî denemelerin (!) isa
betlilik şansına terkedilmektedir.20 Kimi zaman in
san fıtratına Hobbesçu bir yaklaşımla iyiliklerin 
bile bencillik duygusuyla gerçekleştirildiği, diğer- 
gamlığın temelsiz birşey olduğu öne sürülmekte, 
kimi zaman da ahlak alanında bilgi denilen şeyin 
önseziden öte birşey olmadığı, dolayısıyla doğru ve 
yanlışın tespit edilemeyeceği öne sürülerek etik 
kaygılar büsbütün bir kenara itilmektedir.21 Sözde 
cinsel özgürlük ve “cinsel devrim” günlerindeki 
anlayışın “yeni ahlak” diye adlandırılmasında ol
duğu gibi, etik, tüketim toplumunun mantalitesiy- 
le uyum içinde hep yeni versiyonları piyasaya sü
rülebilecek birşey gibi algılanırken, hayatî önem
deki kimi kriterlerin yokluğunda en gayri ahlaki ve 
gayri İnsanî eylemler ve sapmalar dahi eleştiriye 
karşı sağlam bir zırha bürünebilmektedir.

(Devam edecek)

DİPNOTLAR

1- Billington, Ray, Felsefeyi Yaşamak, Ayrıntı yay. İst. 1997, s. 197-198.
2- Kılıç, Recep Ahlakın Dinî Temeli, Türkiye Diyanet Vakfı yay.

Ankara, 1992, .13.
3- Poole, Ross, Ahlak ve Modernlik, Ayrıntı yay., İst. 1993, s. 37.
4- Kılıç, s. 42.
5- age., s. 50.
6- Billigton, s. 179.
7-age., s. 181.
8- Poole, s. 105.
9- Kılıç, s. 73.
10- Tepe, Harun, Günümüz Sorunları Karşısında Etik, Cogito, 

1995/3, s. 166-167.
11-Poole, s. 11
12- Billington, s. 50.
13-age., s. 129.
14- age., s. 237.
15- Şeriatî, Ali, İnsan, Fecr yay., Ankara, 1990 s. 404.
16- Billington, s. 243.
17- Billington, s. 242; Şeıiati, Marksizm ve Diğer Batı Düşünceleri, 

Düşünce yay., İst., 1980, s. 58.
18- Şeı iati, İnsan, s. 406-407.
19- Pazarlı, Osman, İslam’da Ahlak, Remzi Kitabevi, İst., 1972, s. 21.
20- Billington, s. 137.
21- age., s. 69.

50 Mayıs 2000 ÜMRAN



Dünden Bugüne Devlet ve Siyaset -III

Türk-îslam Geleneğinde 
Din ve Kamu Yönetimi

Edip Sevinç

nıiş, çevrede güçlenen sultanlar Bağdat yönetimini 
denetlemeye başlamışlardı. Önce Büveyhiler daha 
sonra da Selçuklu sultanları siyasi otoriteyi tama
men ele geçirdiklerinde, Bağdat’taki hilafet bazı di
ni ritüelleri yerine getiren ruhani bir makama dö
nüşmüş durumdaydı. Halife sultanlara hil’at giydi
riyor, dini unvan ve sembolleri dağıtıyor, iktidarları 
meşrulaştırıyor ama siyasi otoriteye yön vermiyor
du. Buna karşılık özellikle Bağdat yönetimini Bü- 
veyhilerden kurtararak yönetimi tamamen ele geçi
ren Selçuklular, halifelere kendi siyasetlerine karış
mamak ve çelişmemek kaydı ile muhtelif dini yetki
leri kullanmaya izin vermişlerdir.

Ancak bu paylaşım yanıltıcı olmamalıdır. Or
tada dini ve siyasi otoritenin batıdaki anlamda bir 
ayrışımı söz konusu bulunmayıp, otorite dini ve si
yasi olarak ikiye ayrılmamıştır. Her iki otoriteyi de 
sultanlar tamamen kendi ellerinde toplarken Hali
fe sadece saygı duyulan ve yüce değerleri temsil 
eden bir memur konumunda olmuştur. İleride bu 
benzer ilişkiyi Selçukluların devamı konumunda
ki Osmanlılarda da Sultan- Şeyhülislam münase
betleri çerçevesinde göreceğiz.

Osmanirm n Kuruluş Döneminde 
Din Faktörü

Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemi ile ilgili ola-

'_____________ ARAŞTIRMA

® ncelememizin birinci ve ikinci bölümlerinde, 
tarihte “sahiplenme” olgusu üzerine oluşmuş 

|  devlet geleneğimizde dinin vazgeçilmez bir 
meşruiyet zemini olarak kabullenilmesine rağmen, 
kamusal alanda siyaset ve örfün belirleyici olduğu
nu öne sürmüştük. Bu bölümde ise tezimizin Ana
dolu coğrafyasındaki izlerini ortaya koymaya çalı
şırken, okuyucularımızın bugün ile kolay irtibat 
k ur ab ilecekleri kanaati n deyiz.

Öncelikle bir defa daha belirtmek gerekir ki, 
Hulefa-i Raşidin sonrası kurulan tüm İslam dev
letleri, krallıkları yada beylikleri açısından ege
menlik gücü ilahi kaynaklı olarak kabul edilmiş ve 
bu kaynak da İslam olarak tanınmıştır. Dönemin 
devlet anlayışında yöneticiler dini makamlar tara
fından (bazen zorla da olsa) onaylanmış, devlet 
yönetiminde ise dini motiflere yer verilerek ikti
darlar meşrulaştırılmıştır. Bu bağlamda hem Sel
çuklu hem de Osmanlı siyasi kurumlanılın arka 
planında, siyasi iktidarı elinde bulunduran hakim 
aile ve kitlenin dini olan Islamiyetin kesin ve 
önemli etkileri olmuştur.

Türklerin Ön Asya’ya gelmeleri, İslamiyet’i ka
bulleri ve akabinde Selçuklu sultanlarının siyasal 
otoriteyi ele geçirdiği dönemler Abbasilerin son 
dönemlerine tekabül etmiştir.

Bu dönemde zaten Abbasi yönetimi tamamen 
zayıflamış, halife bütünüyle sembolik bir düzeye in-
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rak, en azından dört yüz çadırdan müteşekkil ol
duğu söylenen bir aşiretin bir devlete dönüşümü
nü sarahatle belirleyen belgesel kaynaklara sahip 
değiliz. Ama tarihçilerin ezici çoğunluğu devletin 
kuruluşunda dinin önemli ve belirleyici rolünün 
olduğunda hemfikir bulunmaktadır.

Bir bölüm tarihçi Osmanlı’nın soluğu kesilmiş 
Bizans’ın yeniden canlandırılması olduğu, bunun 
devletin kurucu unsurunun (yada kurucular ara
sında belirleyici unsurun) Türkler olması ile farklı 
bir anlam kazanmadığını, diğer bir kesimin ise 
(Uzunçarşılı gibi) Osmanlı’nm tamamen orijinal 
bir yapılanma olduğu şeklindeki tamamen aykırı 
tezleri, kuruluştaki İslam’ın itici ve belirleyici güç 
olması hususunda kesişmektedir.

Osmanlının aniden tarih sahnesine çıkışını 
izah edecek pek çok tarihi ve sosyolojik faktör alt 
alta sıralanabilir. Ama bunların ne tek başına biri, 
ne bir kaçı, nede tümü formel olarak kesinlik sağ
lamaz. Zira aynı şartlar o dönemdeki diğer beylik
ler içinde geçerliydi. Söz konusu karmaşa, beyliği 
oluşturan dini/ideolojik yapı içinde geçerlidir. 
Beylik döneminde, sonraları devlet ve klasik dö
nemlerde geçerli olan homojen bir Sünni anlayış
tan söz etmek mümkün değildir.

Her ne kadar Anadolu Selçuldu Devletinin de
netimi altındaki şehirler ve büyük yerleşim birim
lerinde (medreseler aracılığı ile) Sünni bir İslam 
anlayışın hakimiyeti söz konusu ise de uçlarda bâ- 
bi, babâi, şii batini İslam anlayışı ve heterodoks ta
rikatlar daha yaygındır.

Özellikle göçlerin oluşturduğu heterojen de
mografik yapı ve sınır bölgelerde Hıristiyan çevre
lerle oluşan içli dışlı sosyal yapı, merkezden çok 
farklı bir dini kültürel özellik arz etmekteydi.

Osmanlı Beyliği Bizans’a karşı başarı sağladık
ça, Osmanlı toprakları her türlü göçmen için çeki
ci olmuş, Anadolu ve İslam dünyasının çok çeşitli 
yerlerinden, özellikle Moğol istilasından kaçan ga
ziler, bilginler dervişler, şeyhler, babalar Osmanlı 
sancağı altına toplanmışlardır. Bir anlamda savaşçı 
(Gaziyan-ı Rum), zanaatkar (Alıiyan-ı Rum) un, 
doğrudan ideolojik işlemleri yerine getiren ve ol
dukça yaygın dini kesimi oluşturan (Abdalan-ı 
Rumun) kuruluş süresinde çok belirgin rol oyna
dığı anlaşılmaktadır. (Fikret BAŞKAYA, Yediyüz 
sayfa 37.)

Kuruluşta çok büyük hizmetleri geçen ve adeta 
devletin ideolojik yapısını oluşturan, aralarındaki 
farklılıkları gaza düsturu ile göz ardı eden tarikat 
önderleri, devletleşme sürecinde de konumlarını 
muhafaza etmişler, hatta “Bey” seçimlerinde bile 
söz sahibi olmuşlardır.

Kuruluş döneminde yapılan gazalara iştirak 
eden tarikat mensubu dervişlere, zaferlerden son
ra fetih edilen yerlerden bir kısmı tahsis edilirken, 
dervişler de yerleşik düzen içinde oluşturdukları 
tekke ve zaviyeler aracılığı ile yeni oluşan yerleşik 
kentli toplumun Müslüman-Türk geleneklerine 
göre yeniden örgütlenmesini sağlamışlardır.

Kuruluş döneminde eski Türk geleneklerinden 
derin izler taşıyan, folklorik yönü dini işlevine gö
re ağır basan tarikat anlayışları, halk kitlelerini 
motive etmede, sünni anlayıştan daha etkili ol
muştur. Ama buna karşılık sünni önderlerde her 
zaman devlete ve yönetime yakın olmuş, hatta yö
netime yön vermede etkinlik sağlamışlardır.

Bu iki İslami anlayışın Osmanlı çatısı altında 
çözümlenmesi, o dönemdeki heterodoks halk 
İslam’ının sonraları olduğu gibi militan Şiilikten 
uzak olması, Sünni İslam’ın ise daha 16. yüzyılda 
olduğu gibi medresenin formel kalıplarına dönüş
memiş olması ile izah edilebilir.

Dini (İlmi) Bürokrasiye Doğru

Kuruluş döneminde tamamen sivil ve devletten 
bağımsız örgütlenen tarikatların, dini cemaatlerin 
işlevleri:

- Halkı manevi yönden etkileyerek gazalara 
kitlesel halde katılmalarını sağlamak

- Göçebe kültürden yerleşik düzene geçen 
Türkmen boylarının Müslüman- Türk kültürü ile 
yeniden şekillenmesini sağlamak

- Eğitim-öğretim, imar-ulaşım gibi muhtelif 
kamusal hizmetleri yürütmek.

- Ticaret ve zanaat erbabını loncalar şeklinde 
örgütlemek.

Tüm bu yaygın işlevlere rağmen, hatta devlet 
bürokrasisini zaman, zaman etkileyip yönlendir
melerine rağmen tarikatlar resmi bürokratik ör
gütlenmenin dışında kalabilmişlerdir. Ancak resmi 
hiyerarşinin dışında kalan tarikatlar/cemaatler 
kendilerine ait bir merkezi örgütlenmeye de git
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medi. Bu yolla devletten ne bir siyasal pay ne de 
ekonomik pay talebinde bulunmadılar. Bu durum 
kilise ile Osmanlı dini kurumlan, yada Batı/Hıris
tiyanlık ile İslam arasındaki laiklik/teokrasi bağla
mındaki en kritik farklılığın temelidir. Toplumla 
çok sıkı teması olan, itibarı hep zirvede olan, üste
lik devletle sürekli iç içe olan dini gruplar bu gücü 
siyasi bir talebe dönüştürmemişlerdir.

İlk bakışta bu durum anlaşılması hayli güç bir 
çelişkidir. Ancak Batı da Hıristiyanlığın çok çetin 
bir zülüm ve işkence döneminden sonra aniden 
devlet tarafından kabul görmesi ve gelişimini ade
ta devlet içinde tamamlamış bulunması, buna kar
şılık Osmanlı da ve hemen tüm İslam tarihinde ke
sintisiz devam eden halkın dini kurumlan ile dev
let arasındaki uyum ve karşılıklı desteğin varlığı bu 
çelişkinin izahını kolaylaştırır. Osmanlıda din dev
letten himaye görmüş, devletin meşruiyet zemini
ni oluşturmuş ama dini örgütlenme devletin içine 
girmemiştir.

Ne var ki devlet, halkı tüm sivil dini faaliyetle
rinde serbest bırakmasına, hatta bu kurumlan ta
nıyıp, destekleyip teşvik etmesine rağmen kuruluş 
döneminin ardından kendi içinde bir bürokratik 
örgütlenme modeli oluşturmak suretiyle dini ha
yatı tamamen sivil ve başıbozuk(!) da bırakmamış
tır.

Devlet büyüdükçe ve meşruiyet zemini İslam 
olarak kalmaya devam ettikçe bu zemini tanımla
ma yada kontrol altında bulundurma ihtiyacı be
lirginleşmiş olabilir. Ayrıca Osmanlı beyliğinin, 
Sünni diğer beylikler ve Selçuklular ile komşu ol
masının yanında Osmanlı devletinin artık rakip ve 
gittikçe militanlaşan Şii sınırlara dayanması da ih
mal edilmemelidir.

"... Devlet işlerinin, özellikle iktidarla ilişkisi 
bulunmayan kamusal düzenleme ve faaliyetlerin, 
şeriata uygunluğunu sormak üzere bir yüksek fet
va makamı olarak Şeyhülislamlığı ihdas ettiler. 
Şeyhülislamlık makamım ihdas eden II. Murad’ın, 
Iran desteğinde Anadolu’da yaygınlaşan Babâi, ve 
diğer Şii batini hareketlere karşı Sünni İslam anla
yışını güçlendirip korumak amacında olabileceği 
öne sürülmüştür. ( Osmanlı Siyasi Kurumlan, Şük
rü KARATEPE, Sy. 154)

Devlet bürokrasisi içinde yer alan bu nitelikli 
örgütlenmeye “ilmiye” adı verilerek şeyhülislama

bağlanmıştır.
ilmiye tam anlamı ile bürokratik bir devlet ku- 

rumudur. Mensuplarının tarikatlar yada muhtelif 
sivil cemaatler ile ilişkili olması, teşkilatın işleyişi
ni etkilemez. Üste
lik ilmiye İslam 
özel hukukunun 
uygulanması, ce
maatin inanç ve 
ibadetleri ile ilgili 
sorunların çözü
mü ile görevli ol
ması yanında, eği
tim- öğretim, sivil 
yargılama, hukuki 
danışmanlık gibi 
fevkalade önemli 
ve hassas görevleri 
de yerine getiren 
bir kurumdu. Bu 
yönüyle devletin 
denetimi dışında 
tutulması zaten 
düşünülemezdi.
Bu ilişkinin İslam 
inancı yönünden 
bir çelişki doğur
madığını, esasen
İslam’da din işi- devlet işi ayrımına müsaade etme
yen bir ideolojik yapı bulunmadığını da bilmekte
yiz.

Devlette İ r f ,  Toplumda Şeriat

Osmanlı’da klasik dönemde oluşturulan ilmiye 
teşkilatı ile gönümüz laik Türkiye Cumhuriyeti’n- 
de mevcut kurumlar arasında işlevsel bir benzerlik 
üretilmek istenirse Diyanet İşleri Başkanlığı ve kıs
men YÖK akla gelebilir.

Osmanlı’da meşruiyet kaynağı olan İslam’ın 
bugün konumunu koruyamaması en belirgin ayrı
calıktır. Ne var ki şeyhülislamlık makamının devlet 
içindeki fonksiyonları gözden geçirildiğinde, fetva 
makamının özellikle iktidarı ilgilendiren konular
da dikkate alınmadığı da açıktır. Fatih döneminde 
ulemanın başı olan şeyhülislam buna rağmen 16. 
yüzyıla kadar divana alınmamış, askeri yargıya ba
kan Kazasker hem Divan-ı Hümayun üyesi olmuş

______ Din ve Kaııııı Yönetimi SEVİNÇ
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SEVİNÇ Diıı ve Kamu Yönetimi

hem de yargılama yetkisi bulunmuştur. Halbuki 
şeyhülislamların yargı yetkileri olmayıp, sadece 
fetva vermişlerdir.

Üstelik şeyhülislamlar kural olarak, doğrudan 
padişah tarafından değil, Vezir-i Azam tarafından 
atanmış, yine Vezir-i Azam tarafından azledilmiş
tir. Bu yolla hâlâ günümüzde devam ettirilen siya
si otoritenin, dini otoriteden daha üstün olduğu 
anlayışı tescil edilmiştir.

Öte yandan Vezir-i Azanım siyaseten katil ko
nusunda, şeyhülislamdan fetva almak suretiyle, 
hem iktidara yakınlık açısından denge kurulmuş, 
hem de dinin siyasi iradeyi meşrulaştırma kapısı 
sonuna kadar açık tutulmuştur.

Bu noktada, tüm İslam devletlerinde iktidarla 
ilgili hukuka egemen olan siyaset ve örf-i hukukun 
varlığı açıklık kazanır. “Örf; kanunla sınırlı ve be
lirlenmiş olmayıp, zamanın gereğine göre, adetle
rine uyan uygulama biçimi” olarak kabul edilmiş 
olup, Osmanlı da siyasi iktidarla ilgili tüm konu
larda geçerli olmuştur. Ancak uygulamaya şeıl kılıf 
geçirme görevi de şeyhülislama bırakılmıştır.

Bazen tüm padişahlar savaş, barış, önemli ka
nunnamelerin çıkarılması, siyaseten katil konula
rında şeyhülislamlardan fetva istemişler ve almış
lardır.

“Manevi yönden saygın olmasına rağmen şey
hülislamlık, siyasi iktidarın emrinde çalışan, devle
tin genel idaresine bağlı resmi bir organdır (age sy. 
196). Ancak bütün bu bağımlılığa rağmen ilmiye 
sınıfı, askeri bir örgütlenme biçimini esas almış 
Osmanlı Devleti’nde, yönetici kişiler arasında, si
yasi iktidar bakımından en serbest ve nisbeten 
özerk olanı idi.

Özellikle sivil hukuk alanında ilmiye neredeyse 
tamamen özgür ve İslâmî uygulamalar ve fetvalar 
noktasında devletten tümüyle bağımsız davrana
bilmişim İlmiye siyasi iradeyi meşrulaştırma göre
vinde kusur etmediği müddetçe, iktidardan gerek
li destek ve saygıyı görebilmiştir.

Özetle Osmanlı devletinde (daha öncelerde ol
duğu gibi) dini bürokrasi gücünü tamamen kendi
sini tayin eden siyasi otoriteden almış ve bu duru
mun bilincinde olmuştur. İlmiye bürokrasisi dev
letin maaşlı memuru olduğunu unutmayarak ikti
dar karşısında devleti yönetmeye talip olmamıştır.

Geçmişe bakınca bugünkü Diyanet kurumu-

nun konumu ile şeyhülislamlık ve ilmiye arasında 
nesnel olmasa da nicel benzerlikler mevcuttur. An
cak şu farkla ki; Osmanlı’da siyasal iktidara müda
hale hariç her alanda meşru sayılan bir dini anlayış 
ve dini kurumlar mevcuttu. İlmiye bu konumunu 
bilmiş, kavramış ve yasak sahaya bulaşmamak kay
dı ile saygınlığını muhafaza etmiştir. Hatta tüm 
sosyal hayat ve kamusal alanın önemli kısmını tan
zim etmiştir. Günümüzde ise dinin herhangi bir 
kamusal meşruiyet alanı mevcut değildir. Öyle ki; 
son yıllarda dinin bazı yorumlan devlet için bizzat 
tehlike sayılmakta, dinin kamusal alandaki varlığı 
yanında, sosyal hayattaki sivil uzantıları da tasfiye 
edilmektedir. Yani tarihi denge devlet tarafından 
tek yanlı olarak bozulmuştur. Buna rağmen sıra
dan bir kamu kurumu mesafesindeki Diyanet (ye
ni İlmiye) hiçbir şey olmamış yada değişmemiş gi
bi kendisine düşen devleti meşrulaştırma görevini 
hiç aksatmamıştır. Yine geçmişte olduğu gibi fet
valar, kamu kurumlarmm talep ve uygulamalarına 
göre millet ve devlet arasındaki uyumda dini te
mellere bir aykırılık olmadığını vurgulama görevi
ni üstlenmektedir.

Bunun laiklik anlayışı ile ne denli bağdaştığı ise 
ayrı bir tartışma konusudur.

Sonuç

“Sahibi Olan Devlet” yani vesayet altındaki devlet 
modelinin bizim tarihimizin bir uzantısı oluşu
nun, yeni bir kavram olmadığını ifade etmiştik. Bu 
bağlamda zihinlere hemen şu sorular gelebilir: İs
lam bu modelin neresinde? Ne kadar etkindi? So
nuçlardan ne kadar sorumludur?

Hemen ifade edelim ki; İslam’ın bir inanç, iba
det, ahlak ve yaşama modeli olarak önermeleri ile 
tarih içinde kamusal alanda aldığı rol hiç de çakış
mam aktadır.

Ancak bu konuyu derinlemesine tahlil etmek, 
bu incelemenin sınırlarını aşmaktadır. Biz, incele
memizin bundan sonraki bölümlerinde devlet- si
yaset ikileminin tarihi serüvenine devam edeceğiz. 
Dünden bugüne sürecek yolculuğumuzda bugün
kü tartışmalarımıza ışık tutacak izleri aramaya ça
lışacağız. ■

( Devam edecek)
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ARAŞTIRMA

Anayasa Değişikliği 
ve Sivil Anayasa ihtiyacı

Ramazan Ersoy

Ümran ın önceki sayısında, Sayın Ramazan Ersoy’un Anayasa kavramı, anayasaların tarihi 
evrimi, yapılışı ve değiştirme usûllerini irdeleyen bir araştırmasını yayınlamıştık. Bu 

araştırmanın ikinci ve son bölümüne bu sayımızda yer veriyoruz.

