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'Ümrandan
“İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın.”
Osmanlı Devletinin manevi mimarı Şeyh Edebâli’nin damadı Osman 

Gaziye tavsiyeleri içinde yer alan bu özlü söz, bir devleti altıyüz yıl ayakta 
tutan “yönetim felsefesi” nin en temel prensibini ifade ediyor. Osmanlı bu 
anlayışa sadık kaldığı sürece başarıdan başarıya koşmuş; bu ilkeden uzak
laşmaya başlayınca da felaketten felakete sürüklenmiştir. Günümüzde “dev
let halk içindir” şeklinde özetlenen sosyal devlet anlayışı aynı hedefi vurgu
luyor olmalıdır.

Ümran bu ifadeyi kapak sloganı seçmekle; Kıyım Kararnamesi olarak 
bilinen KHK ile “halk devlet içindir" şeklindeki zihniyetleri iyiden iyiye su 
yüzüne çıkan totaliter ve otoriter yönetici azınlığa sesleniyor ve akılcı, ger
çekçi tek çıkış yolunu işaret ediyor: İnsanı yaşatmak; halka hizmet. Bilin
melidir ki, kendi insanını ve halkını “eksenine” oturtmayan hiç bir kurum, 
yönetim ve devlet ayakta kalamaz.

Yıldırım Canoğlu, başlığını kapağa taşıdığımız yazısında; K IiK  aymaz
lığı ile kendi bindikleri dalı kesmeye kalkışan yönetici eliti, bu uygulamanın 
doğurabileceği muhtemel siyasi, sosyal, ekonomik ve psikolojik tehlikeler 
konusunda uyarıyor ve halkı bu konuda “sesini yükseltmeye” çağırıyor.

Umran’ın Ankara temsilcisi Hikmet Erdeniin gerçekleştirdiği röportaj
larda görüşlerini açıklayan Sayın Haşan Celal Güzel, Sayın Salim Uslu ve 
Sayın Mustafa Başoğlu’nun kanaatleri aynı noktada birleşiyoı*: KHK uy
gulaması Türkiye’de sosyal barışı dinamitler, ihbar ve jurnal furyasını baş
latır, devleti ve bürokrasiyi tıkar.

Değerli Anayasa Profesörü Mustafa Erdoğan ise, KHK’nm totaliter, 
özellikle de faşist sistemlerde görülen hukuki uygulamalar için tipik bir ör
neklik oluşturduğunu, bunu demokrasi ve insan haklarıyla telif etmenin 
mümkün olmadığını belirtiyor. Hukukçular Derneği de KHK’nm hiçbir 
hukuk ilkesiyle bağdaşmadığı kanaatinde. O halde bu uygulama, M. Emin 
Göksu’nun işaret ettiği gibi halkından korkan, “memuru tarafından mağ
dur edildiğine” inanan bir devlet anlayışının ürünü olabilir.

İttihatçı tasfiye geleneğinden yola çıkarak Osmanlı tarihinin ibret verici 
dramatik olaylarına “kıssadan hisse” kabilinden dildeat çeken Abdullah Yıl
dız, İttihatçıların yolundan yürüyerek ülkede muhalif hiç bir kişi ya da ku
rum bırakmayacak şekilde rakiplerini tasfiye etmeye kalkışanların, aslında 
kendileriyle birlikte ülkenin geleceğini de tehlikeye attıkları uyarısında bu
lunuyor ve elitlerimizi akl-ı selime çağırıyor.

Araştırmacı Haşan Nuri Yaşar ise, KHK krizi bağlamında “İDevleti yeni
den üretme gereği” üzerinde kafa yoruyor.

Umıan, alışık olduğunuz araştırma, inceleme, düşünce ve deneme yazı
larına ilaveten mutad ekonomi çarkı, Türkiye ve dünya gündemi, yansıma
lar ve kitap sayfalarıyla devam ediyor.

Umran’dan selam ve sevgiler.

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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KAPAK

aİnsam Yaşat ki 
Devlet Yaşasın”

Yıldırım Canoğlu

h r j  iirkiye son iki-üç aydır yeni bir gerilim or- 
| tamına sokulmuştur. Doğal bir süreç ola- 

rak algılanmaya başlanan “periyodik geri
lim”, bıı kez rektörlük atamaları ve “memur kıyı
mına” ilişkin Kanun Hükmündeki Kaıarname’nin 
(KHK) imzalanmaması ile vuku bulmaktadır.

Türkiye, rektörlük atamalarındaki YÖK’ün tu
tum ve tavrını tartışmaya daha yeni başlamışken 
“KHK krizi” gündeme hızlıca sokulmuştur. Türki
ye’nin varlık ve yokluk sorunu haline getirilmiştir 
her iki konu. KHK krizi, rektör atamaları krizini 
süratle bastırmıştır. Sayın Ecevit’in iddia ettiği gibi 
KHK imzalanmazsa “devlet krizi mi” çıkardı? Yok
sa Ecevil, kendi istekleri kabul edilmeyince Kriz 
kelimesine sarılmayı alışkanlık haline mi getirmiş
ti? Koalisyon ortaklarının Ecevit’in bu panik hali
ni ve gerilim politikasını onaylamasının hikmeti 
nedir? Yoksa ölümü gösterip sıtmaya mı razı etme
ye çalışıyorlardı, milleti?

KHK ile Hedeflenen M i r ?

KHK’nin özü, “bölücü, yıkıcı ve irticai faaliyetlere 
katıldığı saptanan memurların” iki müfettiş rapo
ru ve ilgili bakanın onayı ile işine son verilmesidir. 
Daha açıkçası memurlar, yargıya başvurulmadan 
iki kişinin raporu, bir kişinin imzası ile işten atıla-

“Fırtına eken, mihnet biçer.”

bilecektir. Atılan memur kendini daha sonra mah
kemelerde aklamaya çalışacaktır.

Medyanın bir kesiminde KHK’nın “yargısız in
faz kararnamesi” diye adlandırılması bundandır. 
Böyle bir yargı sistemi ile, “sanıkların idamına, ta
nıkların bilahere dinlenmesine karar verilmiştir” 
ya da “biz adamı önce asar, sonra yargılarız” anla
yışı 1940lı yıllardan 2000’li yıllara taşınmış ola
caktır. Türkiye Hitler, Mussolini, Stalin dönemine 
21. asırda sokularak tamamen içine kapatılacaktır. 
Gerçi bu yargısız infaz kararnamesinin kökeni de 
post-modem bir darbe olan 28 Şubat’a dayanmak
tadır.1 Yani darbenin öngördüğü bir hukuktur. Ve 
bu postmodeın darbeye göre kararlar, siviller tara
fından uygulanacaktır.

İlginçtir İd, Ecevit sivil bir iktidar olarak üç yıl
dır iş başındadır ve fakat 28 Şubat darbesinin2 ön
gördüğü böylesi bir kanun veyaKHKyı hayata ge
çilmemiştir. Peki şimdi ne olmuştur ki Parlamen
to tatile girer girmez bu konu bu denli ivedi bir hal 
almıştır? Bir rivayete göre 40 bin, bir rivayete göre 
200 bin memurun ivedi sakıncalı olduğu şimdi mi 
keşfedildi? Sayın Ecevit, ‘listeler üzerinde çalışma
lar başlamıştır” derken, listelerin çok önceden pi
yasalarda dolaşmaya başladığı görülmektedir.3 Bu 
insanlar, dünden bugüne sakıncalı hale gelmediği
ne göre, niçin mevcut yasalar, bugüne kadar çalış

UMRAN Eyliıl 2000 3



CANOĞLU îmanı Yaşat

tırılmamıştır? Yoksa bu insanlar bir gecede sakın
calı mı olmuşlardır?

KHK’nm bu şekildeki sunumu ve hayata geçi
rilmek istenmesinden kimin ne menfaati vardır? 
Yoksa bir şeyleri gizlemek için dikkatleri, “maymu
na bak maymuna” misali başka bir noktaya mı tek
sif ediyorlar? Bu durumda milletten gizlenen şey 
önem kazanmaktadır. Binlerini yıpratıp, bilileri
nin yolu mu açılmak isteniyor. Sayın Demirel’in 
“Ekim’i bekleyin” sözleri ile bu KHK arasında bir 
ilişki var mıdır? Demirerin Ombudsman (Başha
kem) yapılmak istenmesi neyin hazırlığıdır? KHK, 
neden Süleyman Demirel başta iken gündeme ge
tirilmedi? Neden? Bu işte bir terslik yok mu?

Piyasalarda bir dalgalanma oluşturup bil ilerini 
âbâd, bililerini berbâd mı etmek istiyorlar? Yoksa 
bazı ulusal veya uluslararası cinler Türkiye’yi yö
netenleri yanlış yönlendirip Türkiye’yi sonu gel
mez bir tartışma ve badirenin içine mi sürüklüyor
lar?4 28 Şubat’tan bu yana mı Türkiye’yi cinler is
tila etmiştir? Cinler’in bu tür uygulamalardaki ma
haretleri nereden kaynaklanmaktadır. Nereden 
güç almaktadırlar?5 ABD ve İsrail, Kuzey Irak’ta 
kurulmasını istedikleri Kürt Devleti için Türki
ye’yi kendi içine kapatma amaçlı olarak bu cinleri 
kullanabilir mi? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye- 
ti’nde patlak veren krizin bu güçlerle bir alakası 
var mı? Ekonomik ve siyasi olarak başarısız olan,

teşkilatlarından her geçen gün şikayet sesleri yük
selen ve büyük bir hayal kırıklığı, ümitsizlik oluş
turan bir hükümet son bir hamle ile kendi seçmen 
kitlesinin iş isteklerine bir iş alanı mı açmak iste
mektedir?

“Büyük din adamı”, “ ılımlı, hoşgörülü din ada
mı”, “hoşgörünün timsali”, “hizmet ehli” diye tas
vir edilen, hergün medyada kendisine yer verilen, 
okulları öve öve bitirilemeyen, elinden ödül alma 
yarışına girilen sayın Fethullah Gülen için DGM 
başsavcısının “çete ve terör örgütü kurmak” iddiası 
ile gıyabi tutuklama kararı çıkartması ne anlama 
gelmektedir? KHK krizi ile sayın Fethullah Gü- 
len’in tutuklama istemi arasında bir ilişki var mı
dır?

KHK Krizi ile oluşturulan gerilim ortamında 
Milli Eğitim Bakanlığı’nm başörtüsü yasağını, özel 
dershaneleri de içine alacak tarzda yaygmlaştırma-
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sı, krizin kasıtlı olarak çıkarıldığı düşüncesini insa
nın aklına getirmektedir. Sanal Kriz oluşturarak 
Türkiye’yi bir gerilim ortamına sokmak vc post- 
modern darbenin öngördüğü yapılanmayı adım 
adım gerçekleştirmek asıl amaç olmasın? Bu nok
tada şu soruyu sormak zorundayız: Bir ülke sü
rekli komplolarla yönetilebilir mi? Bir sistem, hal
kını yalan dolanla aldatıp yönetebilir mi? Bir ülke 
tehdit, şantaj ve karalama ile idare edilebilir mi? 
Bu tür bir yönetim anlayışı, köy haline gelen bir 
dünyada İçimlerin yararına olabilir? Kendi halkını 
düşman veya tehlike gören bir mantık, bu ülkeyi 
nereye götürebilir?

Şeffaf ve Konuşan Türkiye

Türkiye korkular ülkesi, komplolar ülkesi olmak
tan kurtarılmalıdır. Türkiye şeffaf olmalıdır. Tür
kiye konuşmalıdır. Böylelikle Türkiye çöküşünün 
sebeplerini, kin, nefret ve ihtirastan arınmış olarak 
ortaya koyabilir vc yolunu daha rahat bir şekilde 
görebilir. Bunun için bu ülkenin öncelikli olarak 
aydınları, bilim adamları konuşmalıdır. Bütün bir 
millet konuşmalı, tartışmalıdır. Parti, mezhep ve 
etnik bağnazlıktan kurtularak gerçeği, doğruyu ve 
güzeli bu ülke aramalıdır. Türkiye aydınlığa ulaş
mak istiyorsa, tarihten ders almalı ve konuşmalı
dır. Konuşma cesaretini bulmalıdır kendisinde bu 
ülkenin insanları.

1930’larda Türkiye’ye benzer tarzda bir geri
lim ve çöküntü yaşayan Fransa’nın savaştan çok 
önceleri Hitler tarafından gayrı resmi olarak işgal 
edildiğini gözler önüne seren Pierre Lazzareff, çö
küşün gerçek sebeplerinin korkmadan araştırılma
sı gerektiğini savunur:6

“ Rugiinkii Fransa (1942) benim bildiğim Fransa’nın 
bir negatif fotoğrafını andırıyor. Orada bir zaman 
beyaz olan herşey şimdi kara, bir zaman kara olan 
herşey şimdi beyaz. Savaşa devam edene kaçak, sa
vaşın başından beri düşman değiştirmeyenlere hain, 
bozgunculara iyi vatandaş, Almanya’ya hizmet et
mek istemeyenlere de kötü vatandaş deniyor artık... 
Bu çöküşün gerçek nedenlerini bulmak vc bundan 
doğrudan doğruya sorumlu olanları ortaya çdcar- 
mak için daha çok yılların geçmesi, bir sürü kin ve

ihtirasın yatışması, zamanın gerisinde kalması gere
kir...
Bazı şeylerin kızmadan, fakat çekinmeden söylen
mesi gerektiğine inandığım için bu kitabı yazdım.
Susmaıım neden olacağı kötülükleri önlemek için 
bu kitabı yazdım. Yıllardan beri Fransızlara yalan 
söylendi, hâlâ da aldatılıyorlar. Onlar yanlış haber 
ve yanlış yorıım mengenesine sıkıştırıldılar.
Fransızların başına gelen bütün felaketlerden de
mokrasiyi suçlandırmak pek kolaydır; ama, önce 
“demokrasi” kelimesinin tanımı üzerinde anlaşmak 
gerekir...
“Dışardan düşmanların yönettikleri oyun ince ve 
şeytanca idi, fakat bu oyuna içeride paraları üzerine 
titreyenler, iktidara susayanlar, biUiın çekemezler, 
kıskançlar, yeteneksizler ve alçaklar kapılddar...
Bu ülke de yıkıcıların kullandıkları başlıca silah, ba- 
sm oldu. Demokratik bir rejimde basın yalan söyler
se rejim de ölüme mahkum olıır. Çünkü egemenliğe 
sahip olan bir millet, eğer doğru haber alamazsa 
egemenliğini özgürce kullanamaz. Nitekim, Fransız 
basını baştan başa, o zamana kadar görülmemiş, an
cak yenilginin açığa vurduğu bir rezalet derecesine 
ulaşmıştı.
Politikacılar bu basına bağlıydılar ve yerlerinde 
onun evetiyle, mevkilerinde tutunabiliyorlardı. Yö
nelim mekanizması gazetelerin lütuf ya da kinciliği
ne bağlanmıştı; Oıdıı bile gazetelerin eleştiri ve öv
gülerinin esiriydi.”

Türkiye 1940’ların Fransa’sına benzer şekilde 
yanlış haber ve yorum mengenesine sıkıştırılmış
tır. Globalizm veya Yeni Dünya Düzeni adına ABD 
tarafından gayrı resmi bir şekilde işgal edilmekte
dir. Onun için bu KHK’nın uzun vadedeki etkileri 
iyi analiz edilmelidir. Türkiye’nin önüne büyük bir 
tuzak konmaktadır. Bunun için Türkiye şeffaf ol
malı ve özgür bir şekilde konuşup tartışabilmeli- 
dir.

İç ve Ö8ş Cephe

Türkiye’de baskı artıkça toplum kamplaşmakta
dır. Baskı artıkça devlete ve kuramlara güven azal
maktadır. Baskı artıkça başta parlamento olmak 
üzere hiçbir kurum gereğince çalışamamaktadır.
Baskı artıkça Devlet-millet kamplaşması oluşmak
tadır ve halk sığınacak sakin limanlar aramaktadır.
Baskı arttıkça tam bağımsızlıktan yana olanlar,

İnsanı Yaşat CANOĞLU
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CANOĞLU insanı Yaşat

din, vicdan ve düşünce özgürlüğünü, insan hakla
rını savunanlar, aydınlar, cemiyetler ve cemaatler 

yaşama kaygısıyla Batıya özellik
le ABD’ye yaklaşmaktadırlar. 

Sovyetler Birliği’nden kor
karak ABD’nin yanında yer 

almak gibi, “dereyi gös
tererek çayda boğul
maya razı etmek” gibi, 
“Kırk katır mı? Kırk 
satır mı?” tercihinde 
olduğu gibi.

ABD, İsrail ve Ba- 
tı’ya düşünce olarak 
karşı olup bunları em

peryalist, sömürgeci ola
rak görenlerin, Büyük ve 
Güçlü Tam Bağımsız 
Türkiye idealinin savu
nucularının söylemlerin

deki değişime bir de bu 
açıdan bakmakta yarar 

vardır. Sanki bu tür periyo
dik gerilimler, sanal krizler 

boyutuyla emperyalizme 
“hayır” diyenleri “evet” 

demeye icbar etme 
operasyonu gibi gö
zükmektedir. Sayın 

Kanıran İnanın deyişi ile 
ülke menfaatlerini savunanların 

karşısına “iç ve dış” olmak üzere iki cephe çıkmak
tadır:7

“Teslimiyet bizde işin icabı haline gelmiş; asildir. İs
tisnaların, kaide dışına çıkanların başına gelmedik 
kalmıyor. Devletin menfaat ve onurunu korumakta 
kararlı olanların karşısına dikilen bir iç cephe vardır. 
Alışılmışın dışına çıkanlar, karşılarında bu cepheyi 
bulur...
Büyiik güçler hiç bir şeyi tesadüfe bırakmaz. Çok ve 
uzun kolları vardır. Kendi menfaatlarını korumak, 
karşı tarafa kabul ettirmek için hiçbir tedbiri ihmal 
etmez, açık kapı bırakmazlar. Stratejik ve ekonomik 
balamdan önemli menfaatleri bulunan memleket 
rejim ve idarecilerinin kendilerine yakın olması te
mel hedefleridir. Bu hedefi gelişme halinde olan

memleketlerde kolay gerçekleştirirler. Bu gibi mem
leketlerde basın ve kamuoyunu yönlendirmek, iç 
müttefikler bulmak zor olmuyor. Bugün önemli sa
yıdaki memleket, özellikle Müslüman memleketteki 
idareler büyiik güçlerin desteği ile ayakta durmakta
dır; her bakımdan bağımlıdırlar. Kendi insanlarının 
menfaatinden ziyade, sanayileşmiş memleketlerin 
menfaatlerine hizmet ederler. Bu gibi memleketler
deki darbeleri tesadüfe bağlamak veya halk harekeli 
olarak görmek yanlıştır. Bunların arkasında, genel
likle, dış menfaat bulunmaktadır. Büyük güçlerin, 
uzun süre, HAYIR işitmeye tahammülü yoktur. HA
YIR diyenler gider, yerlerine EVET diyenler gelir. Bu 
hep böyle olmuştur. Olmaya da devam ediyor. Ne
rede ve nasıl şişirildiği belli olmayan paraşütlerle si
yaset meydana inen “lider”ler bizde de görülmüştür. 
...Hiçbir şeyi tesadüfe bırakmayan büyük güçler, 
menfaatleri bulunan memleketlerde EVET’çileriıı 
iktidar olmasını kolaylaştırıyor. Birçok memlekette 
-biz dahil- iktidarların nasd oluştuğu henüz ciddi 
bir şekilde araştırılmış, açıklık kazanmış değil. “Giz
li kuvvetlerin gücünü ihmal etmemek lazım.”

Yaşadığımız sanal krizlere, peryodik geıilimle- 
re, bir de sayın Kanıran İnanın ifade ettiği“ iç-dış 
cephe” açısından bakmakta yarar yok mudur? 
“Hayır” diyen Sayın Sezer’e karşı açılan edep sınır
larını aşan bu büyük kampanyanın arkasında böy
le bir cephe olmuş olmasın? Çünkü Sayın Sezer 
“hayır” diyebilmektedir.

KHK ile Ödenecek Bedeller

HükümetTe Cumhurbaşkanlığı arasında KHK’dan 
dolayı yaşanan gerilim, bir çok gerçeğin tartışılıp 
su yüzüne çıkmasına mani olmaktadır. İşin ilginç 
yanı Sayın Sezer’in KHK’niıı muhtevasına karşı 
çıkmamış olmasıdır. Yani “iki müfettiş raporu, bir 
bakanın imzası ile” bir memurun işine son veril
mesinde her iki makam aynı düşünmektedir. Sayın 
Sezer bu tür bir düzenlemenin KHK ile değil de, 
kanunla yapılması gerektiğini savunmaktadır. Yani 
bu işin şekline karşıdır ve bundan dolayı da hayır 
demektedir. Sayın Sezer’in işin şekline karşı çık
masından dolayı aleyhine açılan kampanyayı göz 
önüne aldığımızda; muhtevasına karşı çıkmış ol
saydı nelerin olabileceğini tahmin etmek zor ol
masa gerekir.
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Kıyım ve Bukalemunlaşma

Türkiye’de başta sayın Sezer olmak üzere herkes, 
bu yasanın çıkması ile Hitler, Mussolini ve Stalin 
dönemlerindeki infaz mekanizmasının geri gelece
ğini görmelidir. Yargı sisteminin dışında partilerin 
ve bakanların keyfine göre şekil alabilecek yeni bir 
yargılama ve yeni bir infaz sistemi ortaya çıkacak
tır. Bu durum siyasal iktidarlara hatta kişilere bağ
lı olarak, korkunç bir memur kıyımına sebebiyet 
verecektir. Memurlar değişen iktidarlara göre elbi
se giyip, yağcılığa, riyakarlığa başlayacaktır. Her 
partinin adamı olabilmek için bukalemunlaşacak- 
tır. İşini yapma yerine yaranma ve yağ çekme be
cerisini geliştirecektir. Sayın Sezer’in bu noktalara 
dikkatleri çekmesi gerekirdi. Bu imkan şu anda da 
vardır. Vakit yakınken daha geniş gerekçeli açıkla
malar yapması yararlı olacaktır.

Eğer bu KHK parlamentodan geçip kanunla
şırsa, devlet ve toplum hayatını kilitleyecek nasıl 
bir canavarın oluşacağına hep beraber şahit olaca
ğız. O zaman Türkiye, bir hukuk devleti değil de, 
bir kanun devleti olacaktır. Kuyucu Murat Paşa ve 
Köprülülerin yüzbinleıi öldürerek kuyulara dol
durmaları gibi, üç kişilik bir grup, nice masum in
sanı diri diri toprağa gömecektir.

Hastalığın gerçek nedenlerine ulaşmadan yan

lış teşhisler koyarak tedaviye kalkmak, hastanın 
ölümüne neden olabilir. Türkiye’deki sosyal hadi
selere sebebiyet veren şartları araştırmadan yapı
lan acı tedavi şekilleri bu ülkeye yarar sağlamaya
caktır. Ne Kuyucu Murat Paşanın ne de Köprülü
lerin getirdiği çözüm şekilleri, imparatorluğun gi
dişini değiştirememiştir. Osmanlı eyalet valilerin
den Hüseyin Kazım Kadri’nin bu konudaki görüş
leri bugüne ışık tutacak mahiyettedir:8

.“Hastalığın nereden ileri geldiği anlaşılmak ve ona 
göre tedaviye itina olunmak lazım gelirdi. Halbuki 
bizim daimi olarak benimsediğimiz bir meslek varda
ki, o da belirtileri tedavidir.
Biz, Makedonya hastalığını teşhis ile onu makul bir 
tarzda tedavi edecek yerde, yalnız hastalığın belirtile
ri ile uğraşıyorduk. Bir aralık şiddet politikasını takip 
ettik! Bu tedbirin de faide vermediğini gören hükü
metin aynı şekilde karşılık vermeye kalktığını ve Bul
garistan’da ihtilal çıkarmak maksadıyla neler düşün
müş olduğunu...
Arnavutluğun kıyam ve ihtilalinden mesul olan, Ar- 
navutlardan ziyade, onları kötü yönetim altında isya
na mecbur eden zalimlerdir.”

Tanımlanmamış Kavramlarla Yargılama

KHK’nın muhtevasında tartışılması gereken 
bir başka önemli konu da, tanımlanmamış, se
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mantik (anlam) alanları belirlenmemiş kavramlar
la bir ceza sisteminin ihdas edilmek istenmesidir.

İttihat Terakki’den günümüze semantik alanla
rı muğlak kavramlarla itham, suçlama ve yargıla
manın yapılmış olduğu bilinen bir gerçektir. Bir 

çok ulusal ve uluslara-
------------------ rası kavram, kendi or-

jinal yerlerinden ya 
koparılmış, ya anlam 
alanları daraltılmış, ya 
da kendilerine apayrı 
anlamlar yüklenmiştir. 
Demokrasi, Laiklik, 
Din, İslam, Milliyetçi
lik, Bölücülük, İrtica, 
Düşünce, Din ve Vic
dan hürriyeti gibi kav
ramlar bu tür anlam
landırılmış, herkesin, 
her istediği gibi ve her 
tarafa çekebildiği kav
ramlar haline getiril
miştir. Özetle Türki
ye’de çok ciddi kavram 
kargaşası vardır. Bu 
kavram kargaşası de

vam ettiği sürece, Türkiye’nin önünü görmesi, ay
dınlığa ulaşması mümkün değildir.

İşte böyle bir ortamda, “bölücülük, yıkıcılık ve 
irtica” gibi çerçevesi açık ve net olarak tanımlan
mamış kavramlara dayanan bir kanunun çıkarıl
ması yanlış olacaktır. Uygulamada çok ciddi so
runlarla karşılaşılacaktır. Bu atmosferde ülke so
runlarına ilişkin her görüş bildiren rahatlıkla bö
lücü, yıkıcı veya mürteci olarak suçlanabilecektir.

Bir hukukçu olan sayın Sezer hükümetle bera
ber kamuoyunu da bu konuda aydınlatmalıdır. 
Yargılamanın KHK yerine Kanunla yapılmış ol
ması yukarıda sözkonusu edilen tehlikenin berta
raf edilmesini sağlayamaz. Tam tersine siyasi ikti
darların eline keskin bir kılıç verilmiş olur.

21. asrın başlangıcında Türkiye, tercihini Hu
kuk Devletinden yana koymalı ve hukuk sistemini 
adaleti baz alan, suçları engelleyici ve ortadan kal
dırıcı bir eksende yeniden yapılandırmalıdır.

Bunun sonucunda çalı
şan kesimin, özellikle 

memur ve işçilerin çalış- 
ma şevk ve heyecanla» 

rında daha da düşme ola
caktır. Türkiye için çalış

ma, Türkiye için uğraşma, 
Türkiye için kavga verme 
heyecanı kaybolduğunda 
nasıl bir Türkiye’nin orta
ya çıkacağını tahmin et

mek zor değildir.

İnsanların tanımlanmamış kavramlarla inanç 
ve düşüncesinden dolayı nasıl kolayca mahkum 
edildiğine ve de asıl suçluların kendilerini savu
nurken bu kavramları nasıl kullandığına ilişkin il
ginç bir örnek Alvarlı Mehmet Efe’dir:9

AJvarlı Mehmet Efe, din âlimi idi. Hasankale Ceza- 
evi’ııde yatıyordu. 194Q’lı yıllardı. İrticadan tutuk
lanmıştı. Erzurum’u kana bulayan bir eşkiyayı göz al
tına aldılar. Sorguya çekerken polis memurlarına si
tem etti eşkiya: Yahu beni ne sıkıştırıp duruyorsunuz? 
Alt tarafı, 3 ölüm, 4 yaralım var. Öyle Alvarlı Mehmet 
Efe gibi, sabahtan akşama, Allah Allah mı diyorum?”

Bir eşkiya 3 ölü, 4 yaralama hadisesini suç ola
rak görmüyor da Allah demeyi suç olarak görüyor. 
Aslında bu, oluşturulan ortamın ne tür bir psiko
lojiye vücut verdiğinin en sembolik bir ifadesidir. 
Eğer bu KHK, yukarıda ortaya konan mahsurlar 
giderilmeden kanunlaşırsa, Allah demenin suç sa
yılacağı bir psikolojik ortama girilecektir.

Ülkeyi Tıkayan Bir Jurnal Sistemi

Ahlakın erozyona uğradığı, ekonomik denge
sizliğin zengin fakir ayırımını tezada dönüştürdü
ğü ülkelerde kin, nefret ve haset doğal bir psikolo
ji olarak ortaya çıkar. Bir tarafta sefalet, zulüm, bir 
tarafta lüks, İsraf yer aldığında sosyal patlamalar 
kaçınılmaz olarak vuku bulur.10

“Herşeyden evvel açlığın harekete geçirici ve etkili se
bep olduğu bir yerde, siyasetçiliğin ve fırka çekişme
lerinin ekmek kavgasına doğru sürükleneceği tabii 
idi ve böyle bir memleketin idaresini üstlenen adam
ların bu kadar sade ve basit bir hakikati görememele
ri afvolıınabilir işlerden değildi. İttihat ve Terakki 
kulüplerinin teşkili, yeniçeri ocaklarına rahmet oku
tacak surette her müracaat edenin kabulü, yalnız hü
kümetin sırtından geçinmek emelini besleyen bir 
halk arasında müthiş rekabetlere, nifaklara, pek acı 
ihtiraslara yol açtı. Kazan nerede kaynadı ise may
mun da orada oynadı.”

“Öteki Türkiye’nin” yoksulluk haritasının ve
rildiği10 ve “Öteki Türkiye’nin icrada olduğu”11 bir 
dönemde, en büyük pasta sahibi olan devletin bir
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geçim kaynağı addedilip pastadan daha büyük pay 
almak için kin, nefret ve ihtirasın gemi azıya alarak 
bir kaos ortamı oluşturabilmesi, değişik hükümet
ler zamanında yolsuzluk olaylarının büyüyerek de
vam etmesi, KIT’lerin siyasi partilerin arpalığı ha
line dönüşüp iflasın eşiğine gelmiş olması, açlık, 
sefalet, yoksulluk ve işsizliğin ne denli bir sorun ol
duğunun en büyük göstergesidir. Siyasi partilerin, 
iş ve işçi bulma kurumu haline dönüşmüş olması
nın sebebi budur. Bir tarafta yoksullar, diğer taraf
ta har vurup harman savuran, lüks, israf ve debde
be içinde yaşayan zenginler. Ne pahasına olursa ol
sun ben de zengin olmalıyım diyen köşe dönmeci
ler. Her seçim öncesi havayı koklayarak parti de
ğiştiren, hortumcu bir tufeyli zümresi. Devlet iha
le ve kredileri peşinden koşan bu zümre böylesi bir 
kanunun gölgesine sığınarak nice dürüst ve na
muslu insanın canını ihbar ve komplolarla yaka
caktır. Hiç düşünüldü mü?

İhale alamayanlar bu kanuna dayanarak jurnal 
yapacaklar, işte giremeyenler jurnal yapacak. Rüş
vet alanlar kendilerini engelleyenleri, tekerlekleri
ne çomak sokanları ihbar edecekler. Hiçbir iş yap
mayanlar, çalışmayanlar çalışanları ihbar edecek
ler. Farklı düşüncede olanlar birbirlerini ihbar 
edecekler. Amirlerine yaranmak isteyenler, mesai 
arkadaşlarını ihbar edecekler. Amirinin mevkiinde 
gözü olanlar, amirlerini; kendi yerlerine gelebile
cek yetenekte olanları ise amirleri ihbar edecekler. 
Kimsenin kimseye itimadı kalmayacak. Güvenin 
olmadığı bir yerde devlet çarkı nasıl işleyecek? Os- 
manlı’nın son dönemi böyle değil miydi? Bu jur
nal sistemi, imparatorluğu kurtarabildi mi ki, şim
di de böyle bir uygulamadan fayda beklenmiş ol
sun?

28 Şubat sürecinin teşvik ve tahrik ettiği jur
nalcilik, bu kanunla beraber bir meslek haline ge
lecektir. ihbarı meslek edinen bir muhbirler guru
bu ortaya çıkacaktır. Osmanlı’daki Ubeydullah 
Efendiler, günümüzde yeniden tarih sahnesine çı
karak ülkenin önünü tıkayacaktır:12

“Bıı casus güruhundan biri de üstü şişhane, altı kaval 
kıyafetli maskara-i şehir Ubeydullah Efendi’dir. Bu 
adamın ne olduğunu hiç kimse anlayamamıştır. Hat
ta kendi bile kendisini bilmez. Alim midir? Hayır, ca

hil midir? O da değil.
Haya ve namusu var mıdır? Şüpheli. Hayasız ve na
mussuz mudur? Bunu da diyemeyiz.
Jurnalci midir? Şüphesiz evet. Fakat Nazif Sururi, 
Duyun-u Umumiye komiseri Said kabilinden jurnal
cilerden midir? Hayır, bu kabilden de değildir. 
Hüıriyetperver midir? Pek denemez. İstibdat tarafta
rı mıdır? Bu da değil.
Velhasıl bu adamın ne olduğunu anlamak giiçtiir.”

Eğer bu KHK kanunla
şırsa, Türkiye korkular 
ülkesi olacaktır. Türki
ye içine kapalı, kendisi 
ile kavga eden, ulusla
rarası arenada etkinliği 
olmayan bir ülke ola
caktır, Türkiye küskün
ler ülkesi olacaktır. Ka
ranlığa gömülecektir.

lelikle bu kanunla önünün açılacağını düşünenler, 
koşullar değiştiğinde aynı silahla vurulacaklardır.
İhbar ve şantajın kanunu budur:13

“Zavallı Ubeydullah, sersem Ubeydullah, mazideki 
rezaletlerini unutarak Kâmil Paşa Hazretlerine taraf
tarlık, linç meselesinde Hüseyin Hilmi Paşa’ya, daha 
doğrusu Cavid ve Talât ile hempalarına muhalefet 
eylemeye ve bu suretle şahsi bir mevki kazanmaya kı
yam ve teşebbüs etmişti: Fakat Talat Efendi, biçare 
UbcyduUah’ın ağzını kapamak, Hakkı Paşa sefilini ve 

•kabinesinde bulunan türedileri, mecnunları, abtalla- 
rı, eski engizisyon memurlarını, hafiyeleri müdafaa 
ettirmek çaresini pek çabuk bııldu.
Bir gün Ubeydullah’ı çağırdı ve bir deste kağıt göster
di. “Bunları görüyor musun, ne olduklarını biliyor- 
mıısuıı?” diye sordu. Tabii hayır, cevabını aldı. “ Bun
lar Yıldız evrakı içinde bulunan jurnallerindir, ister
sen birer birer bak ve oku. Sonra da beni iyi dinle.
Eğer bize muhalefete, efal ve icraatımıza itiraza cüret 
eylersen, bunların fotoğraflarını biıer birer neşrede
ceğiz. Yok edebini takınır ve arasıra ve lüzum görtin-

Bu kanun tartışılırken 
Ubeydullah Efendi tipinin 
bir neslin genetik yapısı ha
line getirilmemesine parla
menterler dikkat etmelidir
ler. Bu kanunun öngördüğü 
ahlak, gelecek nesillerin 
davranış şifresini bozacak
tır. Açgözlülük, ihtiraslılık, 
kin ve nefret olgusunun öne 
çıkması ile kolay yoldan 
yükselme ve köşe dönme 
jurnalcilikle altbaşı gide
cektir.

Tarih boyu ihbar ve şan
taj beraber yürümüştür. İh
bardan fayda uman ve böy-
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Cem'in bir karikatürü (1909)
Çalarım zahir, hele bir ağzını aç, müstebittir, eskiden 

hafiye idi diye bağırırım, sonra görürsün.

nist avı böyle bir jurnal siste
mi ile başlamıştı. Mc Carlhy, 
“ İşte devlet dairelerine sızan 
komünistlerin listesi” diyerek 
kıyım hareketini genişletiyor
du. ABD bir müddet sonra 
sistemin tıkandığını görerek 
bu hareketi engelliyordu. 
Fransa’da da Robespierre 
dönemi böyle bir dönemdir.

Türkiye tüm bu ülkeler
den ders almalı, bu sanal kri
zin neden olacağı insan kıyı
mını durdurmalıdır, İnsanlar 
salt namaz kıldıkları ve ‘Rab- 
bimiz Allah’tır’ dedikleri için 
horlanacak, sürgün edilecek 
veya işten atılacaklardır.

Dahası uluslararası istih
barat örgütlerinin ne kadar 
vatansever, milliyetçi, çalış
kan ve kambursuz insan var
sa hepsini jurnalleyecek bir 
mekanizma kuracaklarından 
kimsenin şüphesi olmasın. 
Böyle bir durumda devletin 
nasıl işlemez hale geleceğini 
hep beraber göreceğiz. Fakat 
ne yazık ki çok geç kalınmış

dükçe bizi medh-ii müdafaa etmeyi taahhüt edersen 
sana bir karlı iş buldum. Arapça bir gazete çıkarırsan 
ve alıali-i Arabiyye’ye karşı bizi müdafaa ve medh-ii 
sena eylersen, ben de dahiliyyenin tahsisat-ı mesture
sinden sana bir miktar para veririm” dedi,
Tabiidir ki Ubeydııllah için bu teklifi kabulden başka 
yapılacak bir şey yoktu. O da kabul etti. El-Arab ga
zetesini tesis ve muhalefet ve itirazdan vazgeçerek ka- 
lemen ve lisanen Halkekılan, Cavidleri, Talat ve hem
palarım mcdlı-u seııâ ve müdafaaya başladı.”

Jurnal sisteminin oluşturduğu bir tiptir Ubey- 
dullah Efendi. Sayın Sezer’e karşı takındıkları ta
vırdan, kullandıkları üsluptan, koro halinde bağır
malarından Ubeydııllah efendilerin 21. asırda 
hortladığına inanmak durumunda kalıyoruz.

ABD’de Senatör Mc Carthy’nin yaptığı komü-

olacaktır o zaman.

Türkiye İçin 
Çalışma Heyecanı Kaybolacak

Bu jurnal sisteminin oluşturduğu korku ortamın
da etliye sütlüye karışmama, çalışma ahlakı haline 
gelebilecektir. Şu an değişik faktörlerden dolayı 
toplumda var olan memnuniyetsizlik, daha da de
rinleşecektir. Bunun sonucunda çalışan kesim 
özellikle memur ve işçilerin çalışma şevk ve heye
canlarında daha da düşme olacaktır. Türkiye için 
çalışma, Türkiye için uğraşma, Türkiye için kavga 
verme heyecanı kaybolduğunda nasıl bir Türki
ye’nin ortaya çıkacağını tahmin etmek zor değil
dir:15
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“Batının eteğine yapışmış, dış yardımlara, adeta 
uyuşturucu gibi bağımlı, üretmeden tüketen, idarei 
lüks ve israf içinde yaşayan bir Türkiye 70 yıl önce 
milli şuurun kamçıladığı bir Türkiye’den, milli şu
urun kaybolmaya yüz tuttuğu, dışardan aldığı kamçı
larla kendini döven, iddiası olmayan, gölgesinden 
korkan, siyaset ve demokrasiyi kıyma makiııaları ha
line getiren, dünya meııfı istatistiklerinde ön sıralar
da -enflasyon, işsizlik gibi-, miisbet istatistiklerinde 
alt sıralarda -milli gelir, üretim, ihracat, araştırma- 
geliştirme- yer alan, tarihi ile barışık olmayan, nere
den geldiğini unutan ve nereye gideceğini bilmeyen, 
mefkûresiz, “köşeyi dönme olimpiyatlarında” derece 
üstüne derece alan bir Türkiye...

Sayın Kamran inanın tasvir ettiği böylesi bir 
Türkiye, bu KHK ile daha da kötü duruma düşe
cektir. Motivasyon kaybının neden olacağı iş kaybı, 
devasa boyutlara ulaşacaktır.

Böyle bir atmosferde, Türkiye için çalışanlar 
azalırken cebi için çalışanlar artacaktır. Vurguncu
lar, soyguncular ve rüşvetçilerden oluşacak daha 
güçlü bir cephe, Türkiye’yi ahtapot gibi sararak, 
önlerine çıkacak herkesi, ama herkesi tasfiyeye yö
nelecektir.

Sayın İçişleri Bakanı Saadettin Tantanın yol
suzluğa karşı başlattığı mücadele sürecinde Sayış
tay arşivini yakma cesareti bulanların yarın Türki
ye’yi cehenneme çevirmeyeceklerinden kim emin 
olabilir?

İşte bu noktada şu soru sorulmalıdır? İçişleri 
Bakanı Tantanın,“Türkiye için birinci derece teh
like rüşvet ve yolsuzluktur” dediği bir dönemde, 
Bülent Yahnici, Doğu Ergil ve Tevfık Diker’in ses
lendirdiği rüşvet ve yolsuzluk suçları, niçin birinci 
derece gündem maddesi olmamaktadır? Türkiye
’yi yönetenler rüşvet ve yolsuzluk olaylarından şi
kayetçi değiller midir? Yoksa, “ irtica, irtica” denile
rek ucunun nerelere kadar uzandığı pek iyi bilinen 
“ irtişa” yani rüşvet ve yolsuzluk olayları perdelen
mek mi istenmektedir?

Sonuç

Türkiye bir yol ayırımına gelmiş bulunmaktadır. 
Türkiye bir Kanun Devleti ile mi, yoksa bir Hukuk 
Devleti ile mi yönetilecektir? Devletin hukuku mu,

yoksa hukukun devleti mi olacaktır? Millet mi dev
let için, devlet mi millet için var olacaktır?

Türkiye, herkesin gölgesinden korktuğu, ko
nuşmayan, susan bir ülke mi olacak, yoksa herke
sin düşüncesini rahatça, korkmadan söylediği, in
sanlarının birbirini sevip saydığı, barış, dayanışma 
ve kardeşlik türkülerinin söylendiği bir ülke mi 
olacaktır?

Türkiye’de herkes, bu soruların cevabını, en iç
ten, en özgür ve en cesur bir şekilde aramak ve bul
mak zorundadır.

Eğer bu KHK kanunlaşırsa, yukarıda ifade edi
len olumsuzluklar adım adım yaşanacaktır. Türki
ye hukuk devleti değil, kanun devleti olacaktır. 
Türkiye’de hukukun devleti değil, devletin hukuku 
olacaktır. Devlet millet için değil, millet devlet için 
var olacaktır. Türkiye korkular ülkesi olacaktır.
Türkiye içine kapalı, kendisi ile kavga eden, ulusla
rarası arenada etkinliği olmayan bir ülke olacaktır.
Türkiye küskünler ülkesi olacaktır. Karanlığa gö
mülecektir.

Bunun için herkes sesini yükseltmelidir. Ka
ranlığı lanetleme yerine, bir mum yakarak etrafını 
aydınlatmalıdır. Bunun için halk parlamenterleri 
uyarmalı ve göreve çağırmalıdır. Bu KHK bu par
lamentodan geçmemeli ve kanunlaşmamalıdır.

Unutulmasın ki bir ülkenin gerçek zenginliği o 
ülkenin halkıdır. Onun için, Osmanlı’nın manevi 
mimarlarından Edebali’niıı dediği gibi,

“İNSANI YAŞAT I(î DEVLET YAŞASIN.” m
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KAPAK ____________

B ir K a ra rn a m e n in  M a n tığ ı

aMemuru Tarafından Mağdur 
Edilen Devlet” Anlayışı

Muzaffer Emin Göksu

T
ürkiye’nin siyaset gündemini iki aydır 
meşgul eden konu şüphesiz, hukuk dışı bir 
yolla geniş bir memur kesimini devletten 

uzaklaştırma operasyonuna yasal bir dayanak ola
rak çıkarılmak istenen Kanun Hükmündeki Ka- 
rarname’dir. Söz konusu kararname son şeklini 
alırsa, iki amir veya müfettişin beyanıyla hukuki 
hiçbir sürece başvurmaksızın bir memur kapı dı
şarı edilebilecek (ki hazır listelerin beklediği söyle
niyor), böylece nazizme ve faşizme rahmet okuta
cak bir uygulamayla devlet kurtarılacak ve rejim 
selamete erecek.

Skandal kararname “hukuk dışı” gerekçesiyle, 
şimdilik Cumhurbaşkanı tarafından ikinci kez 
reddedilmiş bulunuyor. Bu konuda ısrarlı olan hü
kümet, kararnameyi Meclis’e getirip burada da bir 
kere daha sağı solu zorlamayı düşünüyor. Sonuç ne 
olur bilinmez ama, bu tartışma Türkiye’nin siyasal 
profilini, hikmet-i hükümetini çarpıcı bir biçimde 
ortaya koymaktadır. Yani söz konusu kararname 
kendinden daha fazla bir anlam ifade etmekte, 
onun için de analize değer gözükmektedir.

Devleti Toplumdan Soyutlama Operasyonu

Olayların akışından anladığımıza göre, 28 Şubat 
sürecinde varlığını iyiden iyiye hissettiren -yaygın 
deyimiyle- “derin devlet” in temsilcileri, yapagel- 
dikleri “devleti toplumdan soyutlama” operasyon

larının son bir perdesini oynamayı düşünürler. 
Normal bir hukuk süreci içinde TBMM’deıı geçi- 
remeyeceklerini düşündükleri bir proje/i Meclis 
hazır tatildeyken bir kanun hükmünde kararname 
ile halletmek isterler. (Çünkü bu mantığa göre 
Meclis de yeterince güvenli değil, çırpıştırılacak 
milletin memurunun iradesini temsil ediyor.) Za
ten atanmışlık çerçevesi içinde işleyen hükümet bu 
iş için elde bir mercidir. Yine sızan haberlerden an
ladığımıza göre bu konuda bir ön bilgiye sahip 
olan hükümetin ileri gelenleri meclisten, kamu 
personelinin mali ve sosyal durumlarını düzeltici 
önlemler almak gerekçesiyle bir KHK yetkisi alır. 
Arkasından binlerce kamu personelini kapı dışarı 
etmeyi amaçlayan bir kararname taslağını Başba
kan masasının üzerinde hazır bulur.

Skandal metin kamuoyunda duyulup deşifre 
olunca sayın Ecevit başta olmak üzere hükümet 
kanadına mensup bazı bakan ve milletvekilleri 
utana sıkıla böyle bir kararnamenin bulunmadığı
nı ve olamayacağını söylerler, ama bir süre sonra 
işi göğüslerini gere gere savunmaya, imza mevkiin
de bulunan Cumhurbaşkanını tehdit ve töhmet al
tında tutmaya kadar götürürler. Cumhurbaşkanı 
önüne koydukları skandal metni, rejimin dayandı
ğı, yeminde de bağlı kalmayı taahhüd ettiği hukuk 
ilkesi açısından, bütün şamatalarına rağmen ikinci 
kez reddeder. İlgi çekicidir ki Başbakan tarafından 
dolaylı da olsa rejim düşmanları listesine lconul-
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mak istenir.
Bu çerçevede yaşa

nanlar, toplumca kanıksa
dığımız hep bildik sahne
lerdir. Bir yerlerden tali
mat almış bir kesim basın, 
kurulu düzeni yok sayan 
bir hükümet etme biçimi, 
siyasal düzenin (özellikle 
Cumhuriyet ve laiklik gi
bi) bütün kutsallarını so
nuna istismar, milli irade
nin temsilcisi sayılan 
Meclis’i mümkün oldu
ğunca devre dışı tutma, 
vb. bunlardan bazılarıdır.
Mevcut sahnedeki yeni si
yasal aktör Cumhurbaş
kanı olduğu için, Başba- 
kan’m o malum brifing
lerden bir brifing alması
nı teklif ettiğini, ama sa
yın Sezeı’in buna ihtiyaç 
duymadığını basına yan
sıyan haberlerden öğreni
yoruz. Öyle ya uzaydan 
gelen sayın Sezer’e devle
timizin ne denli tehlikede 
olduğunu (!) bililerinin anlatması iyi olurdu. İşte 
hükümetin kararname girişimi böylesi bir düz
lemde olup bitiyordu.

İşin hukuki boyutu, yani kararnameler hangi 
durumlarda, niçin ve nasıl hazırlanır, Cumhurbaş- 
kanı’nın imzalama ve imzalamama hakkı ve yetki
leri şüphesiz bizim alanımızın dışındadır. Esasen 
en üst mevkilerde yer almış bir hukukçu olarak sa
yın Sezer bu işlemi hukuk dışı bulmuştur. Onun 
için bizim üzerinde duracağımız yönü meselenin 
sosyal- politik çerçevesidir.

Gerçekten de kararname ve çerçevesinde olup 
bitenler, kendini AB eşiğinde sayan bir ülkedeki 
anti-demokratik yapılanmanın ve bunu pekiştiriri 
mahiyetteki düşüncelerin bir profilini vermekte
dir. Bu, toplumunu tehdit, memurunu terörist 
olarak gören, Cumhuriyetin dayandığı temel ilke
leri ıskalayarak girişilen bir rejim korumacılığının

Seçkindliğin değil, bütün 
bir milletin iradesini temsil 

eden TBMM den bekle
nen, Cumhurbaşkanına 
destek olmak, bu hukuk 
dışı metni reddetmektir.

resmidir. Esasen kararna
menin gerekçesi (sayın 
Başbakanın ifadesiyle) 
“Cumhuriyet rejimini 
içine sindirememiş me
murların tasfiyesini sağ
lamak, katillere devlet ka
sasından para ödeme
mek” tir.

Evet bu cümleler ilke
ce doğrudur, ama delalet 
ettiği anlam başkadır. Bi
lindiği gibi Anayasaya 
göre Cumhuriyetin da
yandığı temel ilkeler 
onun, demokratik, laik, 
sosyal ve bir hukuk devle
ti olmasıdır. Bu açıdan 
bakıldığında toplumun 
geniş bir kesimini tehdit 
unsuru sayıp düşman ka
bul eden bir siyasal man
tık sosyal olmadığı gibi, 
açık bir anayasal çerçeve
de hazırlanmamış bir 
metni hayata geçirmenin 
demokratik tarafı da ola
maz. İmam -Hatip kö

kenli memurlarına düşmanmış gibi bakan, karısı
nın başı örtük, anasa babası hacca gitmiş, kendisi 
düzenli namaz kılan ve görevini bihakkın yerine 
getiren memurunu irticacı diye hedef tahtasına 
yerleştiren bir siyasal eğilim kendi bağlamında laik 
olamaz. Yine milli iradeyi temsil eden ve yasama
nın yegane ve nihai mercii olan Meclis5e aynı ne
denlerle güvenmeyip, toplum için fevkalade 
önemli olan bir konuda yapay sayılabilecek yollar
la yasa üretmeye çalışan bir tutumun çağdaş bir 
Cumhuriyetin “hukuk” ilkesini içine sindirdiği 
söylenemez.

Bölücü ve Yıkıcı Vatandaşlar

Bölücü ve yıkıcı söylemi de gerçekten üzerinde du
rulmaya değer. Önce şurasını belirtmeliyiz ki her 
toplum ve devlet açısından bölücü ve yıkıcı unsur
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lar, bu anlama gelebilecek girişimler var olabilir ve 
makuliyet çerçevesinde bunlara karşı tedbirler de 
alınır. Ne var ki bizde bölücü ve yıkıcılığın söylemi 
ile eylemi arasında esaslı bir çelişki yaşanmaktadır. 
Bölücü ve yıkıcılıkla mücadele ettiğini ifade eden 
eğilim, bilerek veya bilmeyerek böyle bir işlevi ye
rine getiriyor. Toplumu dinci ve laik kesimlere ayı
rıyor, tribünlere oynayarak açıkça bunları birbiri
ne kışkırtmaya çalışıyor, 
yıllardır üstü örtük bir 
biçimde etnik ayrımcılı
ğın potansiyel imkanları 
hazırlanıyor. Nihayet 
toplumun pek çok kesi
minde ayrımcılık yapılı
yor; daha çok halkın yö
neldiği meslek liseleri, 
ayrımcılığa tabi tutulu
yor ve düpedüz ikinci sı
nıf vatandaş işlemi görü
yor, ekonomik kuruluş
lara kaşe basılıp vehme
dilen renklere göre ayrı
lıyor. Bir başka açıdan da 
devlet ile toplum arasına 
sınırlar koyularak, bir 
sosyal/politik yapı için 
fevkalade tehlikeli olan 
yollara başvurabiliyor.
Şüphesiz bunlar bölücü 
ve yıkıcı sonuçlara götü
ren girişimlerdir. Ama 
seçkinci yapı bölücü ve 
yıkıcıyı, vatandaşları ara
sında, herşeyi ile elinin 
altında bulunan memu
runda aramaktadır. Bu 
mantık, işi normal hu
kuk süreci içinde çöze- 
meyince de (ki çözemez, 
olsa olsa kararname gibi 
yasal bir kılıf bulunabi
lir) zaman zaman tabir 
caizse toptan ktirelemeyi 
düşünür.

Kararname son şeklini alırsa, iki 
amir veya müfettişin beyanıyla 
hukuki hiçbir sürece başvurmak
sızın bir memur kapı dışarı edile
bilecek (ki hazır listelerin bekle
diği söyleniyor), böylece naziz
me ve faşizme rahmet okutacak 
bir uygulamayla devlet kurtarıla
cak ve rejim selamete erecek.

İktidarın Durumu

Burada kararname vesilesiyle üzerinde durulması 
gerekli önemli noktalardan birisi şüphesiz, ilkece, 
toplumdan onay alan bir siyaset merkezi olan ikti
dar partilerinin ve hükümetin tutumudur. Hükü
met, kendi üstünde aşılması mümkün olmayan bir 
odaktan emir almışçasına çırpınmaktadır. Öyle ki 

yasal süreç içinde, hiye
rarşik olarak bir üst ba
samakta Cumhurbaşka
nı bulunmasına rağ
men, Başbakan Sayın 
Sezer’e karşı tehditkar 
cümleler kullanabilmiş, 
ona bir takdir makamı 
değil, bir yerlerden gelen 
metni mutlaka onayla
yacak bir noter gözüyle 
bakabilmiştir. Gerçek
ten de son bir kaç yıldan 
beri hükümet partileri 
topluma dayalı bir siya
set birimi olduklarının 
bilinç ve kaygısının dı
şında olmuşlar, dejenere 
edilmiş bir ortamda 
topluma dayanmanın 
bir avantajının olmadığı 
gözlemi de bu tutumla
rını pekiştirmiş olmalı
dır. Öylesine bu bilinç
ten uzak olmaktadırlar 
lci dayatmacılığın asgari 
sınırlarında kalmayı bile
düşünmemekledirler. 
Mesela MHP yandaşı 
ekiplerin etkin olduğu 
özellikle Anadolu’daki 
üniversitelerinde “vur 
deyince öldüren” bir tu
tum sürmektedir. Onun 
için bu çerçevede karar
name konusunda da or
tamı doğmuşken sayın 
Sezer’e destek olmayı,
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Meclis’e getirip reddedilince “biliyorsunuz biz bu 
kararnameden yanayız ama milli irade böyle tecel
li etmiştir” deme erdemliliğini sergileyememişler- 
dir (Meclis açıldığı ve kararname gündeme geldiği 
zaman vekillerini nasıl kafa-kol altına almaya ça
lışacaklarım göreceğiz). Sözün kısası bu tür olaylar 
bize özellikle üç yıldan beri dayatmacılığın sınırla
rını kollayan hükümetler tarafından yönetilmedi
ğimizi göstermektedir.

Hükümetin asıl lokomatifı olan DSP’nin genel 
başkanı sayın Ecevit, geçmişteki portresiyle bağ
daştırılması güç bir tavır sergiliyor. Geçmişte 
ABD’ye, devlet totaliterizmine, militarizme, NATO 
ve IMF gibi uluslararası kuruluşların vesayetlerine 
meydan okuyan sayın Ecevit (ki 1973 seçimlerinde 
bu söylemle hatırı sayılır bir oy almıştı), “yerinden 
yönetim” gibi Tito modeli bir siyasal proje ile top
lumdan yana bir tavır sergileyerek “halkçı” etiketi
ne mazlıar olmuş, “umut” olarak görülmüştü. Ne 
var ki o, bu yolu uzun bir zamandır (tıpkı Süley
man Demirel gibi) tersine katetmekte, sözü edilen 
uygulamaların güvenilir bir dayanağı olmaktadır. 
Yüzde on barajında seyreden partisinin yüzde yir
miyi aşarak birinci parti durumuna gelmiş olması 
bunun bir mükafatı olmalıdır. Çünkü sayın 
Ecevit5in partisinin normal şartlarda bu noktaya 
gelmesi düşünülemezdi. Bu ancak tepe takla edil
miş bir siyasal ortamda mümkün olabilirdi. Bunu 
gayet iyi takdir eden sayın Ecevit, kendinden bek
lenen tepkileri kendini aşma pahasına yapmakta
dır. Meclis’in açılışında Merve Kavalcçı için “bu ka
dına haddini bildirin” söz ve üslubunu kullanan 
Ecevit, kararname konusunda bile bile “Cumhur
başkanı bunu imzalamak zorundadır, yoksa devlet 
krizi çıkar” diyebilen ve binlerinin isteği doğrultu
sunda durumdan vazife çıkartabilmek için kriz 
üretmeye çalışan Ecevit, ötedenberi bilegeldiğimiz 
Ecevit değildir. Şüphesiz buna bir de herkesin gö
rüp durduğu sağlık sorunları eklenmelidir. Ama 
unutulmamalıdır ki insanlar geçmişte kalan inanç, 
düşünce ve tutumlarıyla değil, en son geldikleri 
durumlarıyla değerlendirilirler.

MHP: IMereden Nereye!

Burada üzerinde durulması gerekli noktalardan 
birisi de MHP’nin durumudur. Partinin özellikle

üst örgütsel yapısı toplumun yaşadığı bu olumsuz 
sürece hiçbir olumlu tepkide bulunmayacak şekil
de bir tavır sergilemektedir. Etimolojik anlamı iti
bariyle millet ekseninde dönen milliyetçiliği ken
dine kimlik olarak seçen bu parti, Ecevit ve ortak
larıyla birlikte, devrini doldurmuş devletçilik anla
mında bir ulusçuluğu omuzlamaya çalışmaktadır. 
Öyle ki medeni dünyanın İkinci Dünya Savaşı son
rasında tarihe gömdüğü otoriter ve totaliter bir 
devletçilik anlayışını kendine şiar edinmiş gözük
mektedir. Buna göre devlet kutsaldır ve her şey ona 
feda edilebilir.

Elbette devlet önemlidir, ama toplumun bir ör
gütsel yapısı olarak her toplumda vardır. Onun 
için de önemli olan devletin sırf varlığı değil, tem
sil ettiği toplumla ilişkisinin düzeyi, tebea olarak 
bireylerin kazanımlarmın geldiği seviyedir. Başka 
bir deyişle bu örgütsel yapı toplumu iyi temsil edi
yor mu, yoksa topluma rağmen orada durmakta 
olan bir seçkinci yapısı mı? Çağdaş devlet toplumu 
için var olan devlettir ve ölçeklerinin kökü de top- 
lumdadır. Çağdaş devlet anlayışı açısından söz ko
nusu kararnamedeki memurun dürüst veya hain 
olarak nite
lenmesi pu
sudaki bir 
seçkinci yapı
ya dayana
maz. Maale
sef Genel 
Başkan sayın 
Bahçeli ve 
çevresindeki
lerin konuş
ma ve icraat
larından ko
ruyup kolla
dıkları, uğru
na şehitler 
verdikleri  
devlet olgu
sunun sağlık
lı bir analizi
ne sahip bu
lunmadıkları 
anlaşılıyor.
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Topluma sıkıntılar yaşatan ve dün karşı olduk
larını söyledikleri nice olumsuz icraata karşı hiç 
bir sesi soluğu çıkmayan sayın Bahçeli ve bazı par
ti ileri gelenleri devletin yasal temsilcisi Cumhur
başkanına karşı (belki de kendilerince daha büyük 
bir otorite adına) bu skandal kararname adına 
meydan okuyabilmektedirler, Nerede ve nasıl kul
lanıldığı herkesin malumu olan 312. maddenin de
ğiştirilmesini isteyen herkesi “hain” olarak nitelen- 
direbilmektedirleı*. Kafalarında bir hukuk devleti 
beklentisinin olup olmadığı konusunda derin bir 
kuşku uyandırmışlardır. Çünkü 312 gibi anti- de
mokratik içeriği bulunan bir maddeye sahip çıkar
ken, MHPTi bir bakan deprem bölgesindeki müte
ahhitler için “bu yanlış işlerinin hesabını sorarız 
ama yasalar var” diyor. Eğer bu ifadeler bir sürç-i 
lisan değil ve “mevzuat yetersiz, yeni yasalara ihti
yaç var” anlamında değilse hukuk alanına sarkma 
eğiliminde bir keyfilik var demektir. Kaldı ki bura
daki yetersizlik niçin 312. madde alanında da dü
şünülmesin.

MHP bu antidemokratik tavrını samimiyetle 
inandığı bir ideolojiden mi alıyor, yoksa günübir
lik çıkarlara, ortama göre kendini var kılabilme 
hesaplarına mı dayanıyor, bunu kestirmek müm
kün değildir. Gerçi gerekçe neye dayanırsa dayan

sın, sonuç de- 
ğişmemekte, 
MHP toplum- 
ca beklenen 
ciddi hiçbir si
yasal misyonu 
yerine getir
memekte, içi
ne düştüğü 
boşluğu da 
geçmişteki Fa
zilet Partisi ik
tidarına ciro 
ederek doldur
maya, işin
içinden sıyrıl
maya çalış
maktadır. Ama 
toplum bil
mektedir ki,

hiç kimsenin yapması gerekli sevap, bir başkasının 
günahına endekslenip ondan muaf tutulamaz. 
Böylesi basit bir tesellinin geçerliliği de olamaz. 
Unutulmamalıdır ki, takibedilen içeriksiz devletçi
liğin bir gün kendi ayaklarına takılması mümkün
dür. Bu gün MHP’den gönlünce yararlananların 
bir gün ödenmesi bir hayli zor fatura ile karşıları
na çıkmaları işten bile değildir.

Mesut Yılmaz ve Demokratik Samimiyet

Hükümetin küçük ortağı Anap’m, özellikle de Ge
nel Başkanı sayın Mesut Yılmaz’m tavrı da irdelen- 
meye değer. Sayın Yılmaz galiba kendi vicdanıyla 
başbaşa kaldığı veya kendinin sistemin dışında kal
dığı zehabına kapıldığı zamanlarda ülkedeki tota
liter yapıyı daha iyi görüp bundan rahatsız olmak
ta, ilgi çekici özeleştirilerde bulunmakta, demok
ratikleşme ile ilgili bir hayli tutarlı açıklamalar 
yapmaktadır. Ama bu söylemini zaman çabuk aş
makta (!), toplumca, aksi bir eylemiyle burun bu
runa gelmekteyiz. Mesela “devlet vatandaşına düş
man gözüyle bakamaz, hukuki bir dayanağı ol
maksızın memurundan şüphe duyamaz...” anla
mındaki beyanlarının üzerinden fazla değil, yakla
şık dört ay geçti. Şimdi ise mevcut hukuk çerçeve
sinde bir şey diyemeyeceği devlet memuruna hain 
gözüyle bakıp sorgusuz, yargısız kapı önüne bıra
kabilmenin yolunu hazırlamak için mücadele veri
yor.

Bu çelişkiyi kendi içine yeterince sindiremeyen 
sayın Yılmaz, daha önce başbakanlığı döneminde 
irtica ile mücadele maskesi arkasında dindar in
sanlarla partallaşırken “samimi dindarlara doku
nulmayacak” demişti. Şimdi de “bu kararname ile 
dürüst memur mağdur edilmeyecek” demektedir. 
Ancak bu ifade bir içerikten ve ciddiyetten yok
sundur. Çünkü şimdiye kadar samimi olmayan 
dindarlık, ilginç bir biçimde ve özellikle inancının 
gereği olarak başını örten mümin (ki bunun tersi
ni gösterecek laik falcılıktan başka bir ölçek yok
tur), cami ve Kuran Kursuyla uğraşan müslüma- 
nm vasfı olarak kaldı. Şimdi de dürüst olmayan 
memur, yukarıda ifade edildiği üzere, gerçekten yı
kıcı- bölücü, anayasal düzeni içine sindirememiş, 
hatta gerekçesi ne olursa olsun kıtale karışmış me-
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m ur değil, basma yansıyanlardan öğrendiğimize 
göre İmam Hatip Lisesi kökenli, hanımı başörtülü, 
ailesi hac ve benzeri ibadetlerle bütünleşmiş, dü
zenli namaz kılan, dost meclislerinde yerine göre 
erkek ve kadınların ayrı oturduğu, varlı yoklu el sı
kışma ve öpüşme gereği duymayan memurlardır. 
Dikkat edilirse bu maskeli din karşıtlığı, toplumu 
devletten uzaklaştırma bahanesi olarak kullanıl
maktadır. İleri sürülen gerekçeler de bunun için 
seçilmiş düzmece argümanlardır. Çünkü bir haki
min evdeki hanımının başörtülü olmasının adliye- 
delci yargısına yansımasını gösterecek hiçbir kanıt 
ileri sürülemez. Bu bakımdan da tasfiye eylemi, 
“ben senin varlığından rahatsızım” demekten daha 
öte bir anlam ifade etmez.

İşin gerçeği samimi ve dürüst gibi kavramlar, 
boyutları belli olgular için kullanılırlar. Mesela “sa
yın Yılmaz demokratikleşme konusunda samimi 
değildir” dendiğinde, kuralları az-çok belli bir de
mokratikleşmenin olduğu ve sayın Yılmaz’m tutu
munun buna uymadığı, dün söyledikleri ile bugün 
yaptıkları arasında bir çelişkinin bulunduğu ifade 
edilmiş olur ki argümanlarımız ve karşılaştırmala
rı sağlıklı olduğu oranda bu yargı doğrulanmış 
olur. Bu açıdan bakıldığında samimi olmayan din
darlık başörtüsüne karşı saldırıya geçmektir. Bu
nun şeklinin şöyle ya da böyle olmasına ilişkin laf
ların tamamı demagojiden ibarettir, rejimin laik 
vasfını içine sindirememektir.

Memur Mağduru Devlet

Gelinen noktada şimdilik Cumhurbaşkanının 
reddettiği, ama benzer konularda olduğu gibi 
MGK’nm arkadan sıkılamasının yaptığı kararna
meyi hükümet yakında başlayacak olan yeni yasa
ma döneminde Meclis’in önüne getirmeye hazırla
nıyor. Söylentilere göre geniş halk tepkisini kırabil
mek için de parlamenterlerini göndirip halkı ikna 
etmeyi, yukarıda kısaca belirttiğimiz “bundan dü
rüst memur zarar görmeyecek” argümanını işle
meyi düşünmektedir.

Bir başka deyişle bir “memuru tarafından mağ
dur edilmiş devlet” edebiyatıyla muhatap olacağız 
gibi gözüküyor. Vatandaştan beklenen, somut ör
nekler istemek, milli iradenin temsilcisi Meclisten

beklenen ise bu skandali artık tarihe gömmektir.
Süreç böylesi bir sonuçla biter mi, bunu zaman 

gösterecektir. Ancak öyle gözüküyor ki bu konu 
daha uzun zaman gündemde kalacak ve tartışıla
caktır. Fırsatını bulursa bilileri (28 Şubat mantığı 
da denebilir) devleti toplumdan soyutlama nokta
sında yeni edinimler sağlayacak. Bu noktada yapıl
mak istenen de her halde korkuyla kuşatılmış, ken
dince bir şey düşünme yeteneği köreltilmiş, siyasal 
otoritenin buyruğu dışında bir değere inanama
yan, iki yüzlü insanlardan oluşan bir toplum türet
mek ve bir seçkinci yapıyla gönlünce yönetmektir. 
Bütün bunlar aynı zamanda AB yolunda bir Tür
kiye’den duyulan kaygıları da yansıtmaktadır. Seç
kinci yapı eğer bir gün Türkiye AB’ye girecekse 
toplumu oldukça izole edilmiş bir devlet yapısıyla 
girmenin avantajını yakalamayı düşünüyor olma
lıdır.

Önümüzdeki günlerde sırf seçkinciliğin değil, 
bütün bir milletin iradesini temsil eden 
TBMM’den beklenen, Cumhurbaşkanı’na destek 
olmak, bu hukuk dışı metni reddetmektir. Bir iki 
basın organının ve yazarın dışında bütün bir top
lum tüm kurum ve kuruluşlarıyla bu kararname 
taslağına karşıdır. Son zamanlarda hiçbir siyasal 
girişim bu kadar geniş bir kesimin ortak tepkisine 
muhatap olmamıştı. Parlamento bu düzeydeki bir 
millet tepkisini göz önünde bulundurmak ve söz 
konusu kararnameyi reddetmek durumundadır. O 
zaman bir siyasal mantık çarpıklığı aşılacak, ülke
nin önü açılacaktır. Esasen toplumca sağlıklı bir 
demokratik hukuk yapısına ulaşmak, korkulardan, 
yönetim biçimimizde etkin olan öcü edebiyatın
dan uzaklaşmak ihtiyacındayız. Medeni dünyada 
insanca yaşamanın şartı da budur.

Dünyanın konjonktürel gelişmesinin yönü bu
nu işaretlediği gibi, ülkemiz içindeki toplumsal 
şartların da buna yönelik olduğunu gösteren ka
nıtlar vardır. Her kesimiyle bütün bir toplumun, 
içleri boşaltılmış siyasal sloganların ötesinde bir 
demokratik hukuk devleti talebinde birleşmeleri 
bunların başında gelmektedir. Çünkü çağdaş dün
yada nihai güç birimi, seçkinci yapı değil, devletin 
de belli bir yerde durduğu topyekün (global) top
lumdur. a
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KHK “Hukukta İrticaidir

Mustafa Erdoğan

K amu görevlilerinin keyfi olarak işten çıka- 
rılabilmelerini sağlamaya yönelik kanun 
hükmünde kararname hakkında başlayan 

tartışma cumhurbaşkanının yetkileri konusunu ye
niden gündeme getirdi. Kimi zevat, sadece insan 
hakları ve hukuk devleti gibi evrensel ilkelere değil 
aynı zamanda yürürlükteki anayasaya da açıkça ay
kırı olan bu kamu işlemini cumhurbaşkanının im
zalamak zorunda olduğunu iddia ediyor. Buna kar
şılık, kamudaki yaygın kanaat ise cumhurbaşkanı
nın söz konusu kararnameyi hukuka aykırı olduğu 
için hükümete geri göndermeye yetkili olduğu yö
nünde. Ayııı zamanda milyonlarca kamu görevlisi
nin beklentisinin de bu yönde olduğu anlaşılıyor.

Bu yazıda söz konusu KHK’nın hukuka aykırı 
olup olmadığı sorununu ele almayacağım; çünkü, 
hukuka aykırı olduğu ayrıca izaha ihtiyaç göster
meyecek kadar açıktır. Bu kararnamenin anayasaya 
aykırılık nedenleri hakkında yapılan ve bugüne ka
dar medyaya yansıyan açıklamaların hepsi doğru
dur. Anayasa hukuku ve idare hukuku gibi disiplin
ler hakkında giriş düzeyinde ders almış herhangi 
bir kişinin görebileceği kadar açık bir hukuksuzluk 
durumunu açıklamak için zaman ayırmak bir ana
yasa profesörü için onur kırıcı bir şey olurdu. Bu 
nedenle, kararname hakkında daha genel birkaç söz 
söylemekle yetineceğim. Bu türden kamu işlemleri 
demokratik hukuk devletlerinde değil, olsa olsa to
taliter devletlerde -özellikle de onun faşist türünde- 
söz konusu olur. Konuya bu açıdan bakınca, bu ka
rarnameyi kaleme alanları tebrik etmek gerekiyor. 
Çünkü, itiraf edelim ki, biz sosyal bilimcilerin tota
liter sistemlerin mahiyeti hakkında üniversitede 
yaptığımız soyut-teorik açıklamalar öğrencilerin

zihninde pek fazla somut çağrışım yapmıyor; öğ
renciler bizim anlatımlarımızdan hareketle bu tür 
sistemler hakkında zihinlerinde bir imaj oluştura- 
mıyorlar. Oysa, bu kararnamede somutlaşan man
tık bütün anlatmak istediklerimizi tipile olarak tem
sil etmektedir. Yani, totaliter bir sistemde mevzuat 
denen şey işte böyle bir şeydir.

Bu kararname ayrıca, Türkiye’nin “modern” 
bürokrasisinin hukuk anlayışının en az 124 yıl “ge
ride” kaldığını da gösteriyor. Dikkat edilirse, bu ka
rarnamede yansıyan zihniyet Birinci Meşrutiyet 
anayasasının padişaha keyfi sürgün yetkisi veren 
mahut hükmünün arkasındaki zihniyetle tıpatıp 
ayındır. Bir farkla ki, bugünün bürokrasisinin daha 
sofistike yöntemleri karşısında Osmanlılar amatör 
kalıyor. Kısaca, bu KHK “hukukta irtica’yı temsil 
ediyor.

Cumhurbaşkanının bu kararname karşısında 
nasıl bir tutum takınması gerektiği konusuna gelin
ce: Her şeyden önce, cumhurbaşkanının bakanlar 
kurulu karşısındaki “ tabi” konumu halikındaki par- 
lamentarist argüman iki nedenle dayanaksızdır. Bi
rinci olarak, parlamenter demokrasilerde yürütme 
yetkisinin asli sahibinin bakanlar kurulu ve başba
kan olduğu, bundan dolayı da devlet başkanının ge
nel siyaset meselelerinde ikincil bir konumda oldu
ğu doğru olmakla beraber, bu onun hükümetin her 
yaptığını otomatik olarak onaylamak zorunda bu
lunduğu anlamına gelmez. Halka karşı uyguladığı 
politikadan dolayı sorumlu olan bakanlar kurulu 
olduğu için, prensip olarak devlet başkanı onun si
yasi tercihlerini geçersiz kılamaz. Yapabileceği, hü
kümeti uyarmak ve konuyu yeniden düşünmesini 
rica etmekten ibarettir. Ama bunun geçerli olabil-
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inesi için bakanlar kurulunun işlem veya faaliyeti
nin anayasaya uygun olması gerekir. Böyle olmayan 
düzenleme ve girişimleri devlet başkanı onaylamak 
zorunda değildir. Hatta anayasaya aykırı işlemleri 
geri çevirmek onun anayasal sorumluluğudur.

İkinci olarak, yanlış olarak sanıldığı gibi parla- 
mentarizmin tek bir modeli de yoktur. Parlamenta- 
rizm uygulaması özellikle devlet başkanmm anaya
sal sistem içindeki konumu bakımından ülkeden 
ülkeye önemli farklılıklar gösterir. Krallıklar bir ya
na bırakılırsa, cumhuriyetçi parlamenter rejimlerin 
çoğunda cumhurbaşkanı bakanlar kurulu ve başba
kanın pasif bir takipçisi değildir. Avusturya, İrlan
da, İzlanda, Portekiz gibi ülkelerde ve Doğu Avru
pa’nın yeni demokrasilerinin çoğunda cumhurbaş
kanları değişik derecelerde olmak üzere yürütmede 
etkin konumdadırlar. Bundan dolayı, İngiliz parla- 
mentarizmini esas alan, pasif devlet başkanı mode
linden hareketle başka bir ülkenin yetkileri anaya
sayla düzenlenmiş cumhurbaşkanlarının somut 
durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği hak
kında genel yargılar vermek hukuken ve siyaseten 
temelsizdir.