V - Yapma ve Değiştirme Açısından 
Anayasaların İncelenmesi

5.1. Fransız Anayasaları
Fransa’da yazılı anayasa dönemi, aşağı yukarı 

iki yüzyıllık bir tarihe sahiptir. Fransa bu tarihi sü
reç içinde toplam 16 yazılı anayasa yapmıştır. 
Fransa’nın bu iki yüzyıllık tarihi döneminin he
men hemen yarısı, ani ve hızlı değişmelere sahne 
olurken, diğer yarısı oldukça durgun geçmiştir. 
Gerçekten de Fransa’nan belirlediği bu 16 yazılı 
anayasanın onüçü 1789-1875 tarihleri arasında 
kabul edilmiş iken, son üç anayasa da, yazılı anaya
sa tarihinin ikinci yüzyıllık döneminde kabul edil
miştir. Bu itibarla; Fransız yazılı anayasa tarihinde, 
ilk onüç anayasa yani 1789-1875 tarihleri arasında 
yapılan anayasalar “ihtilal anayasaları” olarak ad
landırılırken, son üç anayasa “istikrar anayasaları” 
olarak anılmaktadır.

Fransa, anayasa değişiklikleri konusunda başa
rısız bir ülkedir. Onaltı Fransız anayasalından hiç
birisi usûlüne uygun bir şekilde değiştirilmemiş, 
genellikle darbelerle veya halk ihtilalleri ile değişti
rilmiş veya son bulmuştur. Tüm bunların ana ne

deni de, Fransız anayasalarının belli bir esneklik
ten yoksun olmalarıdır. Fransa’da kural; anayasa 
değişikliklerinin hukuki araçlarla değil, ihtilaller ve 
darbelerle gerçekleştirilmiş olmasıdır.

5.2. ABD Anayasası
Amerika kıtasının fethini takiben, bu bölgeye 

Avrupa’dan yapılan yoğun göçlerden sonra, İngil
tere’nin 13 ayrı kolonisi halinde yaşayan bu toplu
luklar, İngiliz Parlementosu’nun almış olduğu bazı 
kararlardan dolayı İngiltere’ye karşı çıkıp Aralık 
1773’te Boston Limam’nda işçilerin İngiliz gemile
rindeki çayları denize dökmesiyle ilk isyanı başlat
mışlardır.

Kolonileri temsilen toplanan “Kongre” 4 Tem
muz 1776 tarihinde ilk “Bağımsızlık Beyanname
sin i yayımlamış, akabinde koloniler bağımsız bi
rer devlet olarak doğmuş, 1781’de de Konfederas
yon haline gelmişlerdir.

Amerikan Federal Devlet Anayasası, yazılı ana
yasalar içinde en planlı, elastiki, sade ve kısa olanı
dır. Yasama organı, Temsilciler Meclisi ile Sena- 
to’dan oluşan iki meclisli bir yapıdır.

Anayasanın değiştirilmesi; teklifin, kongrenin 
her iki meclisi tarafından 2/3 çoğunluk kararı ile
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olması veya federe devletler yasama organlarınca 
2/3 çoğunluğunca yapılması, değişiklik teklifinin 
Kongre’nin 3/4 çoğunluğunca görüşülüp kabul 
edilmesi ile mümkün olabilmektedir.

5.3. Türk Anayasaları
5.3.1. Osmanlı Dönemi
Osmanlı’da, ilk yazılı anayasa dönemi, 1. Meş

rutiye t’le başlamıştır. 1215 tarihli Magna Cartaya 
benzer bir ferman olan Sened-i İttifakla İmpara
torluk tarihinde ilk kez bir hükümdar, -II. Mah
mut- Anadolu ve Rumeli âyânlarınm güçlenmele
ri ve hükümdarı zorlamaları ile kendi yetkilerine 
bazı sınırlamalar getirmiştir.

1. Meşrutiyet rejimi ise, Türkiye’de yazılı ana
yasa döneminin gerçek başlangıcı olmuştur.

-1. Meşrutiyet
Türk anayasacılık tarihinde 1876 Anayasası di

ye anılan bu ilk anayasa, 23 Aralık 1876 tarihinde 
kabul edilmiştir. Orjinal adı; “ 1293 Kanun-u Esasi- 
si”olaıı bu anayasa, 1875 Fransız ve 1831 Belçika 
Anayasaları örnek alınarak, Mithat Paşa başkanlı
ğında bir komisyon tarafından hazırlanmış, Ba
kanlar Kurulunda incelenmiş ve Padişah II. Ab- 
dülhamit tarafından kabul edilerek ilan edilmiştir.

Kabul tarzı açısından bir “fermana” benzeyen 
bu belge, muhteva açısından gerçek bir anayasa 
hükmündedir.

İlk Amerikan ve Fransız anayasaları gibi, ilk 
Türk Anayasası da, kendi değiştirme usûlünü biz
zat kendisi düzenleme yolunu seçmiştir.

Bugün yürürlükte olan birçok anayasa gibi, 
1876 Anayasası da teklif yetkisini hem yürütmeye 
-Heyet-i Vükelâ’ya-, hem de yasamaya -Meclis-i 
Umûmi’ye- tanımıştır. Meclis-i Umûmi; Heyet-i 
Mebusân ile Heyet-i Âyân’dan oluşuyordu. Heyet- 
i Mebusân seçimle, Heyet-i Âyân da Padişah tara
fından yapılan atama sonunda teşekkül ediyordu. 
Bu itibarla; yasamaya tanınan anayasa değişikliği
ne ilişkin teklif yetkisi, hem Heyet-i Mebusân’dan 
hem de Heyet-i Âyân’dan gelebiliyordu. Ancak 
teklifin yapılabilmesi ilgili meclisin bu yönde karar 
almasına bağlı idi. Başka bir ifade ile teklif yetkisi 
meclislerin üyelerine değil, kurullarına aitti.

Karara yetkili organ bakımından 1876 Anaya

sası günümüzün en yaygın çözümünü benimse
miş, bu yetkiyi yasama organına vermiştir. Öngör
düğü usûle göre, değişiklik teklifinin önce Heyet- 
i Mebusân’da daha sonra da Heyet-i Âyân’da görü
şülmesi gerekiyordu. Değişildik teklifinin kabulü 
için gerekli çoğunluk iki mecliste de üçte iki idi.

1876 Anayasasının “onay” yetkisi münhasıran 
padişaha ait olup bu mutlaktır. Bu noktada, 1831 
Belçika Anayasası örnek alınmıştır.

1876 Anyasasının öngördüğü Heyet-i Mebu- 
san, yapılan ild dereceli seçimden sonra 19 Mart 
1877’de toplanmış, hükümeti büyük bir cesaretle 
ve şiddetle eleştirebilmiş, yaptığı elli birleşimden 
sonra Padişah II. Abdülhamit tarafından 28 Hazi
ran 1877 tarihinde dağıtılmıştır. 1878 başında top
lanan yeni meclis, eskisinden hiç de geri kalma
mış, bunun üzerine Abdülhamit 13 Şubat 1878’de 
Meclis-i Umumi’yi süresiz olarak tatil etmiştir.

Böylece ilk Türk Anayasası henüz iki yılını bile 
doldurmadan ortadan kalkmıştır.

- II. Meşrutiyet
Siyasal koşulların dayatması sonucu Meclis-i 

Umûmî’niıı 23 Temmuz 1908 tarihinde yeniden 
açılması ile 1876 Anayasası Abdülhamit tarafından 
yeniden yürürlüğe konmuş, böylece tarihe II. Meş
rutiyet diye geçen yeni bir dönem başlamıştır.

Siyasal şartlar bu dönemde bütünüyle değiş
miş, Padişah Abdülhamit’in eski gücü kalmamış, 
ittihat ve Terakki yeni bir güç merkezi olarak doğ
muş, bunun doğal bir sonucu olarak da Padişah 
tahttan indirilmiştir.

1876 Anayasası 1909 tarihinde önemli değişik
liklere tabi tutulmuştur. 1909 “Değişikliği”, 1876 
Anayasasının koyduğu usûle göre yapılmış ve Pa
dişah tarafından onaylanmıştır. Bununla; 1876 A- 
nayasasmın yirmi maddesi değiştirilmiş, bir mad
desi kaldırılmış ve yeniden üç madde eklenmiştir.

II. Meşrutiyet, kişi haklarının sınırını genişlet
miş, ilk kez ülkemizde parlementer idareyi kur
muştur. Ancak tüm bunlar sözde kalmış, ülke git
tikçe ittihat Terakki diktasına doğru kaymış, mec
lisin feshini kolaylaştırmak için bu dönemde iki 
değişildik gerçekleştirilmiş, 30 Ekim 1918 tarihli 
Mondros Mütarekesi ile birlikte hem Osmanlı 
Devleti, hem de bu dönem fiilen son bulmuştur.
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5.3.2. Cumhuriyet Dönemi:
Osmanlı imparatorluğunun fiilen son bulma

sı ve Kurtuluş Savaşı’nın başlaması ile birlikte yeni 
Türkiye Devleti’nin temel organı olan Büyük Mil
let Meclisi 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanmış, 
hukuki boşluk içinde toplanan bu ilk meclis, adım 
adım verdiği kararlarla Türk Anayasa hukukunun 
temellerini inşa etmiş, yirmiüç maddelik 20 Ocak 
1921 tarihli ilk anayasayı kabul etmiştir.

Yargı gücünden hiç söz etmeyen bu anayasanın 
en önemli özelliği, kayıtsız şartsız millete ait olan 
egemenliği fiilen kullanma yetkisini TBMM’ye 
vermiş olmasıdır.

3 Mart 1924’de hilafetin kaldırılması ile birlik
te Kurtuluş Savaşı döneminin anayasal alandaki 
hamlesi tamamlanmış, bundan sonra artık mesele 
kurulacak olan yeni rejime tutarlı ve kapsamlı bir 
hukuki çerçeve kazandırmaktan ibaret kalmıştır. 
Bu amaçla, BMM, 1924 yılında yeni bir anayasa 
hazırlığına girişmiş, alınan bir kararla yeni anaya
sanın meclisin mutlak çoğunluğunun üçte ikisiyle 
görüşülmesi ve kabul edilmesi öngörülmüştür.

- 1924 Anayasası
Türkiye Cumhuriyeti’nin ille dönemini düzen

leyen 20 Nisan 1924 Anayasası, 1876 Anayasası ör
nek alınarak kendi değiştirme usûlünü kendisi dü
zenlemiştir. Buna göre değişildik teklif yetldsi, 
TBMM üye tam sayısının üçte birinden oluşan bir 
kurula aittir. 1876’ya nazaran en önemli yenilik 
yürütmenin teklif yetkisinin kaldırılmış olmasıdır. 
Dolayısıyle, teklif yetkisi bakımından 1876’ya göre 
gelişme “katılaşma” yönündedir. Hem yürütmenin 
yetkisi kaldırılmış, hem yasamada şart koşulan 
teldif oranı yükseltilmiştir. Karar için her iki ana
yasa yasama organını oluşturan üyelerin üçte ikisi
nin oyunu şart koşmuştur.

1924 Anayasası 1876’ya göre teklif açısından 
bir yasak madde getirmiş, Cumhuriyetin şeklinin 
değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyeceğini hük
me bağlamıştır. 1924 Anayasası, bu açıdan da 
1876’ya göre katı bir anayasadır.

1924 Anayasası yedi kez değişikliğe uğratılmış
tır. Birinci değişiklik; 10.04.1928 tarihinde yapıl
mış, “Devletin Dini İslam’dır” maddesi kaldırılmış, 
keza milletvekillerinin yeminleri ile ilgili dini söy

lem değiştirilmiş, böylelikle devletin laikleştirilme 
süreci tamamlanmıştır. 10.12.1931 tarihinde 
önemsiz bir değişiklik yapılmış, 5 Aralık 1934 ta
rihli üçüncü değişiklikle kadınlara seçme ve seçil
me hakkı tanınmış
tır. 5 Şubat 1937’de 
yapılan değişiklikle 
CHP’nin altı ilkesi 
anayasaya konmuş,
10 Ocak 1945’te ya
pılan altıncı değişik
likle, 1924 Anayasası 
adı dahil baştan so
na bütünüyle değiş
tirilmiş, ancak bu 
değişiklik muhteva
da değil sadece dilde 
kalmıştır. 24 Aralık 
1952’de yapılan son 
değişiklik ile 1924 
Anayasası bu kez dil 
açısından tekrar ilk 
haline getirilmiştir.

-1961 Anayasası
1924 Anayasasına fiilen son veren 27 Mayıs

1960 darbesinden, yeni anayasanın kabul edildiği
9 Temmuz 1961 gününe kadar Türkiye geçici bir 
düzen altında yaşamıştır. 27 Mayıs İhtilali ile yöne
time el koyan MBK, 12 Haziran 1960 tarihinde 
1924 Anayasasını tümden değiştiren bir kanunu 
kabul etmiş, hukuki olmaktan çok siyasi olan bu 
işlem ile 1924 Anayasası yürürlükten kaldırılmış
tır.

Çalışmamızın başında da söylendiği gibi; 1961 
Anayasası, asli kuruculuğun egemen olduğu, önce
ki yasa esas alınmadan bütünüyle siyasi bir erk ve 
gücün dayattığı yepyeni bir anayasa olmuştur. Ya
pılan anayasanın muhtevası, darbeyi yapan kişiler
le, o günkü bir bölüm siyasi elit ve aydınların dü
şüncelerini yansıtmıştır. Bir başka ifadeyle 1961 
Anayasası bir devrim ve darbe anayasasıdır. Bu iti
barla, nispeten çağdaş olmakla beraber çıkış nok
tası açısından hukuki değil, siyasidir.

1961 Anayasasının getirdiği geniş hak ve öz
gürlüklerin yanında bir başka önemli özelliği, çift 
meclis öngörmüş olmasıdır. Değiştirme usûlü ba-
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Böylelikle ülkemizde, bu 
tür anayasal bir ortamda 
hiçbir zaman güçlü bir par
lamento doğmamış, sivil ve 
asker bürokrasi daima ön 
planda olmuş, devlet ve si
yasi yapı hep bu gücün

I

I

Egemenlik; "kayıtsız şart
sız" değil, "kayıtlı şartlı” 
millete ait olmuştur.



kımındanl924 örneğini izlemiştir. Teklif yetkisi 
TBMM üyelerinin üçte birine aittir. Karar için, her 
iki meclisin teklifi ayrı ayrı görüşülüp üçte iki ço
ğunlukla kabul etmesi gerekmektedir. 1924 Anaya
sası gibi, 1961 Anayasası da ayrıca bir onay safhası 
öngörmemiş, sadece Cumhurbaşkanına anayasal

konular hariç veto 
hakkı tanımıştır. 
Halk oylamasına su
nuş, sadece anayasa
nın yapılışı için dü
şünülmüş, değişik
likler için öngörül
memiştir.

1961 Anayasası 
beş kez değiştirilmiş, 
ancak 20 Eylül 
1971’de yapılan son 
değişiklikle anayasa
nın yaklaşık üçte biri 
değiştirilmiştir. Bu 
değişiklik de hukuk 
dışı bir darbe sonu
cu gerçekleştirilmiş, 
Türk anayasa tari

hinde önemli bir dönemeç kabul edilen bu işlemle 
anayasanın temel haklar, yasama, yürütme ve yar
gı ile ilgili tüm çağdaş ve ilerici maddeleri ayıklan
mıştır.

- 1982 Anayasası
1982 Anayasasının değiştirilmesine ilişkin 175. 

maddesinde yer alan hükmü de aynen 1961 ve 
1924 Anayasalarındaki ilgili hükümleri izlemiştir. 

Madde’de aynen şöyle demektedir;
“Md: 175. - Anayasanın değiştirilmesi, TBMM 

üye tamsayısının en az üçte biri tarafından yazıyla 
teklif edilebilir. Anayasanın değiştirilmesi hakkm- 
daki teklifler ivedilikle görüşülemez. Değiştirme 
teklifinin kabulü, Meclisin üye tamsayısının üçte 
iki çoğunluğunun oyuyla mümkündür.

Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifle
rin görüşülmesi ve kabulü, birinci fıkradaki kabul
ler dışında, kanunların görüşülmesi ve kabulü 
hakkındaki hükümlere tabidir.

Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliğini TBMM’

ERSOY Sivil Anayasa İhtiyacı________

Ülkemizde bugün; ülke 
gerçekleri ile örtüşen, ide

olojik karakteri gevşek, 
toplumsal ve sosyal barışı 

sağlayıcı, tüm sosyal ve si
yasal kesimleri kucaklayıcı 
gerçek anlamda bir sosyal 
sözleşme niteliğinde sivil 
bir anayasaya her zaman

kinden çok daha fazla ihti
yaç duyulmaktadır.

ye geri gönderdikten sonra, Meclis geri gönderilen 
kanunu aynen kabul ederse Cumhurbaşkanı bu 
kanunu halk oyuna sunabilir...”

Gerekçesinde de; “Esas Teşkilat Hukuku düze
nimizde anayasalarda yapılacak değişiklikler, yasa
ma kuvvetinin üye tamsayısının 1/3’ünün teklifi ve 
üye tamsayısının 2/3’ünün kabulü temeline daya
nıyordu. Uygulamalarında hiçbir mahzuru görül
meyen bu sistem değiştirilmemiştir...” denmiştir.

1982 Anayasası da 1961 Anayasası gibi, askeri 
bir darbe sonucu yapılan bir anayasadır. Yapılışı 
itibariyle hukuki değil siyasidir. Dolayısıyle asli ku
ruculuk egemendir.

1982 Anayasasında; 1924 ve 1961 Anayasala
rından farklı olarak, 4. maddeye göre; 1. madde
sindeki devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hak- 
kmdaki hüküm ile, 2. maddesindeki Cumhuriye
tin nitelikleri ve 3. madde hükümleri değiştirile
mez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez hüküm
leri yer almıştır. Bu açıdan bakıldığında, 1982 Ana
yasası önceki anayasalara göre daha katı bir anaya
sadır.

6- Türkiye Örneğinde 
Sivil Bir Anayasa İhtiyacı

6.1. Türkiye’de Sivil Bir Anayasa Yapmak 
Mümkün mü?

Türkiye’de hiçbir konu anayasa tartışmaları 
kadar uzun süreli olmamıştır.

1924 Anayasası hariç, 1961 ve 1982 Anayasala
rı, üzerlerinde en çok tartışma yapılan anayasalar 
olmuştur. Tüm çağdaş toplumlarda olduğu gibi 
ülkemizde de anayasalar; toplumsal bir sözleşme, 
sosyal bir pakt olarak algılandığı, halkın ekono
mik, sosyal ve siyasal yaşamını dolaylı olarak etki
lediği için, anayasa ve etrafında odaklanan ilgi ve 
tartışmalar hiçbir zaman eksilmemiştir.

Ancak; diğer ülkelerden farklı olarak, bu konu
nun ülkemizde bu düzeyde tartışılmasının ana se
beplerinden birisi kanaatimizce, anayasaların ya
pılış biçiminin yanında, ülkedeki sosyal, siyasal ve 
toplumsal güç dengelerini yeterince oturtamamış 
olmasıdır. Kabul etmek gerekir ki, ülkemiz anaya
sa yapıcılığında başarılı olmuş bir ülke değildir.
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Aynen Fransa’da olduğu gibi Türkiye’de de anaya
salar darbe ve ihtilallerle ortadan kaldırılmış, mili
tarizmin gölgesinde, hiç de özgür olmayan bir or
tamda, yeterince tartışılmadan yapılmış ve yürür
lüğe konmuştur.

1924 Anayasası; Kurtuluş Savaşı’nı başarılı bir 
şekilde yöneten ve tek bir hedefe odaklanan uzlaş
ma içindeki o günkü Türkiye’nin gerçek siyasal ya
pısını yansıtan oldukça güçlü ve demokrat 
1 .TBMM tarafından değil, meclis içi ve dışı siyasal 
muhalefetin tasfiyesi sonrası bütünüyle tek bir 
partinin atama yolu ile toplanmış üyelerinden 
oluşmuş 2. TBMM tarafından hazırlanmış ve ka
bul edilmiştir.

Sistemin içine girdiği tasfiye süreci Cumhuri- 
yet’in biçimine, kurumlanna ve tabi olduğu hu
kuksal metinlere de yansımış, bu sonuç en ziyade
siyle kendini anayasa metninde bulmuştur. 1937 
yılında yapılan değişiklikle bir partinin temel ilke
leri, devletin de en temel ve değiştirilemez umde
leri olarak anayasa metnine girmiştir. Böylelikle; 
devlet ve parti temelde özdeşleştirilmiş, ortaya bir 
“parti devleti” çıkmıştır.

Meclis içi ve dışı siyasal muhalefetin tasfiyesi ile
o gün Türkiye Cumhuriyeti’nde iktidara gelen ve 
ülkeyi tek parti ile yöneten siyasal elit; ilk iş olarak 
İttihat ve Terakki geleneğine uygun, siyasal bir sis
tem ve ideoloji olarak, gerçek anlamda millet ege
menliğini esas alan parlamentarizmi reddetmiştir. 
Ve o gün bu gün, Türkiye’de güçlü bir parlamento 
hiç olmamıştır.

Ülke, içine girdiği ağır sosyal, toplumsal ve si
yasal bunalımları parlamento müdahaleleri ile de
ğil, askeri müdahalelerle aşmıştır. Bu da Türkiye- 
delci parlementonun tarihsel güçsüzlüğünden kay
naklanmıştır.

27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül’de yaşanan hep 
bu olmuştur.

1961 Anayasası; sivil siyasal sisteme, dolayısıy- 
le parlamentoya karşı yapılan bir darbe sonrası ve 
bütünüyle ülkedeki bir siyasal kesim yok sayılarak 
hazırlanmış bir anayasadır. Muhteva olarak ilerici 
ve nispeten çağdaş olmakla beraber bir ihtilal ana
yasası olarak anılmaktan kurtulamamıştır.

1971’deki büyük ve köldü anayasa değişiklikle
ri de yine, sisteme yönelik bir darbe sonrası siyasal

koşulların dayatması ile gerçekleşmiştir.
1982 Anayasasının hazırlanış biçimi, kabulü ve 

içeriği de yine öncekilerden farklı olmamıştır. As
keri müdahale sonrası iktidarı fiilen ellerinde tu
tan gücün, atama ile oluşturduğu sözde yasama 
meclisi, 1982 Anayasasını hazırlamış, özgür bir 
tartışma ortamı görmeksizin anayasa, halkın oyu
na sunularak kabul edilmiştir.

Bizim anayasalarımız, hep öngörülen ama hiç
bir zaman gerçekleşmeyen sözde ideal bir toplum 
gözetilerek hazırlanmış, günün sosyal ve toplumsal 
realitesine uymamıştır. Bir başka ifadeyle, anyasa- 
larımızm ideolojik karakteri ile toplumun sosyal 
ve moral değerleri hiç örtüşmemiştir. Özellikle son 
iki anayasa fazlaca laik karakterli anayasalardır.

Anayasalarımız; toplum içinde dayandığı sınır
lı siyasal güç merkezleri ile, yapılışında ve arka pla
nında var olan militarist yapı ve hakim ideolojik 
karakteri yüzünden kanaatimizce fazla uzun 
ömürlü olmamakta, çok çabuk eskimektedir. Oy
sa, bir ABD Anayasası yaklaşık 130 yıllık geçmişine 
rağmen hala siyasal ömrünü tüketmiş ve eskitmiş 
değildir.