Türkiye’de de durum Westminster parlamenta- 
rizminde olduğundan epeyce farklıdır. 1982 Anaya
sası cumhurbaşkanına gerek yürütme gerekse genel 
olarak devlet sistemi içinde güçlü bir konum sağla
mıştır. Nitekim, Anayasaya göre, cumhurbaşkanı 
“Devletin başı” sıfatıyla “Anayasanın uygulanması
nı, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışma
sını gözetmeye yetkilidir. “Bu amaçlarla” kendisine 
uzun bir liste halinde sıralanan yetkiler tanınmış- 
tır.(m. 104) Bu yetkilerin bir kısmı yürütmenin ba
kanlar kurulu kanadıyla birlikte kullanılmakla be
raber, diğer bir kısmı da -bildik parlamenter anla
yıştan farklı olarak- cumhurbaşkanı tarafından tek 
başına kullanılırım. 105) 1982 Anayasası açısından 
cumhurbaşkanının bu güçlü konumu o kadar 
önemlidir ki, anayasal görevini bihakkın yerine ge
tirebilmesi için kendisine bağlı olarak çalışacak bir 
de denetim organı (Devlet Denetleme Kurulu- m. 
108) ihdas edilmiştir.

Bu çerçevede Türk kamu hukuku doktrininde 
bakanlar kurulu çıkışlı kamu işlemlerini cumhur
başkanının otomatik olarak onaylamak zorunda ol
madığı hususunda görüş birliği vardır. “Anayasanın

uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve 
uyumlu çalışmasını gözetme” durumunda olması, 
cumhurbaşkanının otomatik imza makamı olarak 
algılanmasını imkansız kılmaktadır. Çünkü, bu ko
numu cumhurbaşkanına hatırı sayılır ölçüde bir 
takdir yetkisi vermektedir. Öte yan
dan, cumhurbaşkanı göreve başlar
ken “Anayasaya, hukukun üstünlüğü
ne ve demokrasiye” bağlı kalacağına 
dair and içer. Dolayısıyla, önüne ge
len her iş ve işlemde cumhurbaşkanı
nın bu esaslara uygun davranılıp 
davranamadığını araştırması ve ona 
göre hareket etmesi gerekir.

Özel olarak kanun hükmünde 
kararnameler bakımından da durum 
aynıdır. Bu işlemlerde asıl yetkinin 
TBMM’den bu amaçla yetki alan ba
kanlar kuruluna ait olduğu şüphesiz 
olmakla beraber, cumhurbaşkanı 
anayasaya açıkça aykırı olan bir KHK’yı imzalamak 
zorunda değildir. Üstelik, anayasaya aykırı olduğu 
su götürmez olan bir kararnameyi imzalaması ha
linde anayasal konumuna ve andına aykırı davran
mış olur. Bu, ayrıca, cumhurbaşkanının anayasal 
sistem içindeki özel konumunu tanımadığı anlamı
na da gelir. Öte yandan, genel bir hüküm olarak, 
cumhurbaşkanının bir KHK’yı anayasaya aykırılık 
nedeniyle imzalamayı reddetmesi “dünyanın sonu” 
da değildir. Böyle bir durumda hükümet iki şey ya
pabilir. Birincisi, KHK’yı anayasaya uygun hale ge
tirdikten sonra tekrar onay için cumhurbaşkanına 
göndermektir. İkincisi de, anayasaya aykırılıkları gi
derilmiş olan kararnameyi bir kanun tasarısı haline 
dönüştürerek TBMM’ye sunmaktır.

Sonuç olarak, cumhurbaşkanı bu KHK’yı onay
lamamalıdır. Daha temelde, bir hukuk devletinde 
böyle bir düzenlemenin hiçbir biçimde yasalaştırı- 
lamaması, hiçbir ad altında yürürlüğe sokulama- 
ması gerekir. Ayrıca, bu ve benzeri konularda hükü
meti yönlendirdiği anlaşılan sivil ve askeri bürokra
sinin hukukta “ irtica’ya sapmak ve saplanmaktan 
dolayı taltif beklemek şöyle dursun, “yüzünün kı
zarması” gerekiyor. ■

Not: Bu yazı, KHK’nın Cumhurbaşkanı tarafından veto
edilmesinden önce yazılmıştır. Ümran

Bu kararname 
Türkiye’nin "mo
dern" bürokrasi
sinin hukuk an
layışının en az 
124 yıl "geride” 
kaldığını da gös
teriyor.
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Instan Celal ©izah
“KHK Türkiye’yi Bile Bi 
Meşe Verne&tir”

Hikmet Erdem: Efendim Ka
nun Hükmündeki Kararname ko
nusunda konuşmak istiyoruz, Zat- 
ı âlinizle. Cumhurbaşkanına Baş
bakan arasında adeta krize dönü
şen ve Türkiye’de kamuoyunu cid
di manada etkileyen bir konuyla 
karşı karşı yayız. Bildiğimiz kada
rıyla Turgut Özal döneminde sıkça 
uygulanan kanun hükmünde ka
rarnameler vardı. Onlarla bugün
kü kanun hükmündeki kararname
ler arasında içerik ve felsefe bakı
mından ne gibi farklar var?

Haşan Celal Güzel: Kanun 
hükmündeki kararnameler 1982 
Anayasasının 91. maddesinde 
düzenlenmiştir. Yani Özal döne
minden önce de vardır. KHK aslın
da hukuk bakımından incelenirse 
biraz zorlama bir yoldur. Aynı sıkı
yönetim gibi, olağanüstü hal gibi 
kararname yolu da aslında de
mokrasiye çok uygun bir yol değil
dir. Çünkü böylece TBMM bir ba
kıma by-pas edilmiş olmaktadır. 
Aslında KHK çıktığı anda 
TBMM’ye gitmek durumundadır. 
Ve TBMM de öncelikle KHK'yı 
gündemine alır, görüşür ve kanun 
haline getirir ya da reddeder; red
dettiği takdirde de KHK artık bir

hüküm ifade etmez. Çünkü KHK 
bir idari metindir. Yani yürütme or
ganının çıkardığı bir metindir. 
Hükmü kanun gibi olsa da bu 
özelliği değişmez. Son tartışma
larda hükümetin, o cahil haliyle 
hükümeti teşkil eden kişilerin ve 
başbakanın bilemediği, Sayın Se- 
zer'in üzerinde durduğu aslında 
bu prensiptir. KHK bir kararname
dir; Bakanlar Kurulu kararnamesi 
gibidir. Farkı kanun tesirinde ol
masıdır. Ama KHK ile iki konu ke
sinlikle düzenlenemez, bu konu
larda mutlaka kanun çıkarılma 
mecburiyeti vardır: Birisi cezalar, 
birisi de vergiler. Bu iki konu KHK 
ile düzenlenemez. Anayasa’da 
kesin hüküm vardır.

Sorunuza gelince; Özal döne
minde, -Özal pratik, pragmatik ve 
çabuk işbitirmeye gayret eden bir 
idareci ve devlet adamı olduğu 
için- bu KHK yolu çok kullanılmış
tır. Ancak KHK’lerin, o zaman kul
landığımız ve çoğunu bizzat be
nim tanzim ettiğim KHK’lerin şimdi 
gündemde olan KHK ile çok bü
yük farkları vardır. O zaman ka
nun hükmünde kararnameler, ge
nellikle personel ücretlerinin iyi
leştirilmesi maksadıyla çıkarılırdı. 
Biz esasen Özal döneminde başlı

ca iki konuda KHK yetkisi çıkar
dık. Birisi personel ücretlerinin iyi
leştirilmesi, bir diğeri de kamu yö
netiminin yeniden düzenlenmesi. 
İki konuda da çok sayıda KHK çı
karılmıştır. Biliyorsunuz KHK çıka
rılabilmesi için daha önce hükü
mete KHK çıkarma konusunda 
yetki veren bir “yetki kanunu" ol
ması lazım. Bir de KHK ile Anaya- 
sa'nın temel haklar, kişi hak ve 
ödevleri ile siyasi haklar, ödevler 
kısımları da düzenlenemez. Ana- 
yasa’nın 91. maddesi, yetki kanu
nu ile çıkarılacak kanunun amacı
nı, kapsamını, ilkelerini, kullanma 
süresini ve süresi içinde birden 
fazla kararnamenin çıkarılıp çıka
rılamayacağını gösterir.

Şimdi biz usûlüne uygun KHK 
yapmış olmamıza rağmen bazı 
KHK’ler geriye çevrilmiştir. Yani za
manın Cumhurbaşkanı tarafından 
imzalanmadığı olmuştur. Sayın 
Özal’ın da Cumhurbaşkanı olduk
tan sonra imzalamadığı KHK’lar 
vardır. Cumhurbaşkanının KHK 
imzalamamasının iki sebebi vardır: 
Bir, KHK’nın Anayasa'ya şekil açı
sından uygun olmayışı. Şimdi Sa
yın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet 
Sezer'in imzalamama sebebi bu 
şekilde gösterilmektedir.
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H, Erdem: Bugün, konu tartı
şılırken, şekil ve usûl açısından 
yanlışlıklara dikkat çekiliyor. Oysa 
mesele -Zat-ı âlinizin de biraz ön
ce belirttiği gibi- Anayasa'nın te
meline, ruhuna ve temel insan 
haklarına, cezai uygulamalara ay
kırı olma açısından da tartışılmalı.

H. C. Güzel: Ben de onu söy
leyecektim. Bir de muhteva açı
sından Cumhurbaşkanfmn buna 
iştirak etmeme yetkisi vardır. Baş
bakanlıkta bizim açtığımız bir "im
zalanmayan KHK’lar” dosyası bi
le mevcut. Yani bunu şunun için 
söylüyorum. Bir: KHK’nin Cum
hurbaşkanı tarafından imzalan
ması diye bir mecburiyet yoktur. 
Daha önce de imzalanmadığı ol
muştur; gerek şekilden, gerek 
esastan, iki: Özal zamanında 
KHK’lar, personelin ve idarenin 
iyileştirilmesine dönük olmasına 
rağmen şimdi sözkonusu olan 
KHK personeli kamu yönetimin
den uzaklaştırmak için çıkarılmış
tır. iki zihniyet arasında tamamen 
farklılıklar vardır.

H. Erdem: 28 Şubat süreciyle 
bu konuyu ilişkilendirecek olursak: 
Hükümetin, önce ‘‘haberimiz yok" 
deyip daha sonra bunu kabullen
meleri, arkasından sahip çıkmala
rı ve adeta "olmazsa olmaz" diye
rek KHK’yı dayatmaları nasıl açık
lanabilir? Bu konudaki görüşlerini
zi alabilir miyiz?

H.C. Güzel: KHK konusu Türk 
siyaseti ve kamu yönetimi bakı
mından tam bir rezalettir. Ama on
dan önce Türk demokrasisi bakı
mından utanılacak bir olaydır. Me
selenin teknik detaylarla falan 
hiçbir alakası yoktur. İşin esasına 
bakarsanız, 28 Şubat kararlarına

döndüğünüzde, ta bundan 3.5 yıl 
önce, üstü örtülü bir darbe gibi 
Hükümet’e Meclis'e bu kararları 
MGK’da adeta empoze ettirmeye 
çalışanlar, ta o zamanlarda kamu 
yönetiminin de irticacılardan te
mizlenmesi konusunda baskı 
yapmışlardır. Hatta bunun neti
cesinde geçen yasama dönemin
de TBMM'ye hükümet tarafından 
bir kanun teklifi sevkedilmiştir. 
Fakat bu kanun tasarısı komis
yonlarda beklemiş ve sonunda 
da kadük olmuştur. Çünkü bırakı
nız muhalefet partilerini, iktidar 
partileri dahi bu kanun tasarısının 
haksız olduğunun farkına varmış
lardır. O zaman böyle bütün kamu 
yönetimini ihtiva edecek şekilde 
gelmemiştir. Sadece içişleri Ba
kanlığımdaki memurlar hakkında, 
yani dahiliye memurları hakkında 
gelmiştir. Açıkçası kaymakamlar 
için getirilmiş bir kararnameydi. 
Bir taraftan da emniyet mensupla
rı için böyle tasfiye planı hazırlan
dığı su yüzüne çıkmaktaydı. Fakat 
burada bürokrasi ve siyaset diren
di. O zaman CHP ve DSP’li bazı 
hakşinas, adalete bağlı insanlar 
bile 'hiç böyle şey olur mu?’ dedi
ler. Ancak şimdi 28 Şubat döne
minin hafiflediği yahutta libarelleş- 
me eğilimleri olduğu iddiaları edile 
dursun, son KHK dayatması ka
nunla Meclis'ten çıkarılamayan bir 
tasfiye aracının hükümet tarafın
dan oldu-bittiye getirilmesi mak
sadına matuftur. Eğer köşkte Sa
yın Sezer yerine Sayın Demirel ol
saydı, şimdi çoktan kıyım tamam
lanmış olurdu. Çünkü Sayın De
mirel 28 Şubat'a tamamen destek 
olmuş, 28 Şubat döneminden en 
fazla sorumlu ve bu konuda ilerde 
tarihimizde en fazla tenkid edile
cek kişidir. Dolayısıyla çok rahat
lıkla bu şekilde belirli odakların

kendisine empoze ettiği KHK’yi 
imzalayacaktı.

Şunu hemen söyleyelim; bu, 
görünürde hükümet kararnamesi 
gibi durmasına rağmen aslına 
MGK’da empoze edilmiş, açıkça 
arkasında BÇG’nin olduğu bir da
yatmadır. Bu şundan belli; biraz 
evvel söylediğiniz gibi sayın Baş
bakan evvela 'ben böyle bir karar
nameden haberli değilim ’ dedi. 
Haydi diyelimki, gittikçe yaşlanan 
ve hastalığı dolayısıyla yıpranan 
Başbakan’ın bir an için hatırlama
dığını düşünelim. Hemen o sırada 
bakanlara sorulduğunda, hiçbiri 
hatırlamayadı; içlerinde çok genç, 
sağlam ve dinç olanlar da var. 
Bunların hatırlamaması mümkün 
mü? O zaman benim aklıma şu 
geldi: Daha önce maalesef zaman 
zaman her dönemde kullanılan, 
bizim de başvurduğumuz süratli 
durumlar için uygulanan hazır ka
rarnameler var. Hazır kararname 
şudur: Kararnamenin üstünü boş 
bırakıp altını imzalarsınız. Daha 
sonra onu sanki Bakanlar Kuru- 
lu’ndan geçmiş gibi üstünü doldu
rarak acele götürürsünüz. Mesela 
taban fiyatları konusunda falan 
böyle yapılırdı. Benim anladığım 
şu: Bu Bakanlar Kurulu’nda görü
şülmemiş, Bakanlar Kurulu bunu
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herhangi bir kararnameyi imzala
mış gibi imzalamışlar. Sayın Baş
bakan da pek farkında olmadan 
bürokratları tarafından kendisine 
uzatılan bu kararnameyi imzala
mış ve Cumhurbaşkanfna gittik
ten sonra Cumhurbaşkanfmn tep
kisi üzerine böyle bir kararname 
hazırlanıp hükümet tarafından 
gönderildiği anlaşılmıştır.

Bu bir defa, Türkiye bakımın
dan yüz karasıdır. İkincisi, bu 
KHK’nirı açıkça MGK menşeli ol
duğu, açıkçası asker-bürokrat ori
jinli olduğu. TBMM ve onun için
den çıkan Bakanlar Kurulu'ndan 
sadır olmadığı görülmüş, anlaşıl
mış. Üçüncüsü, buna rağmen hü
kümetin bunu sonuna kadar üstle
nip üç siyasi partinin de -arada 
ANAP’ın yalpalamasına rağmen- 
ısrarla savunmasının altındaki 
gerçek bizim tüylerimizi diken di
ken etmektedir. Demek ki Bakan
lar Kurulu’ndaki bakanlar da, baş
bakan da aslında TBMM içinden 
çıkmış, milletin, millet iradesinin 
tezahürü olan kişiler değil male- 
sef. Batı Çalışma Grubu’ndan ve 
benzer odaklardan talimat alan, 
onların dayatması karşısında ta
hammülü olmayan kişiler. Nitekim 
demokratlığına ve adalet duygu
suna inandığımız sayın Adalet Ba

kanı’nın -basına sızan haberlere 
göre- bunun anayasa aykırı oldu
ğunu Bakanlar Kurulun’da görü
şülürken söylemesi ve Cumhur- 
başkam’m haklı, çıkarması, ama 
üzerinde ısrar etmeden kendisi
nin de imzalaması bunu göster
mektedir.

H. Erdem: Efendim, KHK’rıin 
yasalaşması durumunda Türki
ye’de Mc Carthy dönemi başla
maz mı? Belli bir zümreyi adeta 
suçlu ilan edip iki tane müfettişin 
imzası ve bir idari amirin oluruyla 

yüzlerce, binlerce insanın mağdur 
edilmesinin yolu açılmaz mı?

Kaldı kİ Dahiliye Memurları ve 
Devlet Memurları Kanunu ve mev
cut ceza yasasına göre bir memur 
eğer suçlu ise cezalandırılmaları 
mümkün. Öyleyse niçin bu tür yol
lara başvuruyorlar?

H.C. Güzel: Şimdi efendim 
buna gelmeden evvel bir şey daha 
söyleyeyim: KHK hukuka, Anaya- 
sa'ya tamamen aykırıdır. Anaya- 
sa’nın memur haklarına, kişi hak
larına, demokrasiye ait olan bütün 
maddelerine aykırıdır, bu bir.

İkincisi, Anayasa’nın KHK 
hükmünü düzenleyen 91. madde
sine tamamen aykırıdır.

Üçüncüsü, yetki kanununa gö
re çıkarılmadığı ve yetki kapsamı 
dışında olduğu için anayasaya ay
kırıdır.

Dördüncüsü,' Anayasa’nın 
129. maddesinin 2. fıkrasında11sa
vunma hakkı tanınmadıkça disip
lin cezası verilemet, denilmiştir, 
bu bakımından aykırı.

Beşinci olarak, disiplin cezala
rı da dahil hiçbir ceza KHK ile dü
zenlenemez, o bakımından Ana- 
yasa’ya aykırı.

Diğer taraftan Cumhurbaşka-

m'nın KHK’yı 15 gün içinde imza
layıp isterse Anayasa Mahkeme- 
si’ne gidebileceği konusundaki 
hükümetin iddiaları tamamen 
Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü Ana
yasanın 104. maddesinde Cum
hurbaşkanının yetkileri içinde ka
rarnameleri imzalamak da sayıl
mıştır. KHK bir kararname çeşidi
dir. İmzalamak yada imzalama
mak Cumhurbaşkanına aittir. Kal
dı ki benim bizzat tasarımını yap
tığım, 1980’den itibaren uygula
nan son şekle göre kararname 
metnini Cumhurbaşkanı, sonra 
başbakan, sonra bakanlar kurulu 
imzalayabilir. Bırakınız Cumhur
başkanının imzalamamasını, ba
kanlardan herhangi birisinin imza
lamaması halinde bile KHK kesin
likle ortaya çıkmaz, dolayısıyla bir 
hüküm ifade etmez.

Şimdi dediğinize gelince; Tür
kiye'de tam bir Mc Charty’ci dö
nem meydana getirilmeye çalışılı
yor. Aslında bunun bir uygulaması 
yapıldı: YAŞ kararları. Malesef 
Türk Silahlı Kuvvetleri içinde 
odaklanan bazı birimlerde perso
nel ünitelerinin bazılarında tama
men ihbar sistemine dayalı ve 
Anayasa’daki boşluktan, yani 
Yüksek Askeri Şura kararlarının 
yargı denetimine açık olmaması 
hükmünden faydalanarak disiplin 
cezası adı altında insanlar mah
keme edilmeden, yargılanmadan 
sokağın ortasında bırakıldılar. Bu
nunla da yetinilmedi, arkasından 
kamu kuruluşlarına -belediyeler 
dahil- yazılar yazılarak bunlar 
başka işte çalışmasın; bununla da 
yetinilmedi, hatta özel sektör kuru
luşlarına dahi bunları alıp çalıştır
mayın, denildi. Bu yüzden insan
lar intihar ettiler. Bir terör estirdiler 
açıkçası. Bu tamamen Anaya
sa’ya, demokrasiye ve bence in-
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san haklarına, insanlığa aykırıdır. 
Bu kişiler hangi suçu işlemiş olur
sa olsun, sonucu değiştirmez.

Bu arada şunu da söyleyeyim: 
Bu kimselerin çoğu irticacı adı al
tında, sırf namaz kıldıkları için, 
oruç tutukları için, hanımlarının 
başları örtülü olduğu için uzaklaş
tırılmışlardır. Bu bir tasfiye hare
ketidir. Bu bir Mc Charty hareketi
dir. Ancak bunu yapanlar ve yaptı
ranlar sivil yönetimde buna paralel 
bir ayıklama olmadığını düşünüp 
hep bunu getirmeye çalıştılar. 
Özellikle odacıyla, kapıcıyla uğ
raşmak yerine; vali, kaymakam, 
hakim, savcı gibi üst seviyedeki 
yöneticileri hedef almışlardır. Tür
kiye’de kendisini yetiştirmiş bazı
ları imam hatip menşeli, bazıları 
normal liselerden mezun olmuş 
çok sayıda değerli yönetici var. Bu 
da gayet normaldir; bunların bazı
ları ibadet yapar, bazılarının ha
nımlarının başı örtülüdür. Bunlar 
da gayet normaldir ve insanın özel 
hayatıyla alakalıdır. Kendi işine 
hiçbir yansıması olmadığına göre, 
bunların cezalandırılması akıldan 
bile geçmemelidir. Aksine ben yö
netici olduğumda bu tip insanları 
daha ahlaklı, daha dürüst, daha 
vatansever oldukları için çok deği
şik görevlerde kullandım ve güzel 
neticeler aldım. Bunu da söyleye
yim.

Şimdi maalesef silahlı kuvvet
lerdeki birtakım kişiler ve MGK'da 
bunu gündeme getirip hükümeti 
zorlayanlar şunu bilmiyorlar: 
TSK’nın yapısıyla Türk kamu yö
netimi arasında çok büyük fark 
vardır. Silahlı kuvvetlerde hiyerar
şik emir kumanda zinciri çok 
önemlidir. Halbuki bütün dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de kamu 
yönetiminde liberalleşme eğilimle
ri vardır. Ayrıntılarıyla biliyorsu

nuz, 1995 yılında yapılan Anaya
sa değişikliğiyle Avrupa Birliği ko
nusundaki bizim bir bakıma 
başlattığımız bir iyi niyet hamlesi 
olarak yorumlanabilir; memurlara 
sendikal hak verilmesi konusun
da bazı değişiklikler getirmiştir. 
Bırakınız memurları savunmasız 
sokak ortasına atmayı, memurla
ra sendikal hak verme, memurla
ra siyasi görüşlerini belirtme im
kanı verme anayasal hak olarak 
gerçekleşmişken, şimdi memuru 
kulağından tutup sokağın ortası
na atmak Türkiye'ye huzursuzluk 
getirmekten başka bir şey değildir.

Bakınız Türkiye’de son 3.5 se
nedir bir kabus gibi üzerimize çö
ken 28 Şubat zulmü içinde iki uy
gulama vardır ki, son derece 
önemlidir: Birisi başörtüsü zulmü
dür. Bu insanımızı ayırdeder birbi
rinden. Aslında 312. maddeye gö
re bu zulmü yapanların cezalandı
rılması gerekiyor. Çünkü ayırımı, 
kine ve düşmanlığa tahriki onlar 
gerçekleştiriyor. Bu zulüm öyle bir 
zulümdür ki, bütün düşmanlarımız 
bir araya gelse 40 sene düşünse, 
Türkiye’ye acaba biz nasıl zarar 
verelim deseler, bu zulmü düşü
nemezlerdi. Bunu iyi niyetle uygu
layanlar çok büyük bir yanılgı içe
risindedirler. İkinci büyük zulüm 
de şimdi geldi. Şimdi iki milyon
dan fazla kamu görevlisi şu anda 
huzursuz. Denilebilir ki, 'efendim, 
irticacı olanlar huzursuz olsun’. 
Ama bunu söyleyenler şunu bil
sinler ki, diğer kamu görevlileri de, 
diğer vatandaşlarımız da çok bü
yük çoğunluğu itibariyle namazın
da, abdestinde, en azından cuma 
namazına giden, orucunu tutan, 
yani ibadetinin büyük bir çoğunlu
ğunu gerçekleştiren, ailesinden 
birisi veya tamamı inancı dolayı
sıyla başını örten insanlardan

meydana gelmektedir. Şimdi ya
pılmak istenen, işte bunların ara
sında bir tasfiye hareketidir.

Mc Chartiy’cilik bunun yanın
da çok az kalır. Mc Charty döne
minde komünist diye ilan edilen, 
zulme uğrayan bir avuç kişidir. 
Halbuki Türkiye’de bu binlerce ki
şiyi bulacaktır. Şimdiden listeler 
ortaya çıkmaya başlamıştır. Size 
şunu söyleyeyim, 1980 öncesin
deki dönemi kapatmak için yıllar 
geçti. 20 sene uğraştık. 1980 ön
cesi dönemi çok iyi hatırlıyorum; 
poliste Pol-Bir vardı; Pol-Der 
vardı. Öğretmenlerin öyle kaç ta
ne fraksiyona ayrıldığını görüyor
duk. Şimdi yavaş yavaş bizim me
murlarımız kamu görevlilerimiz 
arasında birlik tesis etmişken bu
nun böyle yapılması çok büyük bir 
fitneye sebep olacaktır. Şimdi in
sanlar sadece birbirlerini sevme
dikleri zaman “bu irticacı” ya da 
"bu bölücü", efendim "bu komü
nist" gibi ihbarlar yapacaklardır. 
Eğer amirinin yerine geçmek iste
yen çok hırslı bir memur varsa 
kadro boşalmadığı için, amirini or- 
dan gönderebilmek bakımından 
"bu irticacıdır" diye hemen ilgililere 
haber verecektir. Aynen komünist 
rejimde, faşist ve nazi rejimlerinde 
uygulandığı gibi.
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Türkiye’de insanımıza, halkı
mıza, devletimize ve demokrasiye 
bu kadar zarar verecek şuursuz 
bir uygulamayı ben göremiyorum. 
Kalkıp bir de hiç sıkılmadan “bölü
cüler var, solcular var” diye halkın 
genellikle sevmedikleri kimseleri 
içerisine alıyorlar. Eğer gerçekten 
bir PKK militanı, bir Hizbullah mili
tanı yahutta bir Dev-Sol militanı 
bürokrasiye sızmış, belirli bir gö
rev almışsa -ki bulunabilir, çok az 
da olsa- o zaman elimizdeki 657 
sayılı Devlet Personel Kanunu bu
na müsait olduğu gibi Memurin 
Muhakemât Kanunu'yla savcılığın 
müdahalesi gerçekleşebilir. 
KHK'ya lüzum yok. Şimdi de za
ten savcı müdahale edebilmekte
dir. Bu kişileri siz hemen zararsız 
hale getirebilirsiniz. Efendim mah
keme neticelenmeden biz bunlara 
maaş vermek zorunda kalıyoruz. 
Biz öyle yanlış şeylere paralar ve
riyoruz ki, mahkeme neticelenin- 
ceye kadar bunlara verdiğimiz 
maaşın hiçbir zaman önemi yok
tur. Hatta biliyorum, bazen emekli
lik haklarının bile kaldırılmasından 
bahsediyorlar. Bu tamamen saç
ma sapan birşeydir; çünkü bir in
sanın gerçekten çok zararlı bir ki
şi olduğunu mahkeme kararıyla 
tespit etseniz bile, bir insan oldu
ğu için sosyal bir kimliği vardır, -is
terse katil olsun- ona asgariden 
bakmak zorunluluğu vardır. İkinci
si o kişi emekliliğini çalışarak ka
zanmıştır. Emekliliğe ayrılmak için 
25-30 sene çalışması, 50-60 yaşı
na gelmesi gerekir. Böyle bir kişi
nin daha önceki çalışmalarını na
sıl yok sayarsınız. Üçüncüsü bir 
de şu bakımdan bir haksızlık var
dır. Bu bir sosyal sigortadır, sigor
ta kurumudur, yani prim ödüyorsu
nuz. Her sene aldığınız maaştan 
kesiliyor. Onlar daha sonra size

emeklilik maaşı ve ikramiyesi ola
rak veriliyor. Dolayısıyla siz o kişi
yi 25-30 sene çalıştırıp sigorta 
primlerini alıyorsunuz, sonra o ki
şiye emekli maaşını veriyorsunuz. 
Dolayısıyla adamın kazanılmış 
hakkını da gasp ediyorsunuz, ver
diği paranın üstüne oturmaya çalı
şıyorsunuz; böyle birşey asla dü
şünülemez. Şimdi, düşünebiliyor 
musunuz, YAŞ kararına uğrayan 
yaş-zedeler gibi, efendim bunlar 
başka kamu kuruluşlarında çalış
tırılm ıyo r. Haydi onu anladık, 
özel sektörde çalıştığı zaman ora
ya yazılıp ikaz edilecek; "bunları 
sakın almayın", peki binlerce kişiyi 
ne yapacağız? Bunlar dilensinler 
mi cami kapısında? Yani bu kadar 
yanlış bir kanun taslağı asla düşü
nülemez; bunu kabul edecek, bu
na el kaldıracak kişiler tamamen 
bu dayatmaların bir uşağı olmuş 
sayılabilirler. Bana kalırsa, yahut
ta akıllarını kaybetmişler. Türki
ye’yi bile bile ateşe vermek istiyor
lar, kavga çıkarmak istiyorlar, hu
zuru daha da bozmak istiyorlar, di
ye düşünüyorum.

H. Erdem: Zaten KHK konu
sunda Cumhurbaşkanı Necdet 
Sezer’e kamuoyundan %78 des
tek var. Bu da gösteriyor ki, bu da
yatmalar, zorbalıklar halk tarafın
dan benimsenmiyor. Bu manada 
olaya bakarsanız, gelecekten 
ümitvar mısınız?

H. C. Güzel: Ben gelecekten 
her zaman ümitvarım. Türkiye 800 
bin kilometre karelik bir açık ha
pishane haline getirilemez. Binyı- 
lın başında bütün dünya belirli bir 
noktaya giderken, insan hakları, 
demokrasi önem kazanırken, kişi 
ön plana geçerken, bizde kapkara 
bir faşist uygulamayı hiçbir za

man gerçekleştirmek mümkün de
ğildir. Ama bundan kurtulabilmek 
için başta siyaset adamlarımız, si
yasetle meşgul olanlar, aydınlar 
olmak üzere bütün halkımızın bu 
yanlışlığı görmesi, buna direnme
si ve bunun için mücadele etmesi 
lazım, ikinci olarak Türkiye dünya
dan kendini tecrit edemez. Kapalı 
bir yönetime geçemez. Türkiye 
mutlaka eninde, sonunda, çok 
uzamadan, bir kaç yıl içinde AB'ye 
girecek, dünya ile entegrasyonu 
gerçekleştirecektir. Eğer Türkiye 
ikinci sınıf bir ülke pozisyonunda 
blunmak istemiyorsa bu insan 
hakları ve demokrasi konusundaki 
uygulamaları daha da serbestleş
tirmek durumundadır, buna mec
burdur. Aksi halde dışardan da 
Türkiye’ye baskı gelecektir. Ama 
biz bunu önemsemiyoruz. Önemli 
olan içerde bizim insanımızın yap
tığı mücadeledir. Ben kendi vazi
femi yapmaya gayret ediyorum. 
Herkesi de buna davet ediyorum. 
Mesela en basitinden oy verdiği
niz milletvekillerine ve siyasi parti
lere, -eğer bu uygulamaları be
ğenmiyorsanız- gidip onlara baskı 
yapmak durumundasınız. Böylece 
jakoben, zorba baskıların üstesin
den gelirken, bir taraftan da alttan 
demokratik halk baskısı ortaya çı
kacaktır ve ben inanıyorum ki so
nunda elbette hak ve sonra halk 
muhakkak galip gelecektir. Bunun 
aksi hiç olmamıştır. Zalimler, dik
tatörler, cuntacılar, müdahaleciler 
sadece kısa dönemlerde hakim 
olmuşlardır. Belirli bir dönem son
ra hakla halk galip gelecektir.

H. Erdem: Sayın Güzel, verdi
ğiniz değerli bilgiler için Llmran 
adına teşekkür ediyorum.
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ita i«“ İş
Konfederasyonu 
i ü ş l c i i E  Sıllgn Uslu:

“Güvenlik Konseptleri 
ferine Sosyal Konseptler Geliştirmeliyiz”

Hikmet Erdem: Sayın Uslu 
Türkiye'nin son bir aylık gündemi
ni KHK taslağı oluşturuyor bildiği
niz gibi. Hükümetle Cumhurbaş
kanı arasında bu konuda yaşanan 
gerilim kamuoyu tarafından da 
dikkatle izleniyor. Bu konuyu çalı
şanlar açısından nasıl değerlendi
riyorsunuz? Yani bu taslak kimleri 
kapsıyor; ne getiriyor, ne götürü
yor çalışanlar açısından?

Salim Uslu: KHK aslında ihti
yaçtan doğan bir düzenleme de
ğil. Toplumun da ihtiyacı yok, dev
letin de ihtiyacı yok. Siyaset dışı 
olan kurumlar yada devletin asıl 
sahibi gibi kendilerini görenler el
lerindeki imtiyaz ve yetkileri alabil
diğince geliştirmeye çalışıyorlar. 
28 Şubat veya daha önceki ihtilal

dönemlerinden sonra da siyasi 
denklemde kim belirleyici olacak; 
askerler mi siviller mi, tartışması 
başlamıştır. Gerek 60, gerek 12 
Eylül, gerekse 28 Şubat'tan sonra 
siyaset dışı kurıımların özellikle 
askerin gücünü, siyasete .yönelik 
müdahalelerini artıran yeni düzen
lemelere başvurulmuştur. Siyasal 
iktidarın, parlamentonun yetkile
rini kısıtlamaya, etki alanını daralt
maya ve siyaseti meclissiz bırak
maya yönelik yeni yapılanmalar 
her ihtilal döneminden sonra ol
muştur. KHK böyle bir mentalite- 
nin ürünüdür.

Biz bütün işçi ve çalışan ör
gütleri olarak KHK'ya karşı çıktık. 
Şu sebeplerden dolayı:

1- Millet iradesini parlamento 
temsil etmektedir. Sayın Başbaka

n’ın yada onun ötesindeki kişi ya
da kurumların kaygıları veya ve
himleri, KHK gibi olağanüstü dü
zenlemelerle toplum üzerinde bir 
baskı aracı olamaz. Bu demokrasi 
açısından uygunsuzdur.

2- Sendikal örgütler olarak ça
lışma hakkını, işçi hakkını savun
mak durumundayız. Türkiye Ulus
lararası Çalışma Örgütü'nün söz
leşmesini imzalamış bir taraf ola
rak işçilere bile bir iş güvencesi 
getirmesi gerekirken kamu çalı
şanlarının haklarını ortadan kaldı
racak yargısız infazlı bir düzenle
me yaparsa, o zaman Türkiye es
ki yanlışlarında ısrar ediyor de
mektir. Yani dünyanın bugün gel
diği bir çağdaşlaşma süreci var. 
Türkiye bu çağdaşlaşmanın va
roşlarında yaşama gibi bir tercihe
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mahkum olamaz. Bu partizanlığı, 
jurnalciliği teşvik eder. Kaliteyi 
azaltır.

Ayrıca bu gibi insan hak ve öz
gürlüklerine yönelik ihlaller dünya 
tarafından da hoş karşılanmıyor. 
Dışarıdan kredi veren ülkeler, si
zin sadece ekonomik duru
munuza bakmıyor. İnsan hakları 
ihlalleri var mı ona da bakıyor. 
Eğer siz kredi alamazsanız, faizle 
iç borçlanmaya gidiyorsunuz; yani 
ülkeyi bu gibi durumlar ekonomik 
olarak da etkiliyor.

Siyasi iktidar anayasayı, huku
ku, temel hak ve özgürlükleri yok 
sayarak kendine göre otoriter bir 
yönetim anlayışı sergilemeye çalı
şıyor.

H. Erdem: Genelde KHK’yi 
tartışırken usûl ve şekil yönünden 
tartışıyorlar. Oysa bu kararname 
taslağı, içerik olarak, öz olarak in
san haklarına, anayasaya uygun

luğu açısından tartışılmalı değil 
mi? Sayın Cumhurbaşkanının ia
de gerekçelerini bu çerçevede na
sıl değerlendiriyorsunuz?

S. Uslu: Cumhurbaşkanının 
gerekçeleri her ne kadar şekilsel 
olarak ifade edilmeye çalışılmışsa 
da aslında Cumhurbaşkanı, 
göreve başlarken yaptığı ilk ko
nuşmalarında yasalara yönelik 
tesbitlerde de bulunmuştur. Eleşti
ri sınırlarını zorlayan tespitlerde 
de bulunmuştur. Demiştir ki; Türki
ye hukuk devleti olmalıdır. Huku
kun üstünlüğünü kabul etmelidir. 
Hiç bir kural yada hiçbir kurum 
kendisini hukukun üstünde göre
mez. Demokrasi güçlerin ve galip
lerin ideolojisi değildir. Bir hukuk 
sistemidir. Demokrasinin garantisi 
de kimse değil sadece hukuktur. 
"Hukukun üstünlüğü” yerine "dev
letin hukuku" dayatılmaya 
çalışıldığı içindir ki sayın Cumhur

şüphesiz hükü
metin KHK çı
karma yetkisi 
ile çıkardığı 

KHK’nın birbirleriyle uyuşmuyor 
olmasına dikkat etmiştir. Şüphesiz 
KHK ile parlamentonun devre dışı 
bırakılmış olmasından rahatsız ol
muştur. Onun ötesinde, çıkarıl
mak istenen KHK’nın içerik olarak 
demokratik değerlere uygun olup 
olmadığı konusunda da sayın 
Cumhurbaşkanının kaygıları var
dır. Ve bu kaygıları kamuoyu tara
fından anlaşılmıştır. Kamuoyu 
araştırmasına göre halkın %78'i 
Cumhurbaşkanının yaptığı işin 
doğru olduğunu düşünüyor.

H. Erdem: Peki bu Kararname 
Parlamento’ya gelirse, acaba ka
nunlaşması söz konusu olabilir mi?

S. Uslu: Ben çok zor görüyo
rum. Parlamentonun üç dört defa 
reddettiği bir düzenleme çok kolay 
geçmez. Belki parti içi o hiyerarşik 
yapı demokrasiyi ikinci plana 
iterek geçirmeye çalışılır. Ama

başkanı huku
kun üstünlüğü
ne vurgu yap
mıştır. Ayrıca 
mevcut yasala
rın da demokra
tik düzene uy
gun olarak ye
niden düzen
lenmesi gerek
tiğine işaret et
miştir. O gün
lerde kimse bu
na çıkıp itiraz 
etmemiştir. Hat
ta bir çoğu 
a lk ış la m ış tır .  
KHK'yı iade 
ederken de
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parlamenterlerin kendi özgür vic
danları bu KHK'nın içeriğini red
detmektedir. Nitekim yapılan açık
lamalarda da bunu görüyoruz. 
Mesele Anavatan Partisi'nden 
sesler çıkmakta, MHP içinden bu
na itirazlar olmaktadır. DYP, FP 
reddetmektedir. Zannediyorum 
Parlamento bu kararnameyi kolay 
kolay çıkartmayacak ve Ahmet 
Necdet Sezer'in Cumhurbaşkanı 
seçilmesinde gösterdiği olgunluğu 
zannediyorum KHK’de de göste
recektir.

H. Erdem: Türkiye son üç yıl
dır, yeni düşman konsepti 
nedeniyle içe kapanmış bulunuy
or. Adeta kendi amiriyle, memu
ruyla, işçisiyle, çalışanıyla uğra
şan bir ülke görünümünde. Bu ka
ostan çıkabilmek için ne tür ön
lemler almak, yada nasıl bir viz
yon izlemek lazım?

S. Uslu: Çağdaş ülkeler bun
ları nasıl çözmüşse biz de öyle çö
zeceğiz. Elbette oralardaki çözüm 
biçimleriyle tıpa tıp aynı olmaz. 
Ama bizim için ciddi bir referanstır. 
Bizim yaşadığımız sorunların bel
ki daha çelişkilisini, daha zorunu 
onlar yaşadılar. Onlar örnek alına
bilir. Ama yeter ki bu ülkede bu so
runları çözecek bir siyasi irade ol
sun. Siyaset şu an maalesef de
mokrasi konusunda ürkek ve tem
bel davranmaktadır. Enflasyonu 
yenersiniz, kalkınmayı sağlarsı
nız, belki otoriter bir yapı da kur
muş olabilirsiniz, ama bunlar çağ
daşlaşmaya, gelişmeye, kalkın
maya yetmez. Onun için AB gün
demine insanı almıştır. Bireyi ge
liştirmek, korumak için yeni kon- 
sept’ler oluşturmaktadır. Mesela 
önümüzdeki beşyıl sürecinde ne 
kadar istihdam yaratılacaktır? Bu

na ait planlar, projeler yapıyorlar.. 
Şimdiye kadar Türkiye'de elli yedi 
tane hükümet kurulmuştur. Han
gisinin böyle bir projesi var. Yok. 
O zaman siz sadece parasal den
geleri ve değerleri kurarak, sınır 
güvenliğini sağlayarak, sadece 
savunma harcamalarınızı büyüte
rek Türkiye’de toplumsal barışa 
ve refaha katkı sağlamış oluyor 
musunuz? Olmuyorsunuz. Onun 
için “Milli Güvenlik Konseptleri” ile 
birlikte "Sosyal Konseptler" de ge
liştirmeniz lazımdır. Türkiye neden 
yanlış yaptığını sorgulamazsa, o 
yanlışları tekrarlamak gibi bir kötü 
duruma düşer. 60’lı yıllarda bizim 
seviyemizde bile olmayan ülkeler 
şu an bizi sollamış durumda, 
Uzakdoğu aslanları gibi. Hangi 
zihniyet bizi bu duruma getirmiş
tir? Bu sorgulanmalıdır.

Son olarak şunu söylemek 
istiyorum: Bu ülkenin insanları çok 
çalışkan insanlar, çok kadirşinas 
insanlar, ülkesini milletini seven 
insanlar. Bu ülkenin insanlarının 
değişim ve dönüşüme olan yetkin
liği bir çok ülkede ve toplumda 
yok. Bu siyasi iktidarlar bakımın
dan çok önemli bir kazanım. Yani; 
kalkınmakta olan bir ülkede;

1- Halkın dayanışma duygula
rının çok güçlü olması,

2- Halkın çok girişimci 
bir ruha sahip olması,

3- Globalleşme süre
cinin gerekli kıldığı deği
şim ve dönüşümün, gerek 
bireysel gerekse kurum
sal anlamda karşılığının 
toplumda çok kolay ve 
güçlü bir şekilde ^ulunuy
or olması, siyasal iktidar
lar açısından çok önemli 
bir avantajdır. Türkiye bu 
avantajı israf etmemelidir.
Bu stratejik bir zaafiyet

olur. Yatırım yapan insanın kimliği
ne, kişiliğine bakmak, çalışan in
sanın kimliğine, kişiliğine bakmak 
çok ilkel bir yaklaşımdır. Türkiye 
kendi ülkesinde yaşayan insanla
rın “bu ülke böyle gelmiş böyle gi
der, bu ülke adam olmaz" gibi bir 
anlayışa kapılmasından rahatsız
lık duymalıdır. O nedenle top
lumun, ülkenin heyecanlarını, 
umutlarını, düşlerini diri tutmak 
zorundadır. Toplumsal dinamizmin 
sürekli kılınması çok önemlidir. Bu 
sayede toplumsal dinamizmin 
ekonamik, sosyal ve siyasal so
nuçlarını verimli bir şekilde alabil
sin. Eğer toplumsal motivasyonu 
kuramazsa, siyasal reformları ger- 
çekleştirmezse ve her alanda 
adaleti tesis edemezse, hem iç 
barışı gerçekleştiremez hem de 
saygın ve etkin bir dünya devleti 
olamaz. Onun için toplumsal moti
vasyon, siyasal reformlar ve eko
nomik reformlar, sosyal kalkınma 
eş zamanlı olmalıdır.

H. Erdem: Efendim, verdiğiniz 
değerli bilgilerden ötürü Ümran 
adına teşekkür ederiz.

Çıkarılmak istenen KHK'nın içerik 
olarak demokratik değerlere uy- 
gun olup olmadığı konusunda da 
sayın Cumhurbaşkam'nın kaygı
lan vardır Ve bu kaygıları kamu
oyu tarafından anlaşılmıştır. Ka
muoyu araştırmasına göre halkın 
%78'i Cumhurbaşkam'nın yaptığı 
işin doğru olduğunu düşünüyor.
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Scağlık-İş Sendikası 
©enel Başkanı 
üastfflfffl Başoğlu:

ŜCISIC ile Isıl Sorunları 
Gizlen Kaçırıyorlar”

Hikmet Erdem: Malumunuz 
olduğu üzere Türkiye’nin günde
mini yoğun şekilde KHK meşgul 
etmekte. Hükümet üyeleri ve 
hatta Başbakan önce 'böyle bir 
kararnameden haberimiz yok’ 
dediler. Sonra kabullenmek zo
runda kaldılar. Arkasından da 
Cumhurbaşkanının bunu imza
laması gerektiği şeklinde bir üs
lup tutturdular. Sizce bu çelişki 
nereden kaynaklanıyor?

Mustafa Başoğlu: Sizin de 
söylediğiniz gibi Hükümet, kamu 
görevlileri ile ilgili bazı düzenle
meler yapmak üzere KHK çıkart
mak istiyor. Önce haberimiz var
dı, yoktu, deseler de sonra ka
bullendiler. Şimdi ben bir sendi
kacı olarak bu konularla ister is
tem ez yakından ilgilfinivorum. 
Bana göre, bu kararname eğer

bu haliyle kanunlaşırsa kamuda 
çalışan işçileri de kapsamına 
alacaktır. Çünkü iddia Cumhuri
yete aykırı olmak, irticacı olmak, 
bölücü olmak. Bu üç unsuru her 
kamu çalışanına atfedebilirsiniz. 
Yani bir fabrikanın müdürü veya 
hastanenin başhekim i benim 
üyelerimin çalıştığı yerde ‘sen ir- 
ticacılık  yapıyorsun ’, d iye bir 
damga vurabilir, ‘sen bölücülük 
yapıyorsun’ diye başka bir dam
ga vurabilir. Yani olaya ben ge
nelden bakıyorum. Şimdi buna 
ihtiyaç var mı evvela? Bu soruyu 
kendi kendime çok sordum. Aca
ba gerçekten devletimiz bir ta
kım kimselerin iddia ettiği gibi 
tehdit altında ve bu insanlar dev
leti kemirip için için çökertiyorlar 
mı? Bu soruya cevab aradım, 
cevab bulamadım. Çünkü ger
çekten devlet böyle bir tehlike ile

karşı karşıya ise, bu bir gece rü
ya görerek olmaz, bunun unsur
ları olması gerekir. Hükümet, 
bazı kamu görevlisi devlet aley
hine şu suçları işliyor, bunlar bu 
suçları işlemeye devam ederler
se devlet sıkıntıya girer diyor.

Şimdi devlet gerçekten böyle 
bir tehlike ile karşı karşıya idi 
ise, peki ne zaman bu tehlike 
başladı? Bu sorununun cevabı 
yok. 3 ay öncesi, 3 sene öncesi; 
bu sorunun da cevabı yok. Eğer 
bu 3 ay önce başlamışsa, peki 
bu insanlar üç ay öncesi delvet 
dairelerine alındılar. Bu insanlar 
ne zamandan beri burada çalışı
yorlar? 10 sene, 20 sene. Peki, 
10-20 senedir bir insan kamuda 
çalışıyor ve devlet karşı gelme
mişse, son 3 ayda neden karşı 
gelsin? Bunun bir sebebi olması 
gerekir. Bu soruya da cevab bu
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lamadılar. Ben böyle bir kararna
menin çıkmasının sebebini bir 
vatandaş olarak arıyorum, bula
mıyorum.

Ne olabilir? Olsa olsa şu ola
bilir: Son zamanlarda Türkiye’de 
bir irtica rüzgarı estiriliyor. Şimdi 
irtica nedir? Ben bunu çok sor
dum. Şudur diye düşündüm: Ba
zı kamu görevlileri İslami terbi
yeye sahiptir. Bunların bazısı 
imam-hatip mezunudur. Bunla
rın içinde imam hatip mezunu 
polisler de vardır, kaymakamlar, 
vali veya vali muvainleri vardır. 
Başka türlü bürokratlar vardır. 
Şimdi bunlar islami terbiye alan 
kim olursa olsun, bunlar devlette 
hiç bir şekilde görev alamaz; öy
leyse biz bir 
yetki alalım ve 
bunları temizle
yelim  demiş 
olabilirler. Böyle 
bir nokta var gi
bi geliyor ba
na. Bunu da
şu örnekten an
lıyorum. Kayma
kam lar kendileri
ne ilçe teslim ettiğ im iz mülki 
amirlerdir. Söylenen şu: Bunlar 
bayan eli sıkmaz. Olabilir. Eğer 
bir insan islamî terbiyenin gereği 
bayan eli sıkmıyorsa, anlayışı, 
terbiyesi buysa buna saygı duy
mak gerekir. Şimdi devlet me
muriyetine girmede "bayanlarla 
el sıkışma” diye bir madde yok. 
Peki biz validen, yardım cısın
dan, diğer kamu görevlilerinden 
ne bekleriz? Doğru çalışsın, 
devlet-millet işini yapsın, malına 
sahip çıksın, bunu istismar et
mesin. Bir kaymakam vardır; 
herkesle iyi tokalaşır, gelen her

kararlar alıp bunu hü
kümete tavsiye etm ek

tir. Hükümet bu ka-

alıp uy- 
g u i a r
veya uy- 
g u l a -

S o ru m 
luluk hü-

ğın alt tarafında su içiyor. Kurt 
da ırmağın üst yakasından içi- 
yormuş. Kurt gelmiş demiş ki; 
‘sen benim suyumu bulandır
dın’. Kuzu da, 'Allahtan kork, 
ben nerdeydim sen nerdesin! 
'Olsun olsun, demiş, ırmağın ba- 
şındasın, sonra yukarıya çıkar
sın, şimdiden ben seni cezalan
dırayım’ demiş. Böyle abartılı bir
şey.

H. Erdem: Şimdi, bu yasa 28 
Şubatla alakalandırılıyor. 
Hükümetin sanki yangından mal 
kaçırırcasına alelacele karar-

kümete aittir. Dolayısıyla 40 ay 
önce böyle bir karar alınmış ve 
uygulanmamışsa, demek ki uy
gulamaya ihtiyaç hissedilmemiş 
olabilir. İkincisi hükümetin MGK 
kararlarını uygulama zorunlulu
ğu yoktur. Sorumluluk kendisine 
aittir. Üçüncüsü MGK, hükümete 
tavsiyenin ötesinde güvenlikle il
gili müzakere anlamına gelir.

Yani askerlerle siviller devle
tin güvenliği ile ilgili konuları otu
rup tartışıyorlar. Bu çok önemli 
bir kuruldur. Müzakerelerin tuta
nağı gizlidir ve kimsenin bilm e
mesi gerekir. Gerçi kurul

kesin de elini öper; fakat iş yap
maz, devletin milletin malına sa
hip çıkmaz. Biz böyle bir adam 
mı arıyoruz? Hayır. Bulunduğu 
yerde kendisine verilen işi doğru 
düzgün yapan adamı arıyoruz. 
Şimdi siz kaymakamlar hem el 
sıkmıyor hem de iş yapmıyor 
derseniz, belki bunun bir izahı 
olabilir. Bana göre bu iş, kurt-ku- 
zu hesabına benziyor:

Kuzu
ırm a-

ııameyi çıkarmak istemesi de 
bundandır, deniyor.

Mustafa Başoğlu: Evet, çok 
önemli bir konuya parmak bas
tınız. İlk önce şunu açıklığa ka
vuşturalım: “28 Şubat kararları
nın gereği” dedi sayın Başba
kan. Ben de düşündüm, 28 Şu
bat kararlarının gereği ne olabi
lir? MGK toplanmış, bir dizi ka
rarlar almış, bu da onun gereği 

olmuş. 40 ay önce alınmış 
bazı kararlar hüküm ete 
tavsiye edilm iş. Evvela 

Anayasal bir kurum olan 
MGK'nın asıl görevi 
devletin iç ve dış gü
venlikleri konusunda
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toplantısında ne konuşulacağı açıklanıyor, son za
manlarda. Şimdi, bazı kaymakam ve valiler bulun
dukları görevde işleri yanlış yürütüyorlarsa, Cum
huriyete, kanunlarına, ilkelerine aykırı hareket edi
yorlarsa bunlar hakkında İçişleri Bakanlığı’nca ge
reken yapılır. Bunları MGK’ya götürmek için sebep 
yok ortada. MGK’nın böyle bir karar alıp hüküme
te sen yapacaksın diye dikte etme yetkisi 
var mı? MGK herkesi yöneten ve herşeyi 
yönlendiren bir kurum olarak gösteriliyor.

Geçenlerde başbakan yardımcısı Me- 
suz Yılmaz bu konuda bir gazeteciyle ko
nuşurken birşey dedi. "Laiklikle irtica as
kerin görevidir. Bunlara asker karışır. ” Bu
nu okudum ve hayret ettim. Eğer, laikliğe 
karşı tavırlar varsa hükümet bunu elinde
ki mekanizmaları harekete geçirerek ön
lemek zorundadır. Eğer irtica diye bir teh
like varsa ve bu devleti tehdit edecek bir 
unsur ise, gene hükümet bunun çaresini 
bulmak zorundadır. Başbakan yardımcısı,
"bu işlerle asker ilgilenir" dedi. İşin içinden 
sıyrıldı ve askerle sivili karşı karşıya bı
raktı.

Şimdi, MGK’nın görevlerini abartma
mak lazım. Anayasaya uyacak olursak, 
hükümete tavsiye kararı alır; hükümetin 
görevi bunu öncelikle ele almaktır, önce
likle uygulamak değil. Anayasada hükü
met MGK kararlarını hemen uygular diye 
bir kaide yok. Geçmiş dönemde bunlar 
tartışılırken MGK’nın eski genel sekreter
leri açıklama yaptılar: Bizim kararımızı 6 
defa hükümet uygulamadı dediler. Demek 
ki hükümet uygular ya da uygulamaz.
Çünkü sorumluluk hükümete aittir. MGK 
bir karar alıp hükümet uygulamazsa, eğer 
devlet bundan zarar görürse, zarar veren
ler bunun hesabını verir. Dolayısıyla bu 
bir sığınmadır. Yani bu hükümetin kendi 
isteğini gerçekleştirmek için bu meseleyi 
askerlere, MGK’ya atarak oraya sığın
maktır.

Ş imdi son olayda çok enteresan 
tartışmalar oldu: Çok satan bazı medya 
Cumhurbaşkanı üzerinde baskı kurdu ve

ve Cumhurbaşkanı adeta "devlet düşmanlarını ko
ruyan” -başbakanın tabiriyle- "onları yüreklendi
ren” bir konuma düşürüldü. Buna kimsenin hakkı 
yok. Bazı köşe yazarları "Ahmet Amca", “Ahmet 
Bey” diye Cumhurbaşkanı hakkında yazı yazdılar. 
Cumhurbaşkanı devlet ve milleti temsil eden en 
üst noktada bir isim. Diyor ki Cumhurbaşkanı: Be-

SVIustafa Başoğiu’nun Başbakan’a Mektubu

“üüslümanlardan Samimiyet

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Genel Başkanı, Türk-İş 
Başkanlar Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı eski Başda
nışmanı Mustafa Başoğlu, Başbakana Bülent Ecevil’e bir 
mektup göndererek, insanların samimi olııp olmadıkları
nın nasıl tespit edileceğini ve bu durumda olanlara Sami
miyet Belgesi verilip verilmeyeceğini sordu.
Başoğlu’nun mektubu şöyle:

"Kanun Hükmünde Kararname'nin uygulanmasına ilişkin soru
ya karşı, "Samimi ve dinine bağlı Müslümanların hiçbir kaygı duy
masına gerek yoktur. Türkiye, inanç özgürlüğünün en iyi yaşandığı 
bir ülkedir" karşılığını vermişsiniz.

"Samimi ve dinine bağlı Müslüman" değerlendirmenizi içime 
sindiremediğim için, endişelerimi zat-ı alinize sunmak istiyorum.

“Samimi” ve "dinine bağlı" bir kamu görevlisi hangi ölçülere gö
re tespit edilecektir? Onun hakkında karar verecek olan üst ma
kam, neyi esas alacak, "samimi olmadığı" kararına karşı nasıl ve 
kime itiraz edecekler? Yakın amirinin yapacağı değerlendirmeye, 
üst amiri katılmadığı takdirde sorun nasıl çözümlenecek?

Zat-ı alinizin bu değerlendirmeyi iyi niyetle yaptığından endişe 
duymuyorum ama, ölçüleri belli olmayan samimiyeti belirleme, bir
çok kamu görevlisinin cezalandırılmasına yolaçabilir.

Sayın Başbakanım,
Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, bir insanın İslami inanç 

açısından samimi olup olmadığını sadece; her şeyi bilen ve her in
sana şah damarından daha yakın olan Yüce Allah bilir. Kulların bu 
konuda birbirlerinin samimiyetlerini ölçüp, değerlendirmeleri, yanıl
tıcı olabilir.

Bu açıklamanızdan anlaşılmaktadır ki, kamu görevlilerinin 
Müslümanlık dereceleri ve dine bağlılıkları, ölçü olarak alınmakta
dır. Bu anlayışın çok sakıncalı olduğu kanaatindeyim.

Yüksek malumlarınız olduğu üzere, özellikle son yıllarda isiam 
Dini ile ilgili olarak değişik değerlendirmeler yapılmaktadır.

Bunlar özellikle, "Ilımlı İslam, Siyasi İslâm, Şeriatçı Islâm, De
mokrasi ile Uyuşan İslam, Demokrasiye Karşı olan İslam, Cumhu
riyet ve İlkeleriyle uyum sağlayan İslam; Cumhuriyete, niteliklerine,
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nim önüme getirdiğiniz kararname anayasaya ay
kırı. Nasıl aykırı? Çünkü Anayasa kamu görevlile
rinin özlük haklarının kanunla korunacağını söylü
yor. Cumhurbaşkanının söylediği, “bu kanunla dü
zenlenecek bir konudur. Ben bunu kararname ile 
yapamam.”. Cumhurbaşkanı şayet kararnameyi 
imzalasaydı evvela kendi yeminine ters düşmüş

Belgesi İsteyecek misiniz?”

laikliğe, Atatürk ilkelerine uymayan İslam" olarak tanımlanmakta
dır. Ayrıca, Müslümanlar, "dinci, köktendinci, hoşgörülü, katı 
tutumlu, yobaz, bağnaz, militan vb.” sıfatlarla tanıtılmaktadır.

Son zamanlarda ülkemizde "İslam’da reform" yapılması ge
rektiği; Batı aleminde ancak, dinde reform yaptıktan sonra ilerle
me ve yükselme başladığı, kalkınmasını tamamladığı, diğer alan
larda gelişme gösterdiği gerekçe olarak ortaya konulmaktadır.

İslam dini, ilerlemeyi, çalışmayı, yükselmeyi ve sosyal ada
leti hiçbir şekilde yasaklamadığına göre, "ancak reform yapar
sak, ilerleme yaparız" düşüncesi, hiçbir şekilde İslam ile bağ
daştırılmaz. Bazı kimselerin kendine göre din arayışı içerisinde 
olmaları sebebiyle, İslam dinini onlara göre tatbik edecek şekilde 
değiştirmeyi düşünmek bile akıldışıdır. Din kişiye uymaz, kişi di
ne uymak zorundadır.

Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah doğrudan kul (insan)a hita- 
p etmektedir. Bu aynı zamanda Allah’ın, yarattıkları arasında, in
sana en üstün değeri verdiğinin göstergesidir.

İslam dini tebliğ edildiğinden beri, daima düşmanları olagel
miştir. Bugün de bu düşüncenin taraftarı ve savunucuları vardır. 
Buna karşı İslam, “dinde zorlama’’ yerine "gönüllülüğü" üstün 
tutmaktadır, Dileyen inanır, dileyen inanmaz, dileyen Kur'an’ın 
hükümlerine uyar, dileyen uymaz. Sonuçta yaptıklarından dolayı 
Allah'a karşı sorumludur.

Sayın Başbakanım,
Müslümanları, değişik sıfatlarla nitelemek, İslam’a yeni bir 

şekil vermek, bir Müslüman olarak beni rahatsız etmektedir. Zat- 
ı alinizin samimi ve dindar Müslümanların KHK'dan zarar görme
yeceği değerlendirmesi, samimi ve dindar olmayanların zarar 
göreceği gibi bir sonucu çağrıştırmaktadır.

Böyle bir anlayış korkarım, kamu hizmetine talip olacaklarla, 
halen kamu hizmeti gören Müslümanlardan Samimiyet Belgesi 
istenmesi sonucunu doğurabilir.

Bana göre maksadı aşan biçimde değerlendirilme ihtimali 
olan "Samimiyet" tanımının açıklığa kavuşturulması ve kişinin 
inancının bir başka kişi tarafından değerlendirilemeyeceği kuralı
nı esas kabul etmek gerekmektedir."

olacaktı.

H. Erdem: Bu kararname ile bir ihbar, jurnal 
döneminin başlayacağı söyleniyor. 1950'de Mc 
Charty’nin komünist avına çıktığı bir tasfiye döne
mi. Acaba Türkiye'de böyle bir dönem mi getir
mek istiyorlar? Bir de bizde 1402'likler var, cidden 

o zaman da müthiş manada insanlar kıyı
ma uğramışlar. Acaba öyle bir dönem mi 
özleniyor?

M. Başoğlu: Tabi hepimizin aklına ge
liyor. Öyle de olabilir. Evvela şu olabilir; siz 
eğer önümüzdekini kıskanıyorsanız ve 
kendi önünüzü açmak istiyorsanız, yapa
cağınız çok kolay; “bu irticacıdır” demek 
kalıyor. Ya da “bu bölücüdür” demek "bu 
cumhuriyet karşıtı” demek... Dolayısı ile 
bunlardan her hangi birisini kullanabilir, 
önünüzdeki rakip saydığınız kişiyi şikayet 
edebilirsiniz. Şimdi bakın ne olur; devletin 
savcıları, devletin hakimleri, devletin vali
leri, devletin kaymakamları, devletin müs
teşarları, genel müdürleri, daire başkanla- 
rı, şube başkanları herkes bir korku içeri
sine atılır. Acaba yarın benim hakkımda 
da bir suçlama olacak mı endişesi insan
ları ürkütür. Kimse eline kalemi almaz. Ve
ya kimse rahat görev yapamaz.

Diyelim ki her insan dininin gereği na
maz kılıyorsa, oruç tutuyorsa, “ irticacı” 
denecek. İrtica’yı hep İslam’ın içinden çı
karmaya çalışıyorlar. Son olarak DSP ge
nel başkan yardımcısı Rahşan hanımın 
kızlara söylediği: "Efendim, siz bugün bir 
başörtüsüne bakmayın ileride bu sizi irtica 
tuzağına düşerecektir!”diyor. Dolayısıyla 
İslam’ın içerisinden irtica çıkartma gayre
tindedir. Bu İslam'a iftiradır. Çünkü İslam 
ilticaya karşı, gericiliğe karşı, haksızlığa, 
adaletsizliğe karşı; öyle bir düzeni yıkmak 
için gönderilmiştir. Dini gönderen Allah’tır. 
Hiç kimse Allah’ı bilgisizlik ve kullarını bir
birine düşürecek din göndermekle suçla
yamaz. İslam ’ı irtica üreten, kötülükler 
üreten, insanları birbirine düşüren bir din
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gibi göstermek kimsenin hakkı değil, bu İslam’a if
tiradır. Mesela komünizm ’i geri getirmek iseyenler 
irticacılardır. İrtica eğer bulunduğunuz noktadan 
geriye gitmekse; şimdiye kadar bizim milletimizin 
arasında geriye gidelim, padişahları geri getirelim, 
halifeyi geri getirelim, giyimi kuşamı değiştirelim, 
diyenin olduğunu zannetmiyorum. Efendim parti
leri kaldıralım, demokrasiyi kaldıralım, Cumhuriye
ti kaldıralım, yerine tek adam hakimiyeti getirelim 
diyene de rastlamadım.

Şimdi kararnameyi Türkiye’nin gündemine ge
tiren ler ne bekliyorlar? Benim kanaatim  şu: 
Aslında işler düzgün gitmiyor. Ekonomi tıkandı. En 
çok olumlu rey veren Dünya Bankası krediyi don
durdu. Japon Merkez Bankası "yok arkadaş, siz 
bu işi yapamadınız”, krediyi dondurdu. IMF'nin ne 
diyeceği belli değil. Ekonomik işler iyi değil, her- 
gün işsizlik artıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik 
her zamankinden daha fazla oldu. Hayat pahalılı
ğı düştü, enflasyon düştü diye birşey yok. Çünkü 
insanlar para haracayarak geçiniyor ve geçinemi
yoruz.

Faizler düştü falan gibi görüntü verildi. Keşke 
düşsün, ama baktığımız zaman, bizim işçilerimiz 
az zam alsın diye bize baskılar yapılıyor. Öbür 
tarftan bir bakıyorsunuz bankaların kârları eski dö
neme göre bir kaç kat katlanmış.

Birçok vurgunlar, soygunlar oluyor... Bunlar 
tartışılmıyor. Türkiye bunları tartışmıyor.

Enteresan şeyler oluyor. İşte bir takım operas
yonlar yapılıyor. Ne yazık ki bu operasyponların 
içerisine karışan yeminli mali müşavirler var. Ne 
yazık ki bazı hakimler var. Bazı üst düzey bürok
rat, yöneticiler var. Bazı valiler var. Böyle bir rüya 
alemi gidiyor.

Bakın bu konuda çok önemli bir şey daha söy
lemek istiyorum: Hükümet aslında başından itiba
ren anayasayla ilgili olumsuz bir tavır içerisinde.

Aslında, kamu görevlilerine ait disiplinle ilgili 
konularda kanun hükmünde kararname düzenle
me, yapma yetkisi hükümete verilmemiştir. Kamu 
görevlisi arasında ücretlerin düzeltilmesi var. 
Boşalan kadrolara ait yapılacak muameleler var. 
Ama kamu görevlilerinin disiplininin şöyle ya da 
böyle olmasıyla ilgili hükümetin bu konularda dü
zenleme yapma yetkisi yok. Onu isteyenler, de

mek ki daha işin başında kanun gücünde karar
nameyle memurların özlük haklarının düzenlene
meyeceğini biliyorlar. Öyle bir yetki talep etmemiş
ler. Peki siz almadığınız yetkiyi nasıl kullanacaksı
nız? Her halde şöyle düşünmüşlerdir. Nasılsa 
Cumhurbaşkanı’nı biz getirdik. Getiririz o da imza
lar, diye düşünmüşler herhalde. Ama Cumhurbaş
kanı imzalamadı. Çok iyi birşey yaptı. Şimdi bura
da şuna dikkat etmek lazım gelir. Meclis açıldıktan 
sonra, kanun gücünde kararnamenin içeriği eğer 
böyle kanunlaşırsa, felaket olur; yani kamu görev
lileri sürekli korku içerisinde “acaba ben de yarın 
irticacılardan sayılır mıyım? Acaba bende yarın 
bölücü damgası yer miyim? Acaba bende yarın 
Cumhuriyet düşmanı diye nitelendirilir miyim?’’ en
dişesinden kendini kurtaramaz. Onun için bunun 
içeriğine çok dikkat etmek lazım. Bana göre Cum
hurbaşkanının yeni bir görevi başlıyor.

Bugüne kadar sayın Cum hurbaşkanı işin 
teknik yönüne itiraz etti. Bundan sonra önüne böy
le bir kanun gelirse özüne de itiraz etmek lazımdır.

H. Erdem: Yani Anayasa’ya, insan haklarına, 
demokrasiye uygunluğuna bakarak değerlendir
mek lazım...

M. Başoğlu: Yani kamu görevlilerinin, amirle
rinin böyle ucu bucağı belli olmayan suçlamalarla 
onları görevlerinden atabilme yetkisi üzerinde dur
malıdır. Kanunlara bağlanmışız zaten. Memurların 
diğer çalışanlarla göre daha rahat çalışabilmeleri 
için onlara iş güvencesi teminatı verilmiştir. Yani 
rastgele işten atamıyorsunuz. Eğer böyle bir kor
kusu olursa memur görevini kolayca yapamaz. 
Şimdi böyle memuru rahat görevinden atma yetki
sini verdiğiniz zaman bütün memurlar devletin 
memuru olmaktan çıkar. Siyasilerin memuru hali
ne gelir. Bu da devleti felceder. Şimdi böyle bir 
ortama gidiyoruz. Neyin peşinden koşuyorlar, ben 
anlamıyorum. İnsanları böyle olmaz şeylerle meş
gul edip ana sorunları gözden ertelemeye çalışı
yorlar. Şimdi böyle bir tehlikesi var Türkiye’nin; 
bundan kendimizi kurtarmak zorundayız.

H. Erdem: Efendim, bize değerli görüşlerinizi 
açıkladığınız için teşekkür ediyoruz.
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Hukukçular Demeği Başkanı 
Av. Hüsnü Tuna’nın KHK ile İlgili Değerlendirmesi:

“Keyfîliğe Kılıf Aranıyor”

• Anayasa’da belirtilen 
genel ilkeler doğrultusunda 
memurlar ve diğer kamu 
görevlilerinin disiplin ko
nularında değişik yasalar 
bulunmaktadır. Bunlardan 
en önde geleni 657 Sayılı 
Devlet Memurları Yasası 
olup, 124. Md.sinde “Dev
let memurlarının hangi fiil
lerinin varlığı halinde ne ile 
cezalandırılacağı” düzen
lenmiştir.

124. Md.nin (E) fıkra
sında devlet memurluğun
dan çıkarılmayı gerektiren 
haller 11 bent halinde sayılmıştır. Bu fiillerden bi
risini işlediği tesbit edilen memur hakkında “dev
let memurluğundan çıkarılma cezası” verilebil
mektedir. Dolayısı ile kanunla verilmiş bir yetki 
varkan aynı konuda “Kanun Hükmünde Kararna
me” çıkarmak anlamsızdır.

Her ne kadar 124/E. Maddesinde “Memurluk
tan Çıkarma” yetkisi verilmiş ise de bu yetki kural
lara bağlanmıştır. Devlet memurları yasanın 130. 
Md.sinde savunması alınmadan disiplin cezası ve
rilmeyeceği şart koşulmuş, memurluktan çıkarma 
kararını verecek olan yüksek disiplin kuruluna da 
tanık dinlemekten,.bilirkişi dinlemeye kadar... bir 
kısım sorumluluklar yüklenmiştir. Kanunun ön
gördüğü bu usûle riayet edilmemesi halinde veri
len cezada sakatlık oluşmaktadır. Bu itibarla KHK

ile kanunun gerektirdiği 
“savunma hakkı, delil sun
ma hakkı” gibi haklar ber
taraf edilmek istenmiştir.

• Genel hukuk ilkelerine 
göre “Suçluluğu sabit olana 
kadar sanık “suçsuz” oldu
ğu” gibi Anayasa gereğince 
yasalarca suç sayılmamış bir 
fiilden dolayı ceza verileme
yeceği açıktır.

KHK ile yeni suç ihdası
na imkan verilmektedir. Bu 
görev de iki müfettişe veril
mektedir. Müfettişler idare
nin has elemanı olduğuna 

göre idarenin telkinleri rapora dönüşecek, dolayısı 
ile en temel insan hakkı olan “Savunma hakkı” ve 
benzeri hakları bertaraf edilerek insan hakları ihlal 
edilecektir. Nitekim bu konuda aklı selim sahibi 
herkesin taşıdığı endişenin haklılığı, uygulamaya 
konulmuş durumlar açısından da doğrulanmakta- 
dır. Örneğin 15-20 senedir başörtülü olarak görev 
yapmış bir öğretmen hakkında son günlerde iki 
müfettişin hazırladığı raporlarda; “... Başörtülü 
derslere girmekte ısrar ederek; kurumun huzur, 
sükun ve çalışma düzenini bozduğu...” şeklinde 
belirtilen kanaatler sonucu memurluktan çıkarma 
cezası verilmektedir.

15 yıllık memuriyet hayatında hiç bir disiplin 
cezası almayan memurun, yoruma dayalı suç isna
dı ile görevine son verilmesi büyük bir insanhakkı
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TUNA Keyfîliğe Kılıf Aranıyor

ihlalidir. KHK, keyfiliğe kılıf bulmayı amaçlamak
tadır. Nitekim son birkaç yıldır insanımıza dayatı
lan herşey genel hukuk ilkesine aykırı da olsa bir 
kurala dayandırılmak istenmesi bunun delilidir. 
Ayrıca yargının siyasallaştığı, hukuka uygun dav
ranmak isteyen yargıçların da tayin, sürgün, soruş
turma tehdidi altında bulunduğu bir yargı siste
minde de yargıya başvurmanın çok anlamlı olma
dığı bilinmektedir. Bu nedenle KHK’den sonra da
va açma isteğinin de yok olması kaçınılmazdır. 
İdare; KHK ile memuru mağdur edecek yargı üze
rindeki baskısı ile de yargıya başvuranların talebi
ni sonuçsuz bırakacaktır. Dolayısı ile bunun bir 
hukuk devleti uygulaması değil, baskıcı, totaliter 
bir yönetim anlayışını göstereceği şüphesizdir.

• KHK ile getirilmek istenen Dahiliye Memur
ları Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ve Hakim ve Savcılar Kanunundaki değişiklerin, 
içeriği itibariyle “dindarlan” hedef aldığı görül
mekledir. Taraflı iki kişinin yorumu ile hemen 
devlet memurluğundan atma anlayışı yasa ile tanı
nan birkaç haftalık soruşturma süresine dahi ta
hammül edilmediğini göstermektedir.

• Anılan Kararnamece çalışma hakkı da orta
dan kaldırılmaktadır. Söz konusu kararname gere
ğince görevine son verilen kişinin kamu kurum ve

kuruluşları, yerel yönetimler ve bunların %5’inden 
fazlasına sahip olan kurumlarda çalıştırılmayacağı 
yasağı getirilmesi, çalışma hakkının yok edilmesi bir 
yana, o kişinin bir vatandaş değil, bir düşman ferdi 
olarak görülmesi anlamına gelmektedir. Bu yasaklar 
kararnamenin kaynağının da hükümet değil, BÇG 
gibi yasa dışı unsurlar olduğunu göstermektedir.

• Kuvvetler ayrılığı, iyi işleyen bir demokraside 
görülebilir. Bugün ise bütün güçler toplumu yö
netme, yönlendirme hakkını kendinde görenlerin 
elinde toplanmış bulunmaktadır. Zira hiç bir güç ve 
kişiden emir almaması gereken yargı aba altından 
gösterilen sopalarla idarenin emrine girmiş, dolayısı 
ile suçlayan idare, yargılayan ve cezalandıran da 
idare olmuştur. En son kararname krizinde de; yü
rütme erkinin başı olan Sayın Cumhurbaşkanına 
yönelik tehdit dolu ifadeleri ve baskıları toplum 
bizzat müşahede etmiştir. Bu durumda kuvvetler 
ayrılığından bahsetmek mümkün değildir.