Böylelikle ülkemizde, bu tür anayasal bir or
tamda hiçbir zaman güçlü bir parlamento doğma
mış, sivil ve asker bürokrasi daima ön planda ol
muş, devlet ve siyasi yapı hep bu gücün gölgesinde 
şekillenmiştir. Egemenlik; “kayıtsız şartsız” değil, 
"kayıtlı şartlı” millete ait olmuştur.

Ülkemizde bugün; ülke gerçekleri ile örtüşen, 
ideolojik karakteri gevşek, toplumsal ve sosyal ba
rışı sağlayıcı, tüm sosyal ve siyasal kesimleri kucak
layıcı gerçek anlamda bir sosyal sözleşme niteliğin
de sivil bir anayasaya her zamankinden çok daha 
fazla ihtiyaç duyulmaktadır.

Kanaatimizce bu da; yine ABD’de olduğu gibi 
güçlü bir parlamentonun var edilmesi, yaşatılması 
ile mümkündür. Seçilmiş bir milletvekilinin, sıra
dan bir bürokrat kadar bile ilgi, itibar ve değer gör
mediği bir ülkede, parlamentonun güçlendirilme
si, halkın güçlendirilmesi anlamına gelir. Tüm 
bunların gerçekleşmesi ise, önümüzdeki günlerin 
hatta yılların getireceği gelişmelere bağlıdır. n

(Bu yazı, Ortadoğu Aııııııe İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi 
Uzmanlık Program çerçevesinde, Doç. Dr. Geııcay Şeylan gö
zetiminde yapılan bir araştırmadır.)
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Neden İslâm?

M. Said Çekmegil

DENEME__________________________

• slam, insanoğlunu ebedi (bitimsiz) alemde
ki mutluluğa götüren ışıklı yolun adı. In- 

1 sanlık için açılan bu ulaştırıcı yolun adını 
bizzat hakim yaratıcı koymuştur.1 Bu yolda nasıl 
yürüneceğini bildirenler de yine Rahman’m elçi
leridir. Bu aziz elçiler milletleri için güzel örnek
ler olmuşlardır.2

Müslüman, doğruyu arayanların, buldukları 
ile güzel işler işleyenlerin hanif fıtratını gösterir.3 
Bahşedilen bu yüce fıtratı yaşamaya çalışanların 
mükâfatıdır. Müslümanlık, el Müminden gelen 
tebliğlere erişince tasdik eden; muştulananlarım 
gerçeklere yükselteceğinden emin olan mümin
lerin dinidir. Bu dinin nasıl yaşanacağını vahy-i 
ilahilerle örnekliklerini temsil ettiren ensar ve 
muhacirindir ki onlar için saadet yurtlan hazır
lanmıştır.4 O’na uyanlar için korku yoktur, mah
zun da olacak değillerdir.5 Yeter ki bu aziz mü
minler şu örnekliklere sıhhatli olarak ulaşabil
sinler, kendileri için verilen vahy-i ilahilerin 
muhkemlerini idrak edince onları güçlerince ya
şayabilsinler, müteşabihleriyle tek manaya git
meyi zorlamadan, mütenevvi kültürler edinebil
sinler.

İslam, dava edinilmeye layık yegane iman 
manzumesidir. Allah indinde dava edinilmeye 
layık olan din de ancak İslam’dır.7 İslam’dan baş
ka bütün iddialar red edilmiştir.8 Onun için İs
lam’dan başka din aralayanları kınarız...

Müslümanlara açılan bu rahim yolda nasıl 
yürüneceğini, yine O Rahim Allah, kerim rasul- 
leriyle göstermiştir. Meşru da görülse diğer beşe
ri öneriler ezeli ve ebedi değildir. Beşerin zama

nına, şartlarına göre, insanlığın maslahatına ya
rarlı da görülse bile bu görüşler gerekirse değiş
tirilebilir. Tarih boyunca mezheblerini din yeri
ne koyan toplumlar değil midir ki, yasaklanmış 
olan tefrikaları su yüzüne çıkarıp körüklemişler
dir.

Aziz müslümanların bilenlerinin içtihadları 
yolumuzu aydınlatan yıldızlarımız olmuşlardır. 
Allah onlardan razı olsun. Hiçbirinin de, “'görüş
lerimiz mutlak isabetlidir” dediği görülmemiştir. 
Ve mezheblerini din edinmemişlerdir, Mezheb - 
sizliği ise hiçbir zaman önermemişlerdir. Çünkü 
mezhebsizlik kişiliksizliği simgeler. Mezheb mü
mini aziz ve şahsiyetli lalar. Ama mezhebini de 
din yerine koymaz. Çünkü din Allah’ındır; onu 
Allah’tan başka kimse değiştiremez. Mezheb ise 
müminlerindir; esaslara ters düşmeyen görüş
lerle tezahür edebilir. Bir de meşreplerini (heva- 
larını) değişmez huy edinenler tefrikayı çoğaltır
lar, İd bunlar konumuzun dışındadırlar.

İşte biz, bu yüce ve ulaştırıcı yolu tanımaya 
çalışırken bu temel düşüncelerden yola çıkmış 
bulunuyoruz. Elbette ki tenldde açığız; çünkü 
tenkid ibadettir.9

DİPNOTLAR
1. Bkz. Hac suresi 78
2. Ahzab suresi 21
3. Rum suresi 30
4. Tevbe suresi 100
5. Ahkaf suresi 13
6. Kıır’aıı’a Muhcıtab Olmak, M. Said Çekmegil, 111.Bölüm, Sh.89
7. Âli lmran suresi 19
8. Ali lmran 85
9.Tetkiklerde Metod ve Tenkid, M. Said Çekmegil, 1979, II. Baskı- S. 85
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TÜRKİYE’DE 
GİDİŞATI ¥1

Türkiye, ekonomik ve politik istikrar arayışı içindedir. 
Yirmi yıldır, Türkiye ekonomisinde birkaç yıl süren 
7o7-8 gibi yüksek oranlı büyümeleri mutlaka %4-6 
gibi bir daralma dönemi izlemiştir. Aynı şekilde enf
lasyon oranları da %50'ler seviyesine indikten sonra 
%70'ler ve %  1 30lar seviyesine yükselmiştir. Ekono
mideki bu iniş-çıkışların temel sebeplerinden biri de, 
sık sık değişen iktidarlardır.

Üçlü koalisyon hükümeti, önümüzdeki seçimlere 
kadar iktidarda olacaklarını ifade ederek, hüküme
tin istikrarlı bir seyir izlediğini söylüyorlar. Bu hükü
metin politik istikrarının önündeki önemli bir engel 
de yıl başından beri uygulamaya konulan istikrar 
programının başarılı olup-olmayacağı konusudur. 
Programın ilk altı aylık sonuçlarının önemli ölçüde 
sapması durumunda çok fazla piyasalara yansıyan 
istikrarın giderek bariz bir şekilde istikrarsızlığa ve 
ardından da iktidarsızlığa sebep olması kaçınılmaz 
hale gelecektir.

2000 yılında tüketici fiyatları endeksini %25'e, 
toptan eşya fiyatları endeksini ise %20'ye düşürme
yi ve bu dönemde %5 büyümeyi hedefleyen istikrar 
programı, ilk iki ayında temel hedeflerinden önemli 
ölçüde sapma gösterdi.

Kamu sektörü temel fazlasının mümkün olduğun
ca yüksek tutulması, yapısal reformlar (!) ve tutarlı 
gelir politikaları ile desteklenmiş sıkı döviz kuru ta- 
ahhüdlerine dayandırılan bu program; başlangıcın

M . N o n  [Kaynar

da gelirler politikasının en önemli bir ayağını dışla
yarak tutarlılığnı yitirmiştir. Kira ve ücretleri dondur
mayı, fakat fiyatları ve dolayısıyla kârları serbest 
bırakmayı amaçlayan bir gelirler politikasının başa
rılı olamayacağı bilinen bir gerçektir. Bu ise politika
cıların yaptığı sınıfsal bir tercihtir.

Ekonominin daralma sürecinin devam etmesi, 
kaçınılmaz olarak kamu gelirlerinde hedeflerin tuttu- 
rulamamasına yol açmaktadır. Bu açıdan kamu sek
törü temel fazlası özelleştirme gelirleri ile elde edil
meye çalışılmakta ve kamunun elindeki kârlı kuruluş
lar yok pahasına elden çıkarılmaktadır.

İstikrar Programı'nın başarılı olması için çelişkile
re son verilmesi gerekir. Şu çelişki bile hükümetin 
programının başarılı olamayacağının bir göstergesi
dir:

Türkiye ekonomisindeki gerilemenin tüm yükü 
çalışan kesime fatura edilirken; özel sektör kesimi 
KDV oranlarının sadece üçte birini beyan ederek dü
şen kâr oranlarını korumaya çalışmaktadır. Bir yan
dan istikrar programının başarılı olacağı inancını 
her platformda yenilerken diğer yandan istikrar olu
şumu engelleyici, istikrarsızlık oluşturacak davranış
larda bulunmaktadırlar. Bunun tek bir açıklaması 
olabilir. "Su akarken, pınarın başını tutanlar testileri
ni doldurmaya çalışıyorlar." İstikrar işin hikayesi... 
Olan vatandaşa, işçiye, memura emekliye oluyor.

İSTİKRAR ARAYIŞININ 
Ö ZE LLE Ş TİK LE R
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İşte Ülke Gerçeği

Dört kişilik bir ailenin zorunlu giderler için 
yapması gereken aylık harcama tutarının 412 
milyon 590 bin liraya, aylık gıda harcama tuta
rının 135 milyon 742 bin liraya ulaştığı bildiril
di.

Türk-lş Araştırma Merkezi tarafından yapı
lan araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gı
da harcaması tutarı bir önceki aya göre yüzde 
3.8 oranında artış göstererek 135 milyon 742 
bin liraya yükseldi.

Türk-lş'ten yapılan açıklamada, gıda harca
ması tutarının son bir yıl itibariyle yüzde 49.2 
oranında artış gösterdiği belirtilerek, bir önceki 
yılın artış oranının ise yüzde 62.1 olduğu kay
dedildi. Açıklamaya göre, 2000 yılının ilk üç 
ayındaki artış oranı yüzde 10.4 oldu.

İKTİDARSIZLIĞIN İKTİDARINDA 
İSTİKRAR OLMAZ

İktidarsızlığın; iktidarında istikrar olmaz; olsa 
olsa peşkeş olur. Uç yıllık istikrar programının 
uygulanmaya başlamasıyla birlikte, borçlanma 
faizleri %30'lar seviyesine gerilese de Hazi- 
ne'nin rantiyeye olan faiz ödemeleri bütçeyi 
zorluyor. Hazine sadece yılın ilk altı ayında ran
tiyeye faiz ödemesi olarak 4 katrilyon 690 tril
yon liralık kaynak aktardı. Sözkonusu faiz öde
mesi, altı POAŞ bedeline karşılık geliyor.

Özelleştirme Gelirleri Rantiyeye Akıyor

Hükümet, kamu açıklarını kapatmak ve iç 
borç stoğunu azaltmak için Türkiye'nin dev

kuruluşlarını ardı ardına satarken, özelleştirme
lerden ve vergilerden elde edilen gelirler ranti
yeye aktarılan faiz ödemelerini dahi karşılamı
yor. Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre, yılın 
ilk iki ayında Hazine, rantiye olarak nitelendiri
len sermaye gruplarına, faiz ödemesi olarak 4 
katrilyon 690 trilyon liralık kaynak aktardı. Bu
na göre Hazine, yılın ilk aylarında rantiyeye 
günde ortalama olarak 78.1 trilyon liralık kay
nak aktarmış oldu.

Memur ve İşçilere: Aynı dönemde, kamuda 
çalışan memur ve işçilere ise 1 katrilyon 513 tril
yon liralık ödeme yapıldı. Böylece, yılın ilk iki 
ayında harcama bakımından, rantiye kamu per
sonelini üçe katlamış oldu.

Vergi Gelirleri de Rantiyeye

Yılın ilk iki ayında, Maliye Bakanlığı'nın elde 
ettiği vergi gelirleri ise 4 katrilyon 98 trilyon lira 
olarak gerçekleşti. Maliye'nin, tüm mükellefler
den yılın ilk iki ayında elde ettiği ve büyük ba
şarı olarak nitelediği vergi tahsilatı, rantiyenin 
faiz ödemelerini dahi karşılamıyor. Devletin, 
Ocak ve Şubat aylarında elde ettiği toplam ge
lir tutarı ise 4 katrilyon 931 trilyon lira oldu. El
de edilen gelir ile rantiyeye olan faiz borcu 
ödendikten sonra devlete sadece 240 trilyon li
ralık gelir kalıyor.

ÖZELLEŞTİRİLECEK KURUMLAR

POAŞ Hükümet tüm tepkilere rağmen, %51'lik 
hissesini Doğan-iş Grubu'na sattığı POAŞ'tan 1 
milyar 260 milyon dolarlık gelir sağlayacak. 
Sözkonusu bedel bugünkü dolar kuru baz alın
dığında yaklaşık 731 trilyon lira ediyor. Buna 
göre, sadece yılın ilk 
iki ayında rantiyeye 
aktarılan kaynak,
POAŞ'tan sağlana
cak olan gelirin yak
laşık altı katına kar
şılık geliyor.

Yılın ilk iki ayın
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da Hazine'nin yaptığı faiz ödemesi dolar bazın
da yaklaşık 8 milyar dolar ediyor. Bu da, hükü
metin 2000 yılı için öngördüğü 7.6 milyar do
larlık özelleştirme (gelirinden daha fazla çıkıyor. 
Böylece, POAŞ, TÜPRAŞ, GSM, TELEKOM, THY, 
enerji özelleştirmelerinden elde edilecek gelirle
rin tamanının, rantiyenin iki aylık faiz alacağını 
dahi karşılamadığı saptandı. (Y. Şafak, 23 Mart 
2000).

►Yılın ilk iki ayında rantiyeye faiz ödemesi 
olarak 4 katrilyon 690 milyar lira akta
rıldı.

* Hazine, yılın ilk iki ayında rantiyeye gün
de ortalama olarak 78.1 trilyon lira 
ödedi.

* Rantiyeye aktarılan kaynak, kamu perso
neline aktarılan kaynağı üçe katladı. 

»Vergi gelirleri rantiyeye olan faiz borçla- 
rını karşılamaz hale geldi.

»Sadece iki ayda rantiyeye yapılan faiz 
ödemesi, 6 POAŞ bedeline eşdeğer.

TÜPRAŞ

1997 yılında 1.3 katrilyon lira olan kurumun ci
rosunun, 1998 yılında 1.8 katrilyon liraya,
1999 yılında 3.2 katrilyon liraya çıktığı bilini
yor. Devlete kurumun sağladığı vergi ve fon pa
yının da 1999 yılında 1.9 katrilyon lira olduğu 
kaydediliyor. Tüpraş, geçen yıl devletin toplam 
vergi ve fon gelirinin %20'sini karşıladığına 
göre, Tüpraş tek başına vergi gelirinin %12'sini 
karşılamış.

Rakamlarla Tüpraş

Kuruluş tarihi: 1993
Kayıtlı sermaye: 100 trilyon lira
Çıkarılmış sermaye: 75 trilyon lira
Özkaynaklar: 454 trilyon lira
Personel sayısı: 4 bin 344
Sermaye Yapısı: Yüzde 96'sı ÖİB'nin

yüzde 4'ü halka açık.
1999 yılı cirosu: 3 Katrilyon 232 trilyon lira
1999 yılı vergi öncesi kâr: 333 trilyon lira
2000 yılı yatırım hedefi: 66 trilyon lira
2000 yılı ham petrol ithalatı:

2.5-3.5 milyar dolar tutarında
Devlete katkısı:
Toplam vergilerin yüzde 12'sini toplam vergi ve fonların 
ise yüzde 20'sini karşılıyor.

Tüpraş da Bir Bankazede

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (OİB) tarafın
dan yüzde 15'lik hissesi halka arz yöntemiyle 
satışa çıkarılan Türkiye Petrol Rafinerileri 
A.Ş.'nin, trilyonlarca lirasını el konulan banka
larda batırdığı belirlendi. Kurum yöneticilerinin, 
uyarılara rağmen aylık ortalama olarak 300 
milyon doları bulan hesaplarını, mali durumu 
bozuk bankalarda tutmaya devam ettiği, devle
tin inatlaşma sonucu trilyonlarca liralık zarara 
uğradığı tespit edildi.

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu'nun 
kurum hesaplarıyla ilgili hazırladığı 'gizli' iba
reli raporunda, devletin toplam vergi ve fon ge

lirlerinin yüzde 20'sini karşılayan 
Tüpraş'ın, gelirini Ziraat Bankası'nın 
dışında, özel bankalarda da değer
lendirildiği, bu bankalardan bazıları
nın da el konulan bankalar arasında 
yer aldığı belirtildi.

Paralar Batık Bankalarda

Raporda, 54. hükümet döneminde 
başlatılan ve daha sonraki iktidarlar 
döneminde de sürdürülen "kamu or-
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tak hesabı" uygulaması çerçevesinde, hesapla
rın büyük kısmının kamu bankalarında tutuldu
ğu ancak, hesapların çok yüksek olması nede
niyle, kamu bankalarının, hesapların değerlen
dirilmesinde yetersiz kaldığı kaydedildi. YDK ra
porunda, şirketin kamu ve özel bankalarda 81 
adet hesabı bulunduğu belirtilerek, şirketin çalış
tığı özel bankalar arasında, 1998 yılında el ko
nulan Interbark ve Bankexpres ile 1999 yılında 
el konulan Egebank, Esbank ve Yaşarbank'ın da 
bulunduğu kaydedildi.

23 Milyar Dolar Battı

Raporda, Tüpraş yönetiminin 1994 yılında 
el konulan Marmara Bankası'nda 27 milyon 
592 bin dolar ve 23 milyar 200 milyon Türk li
rası parasının battığı belirtildi. Raporda, Mar- 
marabank'ta batan kurumun paraları ile ilgili 
soruşturma açılmadığı ve konunun kapandığı 
hatırlatıldı.

Hükümet IMF'nin özelleştirme isteğini yetiş
tirmek için ülke açısından stratejik konumuna 
bakmadan, ülkeye kazandırdığı kâr-zarar de
ğerini gözetmeden bütün KİT'leri satışa çıkarı
yor. Özelleştirme idaresi Başkanlığı (Ö.İ.B), SE
KA, Karadeniz Bakır İşletmeleri, TAKSAN, TÜ- 
MOSAN, TÜMAŞ, TÜSTAŞ, MEYBÜZ ve EBK'yı 
tek kalemde satıyor.

Bu kurumların kendi bölgelerinde sosyal 
dengeyi sağlama gibi vasıfları var. Örneğin SE
KA, EBK, ve Karadeniz Bakır İşletmeleri, kurulu 
bulundukları bölgelerin ekonomileri açısından 
vazgeçilmez öneme sahipler. Satıldıkları zaman 
özel şirketlerin tekelleşmesinin yolu açılmış ola
caktır. EBK, Hayvancılık sektörünün tek kurumu 
durumunda, Özellikle Doğu Anadolu'daki hay
van üreticileri için bu şekilde bir tekelleşme üre
ticiyi, çiftçiyi zor duruma sokabilir. (Evrensel 6-23 
Mart 2000)

HÜKÜMETE UYARI

Hükümet, sendikaların ve sivil toplum örgütleri
nin tüm tepkilerine rağmen, dev KİT'leri ardı ar
dına özelleştirirken, ekonomimin kilit kurumla- 
rından biri olan DPT'den özelleştirmeler kon
usunda uyarı geldi. DPT, hükümetten özelleştir

meler yapılırken hassas davranılmasını, Ekono
mik ve Sosyal Konsey üyelerinin daha fazla din
lenilmesine istedi. ¡MF'ye 2000 yılı için 7.6 mil
yar dolarlık özelleştirme yapma sözü veren hü
kümet, POAŞ'tan sonra, çalışanların tepkilerine 
rağmen, Tüpraş'ın yüzde 15'lik hissesini halka 
arz yöntemiyle satışa çıkardı.

DPT AB ile ilişkiler Genel Müdürlüğü'nün 8. 
Beş Yılılık Kalkınma Planı çerçevesinde hazırla
dığı "Ekonomik kriterler Raporu'nda, özelleştir
melere hız verilmesinde büyük yarar olduğu, 
ancak özelleştirmeler yapılırken bazı hususlara 
dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda, 
hükümetin özelleştirmeyi öngördüğü kuruluşla
rın büyük bir kısmının alanlarında tekel olduğu 
belirtilerek, "Sözkonusu kuruluşlar fiyatlarının 
özelleştirme sonrasında dünyada olduğu gibi 
regüle edilmesi gerekmektedir. Ancak , bu imka
nı verecek altyapı Türkiye'de tam olarak oluş
mamıştır. Bu nedenle, rekabet politikaları açı
sından gelişmiş piyasa ekonomilerini zorlayan 
birleşmeler ve devralmalar konusunda ve özel
likle özelleştirmeler yapılırken çok hassas davra- 
nılması gerekmektedir" denildi.

Raporda, başta özelleştirme uygulamaları 
olmak üzere ekonomiyle ilgili alınan kararların 
mutlaka Ekonomik Sosyal Konsey üyeleri ile tar
tışılması gerektiği belirtildi. (Yeni Şafak 24.3.2000)

DPT'nin hazırladığı raporda, başta 
özelleştirme uygulamaları olmak 
üzere ekonomiyle ilgili alınan ka
rarların mutlaka Ekonomik Sosyal 

Konsey üyeleri ile tartışılması gerek
tiği belirtildi.

64 Mayıs 2000 ÜMRAN



EKONOMİ ÇARKI

AVRUPA PARA BİRLİĞİ:EURO
Yeniden Şekillenen Dünya’da 
Yükselen Ekonomik Güçler

PARA BÖLGELERİ -III

Kısa Dönemde Türkiye'ye Muhtemel Etkileri

Maatstricht kriterlerini onbir ülkenin karşıladığı 
kabul edilerek Para Birliği süreci işletilmeye başlan
mıştır. Gerçekte, kamu borcu stoku ile ilgili kriteri sa
dece üç ülke 1997 yılında sağlayabilmiştir. 1998 yı
lında yüzde 60'ın üstünde olmaması gereken kamu 
borçlarının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranı, İtalya'da 
ve Belçika'da yüzde 118.1 'dir. Üye ülkelerden altı 
tanesinin kamu borcu stoklarını hızla azaltmak zo
runda olması, bu ülkelerde ekonomik büyümeyi 
azaltacak politikaların uygulanmasına yol açacaktır. 
Ayrıca, ortak para birimi Euro'ya güvenirliğin sağla
nabilmesi ve spekülatif hareketlerin önlenebilmesi 
açısından bu yıl içinde sıkı para ve yüksek faiz poli
tikalarının uygulanması gerekecektir. Yüksek faizle
rin bu ülkelerde büyümeyi daha da yavaşlatması ih
timali fazladır. Faizlerin artması, bu ülkelerde borç
lanma maliyetini artırıp yatırım ve tüketimi azaltabi
lir ve bu ülkelerin döviz kurlarını değerlendirerek ih
racatlarını kısabilir. Eğer bu ülkelerde büyüme hızın
daki düşme ciddi bir boyuta ulaşırsa bu ülkelerin 
Türkiye'den olan ithalatı çok kısa dönemde azalabi
lir. Ancak, bu etki önemli olmayacaktır; çünkü, Türki
ye'nin ihracatının beşte biri Almanya'ya yöneliktir ve 
Almanya'nın ihracatının büyük bölümü de Avrupa 
Birliği ülkelerinde büyümenin yavaşlaması ve fiyatla
rının ucuzlaması Türkiye'nin bu ülkelerden yaptığı it
halatı arttırabilir. Ancak, bu ihtimalin de gerçekleş
mesi zayıftır. Çünkü, bu ülkelerde uygulanmak zo-

M. Nors Kaynar

runda kalınacak yüksek faiz politikasının yol açaca
ğı reel kur değerlendirmesinin daha da önemli olma
sı ve Türkiye'nin bu ülkelerden ithalatının artış yerine 
azalma göstermesi muhtemeldir.