• KHK her ne kadar Cumhurbaşkanınca imza
lanmasa bile çoktan uygulamaya konulmuştur. 
Haksızlığa ve keyfiliğe karşı çıkan herkes, bu uygu
lamalara karşı sesini yükseltmelidir. Hukukçular 
Derneği ve mensupları olarak tüm insan hakkı ih
lallerine karşı bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da duyarlı olmaya devam edeceğiz. ■
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KHK Krizi Günlüğü

Abdullah Yasar/

Kararname Bilmecesi

T ürkiye’de politik gündem değişken olan hava 
durumu gibi, bir açıyor bir kapanıyor. AB 
yolunda, İnsan Haklan konusunda yeni atı- 

lımlar beklenirken gündeme yeni bir tartışma düştü: 
KHK. Bu nedenle geçtiğimiz ayın en önemli gündem 
maddesi KHK olarak bilinen ve “irticai ve bölücü fa
aliyetlere” karıştığı iddia/tespit edilen memurların iş
ten atılmalarını kolaylaştıran kararname idi. Karar
namenin varlığı önce hükümet kanadı tarafından ka
bul edilmedi. Hatta Başbakan “haberim yok” diyerek 
kararnamenin varlığını kabul etmedi. İçişleri Bakanı 
Saadettin Tantan da “bizim böyle bir hazırlığımız 
yok” diyerek kararnameyi sahiplenmedi. (Akit 26. 7. 
2000) Yani tam bir “Kararname bilmecesi” yaşandı..

Oysa aynı habere göre elden ele dolaşan bir belge 
böyle bir hazırlığın olduğunu gösteriyordu ve bu bel
geye göre “ iki ayrı müfettiş tarafından verilen rapor
lar ve muhtelif gizli sicil raporları ile teeytit edilen 
memurların, haklarında cezai işlem yapılıp yapılma
dığına bakılmaksızın meslekten çıkarılması öngörü
lüyordu”.

Önceleri kararnameden haberlerinin olmadığım 
söyleyen bazı bakanlar daha sonra bu kararnamenin 
içeriğine karşı olduklarım alt perdeden de olsa ses
lendirmeye başladılar. Akit’ten Serdar Arseven 28 
Temmuz tarihli yazısını bu konuya ayırmıştı: “Eski 
Aııap Milletvekili Hayrettin Uzun, Plan ve Bütçe Ko- 
misyonu’nun bir toplantısına katılan bakana hitap 
ederken, “Sayın bakan, sizi çok iyi anlıyorum. Türki
ye’de bakanların hükmi şahsiyetleri var ama fikri

şahsiyetleri yok” diyordu. Valisinden en alt kademe- 
sindekine kadar, bütün memurların yargısız kıyımla 
karşı karşıya kalmasına sebep olacak kararnameye 
imza atan bakanların açıklamaları, Hayrettin Uzu- 
n’un bu tespitini doğrulamakta... İlk günlerde “habe
rimiz yok”, “bize intikal etmedi” filan diyerek mesele
yi uyutmaya çalışan bakanlar, şimdi “imzaladığımız 
kararnameye biz de karşıyız” garabetindeler”.

Zaman Gazetesi (27. 7. 2000) “Bu kararname 
tutmaz” diye başlık atarken Mesut Yılmaz’ın sözleri
ne de yer verdi: “Memura yargısız ihraç kararnamesi 
Anap lideri Yılmaz’ı kızdırdı: Biz hukukun üstünlü
ğü derken, bu tasarı AB yolunda Türkiye’ye zarar ve
rir. ”

Hürriyet gazetesinden Muharrem Saı ıkaya da 27 
Temmuz 2000 tarihli yazısında benzer bir üslup kul
lanıyordu: “Birçok bakanın KHK hakkında bilgisi 
yok. Hatta, geçen hafta içinde Cumhurbaşkanlığına 
sevk edilen KHK’nın altına imza attıklarını dahi bil
mediklerini (...) gizleme gereği duymuyorlar... Aslın
da KHK’lar irtica ve bölücülükle mücadeleyi hedefli
yor. Ancak KHK’ların tüıkçesine vc kapsamına bakıl
dığında, mesele bu boyutu aşıp daha geniş bir kapsa
ma oturuyor... Başbakanlığın değişik birimlerinde 
bugüne kadar il ticaya karşı yılmaz mücadele veren 
kamu çalışanları da KHK dan rahatsız. Nedeni, Tür
kiye’de disiplin kurullarının çalışma biçimleri. Mü
fettişlerin, teftiş kurullarının ve amirlerin emir kulu 
gibi çalıştığı göz önüne alındığında, bakanın istediği 
kişiyi memuriyetten attırabileceğini söylemek olası... 
Kötü niyetli 1402’lik sorununun yarattığı tahribatın 
izleri hala hafızalardaki tazeliğini korurken, buna
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benzer bir uygulamanın bürokrasiye getireceği ma
liyeti de hesaba katmak gerekiyor.”

KHK: Keyii Uygulama ve 
Parlamentoya By-Pas

KESK de keyfi uygulamalardan duyduğu kaygıyı 
Cumhurbaşkanına çektiği faksta dile getiriyordu: 
“ ...özetle, kararname keyfi uygulamaların yolunu 
açarak, çalışanları her an işten atılabilecekleri kaygısı 
içinde yaşamaya itecektir. Kararname ile çalışma ba
rışı bozulacaktır.”

Star gazetesi de (29. 7. 2000) olayın bu boyutuna 
dikkat çekiyordu: “Memurların yargı kararma gerek 
kalmadan görevden alınmasına ilişkin yapılan dü
zenleme başkent kulislerini karıştırdı. İlk önce kanun 
hükmünde kararnameye imza koyan bakanlar böyle 
bir düzenlemeden haberimiz yok şeklinde demeçler 
verdiler. Ancak bakanların haberimiz yok dedikleri 
KHK’nın imzalan tamamlandı ve Cumhurbaşkanı 
A.Necdet Sezer’e sunuldu.” Aynı haberde iktidar par
tilerinin içinde hala tasarıya açıkça karşı çıkanlardan 
Anap milletvekili ve Anayasa komisyonu başkam Er- 
tuğrul Yalçın bayır’ın düşüncelerine de yer veriyordu. 
“Hükümetin meclisten aldığı yetki yasası kapsamın
da böyle bir düzenlemenin olmadığını” belirten Yal- 
çınbayır “parlamento göz göre göre hükümet tarafın
dan by-pas ediliyor. Anayasa Mahkemesine dava açıl
dığı zaman ilk imzayı koyacağım” dedi.”

Sağlık- iş Başkanı Mustafa Başoğlu ise KHK nın 
farklı bir yönüne dikkat çekti “...Bu kararname cum

hurbaşkanı 
tarafından 
yürür lüğe 
kon ulduğu 
takdirde ka
mu görevli
leri bazı id
dialarla suç
lanıp görev
lerinden atı- 
1 a c a k 1 a r . 
Bunların da
ha sonra 
mahkemeye 
müracaat et

melerinin, idare tarafından düzenlenecek tutanaklar 
açısından fazla bir değeri olacağım sanmıyorum. Bu 
önce idam edip sonra yargılama anlayışına dayan
maktadır.” (1 Ağustos 2000- Zaman) Bu kaygılar İk
tidar partileri tarafından yatış tırılın aya çalışıldı.

Bu arada hükümetin tavrı da değişti. Kararname
den haberi olmayan başbakan KHK’nın varlığını ka
bul ettiği gibi savunmaya da başladı. Bu değişime 
Akit (30.7.2000) dikkat çekiyordu: “Türkiye bir haf
ta içinde üç Ecevit seyretti. Başbakan Memur Kıyım 
Kararnamesi için ; önce ‘haberim yok’ dedi. Sonra 
‘kararnameden haberim var, ama bu yargısız infaz 
değil’ dedi. Dün ise kararnamenin; sanık konumun
daki memurlar hakkında yargı henüz karar verme
den memuriyetten atılmaları amacıyla, yani ‘yargısız 
infaz’ için hazırlandığını kabul etti.”

KHK’ya Tepkiler

Kararnameye muhalefet partileri, sendikalar ve sivil 
toplum kuruluşları ise sert tepki gösterdiler. Kamil
sen, Memur- sen, KESK başkanları ilk günden itiba
ren yaptıkları açıklamalarla KHK ya karşı çıkarken 
sendikalar yaptıkları çeşitli eylemlerle bu kararname
ye karşı tavırlarım ortaya koydular.

Hükümet ise “bu kararname 28 Şubat 1997’de 
düzenlenen MGK’da alman bir karardı” diyerek ka
rarnameyi savunuyordu. Başbakanlıktan yapılan 
açıklamalarda “Teröre bulaşmış, cinayet işlemiş me
murları bile atamıyoruz. Üstelik maaş ödüyoruz” de
niyordu ve 30 ağustos tarihli Sabah, Milliyet ve Hür
riyet gazeteleri bunu manşetten duyurdular. Sabah 
“Katile bile maaş ödüyoruz”, Hürriyet “Devletten ka
tiller bile maaş alıyor”, Milliyet ise “Müthiş açıklama 
- Başbakanlık: Hizbullahcı memurlar hala devletten 
maaş alıyorlar” manşetleri ile hükümete/KHK’ya 
olan desteklerini ortaya koydular. (Tabi çoğu köşe ya
zarları, yazıları ile manşetlere yine ters düştüler.)

Disiplinsiz veya suçlu memurların disiplin ceza
ları ile de memurluktan atabileceği tezine karşı hü
kümet bu maddelerin zayıf kaldığını iddia ediyordu. 
Gerçekten bir memurun görevden alınması bu kadar 
zor mu? A. Taşgetiren “Acaba bir yerlerden telefon 
mu geldi?” (31.8. 2000 - Yeni Şafak) başlıklı yazısın
da buna cevap veriyordu: “Başbakanlığın açıklaması, 
tam bir çarpıtma ürünü idi. Bunu, azıcık hukuk has
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sasiyeti, azıcık medya sorumluluğu olan görürdü. 
Türkiye, böyle bir kanun - kararname çıkmadan bi
le, mevcut yasalar çarpıtılarak, hatta yer yer yargının 
olağanüstü dönemlere ilişkin, siyasal mantığı devre
ye sokularak, layım gerçekleştiğine sık sık tanık olu
nan bir ülkeydi. Başörtüsü sebebiyle meslekten ihraç 
edilen yüzlerce bayan kamu görevlisi var. Bunlar 
normal şartlarda sadece uyarma cezaları ile cezalan
dırılmaları gerekirken, suçta ısrar ederek disiplinsiz
lik suçu işledikleri gerekçesiyle kapı önüne kondular. 
Üstelik Danıştay da onayladı bu kararlan”.

Zaman gazetesinde koıııı ile ilgili olarak çıkan 
haberde ise “Katil aramaya gerek yok. Devletten atı
lamayan katiller memurun ihraç kararnamesinin ge
rekçesi olurken, yürürlükteki mevzuatlara göre ami
re itaatsizlik bile memurun atılması için yetiyor.”(l 
Ağustos 2000, Zaman ) deniyordu.

Enis Berbeıoğlu ise bir gazetenin katile bile maaş 
ödüyoruz manşetini görünce Susurluk’la ilgili bir ge
lişme var sanmıştı ve 'Katile maaş başlığı ile YeşiPi mi 
kast ettiniz?’ diye soruyordu.

Ancak hükümet tüm kamuoyu baskılarım gözar- 
dı ederek kararnameyi Cumhurbaşkanına gönderdi. 
Hükümetin değişen tavrı ile birlikte değişen bir kı
sım medya da Cumhurbaşkam’na karşı tavrını sert
leştirmeye başladı.

Cumhurbaşkanı ise KHK’yı imzalamadan geri 
gönderdi. Sezer, iadenin nedenini açıklarken; “ bu
nun nedeni, koruyup kollamaya ant içtiğim ‘Hukuk 
Devleti’ ilkesi konusundaki duyarlılığımdır” dedi. Bu 
iadenin hemen ardından Hükümet KHK’yı aynen ia
de kararı aldı. Neden çıktığı tam anlaşılamayan ran
devu krizi ise çabuk aşıldı. Ancak Cumhurbaşkanı
nın geri gönderilen kararnameyi imzalamaya niyetli

olmadığı rivayetleri 
dolaşmaya başladı 
bile. Radikal’in 17 
Ağustos tarihli man
şeti de bunu yansıtı
yordu: “ İm-za-la-
mam.”

İsmet Berkan (
Papatya Falı- 17 
ağustos 2000- Radi
kal) Cumhurbaşka- 
nı’nın imzalamama 
sebebi hakkında “kı
sacası kararnamenin 
içeriği değil. Sezer’i 
sıkan, şekil şartlarındaki eksiklikler.” diyordu.

Bu arada KHK’nın geri dönmesi 28 Şubat tartış
malarını yeniden başlattı. Hükümet kararnamenin 
28 Şubat kararları arasında olduğunu söyleyerek sa
vunurken kararnamenin geri dönmesi “28 Şubat bit
ti mi” tartışmasını başlattı.

Nihayet beklenen oldu ve 21 Ağustos tarihinde 
Cumhurbaşkanı KHK‘yı ikinci kez geri çevirdi. (Ge
rekçelerini Ümran ek’te okuyabilirsiniz)

Kıyım tehdidi altındaki memurların kaygısını 
paylaşarak bir fıkra ile bu konuyu kapatabiliriz:

Bir kadıya iki kişi gelir ve birbirlerine ilişkin şika
yetlerini anlatmaya başlarlar; ama kadı iki tarafı da 
dinlediği halde haksızın kim olduğuna bir türlü ka
rar veremez. Sonunda ikisini birden yere yatırır ve 
sopa attırır ve kendi kendine şöyle der “oh olsun suç
lu kurtulamadı ya.”

Maksat “bağcıyı dövmek”se, eveleyip-gevclemeye 
hiç gerek yok. s

T A Z İY E
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı sayın Muhsin Yazıcıoğlu’nun 

Babası Halit Yazıcıoğlu’nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 
Merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına sabr-ı cemîl dileriz.

'ümran
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İttihatçı Tasfiye Geleneği
ya da

<£Yok Kanun Yap Kanun”

Abdullah Yıldız

Kararname Şaşkınlığı

K amuoyunda “Kıyım Kararnamesi” olarak 
bilinen 12 Temmuz 2000 tarihli Kanun 
Hükmünde Kararname Taslağı, “irticacı” 

ve “bölücü” oldukları iddiası veya şayiasıyla hakla
rında iki müfettiş tarafından rapor düzenlenen 
devlet memurlarının derhal görevlerinden uzak
laştırılmalarını öngörüyor.

Kıyım Kararnamesi, Temmuz sonlarında MGK 
toplantısına tekaddüm eden günlerde (24-25 Tem
muz) ilginç bir şekilde gündeme geldi. Hükümet 
üyeleri, önce böyle bir kararnamenin mevcut ol
madığını açıkladılar. Ertesi günlerde, 26 Temmuz 
tarihli MGK toplantısında sözkonusu kararname 
taslağının tartışıldığı basına yansıdı. Ardından 
Başbakan Ecevit, kararnameden haberi olduğunu, 
fakat Cumhurbaşkanı’na ne zaman sunulduğunu 
bilmediğini söyledi, Mesut Yılmaz da, “Her devlet, 
memuruna bir takım özel sınırlamalar koyar” di
yerek kararnameyi savunmaya geçti. Sonraki gün
lerde Bahçeli de kararnameyi şiddetle savunan de
meçler verdi.

Ne olmuştu da hükümet ortakları, “unuttukla
rı” mahut kararname taslağını bir anda ve eş za
manda hatırlayıvermişlerdi?! 28 Şubat’a yeniden 
gaz mı verilmişti? Kamusen Genel Başkanı Resul 
Alcay’ın söylediği gibi, bir gece yarısı operasyonuy

la boş kağıtlara imza atılmışdı da bu şaşkınlık on
dan mıydı? (27.7.2000, Akit)

28 Şubat’ın Gölgesi

İşin aslına bakılırsa, sözkonusu kıyım kararnamesi 
yeni bir proje değildi. 28 Şubat sürecinde gündeme 
gelen ve kamuoyuna “ İrtica ile Mücadele Yasaları” 
diye takdim edilen kanun tasarıları, bu kez bazı ek
lemelerle birlikte “Kanun Hükmünde Kararname 
Taslağı” olarak hükümetin ve Türkiye’nin günde
mini işgal ediyordu.

Sözkonusu Kanun Hükmünde Kararname 
Taslağı içinde yer alan 657 sayılı Devlet Memurla
rı Kanununun 125. maddesinde değişiklik yapıl
masını öngören Tasarı ile 1700 sayılı Dahiliye Me
murları Kanununun 23. maddesinin değiştirilme
sine ilişkin Tasarı, 23.3.1998 tarihinde Başbakan 
Mesut Yılmaz imzasıyla “ İrtica ile Mücadele Yasa
ları” kapsamında Kanun Tasarısı olarak TBMM 
Başkanlığı’na sunulmuştu. Her iki tasarıda yer 
alan değişiklik önerileri de; yani 657 sayılı Kanu
nun 125. maddesinin (E) bendinin (a) alt bendi ile 
1700 sayılı Kanununun 23. maddesinin değiştiril
mesine ilişkin kanun ya da kanun hükmünde ka
rarname taslakları birbirinin tıpatıp aynı idi. (Krş: 
Umran/ek, 2000/73; A. Yıldız, 28 Şubat Belgeler, 
2000, s. 138-140.)
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Basına yansıyan bilgilere bakılırsa; aynı mealde 
bir kaç Kanun Tasarısı daha Meclis’in gündemine 
sunulmuştu. Anlaşılan o ki, 28 Şubatçı muktedir 
azınlığın irtica paranoyası giderek müzminleşiyor. 
Devlete planlı bir şekilde sızdığı varsayılan “ iç düş
manlar” m ve “vatan hainleri”nin ayıklanıp tasfiye 
edilmesi, Türk siyasetinin “kriz”e girmesine yol 
açıyor ve bir hayat-memat meselesi olarak takdim 
ediliyorsa, bu paranoyadan da öte bir haldir.

Yeni Soğuk Savaş, 
Değişen Nata Konsepti ve İç Düşman

Okuyucularımızın gayet iyi hatırlayacağı üzere, biz 
28 Şubat’ı, 90’lı yıllarda değişen ve Islami yeni teh
dit olarak belirleyen yeni NATO konsepti bağla
mında değerlendirmiş ve süreci ABD güdümlü Ye
ni Soğuk Savaş’ın ulusal versiyonu olarak yorum
lamıştır. Sayın Fehmi Koru, 28 Şubat’ın “en ince 
ayrıntılarına kadar düşünülmüş dış destekli bir dev
let projesi” (Y. Şafak, 25.8.2000) olarak tanımlar
ken sanıyoruz aynı boyutu vurguluyor.

Ikiyüz bin memuru hedef aldığı söylenen “Kı
yım Kararnamesi” ile yeniden gündeme gelen 28 
Şubat ürünü tasfiye planları, sözü edilen Yeni So
ğuk Savaş, yeni NATO konsepti ve "dış destekler
le bir arada düşünüldüğünde; Türkiye’de yaşanan 
siyasal-sosyal kriz ortamının daha da ağırlaşacağı 
söylenebilir. Türkiye’nin iç hesaplaşmalara, tasfiye 
girişimlerine ve gerilimli siyasal miicadelere girdi
ği her dönem ise, bu coğrafya üzerinde emelleri, 
plan ve projeleri olan dış güçler açısından son de
rece elverişli ortam oluşturur. Dolayısıyla, dahili 
krizin “irtica” vb. gibi suni sebepler ihdas edilerek 
tırmandırılmasının arkasındaki “dış destek”leri 
görebilecek basiretli vatanseverlerin uyanık ve dik
katli olmaları gerekir.

Yakın ve uzak tarihimiz, “dış destekli” dahili 
operasyonların başımıza ne gibi badireler açtığını 
gösteren sayısız örneklerle dolu. Yakın tarihimizde 
yapay siyasi sorunlar, mürettep anarşi ve mevhum 
“iç düşman’lar gerekçe gösterilerek yapılan 27 
Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül ihtilallerinin Türki
ye’deki ABD kontrolünü daha da etkin hale getir
diğini kim inkar edebilir? Bu gerçeği bir zamanlar

İttihatçı Tasfiye Geleneği YILDIZ

III. Selim

en sık dile getiren Demirel, Ecevit. ve İsmail Cem 
gibi zevatın Şimdi 28 Şubat politikalarının icracısı 
olmaları ne garip bir tecellidir.

Jön-Türkçü/İttihatçı Tasfiye Geleneği

Sözünü ettiğimiz iç hesaplaşmaların, “dış destekli” 
tasfiye operasyonlarının ve güç odakları arasında
ki iktidar mücadelelerinin başımıza ne gibi badire
ler açtığını, bu ülkeye nelere mal olduğunu gör
mek için biraz daha gerilere uzanmak gerekiyor.

İşin aslına bakılırsa, siyasal tarih, be-tahsis Os- 
manlı tarihi ve Osmanlı öncesi Türk tarihi, çeşitli 
güç merkezlerinin egemenlik mücadelelerinden 
ibarettir. Ancak bir başka tarihi gerçek de şudur ki; 
Tür-İslam devletleri ve Osmanlı devletinde yaşa
nan saltanat kavgaları ve iç çekişmeler, rakip dev
letler tarafından mutlaka değerlendirilmiştir. 
Özellikle Osmanlı devletinin güç kaybına uğradığı
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II. M ahm ut

dönemlerde sıkça görülen dahili hesaplaşmalar ise 
bir yandan içerde tamiri mümkün olmayan derin 
sosyokültürel yaralar açarken, dışta da toprak 
kaybı, siyasal-ekonomik bağımlılığın artması, iti
bar ve güç kaybı ile sonuçlanmıştır.

Bu konuda Jön-Türkçü/îttihatçı sivil-asker eli- 
tin, ham hayallerle iktidarı ele geçirmek ve iktidar
da kalmak uğruna koskoca bir imparatorluğu na
sıl tarihe gömdüklerini hatırlamak, hayli öğretici 
olacaktır kanaatindeyiz.

Lale Devri, Nizam-ı Cedid ve 
“Batılılaşırken Batmak”

Osmanlı devletinin gerileme dönemine gelinceye 
değin yaşanan saltanat kavgaları ve isyanlar ile si
vil-asker elit arasındaki devşirme-yerli cunta reka
beti bir yana bırakılırsa; Lale devrinden başlaya
rak, yönetici azınlığın yukarıdan aşağıya memleke
ti asrileştirme/Batılılaştırma uğruna giriştikleri 
operasyonlar çok pahalıya mal olmuş, meşhur ifa

de ile ülke “batılılaştıkça batmıştır”.
Lâle devrinde “Batılılaşmak”tan saray ve bah

çeleri Frenk usûlü tanzim edip konakları Fransız 
mobilyalarıyla dekore etmeyi, rokoko tarzı çeşme 
yaptırmayı anlayan Osmanlı devlet erkanı helva 
sohbetleri, Çırağan sefaları ve Kağıthâne eğlencele
riyle meşgul olurken, bir süre önce Nemçe ordula
rı karşısında mağlup ve perişan olan Osmanlı or
duları şimdi de Safeviler karşısında çaresiz kalmış
tır. Bütün bu olumsuzluklara bir tepki olarak Pat
rona Halil ayaklanması çıkmış, ardından yeni pa
dişahın (I. Mahmut) Patrona ve adamlarını tasfi
yesi gelmiş, buna karşılık İstanbul’da çıkan Arna
vut isyanı onbeş bin kişinin ölümüyle sonuçlanmış 
ve nihayet bu hengamede kazanılan bazı askeri 
başarılara rağmen 1732 Osmanlı-Safevi sulhü ile 
Tebriz, Hemedan, Kirmanşah, Huveyze ve Luristan 
İran’a bırakılmıştır. (Î.H. Danişmend, İzahlı Os- 
manlı Tarihi Kronolojisi c. 4 s. 18-22.)

“Nizam-ı Cedid” adında yeni “Asâkir-i Şahane” 
ihdasıyla işe başlayan III. Selim ve çevresindeki 
devletlülerin Batılılaşma çabaları da, Lâle devrine 
taş çıkartan Boğaz sefaları, saz, söz ve mehtap 
alemleri, alafranga züppelikleri, bu arada vergi 
zulmü, haksızlık ve yolsuzluktan öteye geçemedi. 
Çıkarları zedelenen yeniçerilerin çıkardığı Kabakçı 
Mustafa isyanı ve ardından isyanı bastıran Alem
dar Mustafa Paşa ile âyânların güç ve iktidarlarını 
güvenceye alma çabaları (Sened-i İttifak) Osmanlı 
Devleti’nin Rusya, İngiltere ve “kadim dost”(!) 
Fransa karşısında aciz kalmasıyla sonuçlandı. Bir 
süre önce Napolyon’un Mısır’ı işgali (1789) üzeri
ne İngiltere ve Rusya’nın yardımını kabul eden Os- 
manlı, şimdi de Rusya-Fransa ittifakı karşısında 
İngiliz korumasına girmek zorunda kalıyordu.

Vak’ay-i Hayriye’den “Vak’ay-i Şerriye”ye

Bu netameli ortamda tahta çıkan II. Mahmut, ön
ce Alemdar’ın gölgesinden kurtulmuş, sonra bir 
yandan zoraki ve şekilci Batılılaşma çabalarını ra
dikal biçimde sürdürürken öbür yandan da Yeni
çerileri ve onların güç ve destek aldığı geniş bir 
sosyo-ekonomik tabanı tasfiyeye yönelmiştir. “ İs
tanbul’un yeniden fethi” olarak değerlendirilen ye
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niçeriliğin tasfiyesi sadece Yeniçeri Ocağı’nın kal
dırılmasından ibaret değildir. Ocakla birlikte, baş
kentte hatırı sayılır bir ekonomik gücü olan Yeni
çeri esnafı ile yeniçerilerin meşrebini belirleyen 
Bektaşilik de saf dışı bırakılmıştır. Bektaşi tarikatı 
yasaklanmış, önde gelen kodamanları idam edil
miş, sayısız kahvehane kapatılmış, altı bin Yeniçeri 
öldürülmüş, yirmi bini de sürülmüştür. (İ.H. Da- 
nişmend, age, c.4, s.l 11, F. Başkaya, Yediyüz, s. 188- 
189)

Ancak iç savaşı andıran böylesine bir tasfiyenin 
zamanlaması ve bu nedenle devletin/milletin başı
na gelen felaketler üzerinde iyi düşünülmelidir. 
Baron Moltke’nin Yeniçerilerin imhasıyla ilgili 
tesbiti ilginçtir: “Garip şey! Halkının yarısının, ken
di yönetimine gizli veya açık ayaklanma halinde ol
duğu ve korkunç bir komşunun ordularının Asya’da 
ve Avrupa da imparatorluğun sınırlarım aşmak üze
re olduğu bir sırada, Osnıanh Sultanı kendi ordusu
nu yok etmekten mutlu oluyordu(Aktaran, F. Baş
kaya, Yediyüz, s. 195)

Osmanlı Sultanı II. Mahmut “Vak’ay-i Hayri
ye” (hayırlı olay) olarak adlandırılan bu tasfiyeye 
sevinedursun; emperyalist aç kurtlar kapıdaydı: 
Yunan isyanını fiilen destekleyen Ingiliz, Fransız ve 
Rus donanması hemen ertesi yıl Navarin’de Os- 
manlı donanmasını batırıyor, sekiz bin askerimiz 
boğulurken 57 gemimiz de denize gömülüyordu. 
(1827) Osmanlı Sultam ordusunu imha ile müfte- 
hir bulunurken Rusya fırsatı kazaya koymuyor ve 
ciddi bir direnişle karşılaşmayan Rus orduları, Bal
kanları tepeleyip Edirne, Kırklareli, Lüleburgaz, 
Tekirdağ, İpsala, hatta Enez’e kadar ilerliyordu; 
doğuda ise Erzurum’u işgal ederek Trabzon’a yö
neliyordu.

Böylece Vak’ay-i Hayriye, kelimenin tam anla
mıyla “Vak’ay-i Şerriye’ye dönüşüyordu. 1829’da 
Rusya’yla imzalanan Edirne Antlaşması ile Yuna
nistan bağımsız oluyor, Tuna ağzı, doğudaki bazı 
kaleler Rusya’ya bırakılıyordu. Fransa da Osman- 
lı’nın bu zayıf anından yararlanıp ertesi yıl Ceza
yir’i işgal ediyordu.(1830)

İşin ilginç tarafı Rus ordularının Rumeli’de 
Edirne, doğuda Erzurum’a kadar memleketi işgal 
altında tuttuğu bir sırada (1829) II. Mahmut, dev

let memurlarını ve ahaliyi fes ve havrani, setre 
pantolon, kaput ve İstanbulin giymekle mükellef 
tutan ünlü Kıyafet Nizamı’m yayınlıyordu. (İ.H. 
Danişmend, a.g.e., c.4, s. 114.)

Zehî gaflet!
Zehî dalalet!
Şimdiki Batıcılarımızın, işlerini-güçlerini bıra

kıp başörtüsüne takmaları o günden bugüne hiç
bir şeyin değişmediğini göstermiyor mu?

Jön-Türkler/İttihatçılar’dan 
Cumhuriyet Elitine

Sultan Abdülaziz’i bir askeri darbe ile tahtından 
indirip (1876) İmparatorluğun dizginlerini elleri
ne almalarına rağmen kısa bir süre içinde II. Ab- 
dülhamit trafından tasfiye edilen, ancak otüzüç yıl 
aradan sonra II. Meşrutiyet’le yeniden Osmanlı si
yaset sahnesinde ağırlıklı rolünü üstlenen Jön- 
Tüıkçü/îttihatçı gelenek, Cumhuriyet tarihi bo
yunca ve bugün geçerliliğini ve etkinliğini sürdü
ren egemen siyasal anlayışı şekillendirmiş olması 
bakımından hayli önem arzediyor: İktidarı ele ge
çirme yöntemleri ve devleti yönetme tekniklerin
den tutun, halka ve dine bakışlarına, batılılaş
ma/çağdaşlaşma anlayışlarına ve muarızlarıyla iliş
kilerine kadar pek çok konuda İttihatçı elitle cum
huriyet eliti arasında şaşırtıcı benzerlikler görürüz:

Mithat Paşa’nın planlayıp Serasker Hüseyin 
Avni Paşanın uygulamaya koyduğu, Sultan Abdii-

M « #

Namık Kemal Bey- Eyvah bunlar ne yapıyorlar? 
Mithat Paşa- inkılab-ı kebir tarihini tamamlıyorlar.

(Kalem, 23 Nisan 1325)
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laziz’in azli ve katli ile 
sonuçlanan Jön-Türk 
ihtilali; cumhuriyet tari
hinde şahit olduğumuz 
27 Mayıs, 12 Mart, 12 
Eylül darbelerinin ön
cülü ve ilk örneği sayılır.
II. Mahmut zamanında 
Yeniçeri Ocağı’nm ilga
sından itibaren büyük 
ölçüde siyasal mücade
lenin dışında tutulabi
len ordu, bu olayla poli
tik denklemin yeniden 
baş aktörü haline gel
miştir.

Jön Türklerin reisi 
Mithat Paşa, II. Abdül- 
hamit’in saltanatının ilk 
yılında sadrazamlık 
yapmış ve padişaha rağ
men ülkeyi Rusya ile 
harbe sürüklemiştir. 93 
Harbi denilen bu kanlı sa
vaşta, ne yazık ki Rus orduları İstanbul Yeşilköy’e 
gelip dayanmış, hem doğuda hem de Balkanlarda 
büyük toprak parçaları kaybedilmiştir.

Sultan Abdülhamit’in Meclis’i kapatıp Meşru- 
tiyet’e son vermesinden sonra İttihat ve Terakki 
Cemiyeti adı altında örgütlenen Jön-Türkçüler 
özellikle Rumeli’deki subayların büyük çoğunlu
ğunu kendilerine bağladılar. 1908’e gelindiğinde 
Reval’de İngiltere Kralı ile Rus Çarı’nın “Osmanlı 
topraklarını paylaşma” konusundaki görüşmeleri
ni (bu görüşme gizliydi ve sonradan açıklandığına 
göre Almanya’ya karşı bir ittifak Sözkonusuydu. İ. 
H. Danişmend, age, c. 4 s. 335) bahane ederek 
“memleket elden gidiyor” yaygaralarıyla ortalığı 
velveleye veren ittihatçılar II. Meşrutiyet’e zemin 
hazırladılar. Bazı İttihatçı subayların Manastır ve 
Selanik’te isyan etmeleri üzerine Sultan Abdülha- 
mit Anayasayı 33 yıl aradan sonra tekrar yürürlü
ğe koydu. Meclis’in açılması için de seçimler yapıl
dı. Seçimlerde büyük başarı elde eden İttihat Te
rakki Meclis’te çoğunluğu sağladı.

“Memleket elden 
gidiyor” diyerek hare
kete geçenler, bu kar
maşa esnasında Avus
turya’nın Bosna-Her- 
sek’i ilhakına, Bulga
ristan’ın bağımsızlık 
ilanına ve Girit’in Yu
nanistan’a bağlanma
sına üzlilebildiler mi 
acaba?!

İttihat ve Terakki 
Cemiyeti, II. Meşruti
yetin ilk yılında hü
kümet icraatlarından 
hukuken ve resmen 
sorumlu olmamakla 
birlikte hükümet üye
lerine sürekli talimat
lar yağdırmakta, vali 
ve kaymakamlar da İt- 
tihat-Terakki şubele
rinden emir almakta
dır. “Cemiyet-i Mukad- 

dese”ye muhalif olanlara göz açtırılmamakta, 
“devr-i sâbık”ta görevli olanlar ya “mürteci” ya da 
“müstebit” damgasını yiyerek fişlenmekte, birer 
ikişer tasfiye edilmektedir.

“Kim ki Cemiyet aleyhinde bulunsa ‘miirte- 
ci”dir. (Şair Eşref)

Bu “mürteci”lere eskiden verilen rütbeler sö
külmekte, nişan ve madalyalar geri alınmaktadır. 
Kimilerinin mal ve mülküne el konulmakta, emek
lilik haklan kaldırılmakta; kimileri de sürgün edil
mektedir. Muhalif gazeteciler bir biçimde sustu
rulmakta, bazıları sokak ortasında kurşunlanmak
tadır. Müthiş bir ihbar furyası başlamıştır; herkes 
birbirini eski dönemin hafıyesi, jurnalcisi olarak 
suçlamaktadır. Daha sonra, Yıldız Sarayı’nın tasfi
yesi ile padişahın emlaki müsadere edilip önceki 
jurnaller ortaya çıkınca işler büsbütün karışmıştır. 
Herkes “jurnalci” “ istibdatçı”, “mürteci” damgasını 
yeme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Öyle ki İstanbul 
Mebusu Kozmidi Efendi; “hepimizin jurnali çıka
bilir” demek zorunda kalır. (T. Zafer Tunaya, Tür-

II. Abdulhamit
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'r-ŷA.

kiye’de Siyasi Partiler, c.3, s. 389)
Şair Eşref ise bu durumu şöyle hicveder: 
Dolaşıp durma derûnumda, yıkıl, git, yoksa; 
‘Miirteadir diye ey gam, seni ihbar ederim. 
Kamil Paşanın Ittihat-Terakki baskıları sonucu 

istifası ve Sadrazam Hüseyin Hilmi Paşa’nın sada
rete gelmesiyle İttihatçılar daha da pervasızlaşır, 
muhalif gruplan tamamen tasfiyeye yönelirler. 
Alaylı subayların ordudan atılması, devlet dairele
rinde tensikat bahanesiyle birçok muhalif memu
run açıkta kalması, medrese öğrencilerinin asker
lik yapmasına ilişkin kanun teklifi... İttihatçı yöne
time karşı tepkilerin büyümesine ve 31 Mart Ihlal- 
i’ne zemin hazırlar.

31 Mart ihtilalinim İttihatçıların organize etti
ği Hareket Ordusunca kanlı bir şekilde bastırılma
sı, Ittihat-Terakki egemenliğini kesinleştirir. Sultan 
Abdiilhamit, “Cemiyet-i Mukaddese”(!)’nin kuru
cularından mason-Yahudi Emanuel Karasso’nun 
elinden aldığı şeyhülislam fetvasıyla hilafet ve sal
tanattan azledilir.

Meydanlara kurulan darağaçlarında suçlu-suç- 
suz pek çok insan, muhaliflere gözdağı vermek için 
idam edilir. Birçok muhalif sürgün edilir, hapse tı
kılır. Ülkede tam bir terör havası estirilir.

Bâb-ıâlî Baskını

İmparatorluğun Som Nefesleri

İttihatçı despotizm, muhalefetin hızla büyümesine 
yol açar. Hürriyet ve İtilaf Fırkası başta olmak 
üzere çok sayıda muhalif dernek ve parti kurulur. 
İttihat ve Terakki’den ayrılan milletvekillerinin sa
yısı giderek artar. 1911 ’de yapılan ara seçimde ye
nilgiye uğrayan İttihatçılar 1912 genel seçimlerin
de muhalifleri sindirmek için bütün şiddet ve bas
kı yöntemlerini kullanırlar. Tarihe “sopalı seçim” 
olarak geçen bu seçimlerde 270 İttihatçı mebusa 
karşılık muhalifler 15 mebus çıkarabilirler.

Aynı yıl, ordu içindeki İttihatçı karşıtı “Halas
kar Zabitân’ın dağa çıkması üzerine Said Paşa ka
binesinin istifasıyla İttihat ve Terakki Cemiyeti ik
tidardan düşer. İttihatçı- Halaskar çekişmesinin en 
ateşli günlerinde Balkan Harbi patlak verir. İtti
hatçı iktidarların yanlış politikaları, bu savaşa ade
ta davetiye çıkarır. Savaş tam bir faciayla sonuçla
nır; Bulgarlar Çatalca’ya dayanır. Tüm Balkan top
rakları kaybedilir. Gazi Ahmet Muhtar Paşanın is
tifası üzerine içinde İttihatçı bakanların da bulun
duğu Kamil Paşa Hükümeti kurulur. Hükümet, iş
gal altındaki Edirne için “etrafı ile beraber tarafsız 
ve hür bir şehir” statüsü önerir; şehri “düvel-i mu-
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azzama’nm kabul ve tasdik” edeceği bir mıislüman 
mutasarrıf yönetecek, şehrin kadısını şeyhülislam 
atayacaktır.

Halkın yükselen tansiyonundan yararlanan İt
tihatçılar, “Kamil Paşa Edirne’yi Bulgarlara satı
yor” yaygaraları ile halkı tahrik edip Enver Bey’in 
öncülüğündeki bir kaç silahlı komitacı ile ünlü 
“Bab-ı Ali Baskmı”m düzenleyerek yönetime tam 
anlamıyla el koyarlar. Harbiye Nazırı Nazım Paşa 
katledilir, Sadrazam Kamil Paşa istifa ettirilip yeri
ne Mahmut Şevket Paşa nın gelmesi zoıia Sultan 
Reşat’a onaylattırılır. Aynı günün akşamından baş
layarak tutuklama ve sürgünler birbirini takip 
eder. Bekir Ağa bölüğü ağzına kadar muhaliflerle 
doldurulur. İleri gelen rakipler de smırdışı edilir.

Kamil Paşa’yı ihanetle suçlayan İttihatçıların 
oluşturduğu hükümet 1913 Mayıs’ında kabul etti
ği Londra Antlaşmasıyla Edirne dahil Enez çizgi
sinin ötesindeki tüm toprakları Balkan devletleri
ne bırakır. İyi ki, iki ay sonra Balkan devletleri bir
birlerine düşer de fırsattan istifade Edirne ve Kırk- 
lareli geri alınır.

Bu arada Londra Antlaşmasından 12 gün son
ra Sadrazam Mahmut Şevket Paşa katledilir. Orta
da kalabilen muhaliflerin tamamının temizlenme
si için son bahaneyi bulan İttihatçılar, suçlu gör
dükleri pekçok kişiyi idam, yüzlerce kişiyi de mah
kum ve sürgün ederler. Bununla da yetinmeyip, 
“Fransız İhtilali’nin Şüpheciler Kanununu taklit 
ederek sadakatinden şüphe ettikleri memurların 
hepsini bir çırpıda azledivermişlerdir. (İ.H. Daniş- 
mend, a.g.e, c. 4, s. 405)

Karşılarında hiç bir muhlif ses bırakmayan İt
tihatçılar, ham hayalleri ve hırsları uğruna İmpara
torluğu I. Dünya Savaşına sokarken kimseye fikir 
sorma ihtiyacı bile duymamışlardır. Ve kendi son
larıyla birlikte koskoca İmparatorluğun da sonunu 
hazırlamışlardır.

Kıssadan Hisse

Son Kanun Hükmünde Kararname ile “bölücü”, 
“yıkıcı”, “ irticacı” diye niteledikleri memurları ve 
“kendileri gibi düşünmeyen” herkesi tasfiye edip 
ülkeyi “dikensiz gül bahçesi’ne(i) çevirmek uğruna 
gözü hiçbir şeyi göremeyen; iç hesaplaşmada ezici 
gücünü pervasızca kullanmanın tadını çıkarırken;

afakimizi karartan “asıl tehlikeleri” ıskalayacak ka
dar basiretleri bağlanan zevata sesleniyoruz: 
Bilerek veya bilmeyerek zihniyet ve yöntemlerini 
tıpatıp takip ettiğiniz İttihatçı elitler de, ülkede 
muhaliflerden eser bırakmamış, kendi bildiklerini 
mutlak doğru kabul edip burunlarının doğrultu
suna gitmiş, milleti ve devleti felaketten felakete 
sürüklemişlerdi... Hem de Enver Paşanın “Yokka
nun, yap kanun” mantığı ile, “kanun-ı muvak- 
kat” larla yani kanun hükmünde kararnamelerle, 
Meclis’i, Padişah’ı ve milleti takmayan fütursuz ic
raatlarıyla...

Şimdi biz, beş milyon kilometrekarelik impara
torluk topraklarından Anadolu coğrafyasına tıkıştı
rılmış bir millet adına ‘devletlülerimizi’ tarihten 
ders almaya, akıllı ve basiretli olmaya davet ediyo
ruz: Dış güçlerin içimizdeki işbirlikçilerinin de tah
rikleriyle, vatandaşının büyük bir bölümünü “düş
man” olarak görüp onları tasfiyeye yönelmek; za
ten uzun süredir içine kapanmış olan ülkeyi hem 
içte hem de dışta geri dönüşü olmayan felaketlere 
sürükleyebilir. Turgut Özal’ın yıllar önce görüp dil
lendirdiği “Türkiye’nin önüne açılan hacet kapıla
rı” şimdi birer birer kapanmaktadır: Türki cumhu
riyetler kaybedilmek üzeredir; petrol boru hattı 
projeleri suya düşmüştür; Ortadoğu’ya yönelik su 
projelerinde İsrail eksenine girilmiştir; Balkan- 
lar’da esamemiz okunmamaktadır; Kıbrıs üzerinde 
kara bulutlar dolaşmaktadır; K. Irak’ta Amerikan 
planı işlemektedir... İçerde ise, itilen-kakılan ve ka
derine terkedilen “Öteki Türkiye”, %  6.5 küçülme
nin yükünü de taşımak zorunda bırakılmıştır...

Böyle bir ortamda, vatandaşının, memurunun 
arasına ihbar ve jurnal furyası ile kin ve nefret to
humları ekecek bir Tasfiye Kararnamesi’yle ortalı
ğı yangın yerine çevirmek, Türkiye’den başka her
kesin işini kolaylaştırır.

Geçmişte, böylesi aymazlıklar sonunda impa
ratorluğumuzu, topraklarımızı ve milyonlarca in
sanımızı kaybetmiştik. Şimdilerde ise, yine kendi 
ellerimizle kendi insanımızı, toplum huzurumuzu, 
itibarımızı mahvetmek için kendi başımıza çorap
lar örüyoruz!

“Efelâ tezekkerûn!”
Geçmişi hatırlayıp düşünerek ibret almaz mısınız?
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Nurettin Özcan

Ey yalanlar yalanı sevgi! Hani nerde 
Göz yaşlarınla dolacak şişeler?

Kleopatra

Unlü Rus düşünürü Tolstoy tereddütlerle ge
çen ve bir türlü dizginlenemeyen hayatının 
ellinci yılında bir gün diz çöker ve ellerini 

açarak: “Bana seni anlayacak gücü ver Tanrım ve baş
kalarının da onu bulmasına yardımcı olmamı sağla 
lütfen!” diye dua eder. Hırçınca bir hayatı bütün cep
heleriyle yaşayan bu fikir dünyasının dev adamı yıl
larca yaşadığı ruhi anaforlarının ötesinde artık tesli
miyet ve tevekkül’ü idrak makamındadır. Kendi top
lum una yön veren bütün entellektüel dimağlar da
ima derin bir muhakeme ve o değerde de bir iç mu
rakabe halindedirler. Bu sebeple kolay kolay ön yar
gıların alçaltıcı sefaletine yakalanmazlar ve Baronla
rın esaretinden de yine bu sebeple emin bir mesafe
de kalırlar. Ünlü Floransak Dante, devrin kardinaline 
verdiği bir lâyihada o’nun Rönesans devrine, dönme
sini telkin ve tavsiye ederken bizden bir entellektüel 
Şinasi de Tanzimat Fermanı adıyla meşhur teslimi
yet ve esaret vesikasını hatırlayarak toplumunun tut
saklığını resmileştiren Mustafa Reşit için: “O bir me
deniyetin Resûlüdür” der. Paris’in ışıltılı büyüsüne 
kapılan Şinasi kendisine yeni bir mihrap arar, bulur 
da... Batı ile aramızdaki ne büyük fikir ve idrak far
kıdır bu?! Bir entelektüelin beyninin bütün kıvrım
larını kemirerek işgal eden ve kendini aşağı görmek 
gibi tezahür eden bu evham ve yoksulluk duygusu 
daha sonra halk katlarına da kendi dışında kalanla
rı hor ve hakir görme gibi bayağı bir kimlikle nüfuz 
eder.

Kırım harbi vesilesiyle Osmanlı devleti ile Fransa

arasında dostluk bağının kuvvetlenmesi üzerine, 
Fransız imparatoru, Abdülmecid’e “Légion d’honne
ur” nişanı teklif ettiğinde, Padişah bu nişanı kabul et
mekte tereddüt göstermez. Bu suretle ilk defa olarak 
bir Osmanlı padişahı, bir yabancı hükümdarın nişa
nını göğsüne takar. Bu olay İstanbul’daki Fransız el
çiliği için büyük bir başarı teşkil eder.̂

Baş dönmesi bununla sınırlı kalmaz, Dolma 
bahçe’nin ihtişamlı duvarlarında açılan gedik daha 
da derinleşir ve Abdülaziz kendi yerine padişah yap
mak istediği oğlu İzzeddin Efendi’yi Avrupa usûlü 
yetiştirmek için III. Napolyon’a müracaat ederek 
Fransız bir miirebbi ister.

Evet, mimarisinden her türlü sosyal dokusuna 
kadar çok uzun bir dönem batı dünyasının hayalleri
ni süsleyen bu azametli, bu muhteşem rüyalar ülkesi
nin Halife-i Ruy-i Zemini, altı asırlık kılıcını kınına 
sokar ve oğlunun terbiyesi için Avrupalı bir sarayın 
önünde ilk kez diz çöker.

O gün, mahzun doğan güneş, Süleymaniye’nin 
kubbesine asırlardır cömertçe serpiştirdiği sevdanın 
billûıdan ışıklarını toplar ve nesiller boyu nice emsal
siz güzelliklerine şahit olduğu boğazın derin mavi 
sularında bir daha doğmamak üzere hüzünle batar. 
Ve arkasında bıraktığı şaşkın ve çaresiz nesillerin de 
kendilerinden sonrakilere anlatabilecekleri yalnızca 
acı serüvenleri kalır...

Bir oyuna rasgeldim 
Her taşı yakup hüznü

DENEME
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anlat
bu boşalmış at 
hüzündür

yanında
kalfa
çırak
ben bir oyuncu tanıdım
daha
atakt)

gördüm ki çatlıyordu 
kara kuzgun 
kâbusa beyaz bir su 
oyuluyordu

ve sabır 
olmasaydı 
yeryüzünde 
bir gün
kalınabilir mi ydi?̂

Ve sahipsiz kalan feryadın sesi yoktur artık... Her 
yerde bölük pörçük olmuş bütün uzviyetini kaybet
miş kırık dökük hayatlar...

İlk planda basit birer olay gibi görülebilecek bu 
hadiseler yıllar sonra, bu toplum bireylerinin yaşa
mamış olmayı dileyecekleri bir kabusa döner. Al
lahım! ne zorlu bir keder... ışığını yitiren Ay, karanlık 
gecelerin koynunda utanarak saklanır.

Bir toplumun gerçek gücü ve geleceğine ait işa
retler şu anda sahip olduğu ve temsil sadedinde bu
lunduğu iç dinamiklerine bağlıdır, yani toplumsal di
riliğine... Kandil şavkıyla aydınlanmaya çalışan ve el 
yordamıyla yürümeye zorlanan toplumlarda bu diri
liği görebilir misiniz? Kitlelerin kelimelerle vuruldu
ğu, her köşede postuna çökmüş kutsanmış efendile
rin hükümler yağdırdığı karanlık bir dünyada ileri 
atılacak aydınlık adımları bulabilir misiniz? Tahtları
na kurulmuş çalımlı ve ceberrut tiranların hükümle
rine boyun eğmediği kuruntusuyla teselli bulan bazı 
kitleler, postlarına azametle kurulan efendilerin ruh
lara nüfuz eden buyruklarına karşı maalesef savun
masızdırlar. Ve kendi yapayalnızlığmda yitik bir ki
tap... Davud’un işitilmeyen o gür sadası. Hani ışığına 
koşan kelebekler? Satır satır yollarına güneş gibi doğ
duğun sevda çiçekleri? Ya her köşede mutluluğu yon
tan heykeltraşların?! Ay ve güneş ya İbrahim’in gö
züyle görülür, ya da Eflatunun mağarasındaki gamlı 
ve yoksul kölelerin perdelenmiş bakışlarıyla.... Birin

de özgürlüğün tadını bulursunuz diğerinde esaretin 
derin izlerini...

Öyle ya! ufkun bir ucunda ışığın aydınlattığı ger
çekler öbüründe gölgelerin gizlediği kahrolası ve
himler...

Büyük İskender, Sezar ve Blücher alkoliktiler; 
Bismarck “histerik”, Abraham Lincoln ise “depresif” 
idi. Rousseau’da paranoya vardı. Fakat sadece bunla
rı bilmek yeterli değildir. Asıl öğrenilmesi gereken bu 
şahısların niçin özellikle politikayı seçmiş olmaları
dır.

Suç teşkil eden fiildeki herhangi temel unsur, fa
ilin diğer insanların haklarını çiğnemek eğilimine sa
hip oluşudur. Bu tür şahıs, sonuçlarına katlanmayı 
göze alarak, hırsızlık yapacak veya cinayet işleyecek
tir. Yahut da, sosyal yapı içinde, suç teşkil eden davra
nışlarının cezalandırılmayacağı bir mevki elde ede
cektir. İşte bu seçimin tercih sebebi budur.̂  Hal böy
le olunca insan elbette Şinasi ve diğerleri için baskıcı 
eğilimlerinin asıl sebeplerini sorgulamak ihtiyacını 
duyacaktır.

Ünlü Hintli düşünür Tagore şöyle der: “Tutsak, 
söyle bana, bu kırılmayacak zincirleri sana kim bağ
ladı?” Tutsak karşılık verir: “Bu zincirleri özenle ben 
hazırladım ve şekiller verdim!” Ah o yaşadığı iklimin 
zifiri karanlığını, ruhlarına derin ürpertiler verme
den görmeyen biçareler. Düştükleri alacakaranlıkta 
kanat çırpmayan divaneler... Nasıl anlatsam! Zeus’un 
yıldırımlar yağdırdığı Olimpos’un zirvesi kırık ka
natlarla aşılamaz ki!...

Mum ışığında bile eriyen zırhınızla yüksek vol
kanların üftirdüğü kavurucu alevlere nasıl dayanırsı
nız? Yazgısında bahtsızlık olmadığı halde bedbaht ya
şayan kitleler her şeylerini teker teker yitirdikten son
ra: “Ne olursa olsun yaşadığım onurlu bir hayattı” di
yebilirler mi acaba?!.. Elden kaçırıldıkça yalnızca se
raplarıyla avunulan yoksul hayatlar!... Müthiş bir 
tabloyu seyrediyor gibiyim: soğuk ve karanlık... Bu 
tabloda iniltiler bedenlerden değil ruhlardan yükse
lir. Artık kitlelerin kendisi için endişelenebilecekleri 
kıymetli herhangi bir hâzinesi kalmamıştır. Birey çü- 
rüye çürüye en son mücevherini de kaybeder. En son 
mücevherini yâni erdemini... Bir düşünür: “Brütiis 
öldürecek kimseyi bulamazsa en sonunda kendisini 
öldürür” der...

Gerçekten de öyle; bu insan oğlunun tasvir ve ta
savvur edebileceği en hüzünlü bir melodram’ın son
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JÜi-'

perdesidir.
III. Selim döneminde devlet adam

ları bir hayli yoksullaşmış bulunan 
halkı kendi aralarında: “Halkı 
bundan daha iyi meşgul edecek 
şey olmaz, geçim derdine düş
sünler de devlet işlerine karış
masınlar” diyerek değerlendi
riyorlardı.

Peki sonrası? O da öyle.
Haşan Cemal hatıralarında şu 
notları düşmüş: “ 12 Eylül 
1968’de günlüğüne, “Nazım 
Hikmet henüz yazılmamah” di
ye bir not düşmüş Aziz Nesin:
“Nazım Hikmet’in biyografisini 
bugün Türkiye’de yayımlamak ben
ce doğru değil. Hazım Hikmet bugün 
Türk okurlarının gözünde, saraylı genç 
kızın gözündeki Şeyh Efendi gibi- Osmanlıcın çöküjünü sim< 
dir. Bir mit halindedir. Oysa Na- SırPl»ra«irdo,»F»otB î.'
zım Hikmet de diğer normal insanlar gibi öksürür, 
hapşırır, geğirir ve o....rur. Bunları öğrenmek gerçeği 
öğrenmektir. İyidir. Ama bu gerçekler ortaya çıkınca, 
ona mit diye bakanların hayal kırıldıkları bir yana, 
gericiler bundan, yani Nazım Hikmet’in gerçek kişi
liğindeki doğal zaaflarından, karşı propagandaya gi
rişerek yararlanmaya çalışacaklardır.”

Her adımda pusuya yatmış kaypak bir cehalet... 
Yalana ve entrikaya bu derin tutku niye?!... Kendi 
toplumuyla barışık olmayı asla istememiş, gerçekler
le akordunu da hiçbir zaman tamamlamayı başara
mamış mağrur ve marazi aydın tiplerinin oluşturdu
ğu hastalıklı yığınlar daima o toplumun hülyalarını 
çalan gulyabaniler olmuşlardır. Her giin el değmemiş 
yeni yeni aldanışlar ve aldatışlar varsa eğer, gecenin 
karanlığı bu günahların hangisini saklayacak?!... Keş
ke bütün bunlar bir masal olsaydı da, esen diri bir 
rüzgâr bu alacakaranlığın gölge oyunlarını alıp bir 
hayal gibi sürüp götüıebilseydi, keşke... Hani küçük 
bir çocukken annemin omuzuna güvenli bir sığınak 
diye başımı yasladığımda onun nahif dudaklarında:
“bir varmış bir yokmuş” diye başlayan ve anlata an
lata “gökten üç elma düşmüüüiiş” diye o güzel aksa- 
nıyla uzatarak bitirdiği ve mutlu sonlarıyla da çocuk
luk ıûhumu daima huzura taşıdığı doyumsuz güzel
likte masalları vardı, işte öyle bir masal. Ama öyle de-

İŞŞ A

ğil, gökten düşen o iiç uğurlu elma çocuklu
ğumdaki masallardaymış meğer. Ger

çekte düşen ve dağılan her yanımızı 
İ|  kuşatmış ayrı ayrı çarpan, parçalan

mış ve örselenmiş yürekler... Bu 
serüvende ölenler de var düşenler 
de...

Ruhunu, fikrini, zikrini ve 
her türlü kıymet unsurunu yok 
bahasına elden çıkaran ve hala 
bir abide olduğu kuruntusuyla 
huzur bulan kalabalıklar!...

Zehirli sarmaşıkların her ta
rafı sarmal bir ağ gibi kuşattığı, 

ön yargıların ald-ı selimi kelepçe
lediği, insani haysiyet ve hassasi- 

yet’in otantik bir eşya gibi rafa kaldı
rıldığı bir dünyada bitkin ruhlara yeni 

hayatlar biçmek zor elbette. Nefret’in, vur-
leleyen bu fotoğraf, dum duymazlığın, yürekler yakan 
hazin halini resmediyor. ı , ı , ■, ■, ■ ..7 o kahrolası bilmezliğin, ıkı yüzlü
lük ve samimiyetsizliğin en alçakcasının gönüllerde 
taçlandırıldığı bir dünyada yaşamaya çalışan saf sev
giler...

Kaf dağının yıkılışını ve kapaklanışını hiç hayal et
tiniz mi? Düşleri bozan ne müthiş bir matem olurdu!...

Ey karanlığın ihramını yırtıp aydınlığını kucak 
kucak yollara serpen sevgili!...

Ey şeytanın öfkeli büyüsünü bozup tahtına kendi 
tacını koyan yüz akı!...

Ey yüreğimdeki yangının küllerini bastıracak çiğ 
tanesi!.. Ve Eyyııb’un sabrı... Ve İsrafil’in diriliş sûru
na yetişecek, kervan... Ve Yunus’un destan olan isya
nı...

Ve tan vaktinin ışıltısına hasret ceylan gözleri...
Ey Süleyman’ın buyruğundaki rüzgâr! Bana ha

yat verecek müjdeyi getir ne olur... Peki, çocuklu
ğumda gülen yüzümü saklayan resimlerim nerede? 
Ya aynalarım? Hayır hayır aynalarım kırılmasın, bir 
tûfan gibi dalga dalga hüzünler çöktüğünde görece
ğim aydınlık yüzler olmalı...

Ne diyebilirim ki, şairin dediği gibi;
Kimse çağrına kulak vermezse
Yalnız yürü yalnız yürü... ■

- Doç. Dr. Bilâl Eıyılmaz/Tanzimat ve Modernleşme/s. 148.
2- Ilhami Çiçck/Göğekin.

J.A.C. lirown/Beyin Yıkama/s. 102.
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Eski Tarz-ı Siyaset

Haşan Nuri Yasar/

DÜŞÜNCE_______________________

1914 yılının bir Haziran akşamında Max Weber ile İsviçreli biiyük hukukçu Fı itz 
Fleiner arasında Devlet üzerine geçen bir konuşma duydum. En öııeıııli noktası, şu 
aşağıdaki iki cümlede toplanmaktaydı:
Fleiııer: Devleti sevmek gerek.
Max Weber: Ne! Şu canavarı, hâlâ sevmek mi gerek?

Karl Jaspers

Iıı Liberté el réunification: devoirs de la politique allemande, 
Gallimard, Paris, 1962, p.61.

N eden daha başta söylenmeyecekmiş? 
Devleti sevmek gerek*. Devleti seviyo
rum. Kendimce uzun zamandan beri ona 

ve böylece topluma hizmet ediyorum. Daha da 
fazla hizmet etmek için hem enerjim hem arzum 
var. Biliyorum, başlangıcını nerdeyse kimsenin bil
mediği bir tarihten beri kötü işleyen bir çarkı var 
Devletin. Bu durumun yurttaşlar üzerinde yarattı
ğı etkinin farkında olmamak için bütün duyuları
nı yitirmiş olmalı insan. Bütün duyuları değilse de, 
bir çok duyuları sıfıra yakın törpülenmiş bir Dev
letin yurttaşlarıyız. Bu nedenle, ben de bütün diğer 
yurttaşlar gibi zaman zaman Devlet ile yöneticiler 
arasında ve hatta kendimle Devlet adına ifa ettiğim

lım. Kaç aklı başında insan burada yalan ve yanlı
şın içiçe girdiğini ve bir “farklılaşmanın boğulma
ya çalışıldığını görmeyebilirdi. Son iki yüz yılımıza 
damgasını vuran ve darbelerle birleştikçe, doğrusu 
mühendis ve mülkiyeli ideolojisi haline gelip ora
dan herkese sirayet eden ilkesizlik karşısında bir 
sabit nokta algılayınca kırmızı görmüş boğa gibi 
olmuştu koalisyonun üç silahşörü. Bir “fikri sabit”i 
bile olmayan “eski tarz-ı siyaset” kendini küçül
müş, değer sabiteleri karşısında değersizliği bile sa
bit olmayan bir duruma düşmüş gördü. Doğal ola
rak buna verilecek en uygun cevabı verdi: kriz teh
didi. Yaşamının üçte ikisini olağanüstü rejim stan
dartlarıyla, geri kalan kısmını da bu olağanüstülü-

görev arasında sıkışıyor, Devleti hakim zihniyet ve 
asker-sivil bürokrasi ile karıştırıyorum. Böylece sı
radan insanın Devlet kavramından çıkarsadığı so
nuca varıyorum. Fakat bunun haklı nedenleri ol
makla beraber, kendimi oldukça sert biçimde eleş
tirmeme yol açan etkileri de var. Onun için 11 eski 
tarz-ı siyaset” ile “yeni siyaset tarzı”nm farkları 
üzerinde düşünmem gerekiyor.

Yakın zamanda yaşanan KHK krizini ele ala-

ğün hazırlık çalışmalarıyla geçirmiş Devlet yapı
mız primus inter paresin Devlet krizi haykırmasıy
la bir sabite oluşturmaya girişti. Ancak, yıllardan 
beri hiç ayar tutmayan sıkma noktaları hemen 
gevşeyerek ortada iddia edildiği gibi bir aciliyet 
bulunmadığı ortaya çıktı: ne meclis olağanüstü 
toplantıya çağrılıyor ne de bir KHK ile düzenlene
bilecek konularda KHK çıkarma yoluna gidiliyor
du.

* Bu makale çevirisini sürdürdüğüm, yakında tamamlanacak olan Picq’in “Devleti Sevmek Gerek" başlıklı kitabı üzerine yaptığım geniş kapsamlı incelemenin 
kişisel görüşlerimle seııtezlenmesinden oluşmuştur. Bununla, ülke isınini(Fransa) değiştirsek bile sorunların nasıl aynı kaldığını göstermek istedim.
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Eski tarz-ı siyaset her zaman böyleydi. Garip ve 
gergin bir yüzle orta çıkıyor, sonra hiçbir şey ol
mamış gibi tehditleriyle birlikte yok olup gidiyor
du. Ancak bir şey açık ki bu siyaset tarzının turnu- 
solunu hukuk oluşturmaktaydı. Siyaset esnafı ile 
bürokrasinin en sevmediği kelimedir hukuk. Ken
dilerinin dağıtmadığı adalete esastan karşı bu sı
nıflar şeldi olan direnmelere bile tahammül ede
miyorlardı.

Bütün bunları Devletten ayırıyor ve Devleti se
viyorum. Herşeye rağmen, ne zaman O’nu ölçü
süzce eleştirilir ve yargılanırken gördükçe bir çok
larımız gibi yine de üzülüyorum. Devlet ne zaman 
tarafgir olsa ya da insanların endişelerine sağır ol
sa ben de onlar gibi endişe ediyorum. Yine ayrıca, 
toplumun O’ndan sıkça beklediği reform isteğine 
rağmen, O’nun kendi kendini reforma muktedir 
olamamasına acıyorum. Bugün Devletin gelişmiş 
ülkelerde meydan okuyuşu, kendi görevinin anla
mını bulmasıyladır. Bizde ise ne anlamını bulabil
miş ne de bir sabite oluşturabilmiş değildir. Devle
tin meydan okuyuşu, kollektiftir: bu ne sadece 
kendisine çok uzun bir zamandan beri ilgisiz olan 
politikacıların ne de sadece kendilerinden bekle
nenler konusunda çoğu zaman açık bir bilince sa
hip olmaksızın orada çalışan bürokratların görevi
dir. Bu yurttaşların işidir: Devlet, ancak “biz” O’nu 
birlikte keşfettikçe bizim Devletimiz olacaktır. 
Önemli olan Devlet üzerinde etraflıca düşünebil
memiz, onun sahibi olarak fikir ürettiğimize bizzat 
inanmamızdır. Aksi halde , yabancılaşma duygusu 
ağır basar ve eleştirilerimiz de, olumlamalarımız 
da bir Devlet ve içindekiler için bir anlam taşımaz. 
Sahiplenmemiz ve onu yeniden üretmemiz için 
Devlet beklemektedir. Henüz ehlileştirilmemiş ye
tenekli bir atın hırçınlığı, yabanlığı vc güvensizliği 
ile tepkiselliğine sahip Devletimiz orada beklemek
tedir. Onu eski tarz-ı siyasetten yani “atalarının 
ruhlarının hüküm sürdüğü uçsuz bucaksız kızılde- 
rili çayırlarından” alarak bir medine ye yerleştir
meliyiz.

Hedef her zaman zordur. Gözlemlenen temel 
sorunlar: yerinden yönetim ve Avrupa Birliği ile 
entegrasyon, organizasyonun hantallığı, görevlile
rin derin şaşkınlığı. Devletin görevini genişletmek,

Devletin ve organizasyonunun sorumluluğunu 
sorgulamak gerekmiyor muydu?

Bugün dünyanın her yerinde Devlet sorunu 
günceldir. Doğuda olduğu gibi Batıda da. Başkan 
Clinton’un seçilmesinden sonra ille kararı, yar
dımcısına “Devletin yeniden yapılanışı” konusun
da bir rapor hazırlaması görevini vermesidir. Do
ğu Avrupa’nın yeni demokrasileri de komünizmin 
çöküşünden beri Pazar ekonomisi ile Sovyet tipi 
yönetim ekonomisi arasında geçişi sağlayacak uy
gun bir Devlet hayalindeler. İngiltere ve İsveç fark
lı siyasal eğilimler altında bir çok yıldan beri kamu 
hizmetlerinin modernizasyon programlarını geliş
tirerek, Devletin derin bir dönüşümünü sağlama
ya angaje olmuş görünüyorlar. Japonya, beş yıl bo
yunca Devlet yapılanması üstünde düşünmek için 
en iyi uzmanlarını topladı ve kapsamlı bir çalışma 
sonunda kamu sisteminin derin bir reform proje
sini kabul etti. Bu aynı dönemde Devleti etrafında 
yapılanmış olan Fransa Devletini reforme etmiş 
olduğuna göre, ona benzeyen Türkiye bu fırsatı 
neden kaçırsın?

Açık ki, bazı defa aşırı kaçan talep yığılması 
Devlet ile millet arasında karşılıklı güçlü bir itme 
meydana getirmektedir. Her şeyden önce, Alexis de 
Tocqueville Devrim ve Eski Rejim arasında merke
zi bir Devletin zararlarını ortaya koymuştu. Bugün 
bir çoğumuz devleti hâlâ oldukça jakoben ve mü
dahaleci buluyoruz. Ekonominin mondiyalizasyo- 
nu, bindokuzyüzseksenlerin yerinden yönetim po
litikaları, Avrupa uyum politikalarının hız alması, 
işsizlik ve yoğun güvenlik ve istikrarsızlık dalgaları 
ile 17 Ağustos depreminin hala tam olarak kavra
namamış etkilerine maruz kalmış toplumun deği
şim arzuları Devleti destabilize eden ve O’nu yeni
den düşünmemizi zorunlu kılan şoklardır. Devle
tin yeniden en kısa ifadesiyle fonksiyonel hale gel
mesi anlamına gelen meydan okuyuş bütünüyle ta
hakküm edici olmayan, paylaşmacı ve refakatçi, ka
rar vermeye açık bir Devletin yeniden organizasyo
nuna hizmet edecekse bir şanstır. Zira, geçmiş bize 
dirense de, beklediğimiz ya da istediğimiz Devletin 
bütününü tartışmayı kabul ederek geçmişe diren
mek de bizim görevimizdir. Hoşgörüyle, yumuşak
lıkla, fakat heyecanla.
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Tarihimiz ve geleneğimiz oldukça sık olarak bi
zi Devleti eleştirmeye götürüyor, fakat biz her za
man ona doğru yöneliyoruz. İşte bunun içindir ki 
çevresi ve yüzü yurttaşlarla politikacılar arasında 
oldukça sıkça tartışma konusu olmaktadır. Gerçek 
bir tartışmayı baştan savan bütüncül{corpürcıtiste) 
tepkileri bir tarafa bırakmak gerekir. Devlet soru
nu, öğrenci, sosyal ekonomi yöneticileri, köylüler, 
çalışanlar, noterler, sendikacılar, işletme yönetici
leri, memurlar, siyaset adamlarında da mevcuttur.

idarenin işleyişine ve kuruluşuna ilişkin detay
lı önerilerden daha fazla, yarattığı heyecana, Dev
lete görevinin anlamını yeniden kazandırmak, 
onun yeri doldurulamaz kimliğine ilişkin olarak 
herkeste hakim olan inancı yeniden hakim kılma

ya, siyaset adamları ve yurttaş
ların sorunu ele almalarını 
sağlamaya ihtiyaç var. Önce 
Devleti kuran şeyi arama ihti
yacı hissetmek gerekir. Öyle 
görünüyor ki, eğer devlet 
yurttaşların beklentilerine ce
vap vermek istiyorsa, davranış 
ve var olma tarzını değiştir
meli; halkın kollektif vicda
nında yeniden doğabilmek 
için yeni figürler bulmalıdır. 
Geleceğin yeniden kuruluşu 
ve geçmişin tekrar okunması
nın ikili zorunluluğu söz ko
nusudur. Zira, sürekli olarak 

yeniden dönülmesi gereken, mevcut seçimlerimiz 
içinden ileriyi görme yetisinin eseri olan bir ilk 
gerçek var. Şimdiki zamana varmak için bir geç
mişten gelmiyoruz. Hepimizin dileği oian bir an
dan geliyoruz...” diye yazıyor Michel de Certeau1. 
Amaç, sevilmekten mutlu olan bir Devletin anla
mını keşfetmeye yardım etmektir.

Türkiye değişti, 0 Devletinin de 
değişmesin» tercih eder

Devlet soyut bir canavar değildir, bir arabulucu
dur. Kendisine, Devlet başkanının otoritesi altında 
genel yararı savunma görevi yüklenen, bir kadın ve

Devlet oldukça 
uzak ve donuk(opa- 
que), tarafgir ve ka

yırıcı, dünyada ve 
toplumda ortaya çı

kan değişikliklere 
ayak uydurmaya 

gayri muktedir ve 
arkaik görünüyor.

erkekler topluluğunun arabulucusu. Ülkemizdeki 
Devlet krizi bu özgün significationun geniş kesim
lerce unutulmasının, zaafıyetin ve hatta Devlet ile 
yurttaş arasındaki kopukluğun sonucudur.

Devlet oldukça uzak ve donuk(opaque), taraf
gir ve kayırıcı, dünyada ve toplumda ortaya çıkan 
değişikliklere ayak uydurm'aya gayri muktedir ve 
arkaik görünüyor. Her şeyle meşgul olmak adına, 
zorunlu yardımların artırılmasına geçişle patlaya
cak kamu harcamalarıyla özdeşleşiyor. “Her şeye 
dokunan” Devlet, hiçbir ayar tanımıyor. Kendisin
den çok şey istenmesinin verdiği güçle, artık on
dan önemli bir şey beklenmiyor! Devletin seçme 
şansı yok: oldukça fazla değişen toplum, onun da 
değişmesini gerektiriyor. Ebedi görevlerini düşü
nürken, yurttaşların beklentileri karşısında da dik
katli olmalıdır. Fakat, eğer toplumu ve kendisine 
yönelik talepleri anlamaya çalışmıyorsa bunlara 
nasıl olup da uyum sağlayacak?

Türk toplumu köklü biçimde değişti

Toplumlunuzda, artık kesin olan bireylerin ağırlı
ğıdır. Yetmişli yılların düzene karşı çıkma hareket
leri yerini özerklik arzusuna, özgürlüğe, seçmeye 
bıraktı: “kimse benim yerime benim hayatımı ya
şayamaz”. Bu bağımsızlık arzusu, öyle görünüyor 
ki, “yukarıdan”, koltuktan ya da minberden dikte 
edenlere karşı güvensizlikle at başı gidiyor. Bu, se
çer ve karar verirken kendini özgür hissetme iste
ğidir. Ödev ve kendini feda etme kavramları artık 
şüpheli kavramlar haline gelmiş görünüyor. Daha 
çok bireyci, toplum daha çok anlıkçı ve daha sezgi- 
sel/intuitive oldu, insanlar duygularına dokunan 
konularda daha hassas oldular ve aklî çıkarsamala
ra karşı güvensizlikle bakıyorlar. Giderek daha faz
la sayıda kimse, “bu böyle sürmez” diye inanıyor ve 
“kendi hayatını yaşama”nın hayata bir anlam ver
meye yetmediğini görüyor; modern salgınları per
deleme için daha makul olmak gerekir. Bireyci ya
nı ağır basan özerklik arzusu ile dayanışmacı eğilim
li medeni arzu arasında garip bir buluşma.

İnsanların kaybettikleri siyasal, kültürel ve dini 
işaretlerin anlamını toplu ya da tek başına yeniden 
bulmak konusundaki bu ciddi arayış nasıl olup da
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görmezlikten gelinebilir? Fakat ne Devlet, ne dini 
referanslara dayanan önderler ne de büyük siyasal 
güçler ve sendikalar umulan referans çerçeveleri 
üretecek ölçülere sahip görünmüyorlar. Zaten, 
“medine”/cite için bir proje olacak konular üzerin
de bir açıklık eksikliği nedeniyle, beklentiler deği
şime daha açık ve arazide yeni çözümler keşfetme
ye daha yetenekli sivil topluma yönelmektedir. 
Devlet inisiyatiflere destek vermeyi hatta eşlik et
meyi başaramadıkça ya da boğdukça; bir toplu
mun bütünlüğünü sağlama görevine rağmen, her 
türlü dışlanma biçimlerinin gelişmesine olanak 
verdikçe fazlasıyla mevcut ancak iktidarsız Devlete 
karşı güvensizlik sürecektir.

Kollectif heyecanlar kabalaştığı, bilim kendi 
sınırlarına doğru hızla yaklaştığı ve modern toplu
mlunuzun daha da karmaşıklaştığı nasıl gözden 
kaçırılabilir? Kimse Berlin Duvarının bir gün yıkı
lacağını düşünemez, kimse Saddam Hüseyin’in 
Kuveyt’i işgal edeceğini hayal edemezdi. Bugün de 
yakın bir zamanda ülkemizde gerçekleşecek şey 
hakkında hayal gücümüz kısıtlı kalabilir. Çünkü 
global hareketlere, dolaşan salgınlara açılmıştır: et
nik kavgalar, terörizm, az gelişmişlik ve sefalet, 
uyuşturucu ve aids, ekonomik ve ticari uyumsuz
luklar var. Böyle bir ortamda, herkesin korunmak 
ve güvenceye kavuşmak gerekçesiyle Devlete yö
nelme ihtiyacı duyması gerekir. Ancak böyle olmu
yor.

Fakat, Devlet yönetimi çoğu zaman bir yalan 
(“Ben sizin için çalışıyorum, siz rahat rahat uyu
maya devam edin”) veya sıkıntı (“ Hiç beklenme
yen zorluklara maruz kaldım ve hakim olunama
yacak risklere mücadele ediyorum”) gibi algılan
maktadır. Yurttaşlar hiç kuşkusuz sorumluların 
bahaneler- ki bunları bulmak da her zaman müm
kün değildir - bulmamasını ve daha çok kolektif 
düşünmeye açık olmalarını tercih edeceklerdir. 
Üstelik, aşırı bilgi ve bir o kadar da endişe ile yük
lü ruh haline birde şüphe sokulmaktadır. Beklenti, 
eğer iyi saptanabilirse, ümitvar olunmasına imkan 
veren reformcu cesaret ve hayal gücünün tahriki 
ile değişim anlayışının anahtarını verecek olan en
dişeye doğru yönlendirilebilir. Hiç kimse, işsizliği 
yok edecek mucize çözümler beklemiyor, fakat

herkes yeniden inşa edilecek bir topluma ve hayat 
tarzına sahip olmak istiyor.