Sonuç olarak, Para Birliği'nin Türkiye'nin Avrupa 
ile olan dış ticaretine kısa dönemde olumsuz bir et
kisi beklenmemelidir.

Uzun Dönemde Türkiye'ye Muhtemel Etkileri

Ortak para birimi ve tek para politikası uzun dö
nemde para Birliği'ne üye ülkelerin rekabet güçlerini 
ve büyüme hızlarını artıracaktır. Ancak, Türkiye'de 
aynı Gümrük Birliği içinde bulunduğundan, bu ülke
lerin Türkiye'den yaptıkları ithalatın topluluk üyeleri
ne kayması ihtimali azdır. Türkiye'nin Avrupa Birliği 
ülkelerine ihracatı, Birlik içindeki standartların ve re- 
gülasyonların arttırılması durumunda olumsuz yön
de etkilenebilir. Diğer yandan, Avrupa Topluğu'nda- 
ki ekonomik büyüme ihracatımızı artırıcı yönde etki 
yapacaktır. Sonuç olarak, uzun dönemde, Gümrük 
Birliği'nin sağladığı imkanlarla bu ülkelere yaptığı
mız ihracatın artması beklenebilir. Bu durumda, tek 
para sisteminin dış ticaretimizi daha çok olumlu yön
de etkileyeceğini söyleyebiliriz.

Para Birliği'nin mali piyasaların entegrasyonunu 
güçlendirip, fon kullanma maliyetlerini düşürmesi 
beklenmektedir. Uzun dönemde Avrupa genelinde 
faizlerin düşeceği tahmin edilmektedir. Faiz hadleri
nin düşmesi ve finansal piyasaların derinleşmesiyle
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KAYNAR Pnra Bökeleri

Türkiye Avrupa'dan daha düşük maliyetlerle kredi 
sağlayabilir. Avrupa'da mali piyasalar, kısmen ku
rumsal birleşmelerle, hızla güçlenmededir.

Uzun vadede Avrupa Birliği'nde faiz hadlerinin 
düşmesi Türkiye'ye kısa vadeli sermaye girişlerini ar
tırabilir.

Avrupa Birliği üyeleri Türkiye'nin dış ticaretinde 
yarıdan çok bir paya sahiptir. Bu nedenle TC Merkez 
Bankası 1999 yılı başından itibaren Euro cinsinden 
de rezerv tutmaya başlamıştır. Halen Merkez Banka
sı rezervlerinin önemli bir kısmı Alman Mark'ından 
oluşmaktadır. 2002 yılına kadar bunun Euro'ya dö
nüşmesi söz konusudur.

Türkiye, enflasyon oranı, bütçe açığı, döviz kuru 
istikrarı konusundaki Maastricht ekonomik yakınlaş
ma kriterlerinin çok uzağında bulunmaktadır. Avru
pa Birliği'nde enflasyon ve faiz oranlarında uzun 
dönemde ciddi düşüşler yaşanması durumunda ül
kemiz açısından döviz kuru riski daha büyük önem 
kazanacaktır.
(TOOB'nin 54. Genel Kuruluna Sunulan Ekonomik Rapor 98'den)

EKONOMİ SAVAŞINDA ZAFER KİMİN? 
Euro'nun Bir Yıllık Değerlendirmesi

Buraya kadar Euro'nun tarihi serüveninden bah
settik. AB'nin ortak para birimine geçmesinden ve 
muhtemel beklentilere değindik. Bu bölümde Eu
ro'nun bir yıllık serüvenini tahlil etmeye çalışacağız.

Doların uluslararası rezevr para konumuna rakip 
olacağı ve kısa zamanda dolar karşısında değer ka
zanacağını bekleyen Euro, uzmanlara göre pek de 
başarılı bir başlangıç yapamadı. Topluluğun tek pa
ra birimi Euro, dolar karşısında bir yılda bırakın de
ğer kazanmayı başladığı değeri bile koruyamayarak 
yaklaşık % 15 değer yitirdi.

Avrupa tek para birimi Euro'nun kullanımına ge
çilmeden önce, finans piyasalarında akla gelen; 
"acaba Euro, Alman Markı gibi güçlü bir para biri
mi olmayı başarabilecek mi, yoksa İtalyan Lireti gibi 
zayıf bir para birimi olarak mı yoluna devam ede
cek?" sorusuydu. Euro'nun bir yıllık seyri bu soruya 
cevap niteliğinde -çok zor- ancak bir yıl kesin cevap

Euro'nun kısa tarihi büyük şoklarla dolu
1 Ocak 1999: Euro, ar

tık Avusturya, Belçika, Fin
landiya, Fransa, Almanya, 
İrlanda, İtalya, Lüksem- 
burg, Hollanda, Portekiz ve 
ispanya’nın resmi para biri
mi olmuştu.

4 Ocak 1999: Noel ta
tili dönüşü ilk resmi iş günü 
Euro’nun asıl doğum günü 
oldu. 1 Euro, 1.1747 dolar 
üzerinden işlem görmeye 
başladı.

Şubat 1999: Almanya 
Maliye Bakanı Oskar La- 
fontaine’nin İstifası Euro'ya 
ilk şoklarından birini yaşat
tı.

15 Mart 1999: Avrupa 
Komisyonu, yolsuzluk 
skandali nedeniyle toplu 
halde istifa etti. Aynı gün 1 
Euro, 1.0943 dolardan ka
pandı.

24 Mart 1999: NATO, 
Yugoslavya’ya hava hare

katını başlattı ve Euro gü
nü 1.0885 dolar üzerinden 
kapandı.

24 Mayıs 1999: İtal
ya’nın GSYİH’nin yüzde 
2.0’sine denk olması öngö
rülen bütçe açığı hedefini 
tutturamayacağı yönündeki 
açıklamalar nedeniyle Euro 
günü 1.0606 dolar üzerin
den kapadı.

8 Haziran 1999: O sı
ralar henüz Alman Merkez

Bankası’nın başına geç
memiş olan Ernst VVelteke, 
Euro İçin 1.08 dolarlık refe
rans oranını önerdi. Euro, 
1.0466 dolardan işlem gör
dü.

21 Haziran 1999: İtal
ya eski Başkanı enflasyon
daki tırmanış sürerse Euro 
alanında kalamayacakları
nı söyledi. Euro 1.0351 do
lardan günü kapattı.

2 Kasım 1999: Fransa

Maliye Bakanı Dominique 
Strauss Kahn, adının bir 
yolsuzluk skandalına karış
ması sonucu istifa etti. Eu
ro 1.0518 dolar üzerinden 
işlem gördü.

4 Kasım 1999: Avrupa 
Merkez Bankası ilk kez faiz 
oranlarını artırdı. Yüzde 
yarım puanlık artış Euro’ya 
günü 1.0376 dolardan ka
pattırdı.

26 Kasım 1999: Al
manya Başkanı Gerhard 
Schröder’in batmak üzere 
olan 150 yıllık inşaat şirketi 
Holzmann’ı kurtarma yö
nündeki müdahalesi eleşti
rildi. Euro aynı gün 1.0164 
dolardan işlem gördü.

6 Aralık 1999: Euro, o 
güne kadarki en büyük dü
şüşünü yaşadı ve 0.9986 
dolardan günü kapadı.

31 Aralık 1999: Birinci 
yılını 1.0060 dolar ile kapadı.
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için yeter bir süre değil bizce cevapta aceleci olma
yıp 2000 yılı beklenmelidir. Yıl sonundaki durum bu 
soruya daha akılcı cevap vermemizi sağlayacaktır.
2000 yılı içerisinde 1999'daki Euro'nun başına ge
len talihsizlikler yön değiştirebilir.

Bunun Nedenleri

1- ABD ekonomisi tarihinin en canlı dönemini 
yaşarken, Avrupa Birliği ülkeleri zor bir dönemden 
geçmektedir. Bir yandan birliğin lokomotifi konu
munda olan Almanya resesyona girmemek için bo
ğuşurken, diğer yandan İtalya durgunluk ortamın
dan çıkma çabası içinde bulunmaktadır. 1999 yılının 
ilk çeyreğinde ABD ekonomisi %4.3 oranında büyü
müş, Avrupa Para Birliği'ne dahil 11 ülkenin ortala
ma büyüme oranı ise ancak %] .6 düzeyinde gerçek
leşmiştir.

Ekonomik performansta gözlenen bu farklılık is
ter istemez doların değer kazanmasına yol açmıştır. 
Ekonomisi toparlanma sinyalleri veren Almanya'nın 
mayıs ayı sanayi üretiminin %0.2 oranında azaldığı
nı açıklaması piyasalarda Almanya toparlanmazsa, 
Euro'da toparlanamaz endişesine yol açmış ve bu 
gelişme doların değer kazanma sürecini daha da 
hızlandırmıştır.

2- Avrupa Para Birliği'nin temel taşlarından olan 
ve Para Birliği'ne geçiş sonrası üye ülkelerin bütçe 
açığı kriterlerinden taviz, Birliğin geleceği konusun
da endişeye yol açmış ve benzer istisnaların ileride 
başka ülkelere tanınması ihtimalini gündeme getir
miştir. Nitekim, Euro'nun son dönemde değer kay
betmesine yol açan gelişmelerden bir tanesi de Fran
sa'nın da bütçe açığı kriterlerini sulandırma çabası 
içinde bulunduğu yolundaki söylenti olmuştur.

3- Euro'nun değer kaybı konusunda üye ülke yet
kilileri tarafından farklı açıklamalarda bulunulması 
ve Avrupa Merkez Bankası Başkam'nın parasal istik
rarı bozmadığı sürece değer kaybının kendisini ilgi
lendirmediğini ifade etmesi piyasalarda birlik gene
linde bir uyum olmadığı kanısını oluşturmuş ve bu 
Euro ya olan güveni zedeleyerek değer kaybına kat
kıda bulunmuştur. Nitekim 12 Temmuz 1999 tarihin
de gerçekleştirilen birlik üyesi maliye bakanları top
lantısında, Euro konusunda bundan sonra tek bir 
ağızdan açıklama yapılması kararlaştırılmıştır.

(Turagay, Rıza Tuna, T.C. Washington Büyükelçi
liği Ticaret Müşavir Yardımcısı) (Dünya Gazetesi 

20.07.1999)

Euro Takvimi

30 Haziran 1997: Euro'nun AB'nin tek para bi
rimi olmasına karar verildi. İstikrar ve Büyüme Paktı 
yürürlüğe girerken, Döviz Kuru Mekanizması (ERM) 
işlemeye başladı.

İlkbahar 1998: Tek para birimi Euro'ya ilk geçe
cek ülkeler belirlendi. Bu ülkelerin ulusal paralarının 
Euro karşısındaki resmi kurları açıklandı. Avrupa 
Merkez Bankası Başkanlığı'na aday isimler açıklan
dı.

1998'in ikinci yarısı: Avrupa Merkez Bankası'nın 
(ECB) ilk başkanı (Wim Duisenberg) ve yönetim ku
rulu üyeleri resmen atandı. Euro banknot ve madeni 
paralarının basımına başlandı.

1 Ocak 1999: AB'nin 1 ülkesinde Euro kaydi 
olarak işlem görmeye başladı. Döviz işlemleri Euro 
ile yapılmaya başlandı. Temel ekonomik göstergeler 
Euro üzerinden açıklanmaya başladı.

1 Ocak 1999-1 Ocak 2002: Euro'nun nakdi ola
rak işlem görmeye başlaması öncesindeki geçiş süre
ci. Bankacılık ve finans sektörünün uyum gösterebil
mesi açısından kritik bir dönem.

1 Ocak 2002: Euro banknot ve madeni paraları 
günlük hayata, insanların cüzdanına girmeye başla
yacak. Ocak-Temmuz döneminde hem Euro hem de 
ulusal paralar sirkülasyonda olacak.

1 Temmuz 2002: AB'nin ulusal para birimleri tü
müyle tarih olurken, artık halkın cebinde sadece Eu
ro banknot ve madeni paraları olacak.

Doların Zaferi

1999 yılı, ABD ekonomisinde kaydedilen hızlı 
ekonomik büyümeye bağlı olarak güçlenen doların 
zaferi ve ekonomik krizden sıyrılmaya çalışan Ja 
ponya'nın ekonomik canlanmanın sinyallerini ver
mesiyle Yen'in zaferi sonucu cesaretlendirici ekono
mik kıpırdanmalara karşın Euro, ABD doları karşı
sında yaklaşık %15'lik ve Japon Yen'i karşısında da 
% 22 değer kaybetti.

Euro Karşısında Dolar ve Yen

ABD Hazine Bakanı Lawrence Summers, doların 
güçlü olmasını ülke ekonomisinin çıkarına olduğunu
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ifade ediyor ve devam ediyor: "Para birimimiz konu
sundaki politikamız yıllardır aynı, güçlü dolar 
ABD'nin fazlasıyla çıkarınadır. ABD'nin sanayileşmiş 
yedi ülke ile piyasalar konusunda daima temas ha
linde, büyük bütçe açıkları yerine ABD'nin şu anda 
fazlalık verdiğini ve borçlarını geri alma yollarını 
aradığını, ABD'nin ekonomisinin 1990 yılına göre 
üretim, teknoloji ve piyasaların açılması gibi konu
larda yoğun yapısal değişiklikler geçirmiştir. Strateji
miz finansal piyasalarda ne olduğu üzerinde ortak
laşmak değil, bunun yerine reel ekonominin gücünü 
artırmak için çalışmaktır." Bu demeç esnasında Sum- 
mersin, ABD Merkez Bankası'nın doğrudan yada Ja 
ponya Merkez Bankası adına Yen'in ani değer ka
zanmasını engellemek için piyasalara müdahale 
edip etmediğine ilişkin soruya açık bir yanıt vermek
ten kaçındığı söyleniyor. Dolar Summers ile Japonya 
Maliye Bakanı Kiichi Miyazavva arasında piyasalar 
konusunda telefon görüşmesi yapıldığının açıklan

ması üzerine yükselmişti, iki bakanın görüşmesi, 
merkez bankalarının, piyasalara ortaklaşa müdaha
le edebilecekleri görüşüne ağırlık kazandırmıştı.

Yen'in Yükselişi

Japon ekonomisinin durgunluktan çıkmaya baş
ladığı işaretleri üzerine Japon Yen'inirı ABD doları 
karşısında hızla değer kazanması piyasaları endişe
lendirdi. Japonya Maliye Bakanı Kiichi Miyazawa, 
döviz kurlarında ani bir değişikliğin, ekonomi üze
rindeki olumsuz etkilerinden dolayı arzulanmayan 
bir gelişme olacağını söyleyerek Yen'in fazla değer 
kazandığını bu nedenle döviz kurlarının aniden de
ğişmesini önlemek için alınabilecek önlemler üzerin-

TOPTAN EŞYA FİYATLARI ENDEKSİ
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de ABD'li yetkililerle temasta olduklarını söyledi. Ja
pon bakan, ABD'li yetkililerle temas halinde birlikte 
para piyasalarını yakından izlediklerini ifade ediyor.

Son 50 yılın en büyük ekonomik durgunluğu ile 
karşı karşıya bulunan Japonya'ya ABD ve diğer tica
ri ortakları, ithalata olan talebi canlandırarak, ticaret 
fazlasını kontrol altına alması için baskı yapıyorlar. 
Japonya'nın ithalatı yılın ilk altı ayında ihracatından 
daha hızlı bir düşüş gösterdi. Bu da ülkenin içinde 
bulunduğu ekonomik durgunluk dolayısıyla halkın it
hal mallara yönelmediğini gösteriyor. Yen'in güçlü 
olması ihracatın %8.9 arasında düşmesini sağladı. 
Ancak ithalatın canlanmasını sağlamadı. İthalat, yı
lın ilk altı ayında geçen yılın aynı dönemine göre 
%9.2 oranında düştü. Yen'in ani değer kazanması, 
Japon ürünlerin ülke dışında daha pahalı olmasına 
yol açtığı için, ihracatın düşmesine yol açıyor. Yen'in 
değer kazanmasının ithalatta ise ters etki oluşturma
sı bekleniyordu.

Görülüyor ki Euro'da olduğu gibi Yen'de de 
ABD'nin yönlendirmesi var. Güçlü para bölgesinde 
ABD faktörünün gözardı edilemeyecek kadar etkili 
bir şekilde devrede olduğu gözleniyor.

Gerek Euro ve gerekse Yen'in ABD doları karşı
sında bağımsız ve güçlü olması bizce mümkün değil
dir. Bu iddia birçoklarına abartılı gelebilir ama edin
diğimiz izlenimler şunu gösteriyorki, gerek Japon 
Yen'i ve gerekse Euro sonuçta kapitalist sistem man
tığıyla yönetiliyor. Dolayısıyla paranın ideolojisi aynı 
olunca karşısına güç olarak çıkmamız mümkün de
ğil. Asya'lı olan Yen, dolara alternatif değildir. Sis
tem aynı sistemdir. Amerikan kapitalizmi ile Japon 
kapitalizmi arasında hiçbir fark yoktur. ■
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Ç ankaya  Savaşi y e  
CUMHURBAŞKANI ARAYIŞLARI

Çankaya Savaşında herşey 25 
Kasım 1999’da başladı. Mesut 
Yılmaz, Süleyman Demirel’in 
yeniden Cumhurbaşkanı olma
sını sağlayacak 7+3 formülünü 
gündeme getirince cumhurbaş
kanlığı yarışı da start aldı. Demi- 
rel’in görev süresinin bitmesine 
altı ay varken Mesut Yılmaz ta
rafından böyle bir çıkışın yapıl
ması kamuoyunu bir tartışmaya 
sürüklediği gibi, bazı soru işaret
lerini de beraberinde getirdi. Da
ha sonra bu teklif değiştirilerek 
5+5 formülü üretildi ve anayasa
nın 101. maddesinin değiştiril
mesi gündeme getirildi. Bülent 
Ecevit, kadîm partneri Demirel’i 
kaybetmemek için bu formülün 
baş takipçisi ve savunucusu ol
du.

Böyle bir değişikliğin meclis
ten çıkamayacağı anlaşılınca 
hükümet, milletvekillerine ve 
muhalefet partilerine “elma şe
kerleri” dağıtılmasına karar ver
di. Ana muhalefet partisi olan 
Fazilet Partisi’ne kapanmaması
nı garantileyecek 69. maddenin 
değiştirilmesi, milletvekillerine 
ise kıyak emeklilik tasarısı rüş
vet olarak sunuldu. Bu arada 
düşünce suçlarını düzenleyen 
TCK’nın 312. maddesinin kaldı
rılması yönünde muhalefet par

tileri ve kamuoyu 
büyük baskı uygu
ladılar. Ama hükü
met 312’nin paha
lı bir rüşvet olaca
ğını düşünerek 
bunu kabule ya
naşmadı. Oysa,
Türkiye’de hemen 
herkes 312’nin 
kaldırılmasından 
yana idi.

Demirel’in gö
rev süresiyle ilgili 
tartışmalar bir kanun tasarısı 
haline dönüştü, ama bu tasarı 
temelde gayr-i ahlakî olduğun
dan ve muhalefeti memnun et
mediğinden, herşeyden önce 
meclis iradesine ipotek koyma 
girişimi olduğundan 5+5 formülü 
5 Nisan’da yeterli oyu alamaya
rak reddedildi. Ecevit milletvekil
lerine imzalarına sahip çıkmala
rı çağrısında bulunarak, Anaya- 
sa’ya aykırı olduğu halde oyların 
açık kullanılması gerektiğini 
söylese de Meclis’in, üzerine 
konulan ipoteği kaldırmasına 
engel olamadı. “Devletin bazen 
rutin dışına çıkabileceğini” belir
ten Demirel’e karşı Meclis haklı 
olarak rutin dışına çıktı. Böylece 
Meclis Cengiz Çandar’ın dediği 
gibi "pot kırarak” kendi rüştünü

ispat etmiş oldu. 5+5 formülün
de “kendim için istiyorsam na
merdim” görüntüsü veren Süley
man Demirel, Parlamento’nun 
hayır cevabı vermesi üzerine 
gergin bir yüz ifadesi ve buruk
luk içerisinde “bu demokratik bir 
olaydır” yorumunu yaparak 16 
mayıs sonrasını düşünmeye ko
yuldu. Hükümet ise ciddi bir gü
ven kaybına uğrayarak zaten az 
olan prestijini daha da yitirdi.

5 Nisan’dan sonra zihinlerde 
ve kulislerde devam eden Çan
kaya Savaşı bir başka boyuta 
taşındı. 6 Nisan’dan itibaren 
meclis oylamasını manşetler
den veren gazeteler, bu duyuru
ların yanında Cumhurbaşkanı 
adaylarını da 12 saat içerisinde 
belirleyiverdiler. Özellikle Milli-
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yet, Sabah gibi gazeteler meclis içinden veya 
dışından asker kökenli isimleri kamuoyuna 
duyurmakta özel gayret sarfettiler. Hatta bazı 
isimler Cumhurbaşkanlığı için adaylık süresi
nin son gününe kadar bazı medyada arz-ı 
endam ettiler.

Bir taraftan adaylar çıkartılırken diğer ta
raftan da herkes kendi bakış açısından Cum
hurbaşkanı kriterleri belirlediler. Halkın için
den, halk için çalışan, dürüst, partilerüstü, 
temsil kabiliyeti olan, bilgi, beceri ve ufuk sa
hibi, sivil, dış politika dengelerini bilen ...gibi 
kriterler belirlenirken bunlara bir yenisi daha 
eklendi: Kimilerine göre, bununla Şaibesiz. 
Mesut Yılmaz’a mesaj gönderiliyordu. Çünkü 
kamuoyu, hakkında yolsuzluk davası açılan

Mesut Yılmaz’ı iyi tanıyordu. Kaldı ki Mesut 
Yılmaz’ın başından beri Cumhurbaşkanlığına 
hevesli olduğu, üstü kapalı olmayan bir ger
çekti.

Ecevit, 15 Nisanda siyasi parti liderleriyle 
Cumhurbaşkanı adayı konusunu görüşürken, 
“Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgiliyiz” diyen 
Genel Kurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu 
ile konuyu görüşmeyi de aksatmadı.

Hükümet ortakları, özellikle Ecevit, hükü
meti garanti altına almanın yolunun Cumhur
başkanı seçiminde atak olmak ve ortak dav
ranmaktan geçtiğinin farkındaydılar. 24 Ni- 
san’da ortaklar bir araya gelerek, muhalefetin 
de onayını almak şartıyla Anayasa Mahke
mesi Başkanı Ahmet Necdet Sezer’i aday

Tarihe Kayıt: Demirel / Çankaya Yazıları

Hiçbir liderin şapkası, onun şapkası 
kadar meşhur olmadı. Ama o şapka as
ker şapkasıyla hiçbir zaman karşı kar
şıya gelmedi. Çünkü Demirel, asker 
şapkası gündeme geldiğinde, her za
man şapkasını alıp gitti.

Y. Ziya Cömert, Y. Şafak, 7.4.2000

Milletvekillerinin özgür iradelerini kulla
narak ve her çeşit baskıyı yok sayarak 
Demirel’e yeter artık demeleri, kartel 
sermayesi için alarm zillerinin çalmaya 
başladığını gösteriyor.

Mehmet Barlas, Y. Şafak, 7.4.2000

Olup bitenlere hayret edecek birşey 
yoktur. Hür iradeden teşekkül eden 
meclis vardır. Ve bunlar işlemektedir. 
Dünkü cereyan eden olay (5+5'in oyla
ması) tamamen demokratik bir olaydır.

S. Demirel ,Y. Şafak 7.4.2000

Bütün dayatmalara, şantaj ve rüşvet gi
rişimlerine yüz vermeyerek, anayasa 
değişikliğini geri püsküttü meclis. Buna 
sevinmeliyiz. Ancak tam 303 milletveki
linin, Süleyman Demirel’in 5 yıl daha 
Cumhurbaşkanlığını işgal etmesine yol 
açacağını bile bile anayasa değişikliği 
lehinde oy kullanmalarına ne diyece
ğiz?

Fehmi Koru, Y. Şafak, 7.4.2000

Meclisin sağduyusu, AB ile bütünleşme 
sürecine girmiş, etrafındaki ülkeler için 
model haline dönüşmesi beklenen Tür

kiye’yi gerçekten temsil edebilecek bir 
cumhurbaşkanı seçmekte zorlanmaya
caktır. Yeter ki, dayanılması gerekenin
de var ve insan olmadığını, kurumlar 
ve kurallara itibar edilmesi gerektiğini 
hatırlayalım.

Fehmi Koru, Y. Şafak, 2.4.2000

Demirel’in Çankaya'ya çıkışı ve inişi, 
Cumhuriyet ve onu kuran TBMM'nin 
köklerinden bugüne uzanan derslerle 
anlamını buluyor.

Doğan Akın, Milliyet, 10.4.2000

Cumhurbaşkanlığı için Parlamento'nun 
da göz önünde tutacağı kriterler olma
sı gerekiyor. Başlayan tartışmadan an
lıyoruz ki bu kriterlerin başında iktidarın 
üç partisinin de üzerinde anlaşacağı bir 
isim olması gerekiyor.

Doğan Heper, Milliyet, 9.4.2000

TBMM oylaması ile dünkü oylama ara
sında geçen bir hafta boyunca "millet
vekili pazarları" kurulduğu rivayetleri 
her yere yayıldı. Şantaj, tehdit, satınal- 
ma...Muhalefet partileri, bizantin he
saplar, "elma şekeri" taktikleri ile içeri
den çatlatıldılar. TBMM şerefini kurtar
dı. Milletvekilliği sıfatı bir nebze temiz
lendi. Tüm Türkiye, halkın büyük bir 
çoğunluğu 2000 yılının oksijenini derin 
derin içine çekti.

Cengiz Çandar, Sabah, 6.4.2000

Meclis dün tarih yazdı. Kuralların yeri

ne konuları geçirme dayatmasının püs
kürtülmesi zaferdir.

Güngör Mengi, Sabah, 6.4.2000

5+5 dayatması ya "rutin dışı bir istikrar" 
yada ucu öngörülmeyen yeni bir denge 
arayışıyla son bulacak.
Niigün Cerrahoğlu, Milliyet, 5.4.2000

Neden Ecevit bu kadar bastırdı? diye 
soranlara rastladık. Hatta acaba, De- 
mirel’i oyuna mı getirdi, o seçilmesin 
diye mi parlamento üyelerinin haysiyet
leriyle oynuyor? diyenler bile vardı.

Nazlı Ilıcak, Y. Şafak, 6.4.2000

Demokrasinin ve yasaların hiçbir yeri
ne sığmayan Cumhurbaşkanlığımı Sü
leyman Demirel’e zimmetleme çabala
rının onda birini birikmiş sorunlara har- 
cayabilseler ülkenin önü açılacak.

Necati Doğru, Sabah, 4.4.2000

Cumhurbaşkanı seçimi, 1960 askeri 
müdahalelerinden itibaren Türkiye’de 
her vakit, mevcut güç dengelerinin na
sıl tanımlanacağına ilişkin olmuştur. 
"Kalıcılık” arzetmeyen, güçlü dayanak
ları yansıtmayan birinin Cumhurbaşka
nı seçilebilmesi imkansızdır. TBMM’nin 
iradesine ipotek konulmadıkça bu böy- 
ledir ve böyle olmuştur.

Cengiz Çandar, Sabah, 4.4.2000

Ecevit’in bütün umutlarını bağladığı bu 
anayasa değişikliği operasyonu, mecli
sin gerçek bir meclis gibi davranmasıy
la; yıllardır ilk defa yasama organı ol-
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gösterdiklerini açıkladılar. Bu açıklama ‘70’ii 
yılları hatırlatıyordu. Faruk Gürler’in Cumhur
başkanı adayı olduğu dönemde Ecevit ve 
Demirel o dönemde yine aynı makamda olan 
Muhiddin Taylan’ı aday göstermişlerdi. Tay
lan, aleyhine yapılan yayınların da etkisiyle 
başarılı olamamıştı.

Ahmet Necdet Sezer ise, 5 parti liderinin 
onayı ve 132 milletvekilinin imzasıyla aday 
gösterildi. Hatırlanacağı gibi Necdet Sezer 
geçen yıl, hukukun üstünlüğü, temel hak ve 
özgürlükler ve düşünce özgürlüğüne vurgu 
yapan konuşmasıyla kamuoyundan olumlu 
tepkiler almıştı.

26 Nisan Salı günü akşamına gelindiğin
de oyunun içinde oyun olma ihtimaline karşı

Cumhurbaşkanığı için toplam 13 aday baş
vuruda bulundu. Bundan sonraki gelişmelerin 
nasıl bir seyir izleyeceğine ilişkin tahminler, 
Sezer’in rahatlıkla seçileceği yönünde yo
ğunlaşıyordu. Ancak 27 Nisan’da yapılan ilk 
tur oylamada Sezer 281, diğer adaylardan 
Nevzat Yalçıntaş 61, Sadi Somuncuoğlu 58, 
Yıldırım Akbulut 56 ve Doğan Güreş 35 oy al
dılar. Sonraki turlarda Sezerin yeterli oyu 
alıp alamayacağını hep birlikte göreceğiz.

Ama görünen o ki, olayları sadece seyret
mekle yetinen “Cumhur” için değil, “devlet” 
için aranan başkan, halkın değil, devletin 
yani elitlerin belirlediği kriterlerin temsilcisi 
olacak. n

duğunun bilincine varmasıyla; siyase
tin meclis içine taşınmasıyla; yani de
mokrasinin kazancıyla noktalanır.

Gülay Göktürk, Sabah, 4.4.2000

Delirel'in 40 yıllık başarısının sosyolo
jik bir analizini yapmaya yeltenedim. 
Onun, Türk milletindeki Statüko talep
lerini en iyi temsil eden kişi olduğunu, 
milleti eksik ve gedikleriyle olduğu gibi 
kabul ettiğini, onlara hep hayaller kur
duğu için baştacı edildiğini; bizden 
farklı olduğu için değil, bizden üstün ol
duğu için sevildiğini yazdım.

Cüneyt Ülsever, Hürriyet, 12.4. 2000

Bize öyle geliyordu ki, sayın Ecevit sa
yın Demirel'i seçtirmek için değil... Tam 
tersine, seçtirmemek için çırpınıyordu. 
Tıpkı İnönü'ye yaptığı gibi. Sayın De- 
mirel'i de gülerek yendi ve okşaya ok- 
şaya devirdi.

Hüseyin Üzmez, Akit, 12.4.2000

Çözülen, tükenen ve trajikomik durum
lara kendi elleriyle sürüklenen bu siya
sal yapının en büyük korkusu demok
ratikleşme. Her şeyden önce kendi ya
pıları içinde demokratikleşmeden kor
kuyorlar. Türkiye’de siyasal dönüşüm
lerin önünü tıkamayı iş edinmiş bu je- 
rontokrasinin içindeki korku onun siya
sal stratejilerine de doğrudan yansıyor.

Ahmet insel, Radikal iki, 9.4.2000

Siyaset kurumsal tepkilerle değil, gün
lük kişisel reflekslerle ülkeyi kriz orta
mına soktu. Çözüm makulden çıkmaz

sa, makul dışı bütün olasılıklara kapılar 
ardına kadar açılır.

Okay Gönensin, Y. Binyıl, 4.4.2000

Görev süresinin uzatılmasını isteme
yenlerin yaklaşık %60'ı Demirel'i yaşlı, 
%8'i başarısız buluyor.

Ali Bayramoğlu, Y. Binyıl, 4.4.2000

Meclisin lider sultasına karşı rüştünü 
kanıtlama doğrultusunda attığı önemli 
bir adımdır bu.

Çetin Altan, Sabah, 7.4.2000

Ecevit Türkiye'nin yönetimine yetmiyor. 
Yaşlılık ve sağlık sebepleri dolayısıyla. 
Dış politikanın bütün yükü Cumhurbaş
kanında. AB ile ilişkiler ve Yunanistan 
İsmail Cem'de, Balkanlar, Kafkasya ve 
Orta Asya Süleyman Demirel’de. Ku
zey Irak ise Genelkurmay’da. Dolayı
sıyla Ecevit bu rahatlığı geri tepmiyor. 

Ahmet Rıdvan, Y. Şafak, 8.4.2000

1993-2000 döneminde Çankaya'da 
oturan ve günlük siyasete bulaşmayan 
Demirel'in kafamdaki sicili daha olum
ludur. Ben onu son sicili ile değerlendi
riyorum. Birşey daha bana yol gösteri
yor. Türkiye’deki tüm gerici ve yobazlar 
korosu... Demirel'e veryansın ediyorlar. 

Emin Çölaşan, Hürriyet, 5.4.2000

Sayın Demirel'in bir süre daha Cum
hurbaşkanlığında kalması, ülkenin 
hayrınadır. Çünkü kazandığı deneyim
ler ve 7 yıllık performansı bunu gerek
tirmektedir.

Oktay Ekşi, Hürriyet 5.4.2000

Süleyman Demirel'in görev süresini 
uzatmaya çalışmak abesle iştigaldir, o 
projenin hayata geçme şansı yok; en 
iyisi güzel bir uğurlama töreniyle kendi
sine uğurlar olsun demek.

Taha Kıvanç Y. Şafak 3.4.2000

Türkiye'nin bir kişiye bu ölçüde bağım
lı hale gelmesinin mantığı yok. Ecevi- 
t'in kendisindeki özgüven eksikliğini 
Türkiye'ye yansıtmasının da.
Ahmet Taşgetiren, Y. Şafak, 3.4.2000

Demirel'siz bir Türkiye'nin kaosa sü
rüklenebileceğin! söyleyenler, aslında 
sistemin ancak belli başlı kişilerin varlı
ğı ile ayakta durabileceğini; bu belli 
başlı kişiler ve güçler etkin konumda 
olmadıkları sürece sistemin her an teh
likeli bir döneme girebileceğini söyle
miş oluyorlar.

Yusuf Kaplan, Y. Şafak, 5.4.2000

Bu süreçte ahlaki ilke ve ideallerin 
oportünizme veya mutlak pragmatizme 
feda edilmesi gerekmez. Pazarlık de
mokrasinin ruhunu ifade eder. Bu, ne 
ayıptır, ne de prosedür dışı bir taleptir. 
Ayıp ve prosedür dışı olan meclis ira
desi üzerine baskı kurmaktır.

Ali Bulaç, Zaman, 1.4.2000

Anayasada açıkça yer alan Cumhur
başkanlığı süre ve seçimini, kendimize 
has usul ve yöntemlerle ''kördüğüm" et
tik.

Veysel Gani, Türkiye 6.4.2000
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Mithat Bayram’m İlke Mücadelesi
Hak Arayan Yalnız Bir Adam

Röportaj

Röportaj: İdris Kahraman

Türkiye de insan haklan ihlalleri sürüyor. Avru
pa Birliği’ne giriş sürecinde Türkiye’de temel hak ve 
özgürlüklere yapıları saldırılara bir anlam verilemi
yor. İnsan hakları konusunda uluslararası antlaş
malarda imzası olan Türkiye’nin neden böyle bir 
politika uyguladığı ise oldukça düşündürücü. Son 
yıllarda çeşitli yasaklamalarla hız kazanan ihlaller, 
şimdi de sakallı insanları mağdur etmeye başladı. 
Mühendis Mithat Bayram’ın durumu bunun en ti
pik örneğini oluşturuyor. Fotoğrafı sakallı olduğu 
için Elektrik Mühendisleri Odası’ndan belgesini ala
mayan Mithat Bayramla Ümran adına arkadaşı
mız İdris Kahraman görüştü:

Ümran: Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

Bayram: Adım Mithat Bayram. 1970 İstanbul 
doğumluyum. 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversi
tesi Elektrik bölümünden mezun oldum. O tarih
ten beri serbest olarak çalışıyorum.

Ümran: Sizin mesleğinizde önemli bir yeri 
olan Serbest Mühendislik Müşavirlik belgesinin 
mahiyeti nedir? Kısaca açıklar mısınız?

Bayram: Elektrik mühendisleri Odası’nın yö
netmeliğinde Serbest Meslek Mühendislik Müşa
virlik belgesinin nitelikleri var. Bu nitelikler bir 
mühendisin yapabileceği bütün alanları kapsıyor. 
Kısaca SMM diye ifade ediyoruz. Bu belge, yapaca

ğımız bütün işlerde bize gerekli olan önemli bir 
belgedir. Bu belge olmadan mühendisliğin altı boş 
kalıyor. Bu belgeyi heryıl yeniliyoruz. Yenilemek 
için ticari faaliyetlerin devam ettiğine dair başka 
belgeler vermek durumundayız.

Ümran: Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
tarafından bu belge size neden verilmiyor?

Bayram: Şubat 1999’da ben gerekli bütün ev
rakları hazırladım, SMM için gerekli olan meblağı 
da yatırdım. Ancak SMM’yi alamadım. 13 Ni- 
san’da açıklama yapılması için yazmış olduğum 
yazıya EMO ancak 31 Mayıs’ta cevap verdi. Cevap
ta şirket ortaklık payının en az %51 olması gere
kirken %  50 olduğu için bu belgenin verilmediği 
söylendi. Bu sorun düzeltildiği zaman SMM’i ala
bileceğim söylendi. Ben onlarca eksik görülen %50 
hissemi %51 yaparak bu evrakı da tamamladım. 
Ancak SMM’i gene alamadım.

Ümran: SMM’i alamamanızın gerçek sebebi
nin ne olduğunu söylediler mi?

Bayram: EMO Genel Merkezi bana; gerçek se
bebini, yasalarda yer alan kimlik belgesine uygun 1 
adet vesikalık fotoğrafı vermemem olduğunu be
lirtti. Ben onlara sakallı çekilmiş fotoğraf gönder
miştim. Yasada yer alan fotoğrafın mahiyetini öğ
renmek istediğimde bana TMMOB’nin 1994’te
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Röportaj

“fotoğrafın başı açık, sakalsız ve düzgün 
bir kıyafetle çekilmiş olması gerektiği” 
şeklindeki kararını gerekçe gösterdiler.
Bir başka gerekçeleri İçişleri Bakanlığının 
Nüfus Müdürlüğü’ne yazdığı bir yazıydı.
Burada nüfus cüzdanlarına yapıştırılacak 
fotoğrafın önden, başı açık, devrim ilke
lerine uygun ve sivil giysiyle çekilmiş ol
ması söyleniyordu.

İşin ilginç tarafı EMO’daki bu şahıs
lar 1997 26 Şubat’ında aynı fotoğrafla 
müracaat ettiğimde bana hiçbir zorluk 
çıkarmadan o yıllci belgeyi vermişlerdi.
Benim gibi sakallı fotorafla müracaat 
eden onlarca mühendis de o zaman belgelerini al
mışlardı. Şimdiki uygulama keyfi uygulamadan 
başka birşey değil. Ben bunun kasıtlı olduğundan 
hareketle, bu olaydan sonra nüfus cüzdanı, ehliyet 
ve pasaportumdaki sakalsız fotoğrafları hiçbir zor
luk çıkarılmadan sakallı fotoğraflarla değiştirdim. 
Hala da kullanıyorum.

İşin bir başka ilginç yönü TMMOB’un 1994’tc 
çıkardığı karar Anayasa’nın 124,135 ve 174. mad
delerine isnad ediliyor. Hukuki olarak bir meslek 
odası çıkaracağı bir karar için ilk önce kendi yö
netmeliğine bakmak zorundadır. Ben 2000 yılı 
SıMM müracaatımda gerekli bütün evrakları ta
mamlamış olmama rağmen verdiğim fotoğrafın 
sakallı olması nedeniyle belgemi almamış durum
dayım.

EMO kuruluş amacını “günün gereklerine ve 
imkanlarına uygun olarak üyelerinin sorunlarını 
çözmek” olarak tanımlamış, ama maalesef EMO, 
işyerlerine nasıl zorluk çıkartırım, işlerini nasıl en
gellerim mantığına sahip.

Ümran: Şu anki mağduriyetinizi hukuki plat
formda veya başka alanlarda anlatabildiniz mi?

Bayram: Cevap EMO tarafından yazılı olarak 
bildirildikten sonra ulusal ve uluslararası ne kadar 
meslek örgütü, insan haklarıyla ilgili vakıf, kuru
luş, dernek varsa bunların hepsine birer yazıyla 
durumumu anlattım. Bunların sayısı 50-60’ı bul
du. Bazılarından cevaplar geldi. Türkiye İnsan

Hakları Derneği ve Mazlum-Der gibi kuruluşlar 
EMO’nun bu tavrını kınayarak yazılı olarak bildir
diler. Uluslararası kuruluşlara durumu anlattığım
da böyle bir şeyin olamayacağını düşünerek hay
retle karşıladılar. Özellikle İnsan Hakları İzleme 
Komitesi’nin benim mağduriyetime ilgisi var. 
Gönderdikleri cevapta; 1999 Türkiye İnsan Hakla
rı Rapoıu’nda benim duruma da yer vereceklerini 
söylediler.

Umraıı: İnsan hakları, çalışma hürriyeti ve 
inanç özgürlüğü çerçevesinde Türkiye’nin altına 
imza koyduğu uluslararası antlaşmalardan yola çı
karak, eğer hukuki açıdan Türkiye’de sonuç ala
mazsanız uluslararası mahkemelere başvurmayı 
düşünüyor musunuz?

Bayram: Şu anda açmış olduğum tazminat da
vaları var. Danıştay’da devam eden bir davam var. 
Bu keyfi uygulamaya karşı mağduriyetime sebebi
yet verenlere başka bakış açılarından bakarsak be
nim 1.5 yıldır yaşadığım maddi ve manevi haksız
lığın bedelini ödetecek, kurum olarak değil şahıs 
olarak başka tazminat davaları açmayı düşünüyo
rum.

Eğer Türkiye’de bir sonuç alamazsam hakkımı 
uluslararası platformda da almaya çalışacağım.

Ümran: Sizin bu mücadelenizde istediğimiz 
neticeyi almanızı ümid ediyoruz. Röportaj için te
şekkür ediyoruz.
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ETKİNLİKLER

AKV'NİN İSTANBUL TOPLANTILARI DEVAM EDİYOR

İLHAN KESİCİ “GLOBALLEŞME SÜRECİ VE 
YENİ DÜNYA DÜZENİ”Nİ ANLATTI

ABD, doğunun süper gücü SSCB idi. Bunların iki farklı 
sistemleri vardı. Batının askeri organizasyonu NATO, siya
si sistemi ‘batı demokrasisi’, ekonomik politikası ‘serbest 
piyasa sistemi’ idi. Doğunun ise askeri organizasyonu Var
şova Paktı, siyasi sistemi ‘sosyalist demokrasi’, ekonomik 
politikası ise ‘devlet ekonomi sistemi’ idi. Bu yapı 1945’ten 
1990’a kadar devam etti. 1990’den sonra bu ikili yapı, ba
tının egemen olduğu teldi bir yapıya dönüştü. Bizi ve dün
yayı ilgilendiren bölümü budur.”

Bu tekli yapının mevut dünya için bir vakıa olduğunu 
ve bunu böyle kabul etmenin uygun olacağım ifade eden 
Kesici, böyle bir dünya politikası karşısında en kritik ve en 
önemli coğrafyalardan birinin “Türkiye Coğrafyası” oldu
ğunu da dile getirerek Türkiye’nin Jeostratejik öneminden 
bahsetti. İlhan Kesici dünyanın ve Türkiye’nin görülen si
yasi gidişatını özetledikten sonra bu yapı içerisinde Türki
ye’nin akıllı politikalar üretmesinin ve konjonktürel yapı
dan istifade ederek her alanda güçlenmesinin ayakta kal
ması için olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunun altını 
çizdi. 1952’de imzalanan NATO Antlaşması’nın, Türkiye 
için Kırım harbinden (1856) bu yana batı ile yaptığmız 
antlaşmaların en karlısı olduğunu ve bundan istifade et
memiz gerektiğini söyleyen Kesici, “Bizim şimdi yaptığı
mız AB Antlaşması, NATO Antlaşmasının yarısı bile ola
maz” diyerek bu ortaklığın önemini vurguladı.

Kesici Yeni Dünya Düzeninin özelliklerini ve getirdik
lerini şöyle sıraladı:

“Yeni Dünya Düzeni bölgesel antlaşmazlıkları gider
mek istiyor. Önceden devlet başkanlarının ağırlıkları çok 
fazlaydı. Ama şimdi başka ağırlıklar da yeşermeye başladı. 
Bu ağırlıklar şunlar:

1- Parlamentoların önemi arttı.
2- Kanaat önderlerinin, aydın ve mürşidlerin önemi 

arttı.
3- Sivil toplum grupları önemli derecede insiyatif elde 

ettiler.
4- Dış politika argümanlarında genel halk da hükü

met ve idare üzerinde önemli bir rol oynamaya başladı.