Yurttaşlar yabancı ülkelerde geleneksel olarak 
bizim direndiğimiz, pek az uygulama alışkanlığına 
sahip olduğumuz araştırmalardan elde edilen 
olumlu sonuçları gözlüyorlar. Yine hiç kuşku yok 
ki, onlar genel yararın, hiyerarşik ve her şeyi ben 
bilirim edasıyla gerçekleştirilemeyeceğini ve fakat 
söyleyecek sözü olan herkesin katılabileceği bir ge
nel tartışmanın arkasından kolaylıkla sağlanacağı
nı hissediyorlar. “Devletin tutumu adil ya da gayri 
adil olduğunun anlaşılmasına imkan verecek ka
dar fark edilmemektedir” diyor sosyologlar. İşaret 
etmenin zamanıdır ki, ne zaman sorumluluklar 
dağılsa , ne zaman kimin ne yaptığı bilinmese, ha
reket amaçları değil de, davranma biçimleri tartış
ma konusu oluyor. Toplumumuz, artan gayretlerin 
düzensizce serpiştiıilmesi nedeniyle çok defa yan
lış yönlendirilmektedir. Oysa toplumumuz, gerek
sinimlerinin neler olduğunu tam bir açıklıkla bil
mek için bizzat kendini tanımak ihtiyacmdadır. İş
te ancak kamuya kulak verip dinleme buna imkan 
verebilir. Bu, eylemi, “uzun zaman ve sabır” gerek
tiren etkili therapeııtique’den ayırmayı bilme sana
tıdır. Bize topluca uygulamamız için gerçek bir 
kültürel devrim gerekiyor, zira biz çok uzun bir za
mandan beri, bir dönemde bir çoğunluk tarafın
dan yukarıdan kaydettiği ve “şekvaci olmakla it
ham edilen bir azınlığın itiraz ettiği basit genel ira
de görüntüsünde akıp gidiyoruz. Ülkemizde yurt
taşlarımız tarafından Devletlerine yönelik eleştiri
ler hiç de yumuşak değildir. Onlar Devleti karma
şıklık ve çok az yanaşılabilirlik, mızmızlık, gereksiz 
oranda kendinden fazla emin olmak, dar görüşlü
lük; hatta değişen bir toplum ve dünya da sorunla
rın ne olduğunu bilememekle suçluyorlar.

Karmaşık ve yanaşılmaz bir Devlet

Oysa Devlet “yurttaşlar”dır yani “onlar”. Aramızda 
çok duyarız, “onlar” karar verdi(haksız), “onlar” 
anlamadı(olan biteni), “onlar” görmediler(eriş- 
rnekte olanı). “Onlar”, yanı zamanda, bakan, me
mur, belediye başkamdir. Kısacası, hepimizin başı
nın üstünde yerleşmiş ve bize yabancılaşmış bir tür
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canavarlardır. Bu, Devlet “biz” değil “onlar” oldu
ğundan beri şaşırtıcı değildir. Bugün, memleketli
lerimizin Devleti rolsüz ve sınırları belirsiz karma
şık bir makine olarak düşünüyorlar. Az kurallaştı
ran ancak çok düzenleyici(regulateur) bir Devlet’e 
ihtiyaç var. Siyasal ve idari elitlerimizin formasyon 
sistemleri çözüm üretecek insandan daha çok so
run yaratacak insan üretiyor.

Dargörüşlü bir Devlet

Sınırlar açılıyor ve ekonomik ve sosyal tansiyon 
yükseliyorken, Devlet yüzyılın sonunda, sınırların 
kapalı olduğu altmışlı yıllarda ne olduğunu gör
mek için yeterince organize olmamışa benziyor. 
Devlet çok sık, acil durumlar için hazırlanmış ted
birlerin etkisini artırmak imkanına sahip olmaksı
zın hareket ettiği ve olayların baskısına maruz kal
dığı hissi uyandırıyor. Devletin ağır darbelerin geli
şini çoğu zaman görmediği hissine kapılan yurttaş
ların şikayet etmesinden daha doğal ne olabilir. 
Onlar, hiç kuşkusuz Devletin operasyon alanındaki 
düşman hareketlerini ekran üzerinde bir göz atışıy
la görmeyi sağlayan radarlara sahip bir “süper- 
Awacs”a dönüşmesini isterler. Aydınlatan, kısa sü
rede ulaşan ve uzağı görmeye muktedir bir Devlet.

Devleti yeniden inşa etmek

Aynı olay içinde çok sık olarak “az Devlet” ve “çok 
Devlet” ’ten bahsedildiğini duymak çok çarpıcı 
oluyor. Devletin zayıflaması ve bütçe açığını derin
leştirmekten kaçınması, fakat kendisine gerçekten 
ihtiyaç duyulan yerde bulunmak üzere yeni harca-

te yaşadılar. Komünizmin yıkılışı bazılarında aske
ri bütçenin kısılması ve barış temettülerine doku
nulması ümidi yaratmıştı, fakat çok sayıda başka 
tehlikenin varlığı geleceğimizin savunulmasını 
mümkün kılmak amacıyla bu düşüncenin uygu
lanmasını güçleştirdi.

Temelde, her şey Devletin mütevazı ve aynı za
manda yeterince esnek olmasını gerektiriyor. Her şe
yi düzenleme anlamında mütevazı, fakat doğasının 
icabı görevlerini gerektiği gibi yapmak hususunda 
gerekli iradeye sahip. “Devletlerimiz, onları hiç 
durmaksızın yeniden yaratmak zorundayız”, diyor 
Kari Jaspers ve yine ekliyordu ki, “ işte buradan, 
adımlarımızı alıyoruz, aslımızı hissediyoruz, de
rinlemesine kökleniyoruz, ruhun krallığında insa
na özgü şeyler için hep birlikte mücadele ediyo
ruz”2. Evet, Devlet sürekli olarak yeniden yaratıla
cak. Ne zaman toplumun yararını koruması için 
kendisine güven besleyenler tarafından tarafgir, 
sisli, etkisiz diye yargılansa, cemiyete özgü yararın 
bizzat anlamı kaybolma riski taşıyor demektir. 
Devleti yeniden üretmek gerekir, bu onlarsız olu
namayacak esasların yeniden keşfedilmesidir: 
yurttaşlar, millet, iktidarın organizasyonunu belir
leyen Anayasa, ona hizmet etmek ve onu yönet
mek yükümlülüğündeki görevliler. Bu aynı za
manda, her gün ve her zaman mevcut olan, yurt
taşların vicdanında konuşanlara figürleri vermek 
için Devletin görevlerini yeniden düşünmektir.

Devletin temelleri

Her organizasyonun, onlarsız istikrar ve devamlı
lığım sağlayamayacağı kurumlara ihtiyacı vardır.

ma alanlarına angaje olması gerekiyor. Bu kaçınıl
maz bir paradokstur. Zira, çoğu kimse haklı olarak 
Devletin çok şey yaparken kaybolduğunu kabul 
ediyorsa da, zor olan Devletin nereden çekileceği 
ve çekilmek zorunda olduğu, nerede yatırım yapa
cağı ve yapmak zorunda olduğu konularında uz
laşmaktır. Cevap tamamı ile politiktir ve hükü
metlerin yönelimlerine, ekonomik duruma ve ül
kenin sosyal haline göre değişmektedir.

Uzun zaman, sağ hükümetler özelleştirmeye 
başlamadan önce geniş bir kamu sektörüyle birlik

Bu kurumlar, toplum yaşamının kurallarını koyup 
yerleştiren ve bir projeyi damgalayan bir kuruluş 
vakıasına gönderme yaparlar. Böylece bir toplum, 
bir veya birkaç girişimcinin inisiyatifiyle, parayı ve 
sermayeyi bir araya toplayacak ve bir pazarın ihti
yaçlarına cevap verebilecek bir proje geliştirilmesi
ni bekler. Nasıl ki, bir aile bir erkek ve bir kadının 
sözleşmesiyle sosyal yaşam içine girmektedir. Dev
let de tıpkı böylece, tarihi olarak bir toprak üzerin
de toplanan, yaşamını ve bizzat hayatta kalmasını 
sağlamak için, bir organizasyon olarak bir cemaat
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tarafından hayat bulur.
Bu kurucu vakıa çoğu zaman sözleşme/pac

te biçimini alır. Bir affectio societatis iddia eden bir 
sosyal sözleme/pacte sociale girişimi, yani Cumhu
riyeti kuran eşitlik ve özgürlük değerleri üzerinde 
uzlaşan yurttaşların cumhuriyet sözleşmesi/pacte 
républicaine. Bütün bu sözleşmelerin temeli bir
likte bir proje gerçekleştirmek için birleşen bir ira
denin ortaya konulmasıdır. Bu irade gevşesin ya da 
anlamını kaybetsin, tehlike de olan toplum proje
sidir. Yani bu kurucu vakıaya özgü hafızanın ge
rekleri bu projeyi aydınlatır ve esas iradeyi hatırla
tır. Zira, sözleşmelerin bizzat kendileri, girişimci 
cemaatın hayatına bulaşan yeni olguları dikkate al
mak için sürekli güncelleşen birer çağrıdırlar. Söz
leşmelere duyarsız kalınsın ya da yeni olguların 
oluşumuna uyum sağlamaya muktedir olunmadı
ğı ortaya çıksın, yok olma tehlikesine uğrayan ge
nel irade olmaktadır. Eğer Devlet yurttaşların gü
venine sahip değilse, eğer sosyal tutkunluğu sağla
mıyorsa, cemiyet yaşamının temel şartının en 
önemli kısımlarını içeren bir Anayasa oluşturmayı 
başaramıyorsa, namuslu görevlilerine yaslanamı- 
yorsa da durum aynıdır.

Devlet sadece kendi kendine var olamaz: O bir 
medinenin/cité hayatta kalmak için organize ol
masına imkan sağlamak için vardır. Devletin ku
rumlanın yeniden bulmak, cumhuriyet sözleşme
sinin mürekkebine ve içeriğine ulaşmak demektir: 
“kamunun iyiliği”nin/bien commune savunulma
sını sağlamak için toplanmış yurttaşların iradesi
ne; siyasal bir proje ve değerler iddiasındaki bir 
milletin varlığına; onsuz sürekli bir iktidara sahip 
olmak olanaksız bulunan otorite üzerine bina edil
miş bir Anayasaya en geniş anlamıyla katılımına; 
görevlilerin duyarsızlığına ve hizmetin anlamına. 
Yurttaşsız Devlet yok, milletsiz Devlet yok, otorite
siz Devlet yok, hizmetkârsız Devlet yok.

“Medine(cité) esasen dağılabilirdir, hayatta 
kalması bize bağlı”. Hannah Arendt’ın bu yargısı 
bütün siyasal cemiyetin koştuğu riski anlatmakta
dır: tarihin bir toprak üzerinde buluşturduğu in
sanların soyları arasındaki bir dostluk anlaşması
nın, bir sosyal sözleşmenin ürünü olan siyasal ce
miyet, birlikte yaşama arzusu paylaşılsın ya da pay

laşılmasın, bizzat varlığını tehdid eden şiddete sığı- 
namaz. Genel yararın korunduğu konusunda en
dişe duyulan bir ülkenin yurttaşları, genel bir hu
zursuzluğa düşebilirler.

insan ancak bir meriine/cîte’de insandır

Bireyciliğin hayali, herkesin haklarının verdiği 
güçle, sahibi olmadığı bir sistemi boylayarak ama
cına ulaşacağı tıpkı bir pazar olarak algılanan top
lumdur. Birey, kendisini yegane kılan hallerde ken
dinden geçmekte ve başkası çoğu zaman idealize 
edilmekte ya da şeytana dönüştürülmekte, bütü
nüyle iyi ya da kötü olarak yargılanmakta, alkış
lanmakta veya mahkum edilmekte, ve böylece bu 
aşırı yargılar sonucunda, bizim insanlık cemiyeti
mizi oluşturan, başkası ile ben arasında ortak olan 
şey kaybolmaktadır. Çünkü, insan sadece bir eko
nomik ajan, bir üretici ve bir tüketici değildir, 
onun heyecanları, değerleri ve iradesi vardır.

Daha temel olarak, in
san sadece sözüyle insandır.
İşte bu anlamıyla, Platon 
için bir “politik” hayvandı 
insan. Vaclav Havel ise,
“yurttaş olarak doğulmaz, 
yurttaş olunur” diyor. “Bize, 
aramızdan her hangi biri
nin bir önemi olsun olma
sın, bir gücü bulunsun bu
lunmasın dünyayı değiştire
bileceğini anlama yeteneği 
verilmiştir. Bu değişmez ku
ral matikîdır, çünkü eğer 
kendim karar vermeyecek
sem, ne sen, ne öteki ne de 
biz hepimiz, yaşadığımız, 
yaratılmasına katkıda bulu
nacağımız ve böylece so
rumlu bulunduğumuz bu dünyanın değişmesi 
mümkün değildir. Her birimiz kendi kendine baş
lamalıdır, Çünkü bir başkasının başlamasını bek
lersek bu beklenti asla bitmeyecektir”3. Yurttaşlık 
hiçbir zaman tesadüfen kazanılmaz. Yurttaşlık, 
özel bir güzergaha özgü olanın dikkate alınması,

Eski Tarz-ı Siyaset YAŞAR

"Her şeye dokunan" 
Devlet, hiçbir ayar ta
nımıyor. Kendisinden 
çok şey istenmesinin 
verdiği güçle, artık 
ondan önemli bir şey 
beklenmiyor! Devletin 
seçme şansı yok: ol
dukça fazla değişen 
toplum, onun da de
ğişmesini gerektiriyor,
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YAŞAR Eski Tarz-ı Siyaset

bir politik cemiyete aidiyet ödevinden geçen hak 
sahibi olmak hakkının farkına varılmasıdır. Hiçbir 
hak sadece “insani” olduğundan dolayı garanti al
tına alınmamış hatta tanınmamıştır bile: hak an
cak, Devletin saygı gösterilmesini sağlama görevi
ni yüklendiği bir kolektif yaşamın kurallarını ko
yan bir toplum çerçevesinde kullanılabilir.

Herkesin kendi hayatını yaşamasının başkaları 
tarafından muhatap alındığı anlamına gelmediği 
bir dünya da gerçeği söylemek çoğu defa güçtür. 
Bir çok ölçme biçmeden sonra, herkes keşfeder ki 
kendi farklı kaderi içinde yaşadığı dünyanın kade
rinden bağımsız değildir. Güçler arasında çoğu za
man bocalayan ve anlam farklılıklarını sezmeye 
çalışan modern insanın karşılaştığı en zorlu sınan
ma, kendini koruyan ve aşan bir cemiyette aidiye
tinin anlamını bulmak, davranış güzergahları ara
sında bir birlik sağlamaktır.

“Benim yurttaşım sadece haklarına saygı gös
termek zorunda olduğum bir insan değil, aynı za
manda benimle aynı haklara sahip bir insandır, be
nim varlığımdan önce gelen, beni oluşturan ve 
sürdüren bir tarihin parçası olan bir insandır”. 
Devlet her şeyin sorumlusu olamaz: eğer her şey
den sorumlu olursa, totaliter yani dayanılmaz olur. 
Eğer yurttaşlık işlemiyorsa, site boş demektir.

Kerim Devlet

Yurttaşlık bugün yürek yangısı yaratan ikili bir ol
guyla karşı karşıyadır: kendimizi başkalarından 
soyutlayabileceğimize inandırmaya çalışan bireyci
lik ile herkesi temin edilmeye-yardıma muhtaç ha
le getirmeye çalışan Kerim Devlet (Etat-providen- 
ce) gibi güzel ismi olan bir sistem. Bireycilik, genel 
yararın unutulmaması için başkalarını da gözleme 
gereğini bir tarafa bırakmaya vardıran medeniyet- 
siz(incivisme)dir. Kerim Devlet sistemi ise, Devlet 
her şeyin sorumlusudur diye düşünmeye yol açtı
ğında, yurttaşları çocuk yerine koymaktadır. Bi
reycilik ile Kerim Devlet anlayışının türevleri bir 
birlerini besleyip duruyorlar. Açık ki, Devlet şizof- 
renik bir biçimde işlemektedir. Kamu açıklarının 
azaltılması gereğinin farkında olunmasına rağ
men, Devlet hala yurttaşlara taleplerini azaltmala

rı çağrısı yapıyor. Fakat, popülist olmayan ekono
mik tedbirler alarak protestolara maruz kalmak 
endişesiyle, insanların kendi sorumluluklarından 
sıyrılmalarına da katida bulunarak, bu yükleri sür
dürüyor hatta ağırlaştırıyor. Bu kerpeten, hiç acı
madan çalışmaktadır. Çünkü, bu kerpeten, bedel 
ödemenin reddi ve bireyciliğin gerekleri arasında 
gittikçe açılan çukura bağlı aralığı yansıtıyor.

Modern yaşamın zıtlıkları arasında sıkışmış 
insanlar, “duvarlarla çevrili/enelos” kapalı özel 
alanlarına sığınmaya çalışmakta ve siteden şüphe
ye başlamaktadırlar. Daha henüz çok olmadı, in
sanlar hayata, “ iyi ve kötü için” sarılıyorlar, “bir ka
riyer yapmak için” bir işletmeye giriyorlar, ülkenin 
yaşamının, demokratik olarak seçilmiş bir hükü
metin tercihlerine bağlı olduğunu biliyorlardı. 
Şimdi, Avrupa ve yerel yönetimler iktidarlarının 
ortaya çıkışıyla bazen çatlama tehlikesi taşıyan bir 
ulusa aidiyet duygusunun yıpranma riski söz ko
nusudur “ulus-devlet”ler için.

İşte ülkemiz bu yığınlarca sorunun içine “es
ki tarz-ı siyaset” ile giriyor. Neler olacak belli değil. 
Abus çehreli tehditkar kriz sayıklamaları mı yoksa 
aklı selim sahibi bireyler ve onların oluşturduğu 
gelişmiş cemiyetin refleksleri mi? Doğrusu fiziksel 
olarak sembollerini peş peşe kaybedeceğini biliyo
rum “eski”nin. Ancak, eskileri aratacak “yeni”lerin 
sayısı da gözümü korkutuyor. İster misiniz “es
kilerle bile bir nebze de olsa ileri gidiyorken, “ye
nilerle ışık hızıyla geriye gidelim?

Aslında makalemi bu soru ile bitirecektim, an
cak pesimist bir sonuçla işi bırakmayı kendime, 
yurttaşlarıma ve Devletimize yakıştıramadım. Za
ten beklentim de olumsuz değil, sadece mücadele
nin daha sertleşeceğine ve tarafların karşı saflardan
devşirme usulüyle kaynak sağlamakta zorlanmaya
caklarına işaret etmek istedim. n

DİPNOTLAR

* Michel de Certeau, La Faiblesse ele croire, Le Seuil, collection "Esp
rit”, 1987.

- Karl Jaspers, Liberté et Réunification: devoirs de la politique al
lemande, Gallimard, 1961, s. 39.

Vadav HAVEL, L’Angoisse de la liberté, Ed. de l’Aube, 1994, s. 57. 
Erasmus Ödülünün verilmesi dolayısıyla yaptığı konuşma.
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Depremi Unutmamak

45 Saniyelik Yaşam

Güler Karavar
Saat 03.02
“ Ve onları b ir gece ansızın yakaladık. Onlar tek bir 

çığlıktan başkasını gözetmezler, onlar b irb irle riy le  çeki
şip dururken O kendilerin i yakalayıverir. Artık ne b ir tav
siyede bulunmaya güç yetirebilirler, ne de ailelerine dö
nebilirler.” (Yasin 49-50)

O gece binlerce insanın d iri d iri mezarlara gird i, top 
lu mezarlara! Ve binlerce insan bir daha göremedi gü
nün yüzünü. Yer konuştu. Çünkü Mutlak Yaratıcı ona 
vahyetm işti. Yer, üzerinde olup bitenleri anlattı:

“ Yer, o ş idddetli sarsıntısıyla sarsıldığı,
Yer, ağırlıklarını dışa atıp çıkardığı,
Ve insan: “ Buna ne o luyo r? ”  dediği zaman;
O gün (yer), üzerinde olup bitenden haber verecektir.
Çünkü senin Rabbin, ona vahyetm iştir.” (Zilzal 1-5)

Ortalık tam bir mahşer, İnsan, enkazın altındaki ço
cuğunu çıkarmak için kendi eliyle yaptığı, fakat bîr baş
ka e l’in yıktığı enkazın altından çocuğunu çıkaramaya
cak kadar aciz, çaresiz.

Acziyetim izi yer gösterd i bizlere, gökler şahittir.
“ Hala düşünüp ibret almaz mısınız?”
Canlarımız...
O gece başımıza bela olan canlarımız...
Kim im izin kokuşm uş canı,
K im im izin doyurulm ayı, tem izlenmeyi, barınmayı, 

tedaviyi bekleyen çanlarımız...
Arada b ir “ ruh” kadar fark var sadece.
Ve zaman...
Zaman da ayrı b ir anlam taşıyor bu gecede ve son

raki “ artçı”  gecelerde.
İnsan 45 saniyeyi dahi değerlendiremezse demek ki 

yeryüzünde; boşa harcayacak bir saniye bile zamanımız 
yok. Ne kadar uzun b ir zaman olarak değerlendiriyoruz
o anı düşününce, değil mi? Bir dakika bile değil. 45 sa
niyenin bilançosu: On binlerce ölü, on binlerce yaralı. 
Zaman geçmiyor, “ Eyvah! Şu ana dek geçen zamanım
da ne yaptım? Günlerim , gecelerim, aylarım, yıllarım... 
Ve saniyelerim ! Ne kadar da uzun b ir hayat yaşamışım 
meğer!”

Kolum nerede ya Rab! Kabirde m iyim  ne? Gözlerim, 
ağzım, her b ir yerim  enkazla mühürlenm iş. “ Beni kurta

rın” diyecek ağzıma bile hükm edem iyorum . Hiçbir ses 
çıkaramıyorum. Yuttu beni beton yığınlar. Kurtaramaz
sam, burda ölümü beklemeye mahkumum. Düşünüyo
rum da zaten ölürsem bedenim in farkında olmayacak
tım. Onun için toprak altında oluşum  belki beni bedenen 
etkilemeyecekti. Ama şu an diriy im  ve acıyan yarama bir 
o f deme hakkına bile sahip değilim .

“ Canlı var mı burada!”
“ Sesimi duyan var m ı!”
Canlıyım ve sesinizi duyuyorum . Saniyeler geçm i

yor, ölüm gelmiyor. Ve ben “ b ir ışık” diyorum , “ sadece 
bir ışık o lsa!” Ölümle yaşam arasında mekik dokuyo
rum. Saniyeler nazlanıyor ölüme inat.

İnsaniyet adına yardım edenlerin yardımı, bugünde 
bile 28 Şubat uzantısıyla kabul edilm edi, geri çevrildi.

Siz bu halkın nesi o luyorsunuz? Halk adına, halkın 
kimden yardım alıp almayacağına karar verme yetkisin i 
kimden alıyorsunuz? Bu olayların içinde halkın malını 
çalan hırsızlara, katillere, çetelere “ yangından mal kaçı
rırcasına” af getirmeye yeltenip halk adına yargılama 
yetkisin i de kendinizde görmekle bu halka ne mesaj ve
riyorsunuz? Yoksa halkı köleniz, yahut marabınız olarak 
mı görüyorsunuz? Halk sizden hesap soracaktır! Bu 
belki bugün-yarın olmayacaktır. Ama bekleyin, görecek
siniz. “ Biz de bekleyip göreceğiz” .

Enkazın altından bulunan saat 03.03’ü gösteriyordu. 
Enkaz altında çıkan bu saat, enkaz altındakiler için za
manın durduğunu, b ittiğ in i s im geliyordu adeta.

Evet
Ortalık b ir mahşer gibi. Yerin derin lik lerinden gelen 

homurtu, insan çığlıkları, beton binaların yerle bir oluşu: 
“ (Onlara) Yalnızca bir tek çığlık (yetti); anında sönü

verdiler,” (Yasin 99)
Ortalıkta ölüler, yaralılar, yakınlarını kaybedenler, 

evi-barkı-malı gidenler... Ve b ir öfke; “ bundan sonra ne 
olacak” kaygısı.

Zaman yine geçmiyor. Her gün battığında bir korku
ya kapılıyoruz yine. Saat, her 03.02’yi gösterdiğinde o 
anı yaşıyoruz yine.

Ve artık o geceden sonra
Seni her gece dört gözle bekliyorum
Ey Güneş!
Neden bu kadar geç doğuyorsun?
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DÜŞÜNCE________________________

Müslüman ve Toplumsal Bilinç

Dr. Kerim Buladı

I* nsanlar yaratılış itibariyle toplu yaşamak 
mecburiyetindedirler. Bu sebeple aralarında 
karşılıklı bir takım vazifeler vardır. Bunlara 

önem verilmediği takdirde, toplum hayatının ba
rış, huzur ve güven içinde devam etmesi mümkün 
değildir.

Bireyin kulluk görevini noksansız yapabilmesi, 
ailesine, devletine, milletine, ve hatta bütün insan
lara karşı vazifelerini hakkıyla yerine getirebilmesi 
için toplumun huzur ve güven içinde olması gere
kir. Tefrikanın, anarşinin, fitne ve fesadın hakim 
olduğu bir cemiyette Müslüman bir kimsenin İs
lam’ı yaşayabilmesi ve asli görevlerini icra edebil
mesi oldukça güçtür.

Birlik ve beraberlik, toplumun her alanda iler
leyebilmesinin temel şartıdır. Bu taş yerinden oy
namaya dursun, artık o toplumda başta güven ve 
itimat sarsılır, neticede korku, endişe ve güvensiz
lik o topluma egemen olur.

İslam Dini, birlik ve beraberliğin sağlanmasını 
toplumun temel öğesi olarak kabul eder ve bunun 
temini için de azami hassasiyeti gösterir. Allah-u 
Teâlâ, birliğin ve toplum düzeninin sağlanması 
amacıyla Müslamanları, periyodik aralıklarla bir 
araya toplayacak ibadetleri emretmiştir. Günde beş 
vakit, haftada bir, senede iki defa olmak üzere meş
ru kılınan vakit, Cuma ve bayram namazlarını bu

na örnek verebiliriz.
Toplumun birlik ve dirliğini temin edecek en 

önemli unsurların başında, mesuliyet kavramı gel
mektedir. Bireyin, ailenin yöneticilerinin kendi so
rumlulukların kavramaları ve bu konuda kendi 
görev alanlarına ait mesuliyet sınırlarını bilinçli bir 
şekilde tayin etmeleri, toplumun güven ve huzur 
içinde yaşayabilmesi açısından hayati önem kazan
maktadır.

Çevremizde meydana gelen çeşitli hadiselere 
karşı gereken müspet veya menfi tepkiyi göster
mek, önemli bir husustur. Aynı toplumda yaşayan 
fertler, yaşadığı muhitin ve çevrenin dışında kala
mazlar. Bu açıdan toplumda gelişen her olay karşı
sında fert, ölçer, biçer, tartar, değerlendirir, kendi
ne düşen payı alır, gerekli dersi çıkarır, bu hususta 
hesaplar ve planlar yapar ve neticede duruma göre 
reaksiyonunu gösterir. Toplumu ve milleti ilgilen
diren meselelerde herkesin duyarlı ve hassas olma
sı gerekir. Çeşitli olaylar karşısında tepkisiz kal
mak, ilgisiz davranmak, meseleye karşı soğuk ve 
yabancı kalmak, iyi bir Müslümanın ve vatandaşın 
vasfı değildir.

Toplumda cereyan eden zulüm, adaletsizlik, 
haksızlık ve her türlü olumsuzluk karşısında gere
ken hassasiyeti göstermek ve gerekirse bunları yok 
etmek için mücadele etmek, taşıdığı mesuliyete
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Toplumsal Bilinç BULADI

leri ile ilgilenmeyen kimselerin, toplum barışına 
katkıda bulunmaları söz konusu olamaz. Peygam
berimizin şu hadisleri bu konudaki yükümlülükle
rimizi açıklamaktadır:

“Mü’minler, birbirini sevmekte, birbirlerine 
acımakta ve birbirlerine şefkat göstermekte bir ce
sede (vücuda) benzerler, o cesetten bir organ ra
hatsızlanırsa, diğer organlar da uykusuzluk ve 
humma (ateşli hastalık) gibi sebeplerle tesir altın
da kalır ve hastalanır.”2

“Müslümanlar bir kişi gibidir. Kişinin gözü ağ
rırsa, bütün vücudu ağrır. Başı ağrırsa, bütün vü
cudu ağrır.”3 Bir müslümanın başına bir sıkıntı, 
musibet, felaket gelirse bütün Müslümanların 
bundan üzüntü duyması gerekir. Bu konuda soy- 
sop, cinsiyet, bölge ve ülke farkının hiç önemi yok
tur. “Müslümanların derdi ile ilgilenmeyen onlar
dan değildir.”'1 Müslümanların dertlerine, prob
lemlerine karşı ilgisiz ve yabancı kalmak onları 
sevmemektir. Müslümanların ıstıraplarını kendi 
ıstırabı saymayan kimseler, Hz. Peygamberin 
sevgisine de mazhar olamazlar. Milli şairimiz Akif, 
böyle bir hareketten Peygamberimizin rûhaniyeti- 
nin davacı olacağını ne güzel ifade etmiştir:

Hiç sıkılmaz mısınız Hz. Peygamber’den?
Ki, uzaldardaki bir mü’mini incitse diken, 
Kalb-i pâkinde duyarmış o musibetten acı, 
Sizden elbette olur rûh-u Nebî dâvâcı.5

göre herkesin görevidir. Böyle bir mücadele ve uğ
raş esnasında eza ve cefaya göğüs germek, sabır ve 
sebat göstermek herkesin vazgeçmeyeceği bir 
prensip olmalıdır. Şairimizin şu ifadeleri bu husus
ta önemli bir fikir ve mesaj vermektedir:

“Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. 
Biri ecdadıma saldırdı mı, halta, boğarım... 
-Boğamazsın ki!
- Hiç olmazsa yanımdan kovarım!
Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık yapa

mam;
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. 
Yumuşak başlı isem, kim dedi uysal koyunum? 
Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boyunum. 
Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim. 
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. 
Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım: 
Çiğnerim, çiğnenirim, hakla tutar kaldırırım.1

Toplumda yaşayan her fert, böyle bir duygu, 
böyle bir heyecan taşımalı ve yeri geldiğinde de ge
reken cesaret ve azmi göstermelidir. Hiçbir kimse, 
haksızlıklar karşısında yılmamalı, gevşeklik ve zafi
yet göstermemelidir. Olumsuzluklara karşı ilgisiz 
kalmak, görmezlikten gelmek, gereken tepkiyi or
taya koymamak, toplumda kötülüklerin yaygınlaş
masına vesile olmaktadır. Bu açıdan kötülüklerle 
ve haksızlıklarla mücadele konu
sunda her birey, elinden gelen 
gayreti göstermelidir. Kişi, böyle 
bir hareketin içinde uğraş verir
ken yukarıda şairimizin de belirt
tiği gibi çiğner, çiğnenir, ama bu 
arada da hakkı tutar kaldırır, 
haklınınyanmda ve hakkın tara
fında yerini alır ki, bu şerefli ve 
kutsal bir görevdir.

Böyle bir azim ve duygudan 
mahrum olan fertlerden oluşan 
toplumlarda haksızlığı ortadan 
kaldırmak mümkün değildir.
Toplumun ve o toplumda yaşaya
lı insanların problemleri ve dert
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Yukarıda sunduğumuz hadisler, bir Müsliima- 
ııın, yaşadığı çevre, toplum ve hatta dünyanın en 
uzak yerlerinde dahi olsalar bütün mü’minlerin sı
kıntıları ile ilgilenmesinin gerekliliğine işaret et
mektedirler.

Bireyin kendisine, ailesine, yaşadığı topluma ve 
milletine karşı sorumluluğu vardır. Toplumun, 
her ttirlü anarşi, fitne, fesat ve kargaşadan uzak 
kalması için herkes üstüne düşen görevi yapmalı
dır. Bu konuda sırası geldikçe elini hiç çekinmeden 
taşın altına koymalı, feragat ve fedakarlıktan asla 
çekinmemelidir. Toplum bir bütündür ve bir vü
cuda benzer. Toplumun organlarındaki herhangi 
bir rahatsızlık, bütün toplumu sarsar, etkiler, zayıf
latır ve toplumun direncini kırar. Bu açıdan, toplu
mun birliği ve dirliği için her ferdin sorumluluk 
alması ve taşıması zaruridir. “Bana ne, beni ilgilen
dirmez, bana dokunmayan yılan bin yaşasın” gibi 
sözlerle mesuliyetten kaçmak, riske girmekten im
tina etmek, zarar ve ziyana uğramaktan korkmak, 
toplum barışını tehdit eden önemli unsurlardan
dır. Aşağıdaki sunacağımız hadis toplumsal barı
şın sağlanmasında kötülüklere karşı elbirliği ile 
mücadelenin şart olduğunu, aksi takdirde bütün 
toplumun yıkılıp gideceğini izah etmektedir:

“Allah’ın hudûduna (emir ve yasaklarına) giren

meseleleri tatbik eden 
kimse ile, yasakları işleyen 
kimselerin durumları, bir 
gemiye binip de kura çek
meleri neticesinde bir kıs
mı geminin üst katma, bir 
kısmı da alt (zemin) kati
ne yerleşen yolculara ben
zer. Alt katta oturanlar su 
ihtiyaçlarını giderirken 
iisttekilerin yanından ge
çip onları rahatsız ediyor
lardı. Bu yüzden, zemin 
katta bulunanlar, “biz, ge
minin tabanını delelim 
oradan suyumuzu alalım 
da üst katta bulunanlara 
eziyet etmeyelim” derler. 
Şayet onların ellerinden 

tutulup bunu yapmalarına izin verilmezse, gemi
nin içinde bulunanların hepsi kurtulur. Şayet on
ların, böyle bir hareketine müsaade edilir ve kendi 
hallerine bırakılırsa hepsi birden boğulurlar.”6 

Hz. Peygamber, kötülükler karşısında iyilerin 
seyirci kalmaması gerektiğini ifade etmektedir. Ay
rıca kötülüklere müdahale edilmediği takdirde ge
lecek olan fitne, anarşi, tefrika vs. gibi sosyal ıstırap 
ve felaketlerin, iyi kimseleri de etkileyeceğini ve 
bundan bütün toplumun zarar göreceğini beyan 
etmektedir. Şayet iyi kimseler, kötü kimselerin 
yaptıklarına göz yumar, bana ne der ve nemela
zımcı bir zihniyetle meseleye yaklaşılırsa , o cemi
yetin huzur içinde yaşaması imkansızdır. Kötülük
ler, çirkinlikler ve her türlü olumsuzluklara karşı 
toplumun elbirliğiyle mücadele etmesi şarttır.

Yukarıda anlamını sunduğumuz hadiste, iyi 
kimselerin, kötü kimselerin yaptıklarına göz yum
ması, alt katta bulunup da en kestirme yoldan su 
ihtiyaçlarını karşılamak için geminin tabanını del
mek isteyenlere ses çıkarmayan kimselerin haline 
benzetilmektedir. Ayrıca toplum, bir gemiye ben
zetilmiştir. Geminin, su almasını hazırlayan sebep
lerin önüne geçilmemesi halinde, içindekilerle be
raber batması nasıl mukadderse, toplumun su al
ması yani, toplumu çökertecek, çözecek, yıkacak,
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tahrip edecek her türlü kötülüğün yaygınlaşması 
ve bunlara ses çıkarılmaması veya müsamahalı 
davranılması da toplumsal çözülmeyi hızlandıra
cak, belki de zamanla toplumu tahrip edecek veya 
çökertecektir.

Bir toplumda, fitne, fesat, kargaşa, zulüm, ada
letsizlik, güvensizlik gibi etkenlere karşı önlem al
mak ve hatta yok edilmesi için gayret çaba sarf et
mek herkesin görevidir. Oran olarak herhangi bir 
yüzdelik verilmesi zor olmakla birlikte herkes, ta
şıdığı yükümlülük nispetinde toplumda gelişen 
menfi hadiselere karşı sorumludur. Çünkü top
lumda meydana gelen fitne ve musibetlerden, sa
dece bunlardan doğrudan doğruya etkilenenler za
rar görmemektedir. Bu konuda şu ilahi buyruğun, 
bütün fertlere yüklediği sorumluluk önemli ve ay
rıca evrensel anlamda çok mühim bir mesajdır:

“Bir de öyle bir fitneden sakının ki o, içinizden 
sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz (umuma 
sirayet ve hepsini perişan eder). Biliniz ki, Allah’ın 
azabı şiddetlidir.”7

Demek, zulüm, sadece zulüm yapanı veya zul
me uğrayanı ve o çevreyi etkilemiyor. Fitne, yalnız, 
onu çıkaranı zarara uğratmıyor. O, kimi zaman bir 
toplumu, kimi zaman bir ülkeyi ve kimi zaman da 
bütün dünyayı etkilemektedir. Bu açıdan, toplu
mun varlığını, birliğini hedef alan, insanların can 
ve mal emniyetini tehdit eden her hareketin ve fi
ilin karşısında yerini almak her bireyin vazifesidir. 
Bu konuda duyarlı ve bilinçli davranmak önemli 
bir insanlık görevidir.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, kişilerin yü
kümlülükleri farklıdır. Elbette bir ailenin reisinin, 
bir okulun, bir üniversitenin, bir kurumun, bir 
devletin idaresini üstlenenlerin sorumluluğu, bir
birinden farklı ve bulundukları mevkii açısından 
birbirinden ağır ve kapsamlıdır. Toplumsal barışın 
temininde bireylere önemli vazifeler düşmektedir. 
Fakat idari mesuliyeti yüklenenler, görevleri icabı 
daha fazla bir kesimin sorumluluğunu üstlenmek
tedirler. Bu sebeple idari görevler hem kutsal ve 
hem de ağırdırlar.