Araştırma ve Kültür Vakfı’nın ayda bir düzenlediği İstan
bul Toplantıları’mn geçen ayki konuğu ANAP İstanbul 
Milletvekili İlhan Kesici idi. 1 Nisan 2000 tarihinde 
Darûz-ziyafe salonunda, geniş katılımcı kitlesiyle düzenle
nen toplantıda İlhan Kesici, Globalleşme süreci içerisinde 
Türkiye’nin siyasi, ekonomik ve konjonktürel sorunlarına 
değinerek derinlemesine tahliller yaptı.

Küreselleşme:
Çok Kutuplu Dünyadan Tek Kutuplu Dünyaya

İlhan Kesici şu an dünyanın içerisinde bulunduğu küresel 
politikaların bir evvelinin bulunduğunu ve geçmiş örnek
leri görmeden şimdiki durumun iyi anlaşılmayacağını 
kaydederek üçlü bir tasnif yaptı:

“ 1. Dünya Harbinden önce dünyada siyasi denge, 5-6 
tane ağırlıklı güçleri birbirine yakın devletlerin, birbirleri 
arasındaki münasebetleri üzerine oturuyordu. Bunlara bi
zim dilimizde “Düvel-i Muazzama” deniliyordu. Bizim 
devletimiz -Osmanlı İmparatorluğu- bu devletlerden bir 
tanesiydi. I. Dünya savaşında devre dışı kaldı. Diğer dev

letler II. Dünya savaşına kadar 
devam ettiler.”

“ II. Dünya savaşın
dan sonra dengeler de
ğişti. Dünya iki kutup
lu olarak ikiye bölün

dü. Batının süper 
gücü
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“Genel dış politikada otelci ülkelerde 
Türkiye lehine kanaatler oluşturabilecek 
araçları kullanamazsak bu bizim aleyhi
mize olur. Yeni dünya düzeninin avantaj
ları yanında en önemli dezavantajı da bu- 
dur.”

ECıbrıs Meselesi

Uluslararası politikalardan hareketle Kıb
rıs sorununa da değinen İlhan Kesici, me
selenin oldukça farklı ve ilginç yönüne 
dildcat çekti:

“Kıbrıs meselesi çok önemli. Çünkü 
özü itibariyle Doğu Akdeniz’in güvenlik 
meselesidir. Kıbrıs’ın doğusunda 3-4 bin 
tane dünya çapında çeşitli mallar satan 
tankerler var. Burayı şu veya bu şekilde 
kontrol eden ülkeler önemli, kontrol ede

li meyen ülkeler önemsiz ülkelerdir.”

Dünya Ekonomisinde 
Önemli Gelişmeler Var

|| Planlamacı yönünden dolayı uzmanlık 
alanlarından birisi de ekonomik gelişme
ler olan İlhan Kesici, toplantıda global 
ekonomik işleyişi de rakamlarla ortaya 
koydu. Gelecek dönemde ekonomide bü- 

! yük rekabetlerin olacağını, bunun büyük
şirketlerin birleşmelerinden anlaşıldığını 
belirtti: “Mercedes ortaklığı gidiyor. Mer- 
cedes’in değeri 50 milyar dolardır. Bizim 

I devlet bütçemiz ise 40-45 milyar dolar ci
varındadır” diyerek Türkiye’den bile eko
nomik olarak daha güçlü bir şirketin ev

l i lenmesinin ekonomik geleceğe ilişkin çok
ji önemli gelişmelere işaret ettiğini söyleyen

Kesici, “önümüzdeki zamanlarda, böyle 
;• bozuk bir ekonomik politika yürüttüğü

sürece Türkiye’nin çok büyüle sıkıntı ve 
i zorluklar yaşayacağını” etraflıca anlattı.

Güncel siyasetten, ekonomiye, dış ilişiki- 
lerden yeni dünya düzenine kadar geniş 

j: perspektifte bir düşünce turunun gerçek
leştirildiği İstanbul toplantılarının Nisan 

; programı, dinleyicilerden gelen soruların
;; cevaplanmasıyla birlikte son buldu.

îdris Kahraman

YALNIZSIN
Bir akşam ışıkların dağlara güldüğünü 
Bir akşam bulutların seyre döküldüğünü 
Görürsün, hasretiyle sabah ezgilerinin 
Bir akşam gözlerin ufka dalar pek derin 
Kuşlar öter, uçuşur, yeşil dallara konar 
Umutlar yaprak yaprak alevlenir de yanar 
Son mutluluk sesleri dökülür dudaklardan 
İnsanlar gölge gibi çekilir sokaklardan 
Rüzgâr okşamaktayken anne gibi tenini 
Gecenin kolları sessizce yakalar seni 
Anlarsın gözlerinin dolup boşaldığını 
Anlarsın yalnızlığı ve yalnız kaldığını 

Nurullah Genç

Yalnızlıklar paylaşılmakla azalır, bütünleşmelerle biter. Paylaşımlar fedakârlıktır güzellik adı
na ne varsa; bütünleşmeler bir ben daha bekler, gözbebeklerinden kalbine süzülmek üzere. 
Süzülerek ulaşılan noktalarda sevgi sarayı vardır. Orada aşk yaşar! Aşk yaratılışın özü... Aş
ka ulaşmanın anlamlı yolunu bilir, yüreğince engin kelimeleri birbiri ardınca dizen. Her birini 
Kaf Dağfnın ardından alıp, kuş tüyü inceliğinde nakış nakış ak sayfalara taşır şair. Ve bilir ki 
paylaşmanın adresi, yalnızlıkların kaybolduğu sokaklardır şiir.

15 Nisan gecesi SEV DER (Sevgi Demeğij’in düzenlemiş olduğu şiir gecesinde yine 
hep beraberdik. Nurullah Genç'in katılımıyla gerçekleşen gece, Bedirhan Gökçe’nin yorum
ladığı şiirler ile renklenirken Türk Sanat Müziği ile farklı boyutlara taşındı. Şiir dostları için 
zannediyorum özlemi çekilen nadir gecelerden biriydi. Şairler ve şiir yaranı iyi bilir ki bir tut
kudur şiir. Gönül ister; ayakları yere sabit, elleri geçmişle kenetli ve gözleri geleceğin ufukla
rında yürek ister, var olmanın tadını ve yokluğun anlamını bilen kalp ister ve nihayet insan 
ister.

5 Mayıs gecesi, beyninin ve kalbinin gizli şehrinde kendini arayanların ve şiirle ifade 
edenlerin buluşma gecelerinden biri olacak belki de. İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, bu yıl F.K.M.(Fı- 
rat Kültür Merkezi)’de IX.’sunu düzenleyeceği Geleneksel Şiir Gecesi’nde şiir sevenlere unu
tulmaz bir gece daha yaşatmayı planlamakta. Merhum "M.Akif İNAN"a atfedilecek geceye; 
M.Atilla Maraş, Alaeddin Özdenören, Murat Kapkıner, Cahit Koytak, Müştehir Karakaya, 
Y.Özkan Özburun, A.Vahap Akbaş, Ali Günvar, Cemaleddin Latiç(Bosna-Hersek Milli Şairi), 
Bahaaddin Karakoç, Ahmet Mercan, Ali 
Ayçil, Muammer Yavaş, İsmail Kılıçars- 
lan, Recep Garip, Hüseyin Akın katıla
caklar.

Her eylem yeniden diriltir beni 
Nehirler düşlerim göl kenarında 
Doğ ey güneş erit taştan adamı 
Ve kurut taşları diken elleri 

M.Akif İnan

Şiir idrak edecek bir beyin, lavlardan 
gül bahçesine uzanan gönül ister.Ve 
GÖNÜL DE İSTERDİ Kİ,
Çocuklar da şiir gibi yaşasın hayatı. Bizleri alıp engin mavilere taşıyan mısralar, bizlere yol 
göstersinler ve alıp götürelim çocuklarımızı mutlu yarınlara!..
Hani bir kez daha hep birlikte(l) kutladık ya 23 Nisan Çocuk Bayramfnı. Konuk ettik dünya
nın dört bir yanından gelenleri, kocaman bir bahçeye rengârenk çiçekler ekmeye çalıştık. Bel
çika'dan, Amerika'dan, Kazakistan'dan, Pakistan'dan, Sudan’dan ve daha nice topraklardan 
uçup geldi tohumlar ve bir bir düşüverdi toprağımıza çiçek olmak üzere. Bahçıvanın bu bü
yük bahçede unuttuğu güllere inat, onların yanı başında güneşi selamladılar. Evet güller var
dı bahçede ve solmak üzereydiler. Adını bile bilmediğimiz çiçeklerin üzerine basıyorduk bel
ki de! Zamanın ve bahçıvanın ilgisizliğiydi onları dik, asi ve dikenli yapan. Ama yine de mis 
gibiydiler.

Ayşe Yalçın
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ETKİNLİKLER

BEYAZSARAYDAN
İSTANBUL KİTAP-KÜLTÜR MERKEZİ’NE

Türkiye’deki Islami oluşuma, dinin çeşitli bo
yutlarıyla öğrenilmesine kitlelerin, tarihleriyle, öz- 
kimlikleriyle, Kur’an’la buluşmalarında zemin teş
kil eden, bu yönüyle Türkiye’de bir misyonu tem
sil etmiş olan Beyazsaray Kitapçıları artık yepyeni 
bir imajla, estetik, ferah mekanıyla Vezneciler 
Yümni iş Merkezi’nde fonksiyonunu devam ettiri
yor.

Beyazsaray çarşısından tahliye edilen kitapçı
ların; Türkiye’nin en ücra noktalarına kadar İslam 
kültürünü, İslam coğrafyasının birikimlerini taşıyan 
yayınevlerinin bu temsiliyetlerini kaybetmeleri dü
şünülmezdi. Bu ideal ve sorumluluk duygusuyla 
Şura Yayınları sahibi Selahattin Bey’in takdire şa
yan girişimleriyle Yümni iş Merkezi artık islaml ya
yıncılığın yeni merkezi 
haline gelmiş bulunuyor.

Yeni kitap-kültür 
merkezi’nin ismini söyle- 
yemeyenler bazen kısa
ca “yeni Beyazsaray”
“ Beyazsaray-2” gibi ta
nımlamaları tercih edi
yorlar. İKM ’nin yeni ye
rinde sebil’den kitap 
okuma ve sohbet salo- 
nu’na, VVC’sinden çay 
ocağına, sürekli çiçek 
kokulu havalandırmadan
musiki yayını yapılan merkezi hoparlör sistemine 
kadar herşey düşünülmüş. İlk zamanlar moral bo
zucu bir etki yapan Beyazsaray’dan tahliye kararı 
böylesi güzel ve ferah bir ortama geçişle noktala
nıp, kitap dostları daha bir heyecan ve arzuyla 
buraya gidip gelmeye başlayınca; “ Demekki her- 
şeyde bir hayır varmış; bu tahliyeden Islami yayın
cılığın çeşitli kesimlerden düşünce, tarih, siyaset 
türü eserlerin, kültürel değerlerin böylesi gözalıcı 
bir mekanda temsil edilişi sonucu ortaya çıkacak
mış; artık Beyazsaray’ın 30 yıllık hatıralarıyla, et
kinlikleriyle Türkiye kültür tarihindeki yerini alma 
zamanı gelmiş, hayırlısı” diyesi geliyor insanın.

Yayınevinden, kitabevine, kasetçisinden, 
esansçısına, hatçısından hediyelik eşyacısına 30 
kuruluşun oluşturduğu İKM kendi bünyesinde bir
de yönetim kurulu oluşturarak, adeta bir topluluğu 
idare etmenin sorumluluğunu taşımanın, kültürel, 
idari icraatlarda bulunmanın pratiğini gerçekleşti

riyor. Gençlerden teşekkül eden yönetim, kıdemli, 
saygıdeğer büyük esnaf ahilerinin engin tücrübe- 
lerinden istifadeyi de ihmal etmiyor.

Yeni Kitap-Kültür Merkezi’nin tanınması, Türki
ye’nin kültürel atılımı ve islami şuurlanmasına kat
kıda bulunmak amacıyla İstanbul Kitap-kültür 
Merkezi Yönetim Kurulu haftalık kültürel sohbetle
ri başlatmış bulunuyor. Edebiyatçılar, fikir adamla
rı, sanatçılar, ile kitleyi, okuyucuyu yüzyüze getire
cek olan bu etkinlik çok kıymetli, vefakar, fedakar, 
enginliklerin insanı Engin Noyan’ın haftalık per
şembe sohbetleriyle başlamıştı. Bir süre sonra da 
her hafta Cumartesi 13.00-1500 arası değişik bir 
yazar, aydın, edebiyatçı, sanatçı konuk edilir oldu. 
Herkesin serbestçe katılabildiği ve çay ikramlarıy

la sıcak bir atmosferde 
geçen haftalık kültürel 
sohbetlere, bugüne ka
dar katılan konuşmacı
lar; edebiyatçı Mustafa 
Kutlu, sanatçılar Musta
fa Demirci ve Erkan 
Mutlu, edebiyatçı İsken
der Pala, Sanatçı Haşan 
Cihat Örter, eğitimci- 
araştırmacı Vehbi Vak- 
kasoğlu.

Eski Beyazsaray 
ama şimdi İKM mensu

bu kitapçıların yeni mekanlarında hayırlı faaliyetler 
gerçekleştireceklerini umuyor, başarılar diliyoruz.

M etin Çığnkçı

Hoşgeldin Yeni İKM!

İKM Esnafları: Şura yayınları, Şelale yayıncılık, Hisar 
yayınevi, Beyda yayınevi, Büşra yayın-dağıtım, Güneş 
hediyelik eşya, Cevher yayınevi, Pamuk yayıncılık, Bahar 
yayın-dığıtım, Dersaadet kitabevi, Gonca yayınevi, Hida
yet yayınevi, Burak yayınevi, Pınar yayınları, Çelik yayın- 
dağıtım, İlkbahar yayınevi, Bereket yayın ve kasetçilik, 
Birun yayınları, Akbir dığıtım-bengisu yayıncılık, Erhan 
yayın-dığıtım, Ravza yayınları, Demir kitabevi, İpek ki- 
tap-kaset ve hediyelik eşya, Seda yayınları, Tebliğ yayı
nevi, Azim dağıtım, Vural yayın-dağıtım, Yolcu yayınevi, 
Dokuztuğ yayınevi.

İstanbul Kitap Kültür Merkezi: 
Büyükreşitpaşa Cd. Yümni İş Merkezi 

No: 22 Vezneciler.
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ASYA
Doğu Türkistan:
Zem ine “ Liyakat” , Uygur Türküne Tokat

Uygurlar... Belki de 20. yüzyılın en kem talihli halkı. 
Soykırıma, katliama uğrayan pek çok halk sonunda 
günyüzü gördü. Ama hepimizin çok iyi bildiği tarihi 
İpek Yolu’nun göbeğinde oturan uygurların payına 
kendi yurtlarında prangaya vurulmak düştü. Onlar, 
dünyanın gözden de, gönülden de ırak kalan üvey ev
ladı oldu. Tepelerine inen atom bombalarıyla kolları 
bacakları yamultulan ve bunun sorumlularının da kar
deş ülke Türkiye tarafından “ liyakat madalyası” ile 
ödüllendirildiği evlatları.. Onlar ne Budizm sevdalısı 
Batılıların alicenaplığından yararlanabilen Tibetliler gibi 
“medyatik” olabildi, ne de Kosovalılar gibi Batı mede
niyetine yakın bir coğrafyada bulunmanın “avantajını” 
kullanabildi. Onlar “ejderin pençesinde” yaşadı. Hala 
da yaşıyorlar.

Ama işte orda unuttuğumuz, düşmanlarıyla kolko- 
la girdiğimiz bir halk var uzakta. Türk-islam uygarlığı
nın beşiği olan, büyük devletler kurmuş ve büyük çö
küşler yaşamış bir uygarlık. Divan-ı Lügat-it-Türk’ün 
yazarı Kaşgarlı Mahmut’un, Kutadgu Bilig’in yazarı Yu
suf Has Hacip’in memleketi. Fakat ne acı ve hüzün ve
ricidir ki bu uygar
lık gündemimize 
Uygurlara zulme
denlerin Türkiye’yi 
ziyaretiyle girdi.
Doğu Türkistan’ı 
50 yıldır işgal altın
da tutan Çin’in 
Devlet Başkanı Ji- 
ang Zemin’le. Muh
terem Başkan(!) zi
yaretinde Anka
ra’daki devlet erkâ
nına Pavarotti’nin
O Solo Mio (Benim 
Yalnız Güneşim) 
aryasını söyledi. Ve 
tüm bunlar için “Li

yakat Madalyasıyla onurlandırıldı^) Hem de yıllardır 
kitlesini Doğu Türkistan ağıtlarıyla duygalandıran 
MHP’nin de içinde en büyük ortağı olduğu hükümet 
tarafından. Sebep hükümet krizi çıkmasındı. Üstelik 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, onlara bir de 
“köprü” vazifesi yükledi. Sanki bugüne dek “paspas”a 
dönmemişler gibi.

Doğu Türkistan Çin’in kuzeybatısında ve Çin’in al
tıda bir büyüklüğünde bir toprak parçası. 1955’ten be
ri otonom bölge. Ama tabi ki, bu otonomi Çin usûlü. 
Yönetimde Çinliler yüzde 90 söz sahibi. Örneğin böl
gesel hükümet dokuz üyeden oluşuyor. Bunlardan üçü 
Uygur, biri Kazak, diğerleri Çinli. Oysa 1955’te Çin’li 
Han nüfusu % 3 iken, 3 I temsilciden 29’u yerli halktan 
oluşuyordu.

İpek Yolu üzerinde Çin’den Batı’ya uzanan kervan
ların rotası olan bu toprakların sahipleri zengin petrol, 
altın, uranyum ve kömür yataklarının bedelini ödüyor
lar belki de. Pekin yönetimi yılardır bu kaynakları hor- 
tumluyor. Uygurların yüzde 80’ine ise yoksulluk sınırı
nın altında yaşamak düşüyor.

Çin 1949’daki işgalinden beri Doğu Türkistan’da 
sistematik bir soykırım uyguluyor. Bu siyasetin birkaç 
aracı var. En önde gelen ise Çinli Hanların bölgeye 
planlı biçimde gönderilmesi. I949’da sadece 300 bin
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olan Çinli nüfusu resmi verilere göre 1990 sayımına 
göre 6.5 milyon olmuştur. Pekin’in ülkede tam 500 bin 
askeri bulunmaktadır.

Doğu Türkistan’daki çalışma kamplarına son yıllar
da 40 binin üzerinde Çin’li suçlu yollandı. Hiçbiri ceza
sını tamamlayınca geri dönemiyor. Tersine, ailelerini 
bu ülkeye davet etme hakkı tanıyıp, “ reforme edilmiş 
çiftlikler” kurmalarına izin veriliyor. Dünyanın en kala
balık nüfusuna sahip olan Çin tek çocuk siyasetini bu
rada farklı uyguluyor. Yasalara göre şehirde yaşayan 
Uygurların iki, kırsal alandakilerinse üç çocuk hakkı 
bulunuyor. Ama Çin’in diğer bölgelerinden farklı ola
rak Doğu Türkistan’daki Çinlilere de iki çocuk hakkı 
ihmal edilmiyor. Bir Uygur çiftin çocuk sahibi olabil
mesi için önce yetkilerden “ icazet" alması gerekiyor. 
Bunun için üç-dört yıl bekleyenler oluyor. Ama en va
himi, zorla kürtaj ve kısırlaştırmalar. Resmi rakamlara 
göre sadece 1991’de bir kentte 18 binin üzerinde kür
taj gerçekleşmiş.

Soykırımın en keskin aracı ise Pekin yönetiminin 
son 30 yıldır Taklamakan Çölü civarında 
bulunan Lopnor’daki 46 nükleer deneme.
17 Ağustos I 995’te Lopnor’daki deneme
nin Hiroşima’ya atılan bombadan 10 kat 
daha güçlü olduğu belirtiliyor. Raporlara 
göre radyoaktivite yüzünden ölenlerin sa
yısı 210 bini buluyor. Dünya Sağlık Örgü- 
tü’ne göre, 1975-1985 yıllarında lösemi 
vakaları yüzde 7 oranında artmış, nüfusu
nun yüzde 10’u kanser belasıyla boğuşu
yor. Bölgedeki ekolojik felaket yüzünden 
ölü ya da iki başlı, karaciğersiz, kolu kana
dı kırık doğan bebekler de işin cabası. Ama 
daha da acımasız olanı, Pekin yönetiminin 
çoğu deneme öncesinde tahliyeye bile ge
rek görmemesi.

Sovyet Nükleer Bakteriyolojik Silah 
Programı’nda görev alan Ken Alibek’in 
ABD’ye kaçtıktan sonra I992’de yayımla
dığı “Biohazard”  adlı kitabına göre, Bostun 
Gölü yakınındaki Malan’da Çinlilerin gizli 
nükleer üssü var. Uygur ve Moğolların 
yerleşim bölgesine 10 km. uzaktaki bu 
bölgede Afrika’da bile nadir görülen Ebola 
ve Marburg bakterileri bulunuyor. Pekin,
Doğu Türkistan’dan 3200 km uzakta olan 
bir yer. Çok uzak olmasına rağmen ülke
nin bir ucundan diğerine Pekin saati uygu
lanıyor. Kaşgar’da öğle saatine dek karan
lık hüküm sürüyor.

Bugün Doğu Türkistan’da bağımsızlık 
için mücadele veren 60’ın üzerinde örgüt

var. Son birkaç yılda 138 ayaklanma yaşandı. Hepsi de 
kanla bastırıldı. Uluslararası Af Örgütü’ne göre Ocak 
1977’den beri I90’ı infaz edilen 210 idam cezası veril
di.

1998’in sonunda 18 ülkeden 40 Uygur lideri, sayı
ları 50 bini bulan Uygur’un yaşadığı Türkiye’de, Anka
ra’da bir sürgün hükümetinin sinyallerini veren Doğu 
Türkistan Ulusal Merkezi’ni kurdu. Merkezin başında 
ise Türk ordusundan emekli bir subay olan Rıza Erkin 
var.

Çin’in acımasız siyaseti Doğu Türkistan’ı patlamaya 
hazır bomba haline getirirken medeni (!) dünyanın gı
kı çıkmıyor. İştah kabartan milyarlık Çin pazarı durur
ken kimsenin Uygurları düşünecek hali yok ya! Ne de 
olsa her Çinli’ye sadece bir sakız satılsa köşe dönülür! 
Ama Uygurlarınki sadece bir özgürlük savaşı değil, ay
nı zamanda yok olmama mücadelesi. Vahşete dur den
mesini bekleyen bir çığlık. Gözü körleşmiş, kalbi katı
laşmış bir dünyaya. Son uygur yok edilmeden duyul
ması umuduyla.

Uygurların Hazin Öyküsü

Göktürk İmparatorluğu'nun çöküşüyle M.S. 744’te Orta As
ya’da ilk devletlerini kuran ve İslamiyeti 10. yüzyılda kabul 
eden Uygurlar, 18. yüzyıla dek hep bağımsız oldu. Çin’de Man
çu hanedanı döneminde 1759’da işgal edilseler de 1863’de 
devletlerini yeniden kurdular. Osmânlı İmparatorluğu, Çarlık 
Rusyası ve Britanya’nın tanıdığı devletleri, 1876’da yine işgal 
edildiğinde bu kez karşılarına yeni bir isim çıktı: İşgalciler ana
vatanlarına Sinkiang (Yeni Toprak) adını koyuverdi. Bu dö
nemde I milyon uygur öldürüldü, 500 bini sürgüne gitti. 
1911’de Mançular devrildiğinde Sun Yat Sen liderliğindeki mil
liyetçiler kendi kaderini tayin hakkından söz etti. Ama, sonra 
'Büyük Çin Ulusu’ hayalindeki Çan Kay Şek umutlarını suya 
düşürdü. 1933’te kurdukları Şarki Türkistan Islâm Cumhuri
yeti ancak bir yıl yaşadı. 1944’teki ayaklanmayla kurulan Doğu 
Türkistan Halk Cumhuriyeti ise Stalin’in 1949’daki ihanetine 
dek sürdü. Pekin’le görüşmeye giden Devlet Başkanı Ahmet 
Can dahil beş lider geri dönmedi. Çinliler Almatı’da bindikleri 
uçak kaza yaptı dese de eski bir KGB ajanının anıları, Mosko
va’da işkence masasında öldüklerini ortaya koydu. 1955’te 
‘otonom bölgeleri’ kurulurken, direnişin sembolü İsa Yusuf 
Alptekin Türkiye’ye kaçtı. Alptekin, 1995’te 95 yaşında öldü
ğünde, Uygurların ünlü ‘İstanbul’u görmemiş olan, dünyaya 
gelmemiştir’ atasözüyle ölümsüzleşen bu kente gömüldü. Me
sut Yılmaz hükümetinin 1998’de mavi üzerine ay yıldızlı ‘Gök- 
bayrak’ı yasaklayan 36 sayılı genelgesini görmeden.
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IRAN
Seçim Sonrası İran

İran’da gerçekleştirilen ve “ Reformcu” olarak bi
linen Hatemi’nin zaferinden sonra ilk defa birta
kım sıkıntılar çıkmaya başladı, Hatemi’nin en ya
kın adamlarından biri olarak bilinen Hüccetülis- 
lam Haşan Yusefi Eşkevari için, Nisan ayında Ber
lin’de düzenlenen “ İran’da Reform” konulu bir 
toplantıya katılarak tartışmalara yol açtığı gerek
çesiyle tutuklama kararı çıkarıldı. Eşkevari rejim 
karşıtı propaganda yapmak, islami değerlere ha
karet etmek ve ulusal güvenliği tehlikeye düşür
mekle suçlanıyor. Eşkevari’nin dönüşte 10 yıl ha
pis istemiyle yargılanması söz konusu.

Ayrıca Hatemi yanlısı 14 yayın organı kapatıl
dı. Bunun üzerine bazı üniversitelerde öğrenci ey
lemleri oldu. Öğrenciler “düşünce özgürlüğü isti
yoruz" diyerek ders bıraktılar.

Tahran’daki 30 sandalye’den 29’unu Hatemi 
yanlıları kazanmıştı. 12’sinin seçimi iptal edildi.

Öğrenci eylemleri nedeniyle Hatemi “ sükunet 
çağrısı” yaptı. Gelişmeler Türkiye ve dünya kamu
oyunda merakla izleniyor.

G U N E Y D O G U
ASYA

Endonezya: Hristiyan-Müslüman Çatışması

Endonezya’da Eylül ayında hükümetin kurulmasından 
bu yana meydana gelen Hristiyan-Müslüman çatışma
larında 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği açık

landı. Resmi Antara ajansının haberine göre Ekim 
ayından bu yana bölgedeki din çatışmalarında 2004 ki
şi öldü, 1769 kişi yaralandı ve 2345 kişi de kayboldu. 
Şiddet olaylarında 16 bin ev ve bina yakıldı, 167.565 

kişi de bölgeden göç etti. Olaylarda 127 kilise ve I 14 
cami ya yakıldı ya da hasara uğradı. Gelişmelerle ve 

yaşanan olaylarla ilgili bilgi ve fotoğraflar şu internet 
sitelerinden detaylı bir şekilde edinilebilir.

http://www.gemakhadijah.cjb.net 
http://come.to/suaraambon 

http://go.to/maluku 
http://www.alislam.or.id/posko/ambon.html 

http://member. indosat.net.id/mer-c/eng/ 
http://media.isnet.org/ambon/ 

http://www.hidayatullah.com/maluku/index.htm

Dede Korkut Zirvesi

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de 
bu yıl altıncısı yapılan Türkçe konuşan 
ülkeler zirvesi pek de heyecanlı geç
medi. Hatta ciddi bir burukluk sözko- 
nusuydu. Çünkü Türkiye, Azerbeycan 
ve Kırgızistan devlet başkanları sevi
yesinde katılırken Türkmenistan Dev
let Başkanı Türkmenbaşı ile Özbekis
tan Devlet Başkanı İslam Kerirnov zir
veye katılmadı.

Türkmenbaşı ve Kerimov’un zir
veye katılmaması Rusya’nın Orta As
ya'ya yönelik yeni baskı politikasının 
göstergesi olarak yorumlanıyor. Tür
kiye ve ABD’den umdukları desteği 
bulamayan bölge ülkelerinin Moskova 
eksenine kayması, bölge kaynakları üzerindeki batılı 
projeleri de tehdit ediyor.

Her iki liderin de Bakü’ye gelmemesi bu yılki zirve

ye gölge düşürdü. Bu sonuç aynı zamanda Türkiye’nin 
ve Türk dünyasının Orta Asya’ya yönelik hesaplarının 
Moskova tarafından nasıl etkisizleştirildiğinin de gös
tergesi durumunda.
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AFRİKA
Açlık: 16 Milyon Kişi Ölüyor! 
ve İnsanlığımız Ölüyor!

deki Mayıs ve Haziran’ı çıkarıp çıkarmayacağının 
belli olmadığım” söylüyor. Yağışların gelecek iki 
ayda çok seyrek ve istikrarsız olmasının beklen
diğini söyleyen McAskie, “ iki ay içinde korkunç 
gerçekle yüz yüze geleceğiz. Acilen somut çö
zümler üretilmeli diye konuşuyor.

Kuraklık nedeniyle bölgedeki küçük ve bü
yükbaş hayvanlar, sürüler halinde telef olmaya 
başlamışlar bile. BM yetkilileri, Afrika Boynu- 
zu’nda kıtlıktan en fazla etkilenen yedi ülkenin 
yazı geçirebilmesi çin, ilk elde 940 bin ton gıda 
maddesine ihtiyaç duyulduğunu hesaplıyor. Bu 
boyutta bir yardımın parasal karşılığı ise 205 mil
yon doları buluyor. Silahlanmaya ayrılan milyar
larca dolarlar düşünüldüğün de hiç te büyük bir 
rakam değil. O İnsanları kurtarmak hiç te zor 
değil. Yeter ki medeni(!) dünya kendi çocukları

nın gözlerine baktığında kara Afrika’nın zavallı çocuk
larının çaresiz gözlerini de görebilsin.

Kara Kıtanın kara talihli insanları bir kez daha top
lu ölümlerle karşı karşıya. Bazı hemcinsleri ense-göbek 
şişirip eğlence adına tabak-çanak kırarken, onlar kara 
gözlü, kara tenli çocuklarına bir damla süt, bir lokma 
yiyecek verememenin burukluğunu yaşıyorlar. Yavru
ları gözlerinin önünde eriyip giderken çaresizliklerini 
haykırmıyorlar bile. Televizyon ekranlarında bir deri, 
bir kemik kalmış çocukları, çaresiz bakışlı aynı durum
daki ana-babaları izlerken "komşusu açken tok yatan 
bizden değildir” i bile hatırlamıyoruz, hatırlayamıyoruz. 
Afrika uzak çünkü. Bize uzak, Batıya uzak, yani mede
ni (!) dünyaya uzak. Hiç kimsenin televizyon ekranla
rındaki dehşet görüntülerini izlerken yedikleri lokma
lar boğazlarında düğümlenmiyor. Orada, uzakta 16 
milyon kişi ölüyor. Biz medeni dünya insanlarınınsa in
sanlığı ölüyor.

BM Acil yardım koordinatörü Carolyn McAskie, 
kuzeydoğu Afrika’daki Etiyopya, Kenya, Eritre, Tan
zanya, Burundi, Sudan, Uganda gibi ülkeleri etkisi altı
na alan kuraklık nedeniyle toplu çocuk ölümlerinin 
başladığını belirtirken, “ 16 milyon insanın da önümüz-

BALKANLAR
Kosova: Sırp Etnik Tem izliğinin Bilançosu

ABD Dışişleri Bakanlığfnm hazırladığı “Tarihi Sil
mek, Kosova’da Etnik Temizlik” raporuna göre:

- Arnavutların yüzde 90’ı evlerinden ayrılmak zo
runda kaldı.

• 500 yerleşim bölgesi yakıldı ve yağmalandı.
• 100’den fazla toplu katliam yapıldı. Ölüm tarlala

rından 2 ile 4 bin kişilik cesetler çıkarıldı. Evler, kuyu
lar, madenler ve çöplükler mezarlık olarak kullanıldı.

• Ljubidza şehrindeki çöplük mezarların birinden 
280 kişi çıkarıldı. Cesetlerin çoğunluğu 1-2 yaşındaki 
çocuklara ve kadınlara aitti.

• Etnik temizliğin sürdüğü iki yıl boyunca nüfusun 
% 4.4’ü denecek olan 20 bin kadın tecavüze uğradı.

• Savaş nedeniyle askerlik yaşındaki 100 bin Koso- 
valı erkek kayıp durumda.

• Uzmanlara göre savaşa tanık olan çocukların ya
şadıkları ruhsal yıkımlar, 20 yıl sonra daha yıkıcı şekil
de devam edecek.

IMPACT international
233 Seven Sisters Road, London N4 2BL

30th years of Publication interna- A monthly magazine that looks at world events from a Muslim per-
tional muslim news magazine For spective. Gives you international news, political analyses and

contact. reports on economic development from around the world, it is
.ISTANBUL office , * . . .  L ,
Tel- 0216-3464019 independent, so you get unbiased reports - not party political or
Fax: 0216-3372606 government propaganda
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BU SAVAŞ BİTMEZ!
Mehdi Nüzhet Çetinbaş 
(Kafkas Vakfı Başkanı)

Çeçenistan'cla savaş bütün şiddetiyle devam ediyor. Rus
ya’da yapılan başkanlık seçimleri sonucunda Putin’in yumuşa
ma göstereceğine dair yaygın kanaatler, yerini ümitsizliğe bı
rakmış durumda. Savaşın başlangıcından bu yana Aslan Mas- 
hadov tarafından yapılan barış çağrıları, Rus yönetimi tarafın
dan bir zayıflık göstergesi gibi algılanıyor. Putin yönetimi, Çe- 
çenistan meselesini Rusya Fedarasyonu'nun geleceğine en- 
dekslemiş durumdadır. Savaş geri dönülmez bir yola doğru 
hızla ilerlemektedir.

Aslan Mashadov’un önerisi 1996 yılında yapılan anlaşma
lara geri dönülmesinden ibarettir. Bu kadar kan döküldükten 
sonra Çeçenlerin 1996 anlaşmasından daha geri bir statüye 
razı olmaları beklenemez. Çeçenistan'ın seçimle işbaşına ge
len lideri Aslan Mashadov’un bu anlaşmaların altında bir sta
tüye imza atması bile bu savaşı bitirmeyecektir. Aslan Mas- 
hadov'un otoritesi, bağımsızlık savaşına devam etmesi ve ka
zanılmış hakları geri alması halinde devam edebilir. Barış za
manında bile Çeçenistan’daki milis güçlerine söz geçireme
yen Mashadov bu güçlerin rızası dışında hiçbir anlaşmaya ra
zı olamayacaktır.

Putin yönetiminin Mashadov’un barış çağrılarına cevap 
verirken kullandığı üslûp ileride başına büyük belalar açacak
tır. Mashadov’u küçümseyerek yapılan açıklamalar zaten pa
muk ipliğine bağlı olan Mashadov otoritesini zaafa uğratmak
tadır. Mücahit grupların eylemlerini şu ana kadar kontrol al
tında tutabilen Mashadov artık zorlanmaktadır. Savaşı Çeçe- 
nistan dışına taşırmayan, sabırla dünyanın olaya müdahale et
mesini bekleyen Çeçen Lider, ipleri elinden kaçırabilir.

Ruslarla topyekün bir savaştan vazgeçip, gerilla savaşı 
düzeni alan Basayev, Gelayev, Hattab ve daha bir çok komu
tan her an harekete geçebilecek bir konuma gelmişlerdir. 
Ateş gücü yüksek yüzlerce gerilla müfrezesi saldırı emirleri 
beklemektedir. Bu müfrezeler küçük gruplar halinde dolaş
tıkları için rahatça kamufle olabilmektedir. Çeçen halkının 
tamamına yakını Rus askerine karşı kin ve nefret hisleriyle 
doludur. Bu durum Çeçen gerillalarının durumunu kolaylaş
tırmaktadır. Havaların ısınmasıyla birlikte Çeçenlerin hare
ket kabiliyetleri de artmıştır. Ağaçların yeşermesi ile Çeçen- 
ler tabii sığınaklara da kavuşmuşlardır.

Mantık açısından olaya yaklaşırsak, 20 bin civarında bir 
savaşçının 185 milyonluk Rusya’ya karşı hiçbir şey yapama
yacağı sanılabilir. Ancak gerçekler çok farklıdır. Ne için sa
vaştığını bilmeyen, hantal bir yapıya sahip olan Rus ordusu 
Çeçenistan’da ne kadar kalabilir? Bütün gücünü hava deste
ğinden alan, taş üstünde taş bırakmayan Ruslar bu işe ne ka
dar devam edebilirler? İşte savaşın kilit sorusu budur. Çeçe-

Aslan Mashadov

nistan topraklarında 
dolaşan her Rus aske
ri için bir ev yıkıntısı, 
bir çalı arkası velhasıl 
gözüyle göremediği 
her köşe bir tehlike
dir. Rusya’nın nüfusu 
kalabalık, burada har
cayabileceği çok as
ker vardır, mantığı da 
soruya cevap olamaz.
Savaşın uzadığı her 
gün, Putin yönetimi için geriye sayım anlamına gelmektedir. 
Batıdan aldığı kredilerle ekonomisine yön veren Rusya, bu 
savaşın maliyetine daha fazla katlanamayacaktır.

Rusya coğrafi bakımından da çok geniş. Federasyonu 
oluşturan halkların yapısı da çok farklıdır. Bütün bu olumsuz
lukların arasında Rusya Federasyonu’nu demir yumrukla yö
netmek mümkün değildir. Rusya sağlıklı bir yapıya kavuşmak 
için mutlaka küçülmek zorundadır. Akıllı bir Rus yöneticisi
nin yapması gereken en doğru şey bu küçülmeyi kendi rıza
sıyla sağlamasıdır. Bunun sonucunda oluşacak olan devletler 
Rusya ile iyi komşuluk ilişkileri içinde hayatlarım devam etti
rebilirler.

Çeçenistan ve Kuzey Kafkasya, 400 yıldır Ruslarla savaş
maktadır. Bu bölge insanları aradan geçen bunca yıla karşı 
Ruslarla kaynaşamamışlardır. Ruslar I860’lı yıllarda Batı Kaf
kasya’da büyük bir etnik temizlik yaparak bölge halkının top
raklarına el koymuşlardır. Aradan 140 yıl geçti; Ruslar aynı 
politikayı bugün yine uygulamak istiyorlar. 21. yüzyıla girdiği
miz bu günlerde küçülen dünyada bu tip hareketlere seyirci 
kalınmamalıdır.

Çeçenler binlerce yıldır yaşadıkları anavatanlarında ken
di bayrakları altında bağımsız bir devlet olarak yaşamak isti
yorlar. Eğer bunu istemekle suç işlemişlerse Çeçenler bu su
çu işlemeye devam edeceklerdir.

140 sene önce Batı Kafkasya’da Adıge toplumunun başı
na gelenler Çeçenlerin başına gelirse, bu utanç, kendisini 
dünyaya eşitlik ve adalet dağıtan süper güç olarak tanıtan 
devletlere ait olacaktır.

Kafkasları kan bastı, ey Avrupa nerdesin? 
Sen hâlâ Endülüs’te bıraktığım yerdesin! 
Yürek yoksa ölmeye, yürek nasıl dayansın? 
Biz ayakta ölürüz, sürünenler utansın!

Umut Bulut
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SULUBOYA PORTRELER

Ahmet Mercan

AYA SORDUM 
AY “CİN” DEDİ

İktisatçı olup da parayla alış
verişi olmayan adam ne olur diye 
sorarlarsa, bir defa "çizer olur" de
me hakkınız var. "Balıkesir nere
dedir" diye sorsalar, Haşan Ay- 
cın'da derim. "İstanbul niye bu ka
dar sıcak” deseler, içinde alev par
çası "o küçük kel adamın” çizeri 
bulunuyor derim. Ben bu kadar 
derim de Haşan abi ne der? Onu 
anlayabilmek için en az bir günü
nüzü ayırmalısınız. Öyle bir uğra
yayım da geçeyim diyemezsiniz. 
Şehir sizi sıkboğaz ettiğinde, zama
nın tik-takları böğrünüzü ifsad edi
yorsa, yeni bir boyuta geçme anın
dasınız. Haşan abinin üç koldan 
yürüyen sohbetine kendinizi bı
rakmaktan imtina etmeyin. Soh
bet ki, üç koldan, yedi bölgeden ve 
de çizgi ötesinden. Araya bir seri 
parantez açar kapar, "ne anlatı
yorduk” der. Kaldığı yeri bulmada
ki mimikleri seyredilmeye değer. 
Siz bir atmosfere girersiniz; daha 
doğrusu, zamanın bir başka biçim

de işlediği bir gezegende, sesinden 
derinlik akan bir dervişle gezintiye 
çıkarsınız. Karşınızda, realiteyi alt
üst eden bir kadife kale bulursu
nuz. Sohbetin bedeli sabırdır. 
Cümleye can veren kelimelerden 
ziyade mimiklerdir. Bir kelime için 
yerin derinliklerine iner, yanına 
bir fiil bulmak için kehkeşana uza
nır. Bu sırada dikkati kaçırmaya
caksınız. Dikkatiniz dağılırsa soh
beti harami-
1 e r

<L

basar. Uzun susuşlar arasında, "çi
ziyor" diye geçiririm içimden.

”Bu küçük dazlak adamın” çize
rinde bu adamdan kaç tane var? 
Hepsi de çalışkan. Hepsi de mah- 
sun. Üstelik merhamet akıyor her 
yanından. Hal nasıl çizgiye akar, 
çizgi nasıl konferans verir; bunu 
Aycın’ın çizgisiyle anlarız. Ressam
lığın ötesinde, karikatüristliğin 
içinden geçmiş... Bulunduğu mec
rada kendisi var sadece. Çizginin 
itikata girdiği diyardır burası. Ses
siz yanışların, gür anlatımların ve 
gelinlik kızları kıskandıracak işçi
liklerin mahallidir sözkonusu yer. 
Çizgi burada çizgi olmaktan çıkmış
tır. Muhatap izleyici olmaktan öte
ye geçmiş, "içici” olmuştur. Çizgi 
içilir Aycın'ın sahilinde. Yüreğini 

fırınlayıp sonra kıta kıta har
manlayan usta, inleyiş top

lar, estetikle yoğurup 
rüya üretir. Çizgiye 
güneş doğar. 

1 / Kente kazak do
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kuyan teyzeler do
luşur. Amalar sağ
lam yürür. Kuşlar ve 
ağaçlar besteye du
rur. Bocurgat, habi- 
re gıcırdar ve ay ışı
ğını onun parmakla
rına ödünç olarak 
bırakır. Zamanı

Suluboya Portreler MERCAN

iksir. Sanatçının 
biri mekanı, diğe
ri katığı. Haşan 
abi hakkında 
olumsuz konuşa
bilecek tek kişi 
bulsam ödül veri-

aşan çizgiler girsin, 
bozsun diye karga
şanın büyüsünü, Ay- 
cın'ın içine koca
man ay saklanır. Ay,
Aycın; kalem ve ka
ğıt... Çizgiyle şiir na
sıl yazılır biz gördük. Ona çizginin 
Yunus’u demek hiç de abartı değil.

Onu görmezden gelen ülke ve 
dünya ne kadar ''haklı"! Görmez
den gelinmez de ne yapılabilir. 
Paradigma diz üstü çöker yoksa. 
"Görmezden gelinmeyi" bu kadar 
hak eden bir sanatçı daha var mı 
bilemiyorum. Bu bilek gücü de 
umurunda olmamakla elde edili
yor zannımca. İmam Abdullah Ha
run’u Güney Afrika'da bul ve elin 
ayasından sîma'yı, bir kıtanın se
rüveni olarak çiz. Direnişi destana 
dönüştür. Bosna'da hilale asılan 
bir elin vücudundan geçen alev 
kusan tanklar... Seni görmemek 
gerek. Hatta senin görüldüğün 
yerden hesap sormak gerek.

Bir Brezilyalı evinin duvarına 
Aycın imzasını asar ve evrensel bir 
çizginin mavi sızısıyla alevli bir so
luk salar boşluğa. Kapı komşular 
suskun.

Çizginin düşünürünü, çizginin 
filozofunu sormak yerine; "çayda, 
kahvaltıda ne yenir" diye soran 
bir vasatta rahatımı kaçıran çizgi

ler gönderiyor gecelerime. Gece 
Yürüyüşü dedi, "o küçük adam” 
sürekli yürüyor gecemde. Kah ça
tıda, kah sokakta. Bir bakıyorum 
harfler arasında, bir bakmıyorum 
ağacın yaprakları arasında. Hayır 
şimdi, adamı yanlışlıkla sakat bı
rakırız, o zaman işin yoksa "küçük 
kel adamı" hastane, hastane taşı.

Geceyi çok seviyor. Yürüyüşü 
de. Gece işçilerini, emeği nehir gi
bi gecenin içine dökenleri unut
muyor. Vefa onu gösteriyor örnek 
bayii diye. Kim var bu kadife ikli
me emek sunmuş da, usta ona çiz
gi adamamış. Fatih'den Topkapı’ya 
yürüyoruz. Gece saat bir. Kaytar
mazsam istikamet Edirne. İçine 
çektiği havayı, tam teçhizat süvari
ye dönüşen cümleler olarak gece
nin içine bırakıyor. Kalbi ince, ye
şil bir yaprak. Saflarda bibirini 
itenler onu sarsıyor. Onu en fazla 
yaralayan bu. Bunlardan konuşu
yoruz. Sanatın atar damarında yü
rüyoruz, saat bir.

Vitrinler onun peşinde, o ken
di serüveninin. Yalnızlık ve acı. İki

rim. Sayısız dostu 
var. Cağaloğ- 
lu'ndan Topka- 
pı'ya kaç yılda 
geçti? Teknoloji 
ile barışmamakta 
ortak bir yanımız 
var. Küçük adam
larından müteşek

kil ordusu koruyor onu.
Zamana bir başka zamanı tad- 

dıran çizgi ötesi çizerin bir başka 
özelliği de, "hikaye etme" yetene
ği. Çocukların saf dünyasının kıyı
sında kulübesi var. Masal derleyip 
hikaye salıyor ortalığa. Bence hi
kaye de yazmalı Haşan abi. Yalnız
o küçük adam bizim. Onu çocukla
rın dünyasına göndermesin derim. 
Zamane çocukları incitirler onu. O 
yalınlığı ve o anatomi altındaki 
merhametli hali anlayamazlar. 
Hem bakalım biz veriyor muyuz. 
"Mahsun'u"?

Biz çizgi içerler, daha tarama- 
ayı görmeden sarhoş oluyoruz. 
Kaç kitap okuduk, unuttuk. Lâkin, 
öyle taramalar yuttuk ki, unutmak 
imkansız. Çizginin, çizgiye ettiğini, 
çizgilerin elele verip bana ettiğini 
kime anlatayım.

Saksıda çiçek. Dalının biri yan
daki kafese girmiş. Kafeste kuş, 
dala konmuş.

Daha ne anlatayım. Resimde 
sivrisineğin sesi duyulmaz, saz ve 
davul-zurna okuyucu tarafından 
temin edilir. m
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ŞAŞININ İNADI

Bir ustanın şaşı bir çırağı vardı. Bir gün 
ustası ona: "Bizim eve git rafta bir şişe var 
onu al bana getir." dedi. Şaşı eve gitti kapıyı 

iaçıp içeriye girdi, ustanın dediği rafa bakın- 
ca iki şişe gördü, dönüp geldi.

"Ustacığım hangi şişeyi getireyim, çünkü 
dediğiniz rafta iki şişe var," dedi. Usta:

" O rafta iki değil sadece bir şişe var git 
onu getir." diye tekrarladı.

Çırak ayak diretti, itiraz etti. "Beni boş 
yere azarlama usta, o rafta iki şişe var, han
gisini getirmemi istiyorsan söyle." dedi.

Usta çırağa anlatamayacağını, ne söyler
se söylesin dinlemeyeceğini görünce: "Ma- 

>dem öyle, orada iki şişe var diye inat ediyor
sun, git birini kır diğerini al getir", dedi. Çı
rak gitti şişenin birini yere çalıp kırınca iki
lsiniz de gözden kaybolduğunu gördü.

İıısaıı tarafgirlikten hiddet ve şeh- 
ı vetteıı şaşı olur, hakkı ve hakikati ol
duğu gibi göremez.

Mesnevi'den

NASIL BİLİRSİNİZ?
M - .

İkinci Abdülhamid’in ölümü münasebetiyle 
j  olunan cenaze alayında Alman sefiri Kont Ber- 
Jııastraff hazır bulunmuştu. Sefir hatıratında diyor | jr  

ki: MenkLiben ölen Abdiilham idi Alman büyük el- 
^ çisi sıfatıyle, ebedi islirahatgahına kadar takip et- |T 
g. tim. B ir ilkbahar günü idi. Güneş, bulutsuz mavi 
¡f gökyüzünün derinliklerinden fışkıran ışıklarını Şp- 
| | ;genç türkleriıı, büyük düşmanları için hazırladık- 
 ̂ ları muhteşem cenaze alayının üzerine serpiştin- 
İyord u . Onların böyle muhteşem bir cenaze alayı |7 
^hazırlam ış olmaları, mazi ile hali barıştırmak ar*
^ zusundan ileri gelmiş bir alicenaplık ve siyasi kiya- 
3|set endişesi idi. Abdiilham id’i tahtından indirip jft 
jö iüm üne kadar Boğaziçinin en muhteşem sarayla- |_' 

rındaıı birinde hapseden ihtilalci liderlerin kaffesi, f  
% ona son tazimi ifa eylemek üzere, cenazede de ha-ili.

zır bulunuyorlardı. Merasimin ihtiva ettiği bu giz- 
j| li tezatlardır ki muhtelif renkte şarka mahsus elbi- 
|||şe ve serpuşlarla şaşaadar olan eski İstanbul sokak- 
J; (arında büyük halk kütlelerini alcın ettirdi ve tari- ^  
•. hin garip bir cilvesi meydana geldi. İmam cenaze % 
¿d u a la rın ı okuduktan sonra cemaate hitaben mu- f„
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Ertuğrul
Bayramoğlu

DÜNYA

Bu dünya malı acı su gibidir; insan ne kadar içerse iç
sin, kanmaz; onun dili bile ıslanmaz.
Ey yiğit, bu dünya bir gölge gibidir; onun peşine düşer
sen, kaçar; sen kaçarsan, o sana koşar.
Dikkat edersen, dünya işi bir serâptır; insan tutmak 
için elini uzattıkça, onu kaybeder.
Sarsmayan, rahvan küheylan attan inip, acz içinde 
eyersiz bir ağaca bineceksin.
Sen buradan göç edeceksin, göç yükünü önceden 
gönder; ancak lüzumlu olanları al, lüzumsuzları bırak. 
İbâdette gayretli ol, günâhtan sakın, sana âhirette an
cak ibadetin faydası dokunur.
Ölümü unutma, ona karşı hiç bir silâh yoktur; ölüm, pu
sudan çıkar gibi, bir gün karşına çıkar. Sen saray ve 
köşk yaptırma, kara toprak altında senin evin hazırdır.

Kutadgu Bilig’den

C

Çocuklar donmamış 
beton gibidir.

Üzerine ne düşerse
& bım te.
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FATİH VE RÖNESANS

Bu yıl İstanbul’un fethinin 547. yıldönümü. Fatih 
: muhakkak ki dünya tarihinin en büyük devlet adam
larından biridir. 49 yaşında öldürüldüğünde (bazı ta
rihçilere göre öldüğünde) 2 imparatorluk, 4 krallık 
ve 11 prenslik ve dukalığı devletine katmıştı. 
964.000 kmz olarak aldığı devleti 2.214.000 km2 
olarak bırakmıştı. Fatih bir cihan devleti haline getir
diği devleti korumak için elbette bir çok politika ge
liştirmek zorunda idi. Ben bu politikalardan İtalya 
politikasının etkilerini bir kaç satırla hatırlatmak isti
yorum.

Fatih'in Avrupa siyaseti ile Rönesans arasındaki 
ilişkiye pek dikkat çekilmemektedir. Oysa 
Rönesans'ın kültürel yönü olmasa bile v:>>, 
siyasi yönünde Fatih'in önemli bir 
etkisi vardır. Önce yine olayın baş
langıcını hatırlayalım.

Fatih’in Balkan ve Akdeniz si
yaseti Venedik’i oldukça zor du
rumda bırakır. Ticaret kolonileri 
tek tek elden çıkmaya başlar. En 
son 1463 yılında Osmanlı devle
ti Bosna-Hersek’i ilhak edince 
Venedik’in başını çektiği Macaris
tan, Almanya, Lehistan, Papalık,
Floransa, Napoli gibi batılı devlet
ler ve Karamanoğulları, Akkoyun
lulardan oluşan Müttefikler, Os
manlI devletine savaş ilan ederler. Bu savaş 16 yıl 
sürmüş ve Osmanlı devleti Fatih'in dehası sayesin
de müttefiklerin biraraya gelmesine engel olmuş ve 

: tek tek savaştığı müttefikleri yenilgiye uğramıştır. 
Burada Fatih’in dehası ortaya çıkmaktadır. Fatih bu 
savaşın başını Venedik’in çektiğini bilmektedir. Do- 
layısı ile Fatih’in politikaları Venedik’i zayıflatmaya 
yönelmiştir. Fatih bir ticaret şehri olan Venedik’i za
yıflatmak için İtalya’da bulunan ve nispeten zayıf 
olan, askeri açıdan bir önemi olmayan bir şehir dev
letine, Floransa’ya destek verir. Savaşın başlarında 
yani 1463 yıllarında Floransa’nın Osmanlı ülkesine 
ve Yakın doğuya olan ticareti hiç mesabesindeydi. 
Böylece "Fatih Venedik’i yıkmak için Floransa’yı fev
kalade himayeye başladı. Bu suretle Türkler, Floran- 
sa’nın XV. asrın ikinci yarısında, küçüklüğü ile mü

tenasip olmayan refah, terakki ve haşmetine yar
dımcı olmuşlardır. 1507’de Galata’da 60-70 Floran
sa ticaret firması olup bunların iş hacmi yılda 5-6 
yüz bin duka altınına baliğ oluyordu. Bu, Floransa 
gibi küçük bir ülke için büyük bir rakamdır ve Fati
h’in verdiği imtiyazların sonucudur. Böylece Fatih’in 
planı sonuçlarını verir. Venedik hırpalanır. Askeri açı
dan bir önemi olmayan Floransa devleti güçlenir ve 
zenginleşir, bu suretle Rönesans hareketinin maddi 
zemininin hazırlanışına önemli bir katkı oluşur. Çün-;; 
kü bildiğimiz gibi İtalya’da doğan Rönesans hareke
tinde Floransa şehrinin ve bu şehirdeki ticaret zen

gini olan Medici ailesinin önemli bir yeri 
vardır. İtalya ve Rönesans deyince aklı

mıza gelen sanatçıların hayatlarını 
incelediğimiz zaman bile, Floran- 
sa’nın önemi ortaya çıkıyor. Mic-: 
helangelo (1475-1564), Leonar- 
do da Vinci (1452-1519), Rafael-
lo (1483-1520) gibi sanatçılar ya 
Floransa’da doğmuşlar ve sanat 
hayatlarına burada başlamışlar 
veya sanat hayatlarında bu şehrin 
önemli bir yeri var. Bu sanatçıla
rın yaşadıkları tarihlere dikkat 
edersek göreceğiz ki Fatih’in İtal
ya politikaları sonucu Floran-': 
sa’nın zenginleşmesinden sonra 

bu sanatçılar ortaya çıkmıştır. Tabi ki bu Floransa’nın 
önemini tamamen Fatih’e bağlamak değildir. Ama 
tarihi bir vakıa olarak var olanı da göstermek lazım 
gelir. Dolayısı ile yukarıda da belirttiğimiz gibi Rö
nesans’ın kültürel olmasa bile maddi alt yapısında 
Fatih Sultan Mehmed’in Venedik politikasının etkisi 
vardır. Ama ne yazık ki bu yön çoğunlukla görmez-’ 
den gelinmektedir. Rönesans’a Endülüs etkisi ise 
alçak sesle de olsa Batı'da seslendirilmeye başlan- ; 
mıştıı. Avrupa Bizans’tı bilginlerin Rönesans'taki ro-; 
lünü abartırken Endülüslü Müslümanları es geç
mekte, Fatih Sultan Mehmed’in İtalya politikasını İse 
hiç anmamaktadır. Yazımızı Fatih Sultan Mehmet’in : 
Venedik elçisine söylediği bir söz ile bitirelim: 
“Benim gücümün eriştiği yere sizin hayaliniz da
hi erişemez.”
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A bdullah  Hacıoğlu & Zafer ö z d e m ir

M UTLAKIYET, M EŞRU TİY ET 
VE C U M H U R İY E T  HATIRALARI
Pınar Yayınları “Abdülhamid’in Hatıra Defteri” ile başladığı 
hatıralar dizisine önemli bir eser daha kazandırdı: Ressam 
Naciye Neyyal’in Mutlakiyet, Meşrutiyet ve Cumhuriyet Ha
tıraları.

Hatıralar ve seyahatnameler tarih açısından oldukça 
önemli kaynaklardır. Yazarın kişiliğine, mevkiine, objektifli
ğine göre eserin değeri değişse de hatırat ve seyahatname tür
lerinin önemi tartışılmazdır. Atilla ve Avrupa Hunları hak- 
kındaki bir çok önemli bilgiye Doğu Roma İmparatorunun 
Atilla’ya gönderdiği elçilik heyeti içinde yer alan Priskos’un 
yazdıkları ile ulaşabiliyoruz. Türklerin müslümanlaşmasmda 
önemli bir nokta olan İtil Bulgar hükümdarının İslam’ı ka
bul etmesinin hikayesi ve bölge Türkleri hakkında oldukça 
ilginç bilgileri, Halife’nin Bulgar hükümdarına gönderdiği 
heyette bulunan İbni Fadlanın kitabında buluruz. 1300’lerin 
Anadolu’sunu, bu arada Orhan Bey’i anlatan eserin sahibi 
ünlü Seyyah İbni Batuta’dır. Gazavat Hayreddin Paşa ile Bar
baros kardeşlerin maceralarını yaşarken, Şeydi Ali Reis’in 
M iratii’l-Memalik’i ile Hindistan’dan Anadolu’ya kadar ge
çen bir yolculuğu yaşıyoruz. Tabi Hindistan deyince aklımı
za Babür devletinin kurucusu Babür Şah’m hayatını ve ma
ceralarını anlatan Babürname geliyor.

Bu kısmı daha uzatmadan kitabımızı tanımaya başlıyabi- 
liriz. Kitabın ismi her ne kadar “Mutlakiyet, Meşrutiyet, 
Cumhuriyet Hatıraları” olsa da yazar, Cumhuriyet dönemi 
ile ilgili hatıralarına pek yer vermiyor. Bir kaç olay hariç, bu 
bölümde daha çok Osmanoğullarının fertleri tanıtılıyor ve 
başlarına gelenler anlatılıyor.

Hatıratın yazarı Ressam Naciye Neyyal Hanımefendi 
aristokrat bir aileye mensup. Kitabının girişinde ailesinin ta
nıtımını yapıyor. Eşi Tevfik Bey, bürokrasiye mensub olunca, 
hatırat sahibi, bir çok olaya şahit olduğu gibi, bir çok tarihi 
şahsiyeti yakından tanıma imkanına kavuşuyor. Mutlakiyet 
devri bölümünde Tevfik Bey’in Kudüs, Selanik, Bursa, Ye
men, Konya vb. yerlerdeki valilikleri sırasında yaşananlar an
latılıyor. Yazar bu şehirlerin hususiyetleri, tarihi mekanları, 
insan ilişkileri, devlet mekanizması ve Abdiilhamid’in yöne
tim biçimi hakkında, bol bol bilgi veriyor. Yazar Meşrutiyet

f > U r

•Rvisiim N aciye N eyyal m

M mutiahiqet
1 leşruHijgUcumhufi

Haz: Fatma R. Hürmen,
Pınar Yay., 552 sh. (resimli)

öncesi, daha
doğrusu, İttihat
çıların iktidarı 
ele geçirmesine 
kadar bir Abdiil- 
hamid karşıtı
iken, İttihatçıla
rın iktidara gelmelerinden sonra yaptıkları karşısında, Ab- 
dülhamid’i hayırla yadetmeye, hatta bazen taraftar olmaya 
başlıyor: “Benim anladığım şudur ki, Sultan Mecid’den son
ra memleketi idare edebilecek güçte bir hükümdar gelmedi. 
Sultan Hamid hariç” diyen yazar, Maziye Bakışları, Sultan II. 
Abdulhamid Han bölümünde, geçirdiği bu değişimi gözler 
önüne seriyor. Yazar Abdülhamid’in ölümüne ilişkin de il
ginç bir iddia da bulunuyor. Sultan Hamid’in zatürreden öl
düğünün ilan edildiğini, oysa Sultanın son zamanlarda şid
detli bir karın ağrısı hissettiğini söyleyen yazar, bu ağrıların 
sebebini merak ediyor. Ayrıca İttihatçıların Abdülhamid’in 
yok edilmesini Sultan Reşad’a teklif ettiklerini söyleyen ya
zarlardan alıntı yapılıyor. Acaba Sultan eceliyle mi öldü, yok
sa Sultan Abdülaziz gibi öldürüldü mü? İşin içinde İttihatçı
lar olunca, tartışılabilir.

Meşrutiyetin ilanı, bu yönetim tarzının halk tarafından 
anlaşılma tarzı, Meşrutiyet basınının iç yüzü, çalışma tarzı,
31 Mart olayı, İttihatçılar ve yaptıkları, Meşrutiyet devri an
latılırken aktarılan olaylar arasında yeralıyor. Bu arada çok il
ginç olaylara da yer veriliyor. Bunlardan biri de İttihatçı Ka
zım Bey’in Peygamberi. “ Kazım Bey bana önceden ‘ben o 
gün size Peygamberi de getireceğim’ demiş, bende ‘memnun 
oluruz. Biz de onun ümmeti olalım’ cevabını vermiştim” di
ye bir hatırasını naklediyor. Kazım Bey’in Peygamberini me
rakını ettiniz. Cevabını kitapta bulabilirsiniz. Kitapta ilginizi 
çekecek bir şeyler bulabileceğinizi hatırlattıktan sonra bazı 
şeylerin pek değişmediğini gösteren bir örnek daha verelim: 
Mahmud Şevket Paşanın katillerinin yakalanması sırasında 
Hilmi Bey isminde genç bir subay hayatını kaybeder. Tasvir-
i Efkar bu genç subayın cenaze törenine özel ilgi gösterir ve 
şöyle verir: “Validei Şehid’in feryadına cami avlusunda bulu
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nan kadınların bukaları inzimam etti.” Hilmi Bey’in ailesini 
tanıyan yazar olayı şöyle değerlendirir: “Gazetelerin yalan- 
yanlış haber verdikleri çok görülmüştür. Lalcın bu haberin ha
kikatle hiçbir alakası olmayıp, Hilmi Bey’in validesi bu hadise
nin geçtiği tarihten evvel vefat etmiş bulunduğundan merhum 
için ne hikmetse, ağlayıcı bir kadın tedarik edilmiş, böyle bir 
sahne yaratılmış.” Ne denebilir ki; eski tas, eski hamam.

Sultan Hamid’in muhaliflerine verdiği cezalar, Sultan Mu- 
ıad’ın tahttan indirilmesi, ruh sağlığının bozulmasına sebeb 
olan olay, Balkan harbinde “boşu boşuna harbetmeyiniz, pisi 
pisine öleceksiniz. Zira bu herifler memleketi düşmana sat
mış” diyerek askerin maneviyatını bozan İttihadçı lider ve İt- 
tihadçıların bu tür siyasetinin nedeni ve daha nice olay kitabın 
konuları arasında.

Hülasa-i kelam, Osmanlı’nın en uzun yüzyılını aristokrat, 
modernist ve olayların içinde yaşayan bir kalemden okumak 
isteyenlere bu imkanı sunan bir kitap. Osmanlı’nın çöküşü ve 
dağılışını Naciye Neyyal ile birlikte yaşıyoruz. Satırlarımızı ya
zarın bu konudaki duyguları ile bitirelim:

“Beni en ziyade müteessir eden şeylerden biri de İmpara
torluk devrinde arkadaş olduğum veya tanıdığım kimselerin, 
şimdi buraya başka bir memleket tebaları olarak geldiklerini 
görmekti... Bu vaziyete teessüf ediyor ve için için ağlıyorum.”

Ertuğrul Bayramoğlu

Bizi Ayıran Duvar
Gül Aslan

YENİ ÇIKAN KİTAPLAR

1- Ressam Naciye Neyyal’iıı Mutlakiyet, Meşrutiyet ve 
Cumhuriyet Devri Hatıraları, Haz: Fatma R. Hüımen, 
Pınar yay. 55ü sh. (resimli)

2- Beşerin Kumdan Kaleleri, Gai Eaton, Pınar yay. 264 sh.
3- Küresel Gözaltı, Enis Coşkun, Ümit yay. 320 sh.
4- Tiirk Devriminde Celal Bayar, Erkan Şenşekerci, Alfa 

yay. 320 sh.
5- Fazlurrahman ile İslamı Yeniden Düşünmek, Adil 

Çiftçi, Kitabiyat yay. 311 sh.
6- Bağımsızlıktan sonra Azerbaycan, İrfan Ülkü, Doğan 

Kitap, 388 sh.
7- Yahya Kemal’in Dünyası, Süheyl Üııver, Şehir yay. 151 

sh.
8- Batılılaşma Hastalığı, Celal Ali Ahmed, Yöneliş yay. 184 

sh.
9- Osmanlı İmparatorluğunda Gayri Müslimler, T. Tankut 

Soykan, Ütopya Kitabevi yay. 270 sh.
10- Yokluğunda Düşülmüş Notlar, Mustafa İslamoğlu, 

Denge yay. 351 sh.
11- Sırrın Çözümü, M. Bedri İncetahtacı, Sarmaşık yay. 

230 sh.
12- Avrupa-Merkezcilik Resmi İdeoloji Bilim ve 

Sosyalizm, Fikret Başkaya, Ütopya yay., 184 sh.
13- Hz. Muhammed ve Yaşadığı Flayat, Celal Yeniçeri,

İFAV yay. 574 sh.
14-Fundemantalizm Korkusu, S. Sayyid, Vadi yay. 216 sh.
15- Alman Oryantalizmi, Ali Osman, Vadi yay. 135 sh.
16- Türk Ulusçuluğunun İnşası, Mehmet Kaıakaş, Vadi 

yay. 303 sh.
17- Çağlayangil’in Anıları, Tanju Cılızoğlu, Büke yay. 440 

sh.
18- Özal Döneminde Medyanın İçyüzü, Nazlı Ilıcak, 

Yedirenk yay. 483 sh.
19- İmanın Dinamikleri, Paul Tillıch, Ankara Okulu yay. 

119 sh.
20- Tanrı İnancının AkÜliği, Cafer Sadık Yaran, Etüt yay. 

174 sh.
21- Demokrasinin Duraklama Yılları Demiıel, Yurdakul, 

Fincancıoğlu, Büke yay. 196 sh.
22- Politika, Aristoteles, Remzi kitabevi. 246 sh.
23- Sosyoloji, Antohny Giddens, Ayraç yay. 668 sh.
24- Apo ve PKK ve Saldanan Gerçekler, Ümit İnanç-Caıı 

Polat 297 sh.
25- Dünya Düzeni, Eskisi Yenisi, Noam Chonısky, Metis 

yay. 438 sh.
26- Yeniversite, Ali Menteş, Metis yay. 100 sh.
27- Osmaıılı’da Gündelik Hayatın Değişimi, Nevin Meriç, 

Kakniis yay. 486 sh.

Kitabın girişindeki “olayların ve kişilerin gerçek 
olduğunu, yalnızca isimlerin değiştirildiğini” be
lirten cümleden, eserin gerçekleri yansıttığını 
anlıyoruz: Aile içi karmaşa, eroin kullandığı bi
linmeyen bir kişiyle evlilik, oradan eroin bulun
durma suçuyla
ceza evine giriş. 
Ve burada ken
dini arayan, keş
feden ve yenile
yen bir gencin, 
bir bayanın ger
çek hikayesi... 
Kadın dünyası
nın derinlikleri
ne inilmeye çalı
şılmış olması 
özellikle öğre
nim çağındaki 
genç kızların il
gisini çekebilir. Özgün Yay., 304 sh.
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