Hz. Ebû Bekr’in devlet başkanı seçildiğinde 
yaptığı konuşma, riyaset makamının ne derece 
önemli ve mesuliyeti mucip olduğunu gösterir. Ay-

rica bu hitap, bütün idarecilere büyük bir ders ni
teliğindedir:

“Ey Müslümanlar! En iyiniz olmadığım halde 
riyaset makamına geçirilmiş bulunuyorum. Eğer 
iyi idare edersem bana yardım ediniz. Yanlış hare
ket edersem beni doğrultunuz. Doğruluk emanet, 
yalancılık hıyanettir. Sizin en zayıfınız (haldi ise), 
hakkını alıp kendisine verinceye kadar benim na
zarımda en güçliinüzdür. İnşallah, bunu böyle ya
pacağım. Sizin en giiçltinüz de (haksız ise), kendi
sinden hak sahibinin hakkını alıncaya kadar be
nim nezdimde en zayıfmızdır. İnşallah bunu böyle 
yapacağım. Bir millet, Allah yolunda cihadı bıra
kacak olursa Allah onları yardımsız bırakır, zillete 
düşürür. Bir millette kötülükler yaygınlaşırsa Al
lah, o millete umûmî bir bela verir. Ben Allah ve 
Resûlüne itaat ettiğim müddetçe bana itaat ediniz.
Şayet Allah ve Resûlüne isyan edersem bana itaat
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etmekle mükellef değilsiniz.”8
Hz. Ömer’in halife seçildiği zaman okuduğu 

hutbe, bütün idareci ve hakimlere dokunaklı ve ib
retli bir mesaj vermektedir.

“... Bilesiniz ki, bu sertliğim, hilafetim sırasında 
zalime, mütecavize karşı ve zayıf bir Müslümanın 
hald<ım kuvvetliden aldığım sırada kat kat fazlala- 
şacaktır. Bu kadar sert olmama rağmen, sizin na
muslularınızın, çekingenlerinizin ve hakkı teslim 
edenlerinizin başım üzerinde yeri vardır. Eğer, içi
nizden biriyle benim ihtilaflı bir meselem olursa, 
istediğiniz birisinin önünde onunla muhakeme ol
maktan kaçınmayacağım. Eğer, benden bir şikaye
ti olanınız varsa, kadı huzuruna çıkmaya hazırım. 
Ey Allah’ın kulları! Allah’tan korkun! Canınızı 
kurtarmak pahasına kendi aleyhinize de olsa bana 
yardımcı olun. Benim aleyhime olan hususlarda 
da iyiyi emredip kötüden sakındırarak bana yar
dımcı olun. Allah’ın bana tevdi ettiği hususlarda, 
nasihatlerinizi esirgemeyin.”9

Hz. Ömer, çok şiddetli soğuğun olduğu bir ge
cede, Hz. Peygamberin arkadaşlarından biriyle et
rafı teftiş etmek için dışarı çıkar. Bir müddet yürü
dükten sonra yanan bir ateşi görür. Ve ona doğru 
koşarlar. Çocukları ile beraber bir kadını görürler. 
Ateşin üzerine bir tencere koyulmuş ve çocuklar 
ise bağırıp durmaktadırlar. Halife Ömer, selam ve
rir ve kadın Ömer’in selamını alır. Ömer, “yanma 
yaklaşmama izin verir misin” diye izin ister. Kadın, 
“iyilik yapmak istersen yaklaş, değilse benden uzak 
ol” der. Hz. Ömer “bu çocuklar neden bağırıp ça
ğırıyorlar” diye sorar. Kadın “açlıktan” diye cevap 
verince, Hz. Ömer tencerenin içinde neyin oldu
ğunu sorar. Kadın, su olduğunu, uyuyuncaya ka
dar çocukları, tencerenin içindeki suyu kaynatmak 
suretiyle susturmaya çalıştığını, Ömer’le kendisi

ile nasıl iki büklüm bir kat olduğunu önemle vur
gulamıştır. Kanaatimizce bu, idari görevde bulu
nan bütün yöneticilere önemli bir irşat ve ikaz ma
hiyetindedir.

Zavallının işi pek çok zaman bulup gelemez; 
Gidip te söylememişsen ne haldesin bilemez.
- Niçin hilafeti vaktiyle eylemişti kabûl? 
sonunda böyle çürük özrü kim sayar makbûl? 
Zavallının işi çokmuş!... Nedir, muharebe mi? 
İşitme sen de civarında inleyen elemi,
Medine halkını üryan bırak, Mısır’da dolaş... 
“Gaza! Gaza!” diye git soy cihanı, gel paylaş! 
Kenar-ı Dicle’de bir kurt aşırsa koyunu,
Gelir de adl-i İlâhî sorar Ömer’den onu!
Bir ihtiyar karı bî-kes kalır, Ömer mes’ul11 
Yetimi, girye-i hüsran alır, Ömer mes’ul12 
Zemine gadr ile bir damla kan dökünce biri:13 
O damla bir koca girdap olur boğar Ömer’i14 
Ömer Halife iken başka kim çıkar mes’ul? 
Ömer! Ne yapsın, İlâhî, beşer zalûm ü cehûl15 
Ömer’den isteniyor beklenen Muham- 

med’den...
Ömer! Ömer! Nasıl aldın bu bârı16 sırtına 

sen?17

Bütün bu izahlardan anlaşıldığına göre, idare
cilerin taşıdığı sorumluluk, yetki alanlarına göre 
önem kazanmakta ve farklılık arz etmektedir. Bir
kaç kişinin idaresini üstlenen ile daha fazla kişile
rin idaresini elinde bulunduranların yükümlülüğü 
değişiktir. Bir devlet başkanının, milleti adına üst
lendiği riyaset görevi, görevlerin en ağırı ve en has
sasıdır. Toplumun mal, can ve namus emniyetin
den birinci derece sorumlu olan kişi başta devlet 
başkanı olmak üzere en üst kademede halk adına

arasında Allah’ın olduğunu ve Allah’ın her şeyi 
gördüğünü belirtir. Bunun üzerine Ömer: “Allah, 
sana merhamet etsin. Ömer, senin durumunu ne
reden bilsin?” der. Kadın: “İşlerimizin idaresini 
üzerine alıyor da, bizden habersiz mi davranıyor” 
karşılığın verir.10 Bu konuyu Mehmet Akif Ersoy, 
“Koca Karı ile Ömer” adlı bir başlık altında şiir üs
lubu ile ele almış, adalati ile İslam tarihinde haklı 
olarak ün almış Hz. Ömer’in, sorumluluk duygusu

görev yapan idarecilerdir. Toplumda yaşayan bi
reylerin maddi ve manevi yönleri ile ilgilenmek 
öncelikle onların vazifesidir.

Toplum bir bütün olduğuna göre, gelişen müs
pet veya menfi hadiselerde, herkesin yetki ve etki 
alanına göre sorumluluğu vardır. Hiçbir kimse, ge
rek sosyal alanda, gerek ekonomik alanda ve gerek
se siyasal alandaki olumsuzluklardan belirli bir ke
simi sorumlu tutmak yetkisine sahip değildir. Ülke
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içinde, milletimizi ve halkımızı derinden üzen 
kahredici hadiselerden sadece belirli kesimi so
rumlu tutmak, onları bu konuda derin muhasebe
ye davet etmek sübjektif ve haksız bir davranıştır. 
Bireyi ile ailesiyle, idarecisi ve idaresi ile milletiy
le, devletiyle, medyası ile eğitimi ile kısacası her ke
sim bulunduğu ortamda ve yetki alanına göre geli
şen üzücü olaylardan derece derece sorumludur. 
Herkes bu sorumluluğu duymalıdır. Sadece belirli 
bir kesim, başım aşağı eğmeli gibi yaklaşımlarla 
meselenin psikolojik ve sosyolojik yönünü düşün
meden karar vermek ve önyargılı davranmak, mil
let ve devletin barışına asla katkı sağlayamaz.

Zulüm, işkence, şiddet, vahşet ve barbarlık gibi 
insanlık onuruna yakışmayan etkenleri oluşturan 
sebepleri tahlil etmek ve objektif bir değerlendir
me yapmak akılcı ve kalıcı bir çalışma ve çare ola
bilir. Aksi takdirde, yine başa dönülür, eski gelinen 
noktaya tekrar gelinir ve zaman kaybetmeye de
vam edilir. İnsanlık dışı hareketlerde bulunanlar, 
vahşilikte hayvanlan dahi geçebilen caniler, terö
ristler, yol kesiciler, eşkiyalar bu topraklarda, bu 
coğrafyada yetişmiş ve bu topraklarda yaşayan in
sanların arasından çıkmış ise, bu konuda çok bo
yutlu derin bir düşünceye toplum olarak ihtiyacı
mız var demektir. Hangi alanda kusur vardır? Bu 
eğitimden mi, idareden mi, ekonomiden mi, idare
ciden mi, aileden mi, hukuki boşluk ve zafiyetten 
mi kaynaklanmaktadır? gibi soruların cevabım 
toplum olarak cevaplamak zorundayız.

Şayet bu konuda ilmi ve akli veriler öne çıkarı
lır, grup, cemaat, ideoloji ve politik taassuplar bir 
tarafa bırakılırsa işte o zaman toplumsal şuura ula
şılmış demektir. Hep başkalarını suçlayarak, “dedi
ğimiz, düşündüğümüz, tasarladığımız şeyler, bakı
nız nasıl ortaya çıktı” diyerek belirli kesimi suçla
mak ve töhmet altında bırakmak meseleleri çözme 
yerine daha da zorlaştıracaktır. Çünkü toplumda 
oluşan ve yaygınlaşan suçların, toplumun barışını, 
huzurunu ve güvenini sarsacak hale gelmesinde 
yukarıda da belirttiğimiz gibi herkesin belirli bir 
payı vardır. O halde, Problemleri devlet, millet ve 
toplum olarak hep beraber çözmek mecburiyetin
deyiz. bu açıdan teşhisleri dosdoğru koymak ve 
ona göre çare aramak en akılcı bir davranıştır.

Bizim de baştan beri vurgulamaya çalıştığımız 
mesele budur. Bu da toplumsal bilinç, bir diğer 
adıyla toplumsal şuur ile halledilebilir. Toplumsal 
şuurun var olduğu bir toplumda birey, başta so
rumluluğunu, eksikliğini, kabahatini, acziyetini 
itiraf eder ve ona göre meseleye bakar. Toplumsal 
bilincin hakim olduğu bir toplumda kişi, kusur ve 
eksiklikleri, öncelikle kendisinde arar. Başkalarını 
suçlama yerine, her şeyden önce kendisini suçlar. 
Olumsuzluklar karşısında birbirini suçlayıp kim
senin sorumluluğu üzerine almadığı bir cemiyette, 
toplumun barış içinde yaşaması kolay değildir. 
Özür dilemek, zafiyetini itiraf etmek, beceriksizli
ğini ve ilgisizliğini kabul etmek bir erdemliktir. 
Her şeyden önce böyle bir toplum oluşturmadan 
hak ve adaletin sağlanması, barış ve huzurun temi
ni zordur. Herkesin kendisini haklı gördüğü bir 
cemiyette, doğruların ve hakların netleşmesi zor
dur. Toplumsal alanda çekilen sıkıntıların temelin
de böyle bir olumsuzluğun yattığını söylemek ka
naatimizce abartılı değildir. Bu anlamda cemiyeti
mizin, birlik ve beraberlik içinde yaşayabilmesi 
için toplumsal bilince ihtiyacı vardır. m
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TARİH____________________________

Emrullah Efendi ve Sâtı Beyin 
Eğitim Nazariyeleri

Metin Hasırcı

M utlak surette her hususun bir târihi oldu
ğu gibi öğretim ve eğitim anlayışı da bir 
târihe sahiptir. Biz bu yazımızda eğitimin 

târihini tetkik edecek veyahud uzun uzun temaslarda 
bulunacak. Ancak modern eğitim Türkiyesinde dahi 
kabul edilen iki büyük eğitimcinin kendilerinden vc 
tatbikatlarından bahsetmek üstümüze farz gibi geldi. 
Bunlardan birincisi Emrullah efendidir. Emrullah 
efendi 3 fasıl 220 maddeden ibaret olan Maarif-i 
Umumiye Kanunu layihasını hazırlamıştı ki tarihler 
1325/1910 yılını gösteriyordu. 3 fasıl, 220 maddeden 
ibaret olan bu kanun layihası maarifin bütün 
mes’eleleıini tamamen ele alan bir çalışma idi. Ancak 
kanunlaşması mümkün olmadı. Emrullah Efendi, 
meşrutiyet devrinin eğitimi modernleştirme çabala
rında tesiri olmuş başlıca fikir ve devlet adamların
dan biri olmakla marufdur. Yıllarca maarif alanında
ki çalışmalarından dolayı işleri bilmedeki mahareti 
Emrullah Efendiyi maarif nazırlığına götüren yolun 
zeminini teşkil etmiştir. Nitekim Emrullah Efendinin 
devresi çeşitli tezlerin üstelik karşı tezlerin gazete sü
tunlarında tartışıldığı bir dönemdi ve bu toplumun 
içinde bulunduğu karışıldığa rağmen genelde maari
fe verilen önemi ortaya koyuyordu. Tartışma alanla
rından birinde de Sâtı Bey isimli bir zat vardı. Emrul
lah Efendinin görüşünde alışılmadık bir başkalık 
vardı. Çünkü o üniversiteden başlama görüşünü ile
ri sürüyordu.

Tuba Ağacı Nazariyesi

Yukarıda ara başlık yaptığımız beyan, Emrullah 
Efendiye aiddir. Üniversiteden başlama görüşünün

enteresan benzetmesidir. Maarif mensubları Emrul
lah Efendinin bu nazariyesini benimsemişlerdir. Em
rullah Efendi Cennet’teki Tuba ağacını hatırlatan bir 
fikri ileri sürerek eğitim çalışmalarına aynen bu ağa
cın dallarından başlamak gerekeceğini savunuyor, 
karşı düşüncede olanlara maarif Tuba ağacına benzer 
diyerek düşüncelerini kabul ettirmeye çalışıyordu. Is
lahata ve teşkilâta ilk öğretimden değil yüksek öğre
timden başlamak gerektiğini şu satırlarla savunmuş 
oluyordu:

“Tahsil hayatının başlangıcında her tarafa yayıl
ması ve çıkışı, uzun bir zamana, iki üç neslin geçme
sine bağlıdır. Tahsililin yüksek derecelerini ihdas et
meyi bu dönemin sonuna kadar saklamak asla doğru 
olamaz. Çünkü ülke hayata devam etmekte terakki 
etmek için kuvvetli kaliteli yüksek tahsil görmüş 
kimselerin mesâi ve çalışmalarına kavuşmayı bir an 
evvel arzu etmektedir.”

Emrullah efendi bu düşüncesini gerçekleştireme
miştir. Ancak aşılması güç bir çıta mesafesinede yer
leştirmeyi bilmiştir. Eğer milli eğitim hayatımız bu 
çıtayı hiçbir yerini değdirmeden aşabildiği takdirde, 
mutlak surette geçerli bir eğitim sistemine sahip ol
muş ülkeler arasında zikıolunabilecekdir.

Emrullah Efendinin maarif Tuba Ağacına benzer 
demesini biraz tahlil edersek üniversiteler üzerinde 
yapılması gereken değişiklikler ve mükemmellikler, 
devrin gençliğine, istikbale taşıyacakları vatanı, mut
lak bu kurumlardan bu kurumlanıl öğrettiği ilimle
rin, bilimlerin yardımıyla gerçekleştirileceğine göre, 
derhal yapılması gerekenin o kurumu, en son merha
ledeki milletlerin bulunduğu seviyeye getirmek akla 
hiç de aykırı gelmemektedir. Emrullah Efendi; üni-
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versite nazariyesini ileri sürmekle beraber, ilköğretim 
meselesine hiç uzak durmamıştır. Hâttâ geçici ilk öğ
retim kanunu tedrisat-1 iptidaiyye kanunu muvakka
tini bizzat kendisi çıkartmıştır. Emrullah Efendi ba
kan olduğunda sabah gazetesine verdiği; “memleke
tin ihtiyaçları pek geniş. Vasıtalarımız sınırlıdır. Taşra 
ilkokulları için 70 bin öğretmene ihtiyaç var. İptidai 
pedogoji bilgisi olan öğretmeni değil bunun yüzde 
birini bile bulmaya imkân yok. Görülüyor ki en ya
kın ve en acele ihtiyaç ilköğretimin düzenlenmesi
dir. Emrullah Efendinin de belirttiği gibi Os- 
manlı ülkesi münevverlerinin genellikle 
kendilerine örnek olarak almış olduk
ları Fransa’da, sözünü ettiğimiz eği
timin Osmanlı devletinin tahsil 
hayatını hiç bir şekilde mecbu
riyet -şimdiki tâbirle zoıunlu- 
eğitiın anlayışına bağlamadığını 
düşündüğümüzde devletin bu 
meseleyle fazla uğraşmayacağını 
tesbit edebiliriz.

Fakat 1876’daıı sonra eğitim,
Sultan 2. Abdülhamid’in en önem 
verdiği, her yerde okulların açılması
na teşvikde bulunduğu göz önüne alı
nırsa eğitim anlayışımız da büyük bir vira
jın dönüldüğünü görürüz. Cumhuriyetle bera
ber eğitimdeki mecburiyet hususu beş yıl ile sınırlan
mışken ve bu beş yılı devlet ahaliden aldığı yardım
larla sürdürdüğüne göre, üzerine düşen görevi ne de
receye kadar becerdiği tartışmaya açıkdır.

Sâtı Bey

İkinci önemli maaı ifşinas Sâtı bey, 1884 yılında dün
yaya geldi. Olağanüstü bir zekâya sahibdi. Daha kü
çük yaştayken matematiğe karşı büyük bir merak ta
şımaktaydı. Talebeliğinin ilk yıllarında matematik ile 
uğraşmıya başladı. Hâttâ kendi mesleği olan mülkiye 
memurluğuna (ki yüksek tahsilini mülkiye yüksek 
okulunda yapmaktaydı) rağmen tabiat dersi öğret
menliğini tercih ediyordu. Bunun içindir ki Yanya 
idadisinde beş yıl kadar tabiat dersi öğretmeni olarak 
görev aldı. Başarılı çalışmalarının yanında fizik ve bi
yolojiye ait deneyler yaptı. Bir okul müzesi kurdu. Sâ- 
tı bey; kendi mesleği olan idareciliğe geçti. Onu bir 
zaman Makedonya da kaymakam olarak görüyoruz.

_________Eğitim Nnznriyeleıi HASIRCI

Daha sonra da şimdi Balkanlarda olan Floriııa’da kay
makam olarak çalışırken buluyoruz. Bu görevleri es
nasında halkın psikolojik davranışlarına çok dikkatli 
gözlemlerle bakan Sâtı bey, meşrutiyetten sonra tek
rar öğretmenlik hayatına avdet etti. Tecrübelilik ve 
tecrübesizlik hakkında Mülkiye Dergisinde, zekâ me
selelerine dâir “Yeni Mektep” adlı dergide yazıları neş
rolunmaktaydı. Sâtı bey; yazılarıyla bir yandan tema
yüz ederken Onun önem ve kıymetini anlayanlar ta
rafından Darülmuaallimin’e yâni öğretmen okuluna 

müdür olarak tâyin edildi. Sâtı bey öğretmen 
okullarının İlci yıl olan süresini üç yıla ib

lağ etti. Müfredatda esaslı değişiklikler 
yaptı. Onun resim ve elişlerinde öğ
retim ve eğitimdeki önemine ina
narak programlarına bu dersi ek
lemiş olduğunu görüyoruz. Çeşit
li alanlarda maarifimize hizmeti 
olan Sâtı beyin öğretmen okulu
na içinde öğretmen namzedinin 
uygulama yapması için tatbikat 

okulu açtığını görüyoruz. Bu okul
ları açmanın sebebini Sâtı bey; şu 

sözlerle ifade etmekten kendini ala
mamaktaydı: “ 1909dan önceki öğret

men yetiştiren okullardaki öğretmenlerin 
zayıf olmalarının sebebi, tatbikat okullarının öğ

retmen namzedleı ine sunulmamış olmasıydı.” Bu ya
zımızı Sâtı bey’in 12 Temmuz/1910 tarihinde Darul- 
muallimin’de yâni İstanbul'daki öğretmen okulunda
ki konuşmasında yapmış olduğu şu beyanıyla ta
mamlayalım: “Darulmuallimin, öğretmen ve eğitimci 
yetiştirmek maksadıyla tesis edilmiştir. Bu sebeble 
bütün teşkilât ve öğretimini bu gayeyle ayırdetmek ve 
bu gayeye yöneltmek gerektir. Öğretmenlik herşeyden 
önce eğitimcilik demekdir. Eğitimcilik ise bir hüner
dir. Bir sanattır. Bu sanatın özel metodları, kuralları 
vardır. Öğretmen olmak için yalnız bilgi sahibi olmak 
yetmez. Aynı zamanda bu metod ve kuralları gerek
ten bilmiş olmak eğitimcilik, sanat vc mesleği için ha
zırlanmış bulunmak da icâb eder. Bunun için darul- 
muallimiııde genel eğitim ve bilgiden başka, mesleki 
eğitim ve bilgininde elde edilmesi gayesiyle program
larda fenn-i terbiye yâni pedogoji, usul-ii tedris yâni 
öğretim metodu konularına önemli bir yer verildi.

Maarifimize hizmeti geçmiş bu iki zâtı rahmetle 
yâd etmiş olduk.
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Bosna-Hersek ve 
Çeçenistan Kıyaslaması

İNCELEME_____________________

Necmettin Alkan

Farklı zaman dilimlerinde veya aynı esnada yer
yüzünün çeşitli yerlerinde vuku bulan, ham
maddesi insan ve coğrafya olan çeşitli tarihi ve 

toplumsal olaylar arasında çok ilginç benzerlikler ol
duğu muhakkaktır. Bunun örneklerine, geçmişte ol
duğu gibi günümüzde de fazlasıyla rastlamak müm
kündür.

Buna çağdaş bir misal, Balkanlardaki Bosna- 
Hersek ve Kafkaslar'daki Çeçenistan'da takriben yedi 
yıldan beri yaşanan olaylardır. Son yılların en trajik 
olaylarına sahne olan Boşnak-Sırp ve Çeçen-Rus Sa- 
vaşları'nın nedenleri ve sonuçları itibarıyla, her iki 
toplum arasında kendilerine has bazı tarihi ve kültü
rel farklı noktalar bulunmasına rağmen, yine de arala
rında ilginç benzer ortak noktalar bulunmaktadır. 
Bunlar, tarafların yıllardır süren mücadeleleri boyun
ca hep karşılarına çıkmış ve verdikleri savaşlar esna
sında önemli rol oynamış ve halen de oynamaktadır. 
İleride de oynamaya devam edecektir.

I.H e r İki Ülkenin Savaş Öncesi Coğrafi 
Siyasi Konumu ve Sonuçları

Bosna-Hersek ile Çeçenistaıı'mn bulundukları bölge
lerin coğrafi-siyasi konumları ve buralarda yaşayan 
Müslüman Azınlıkların siyasi ve sosyal durumları 
arasındaki benzerlik temas edilmesi gereken özellikle
rin ilkidir.

a. Bosna-Hersek
Bosna-Hersek farklı dini ve kültürel unsurlardan 

oluşan Balkan Yarımadasında bulunmaktadır. Bal

kanlar'da diğer azınlıklarla birlikte bir çok Müslüman 
azınlık yaşamaktadır. Bunlar içerisinde Boşnaklar en 
ııç bölgede, Batı Avrupa' nın hemen girişinde mes
kundurlar.

Siyasi olarak hiç de istikrar vaad etmeyen bir böl
ge olan Balkanlar'da bulunan azınlıklar arasında özel
likle de Müslümanlar'ın siyasi ve iktisadi durumları 
diğer azınlıklara nazaran oldukça kötüdür. Sınırları 
içerisinde yaşadıkları devletlerde çok çeşitli problem
lere maruz kalan bu azınlıklar, sürekli olarak dışlan
makta ve baskı altında tutulmaktadırlar.

Buna iki örnek vermek istiyoruz: Sırbistan'daki 
Kosova halkı, Makedonya'daki Türkler ve diğer Müs- 
lümanlar. Bunlar ve adlarını saymadığımız diğer ülke
lerdeki veya bölgelerdeki Müslümanlar gerekli olan 
çoğunluğa sahip olmalarına rağmen, uluslararası an
laşmalarla garanti edilen ve en tabii olarak da kabul 
edilen bir çok siyasi, iktisadi ve eğitim gibi en temel 
haklardan mahrumdurlar. İlgili devletler, uluslararası 
anlaşmaların öngördüğü bir çok temel hakkı Müslü
man Azınlıklara vermemektedirler. Bu durum ise ha
liyle bölgesel huzursuzlukları iyice arttırmaktadır.

Buna bir de, kendileriyle aynı tarihi ve kültürel ya
pıya sahip olan Boşnak ve Kosova Halkİarı'na reva gö
rülen zulüm de eklenince, mevcud yapı iyice kötüleş
mektedir. Bütün bunlar, Balkanlar'ı potansiyel bir sa
vaş alanı haline getirmektedir. Muhtemel bir savaş sa
dece bu azınlıklar ve sınırları içerisinde yaşamak zo
runda kaldıkları devletlerle sınırlı kalmayarak daha 
başka ülkelere de sıçrama tehlikesi göstermektedir. Bu 
da komşu devletler arasında vuku bulacak olan bir si
yasi gerilim ve savaş anlamı taşımaktadır.
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Bosım-Çeçeııistaıı ALKAN

Böylesi bir coğrafyada vuku bulan Boşnak-Sııp 
Savaşı’nın alt yapısı çok daha önceleri, 1. Yugoslavya 
nın kurulması sırasında Müslüman Azınlıklar’ ın sis
tem dışına itilmesiyle oluşmuştu. Ancak uzun bir sü
recin sonunda 1981'de Kosova'daki huzursuzlukların 
patlamasıyla bu çatışma gün yüzüne çıkmıştı. Bosna- 
Hersek'te yapılan ilk serbest genel seçimleri (16 Kasım 
1990) Müslümanların partisi SDA(Demokratik Ey
lem Partisi)'nin kazanmasıyla, Aliya İzzetbegoviç'in 
Devlet başkanı olması, Bosna-Hersek'in halk oylama
sı sonucu (29 Şubat 1992) bağımsızlığını ilan etmesiy
le ve nihayet Sırp kesiminin Boşnaklar’ a saldırmasıy
la savaş patlamıştır. (1 Mart 1992).1

b. Çeçenistan
Çeçenler'in yaşadığı topraklar ise, tıpkı Bosna- 

Hersek' tcld gibi oldukça önemli bir konuma sahip 
olan Kafkaslar'dır. Çeçenler'den başka bir çok Müslü
man Halic'in yaşadığı Kafkaslar, hayvancılık ve or
mancılığın yanı sııa yeraltı ve yerüstü zenginliklere sa
hip bir coğrafyadır. Bir de buna Hazar Denizi'nde bu
lunan petrolün dünya pazarlarına açılması ile ilgili 
muhtemel boru hattı hesapları eklenmiştir. Ve nihayet 
coğrafi olarak da Rusya'nın dışa açılmasında önemli 
bir kapı konumundadır. Bundan dolayıdır ki, Rusya 
öteden beri bu bölgeden bir türlü vazgeçememektedir. 
Kolay kolay da vazgeçmeyecektir.

Çeçenler başta olmak üzere Kafkaslar'da ki diğer 
Müslüman Halklar Ruslar'm işgaline uğradıkları 19. 
Yüzyıl'dan beri muhatap oldukları Rus yönetimlerini 
kabullenmediklerinden dolayı sürekli
olarak baskıya maruz kalmışlardır.

• 1 1 /  ■ Ruslar için çıban başı olan Çeçenler'e
karşı kesin çözümü Stalin bulmuştu:
Almanlarla işbirliği yaptıklarını iddia 
ederek, 1944 yılında Çeçenleri topluca 
Sibirya'ya sürmüştü. Kötü şartlar al
tında büyük bir kısmı telef olan Çeçen
ler’ in, ancak 1957'de vatanlarına geri 
dönmelerine müsaade etmişlerdi. Bu 
tür örneklerde de görüldüğü gibi, Rus 
yönetimiyle bir türlü barışık olmayan,
Çeçenler için bir tek yol kalıyordu: Ba
ğımsızlık.

Tıpkı Boşnaklar'ın Balkaıılar'da 
olduğu gibi, Çeçenler de Kafkasya'da 
bağımsızlıkları için savaş başlatan ilk

Müslüman azınlık olma özelliğine sahipler. Yine Rus
ya'da II. Yugoslavya örneğindeki gibi, dağılan ve bün
yesindeki devletlerin bağımsızlıklarını kazanmaların
dan dolayı ufalan bir devlet görünümü arz etmektey
di. Çeçen örneğinden sonra, Rus Federasyonu sınırla
rı içerisinde otonom olan milletlere sıra gelecektir.

Çeçen-Rus Harbi'nin başlaması, Bosna-Hcısek'- 
teıı takriben iki yıl sonra olmuştur. Sovyetler Birliği'- 
niıı dağılmasını takip eden günlerde, 1 Kasım 1991'de 
General Cevher Dudayev'in fiilen yönetimi ele geçir
mesi ve Çeçenistaıı'ın bağımsızlığını ilan etmesiyle 
hızlanan süreç, 11 Aralık 1994'te Rus Orduları'nın 
Çeçenislan'a girmesiyle sıcak savaşa dönüşmüştür.

Görüldüğü gibi, her iki savaş arasındaki benzerlik
ler henüz daha ilk aşamada karşımıza çıkmaktadır. 
Bunlardan birincisi, savaşan kesimlerden Boşnaklar- 
'ın ve Çeçenler'in Müslüman; buna karşın Sırplar'ın 
ve Ruslar'm ise etnik olarak Slav ırkına, din olarak da 
Hıistiyan-Oıtodoks Mezhebi’ ne tabi olmalarıdır. Her 
iki bölge de de başlayan savaşla birlikte, Ortodoks- 
Slav Milliyetçiliği tekrar hortlamıştır. Ortodoks-Slav 
Milliyetçiliği'niıı 18., 19. ve 20. yüzyıllarda gerek Kaf- 
kaslar, Balkanlar ve gerekse Or ta Asya'da meydana ge
tirdiği insan ve kültür katliamının acı sonuçları canlı 
bir şekilde herkesin hafızasındadır. Hem Suplar hem 
de Ruslar'm katlettikleri ve yeıierinden-yurtlaıından 
zorla sürdükleri insanların sayısı milyonları geçmiştir. 
Bu gerçek gözardı edilemez. Oıtodoks-Slav gerçeği, 
geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da, Türkiye ve 
bölgedeki Müslüman Halklar için büyük bir tehlike

Çeçen Savaşçılar
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ALKAN Bosııa-Çeçenistan

arz etmektedir.
Bu aşamada zikredilmesi gereken ikinci nokta ise; sava

şın cereyan ettiği her iki kara parçasında da, aralarındaki 
bazı farklılıklara rağmen, dağılmakta olan eski Kominist 
Devletler'in bulunmasıydı. Dağılma sürecine giren bu dev
letlerdeki Müslüman Azınlıklar, uzun yıllar süren baskıcı 
Kominist Rejimleı'den kurtularak, bağımsızlıklarını ilan 
etme yoluna gitmişlerdir. Bunlardan bir tanesi olan Boş- 
naldar, seçim yoluyla iktidara gelmişler ve halk oylamasıyla 
bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir. Çeçenler ise otonom 
olup da Rusya sınırlarında kalan Müslümanlar içerisinde 
bağımsızlıklarını kazanan ilk ve tek örnektir. Askeri bir ha
reketle yönetime gelen Dudayev'in önderliğinde bağımsız
lıklarına ulaşmışlardır.

b. Çeçenler 
Aynı türde tesbitler Çeçen hal

kı için de geçeıiidir. Çeçenler'in eğitim seviyeleri, diğer 
Kafkas Halklarına nazaran oldukça iyidir. Bunun bir sonu
cu olarak eski Sovyet Ordusu'ııda terfi etmiş olan Cevher 
Dudayev gibi bir komutan lider ve Selimhan Yandarbiyev 
gibi de aydın bir siyasi yetişmiştir. Bunun yaııı sıra diğer 
önemli bir unsur ise, tarikat ve medreselerin son derece 
canlı olmasıdır.

İnsan Hakları ve Hürriyetleri Vakfı eski Başkanı Bülent 
Yıldırım da buna paralel tesbitleı de bulunarak, Çeçenistan 
mücadelesinin nedenlerini şu dört sebebe bağlamaktadır; 
nüfus fazlalığı, entellektüel yapı, müridlik- medrese ve ka- 
rizmatik lider.2

3. Savaşların Başlaması ve Savunma

miştir. Buna daha sonra temas edi
lecektir.

Ayrca bu bölgede yüksek eğitim 
veren bir çok üniversite ve medrese 
bulunmaktadır. Bütün Balkanlar'da 
meşhur olan ve bir çok alim yetişti
ren Gazi Hüsrev Medresesi ve Saray- 
bosna Üniversitesi buna çok güzel 
birer örnektirler. Eski Yugoslavya'da 
Müslümanlar’ ın idari merkezi “Me- 
şihat”ın, (Türkiye'deki karşılığı “Di
yanet İşleri Başkanlığı), Saraybosna' 
da olması tesadüf olmasa gerekir. 
Bunların yanı sıra tarikat müessesi
nin varlığı da oldukça önemlidir.

2. Boşnak ve Çeçen Halkları nın 
Kültürel Seviyesi

Boşnak ve Çeçen Halkları arasındaki kültürel eğitim sevi
yelerinin yükseldiği ile alakalı ilginç benzerliklere de temas 
etmek istiyoruz:

a. Boşnaklar
Boşnakların, bölgedeki diğer Müslüman Halklar'a 

nazaran eğitim seviyeleri ve iktisadi durumları oldukça iyi
dir. Çeşitli kademelerde görev almış Boşnaklar'ın oranı bir 
hayli fazladır. Bunun tabii bir sonucu olsa gerek, Aliya lz- 
zetbegoviç gibi aydın, siyasetçi ve karizmatik bir lider yetiş-

Zikredilmesi gereken diğer bir nokta ise, her iki devletin 
bağımsızlıklarından belli bir süre geçtikten sonra savaşların 
başlamasıydı. Her iki savaş arasında da takriben iki yıl gi
bi bir zaman dilimi beklemeyle geçmiştir. Bu bekleme sü
resi içerisinde taraflar savaş hazırlığı yapabilirlerdi. Fakat 
bunu yeterince yapamamışlardır. Bundan dolayıdır ki, düş
manların ille saldırıları karşısında, hem Bosna-Hersek'te 
hem de Çeçenistan' da önemli kayıplar verilmiştir.

a. Bosna-Hersek
Bekleme sürecini yeterince değerlendiremeyen taraf

lar savaş içerisinde bu boşluğu kapatmaya çalışmışlardır. 
Özellikle de Bosna-Hersek, bunda oldukça önemli başaıı-
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lar elde etmiştir. Savaş öncesinde her hangi bir orduya 
sahip olmayan Boşnaklar, eski Yugoslavya Ordusu'ııda 
da hep alt kademelerde kalmışlardır. Herhangi bir as
keri eğitimleri ve savaş malzemeleri olmadığı için de 
savaşın ilk aylarında, önemli oranda toprak kaybına 
uğradıkları gibi, korkunç derecede de katliamlara ma
ruz kalmışlardır.

Fakat bu durum takriben altı ay kadar sürmüştür. 
Bu aylarda tamamen mahalli bölgesel direnişler söz- 
konusuydu. Ama, gerek askeri eğitimlerinin yetersiz
likleri ve gerekse askeri malzeme azlığından dolayı 
fazla bir etkinlik gösterememişlerdir. Bu arada başta 
Devlet başkanı Aliya îzzetbegoviç'iıı girişimleri olmak 
üzere, çeşitli ülkelerden gelen mücahidleı in yardımla
rıyla kademeli olarak düzenli askeri birlikler oluştu
rulmaya başlanmıştır. Daha sonra ise mahalli birlikler 
biraraya getirilerek, Boşnak Milli Orduları kurulmuş
tur. Düzenli orduya geçişin bir sonucu olsa gerek, sa
vunmadan çıkılarak, saldırıya geçilmiş ve henüz daha 
savaşın başında kaybedilen topraklar kademeli olarak 
hem Sııplar'dan hem de Hırvatlar'dan alınmaya baş
lanmıştır. Ayrıca ileride siyasi ve ideolojik v.b neden
lerden dolayı çıkabilecek bir kısım muhtemel iç çatış
malar da ortadan kaldırılmıştır. Devamında ise devlet 
bütünlüğünü sağlamak için önemli bir adım atılmış
tır.

Aynı türde bir olay Türkiye'deki Kurtuluş Savaşı 
esnasında yaşanmıştır: Kurtuluş Savaşı'nın başlangı
cında vatanın savunması bölgeseldi ve bu mahalli bir
likler vasıtasıyla yapılmaktaydı. İşgal edilen bölgeler
deki, her şehir savunmasını kendi içerisinden başlat
mış ve başarıya ulaşmışlardır. Fakat daha sonra bunlar 
birleştirilerek milli bir ordu kurulmuştur. Kurulan bu 
ordu ile askeri birliğin kurulmasının yanı sıra, ileride 
çıkabilecek muhtemel iç çatışmalar en aza indirilmiş 
ve bir ittifak sağlanmıştır.

b. Çeçenistan
Buna benzer bir süreç Çeçenistan'da da yaşanma

mıştır. Çeçenler, eski Sovyet Ordusu'nda görev yap
mış olan Cevher Dudayev gibi bir generalle savaşa 
başladıkları halde, ülkenin geneline hakim olan dü
zenli bir ordu kuramayarak, sürekli olarak mahalli gu
ruplar halinde savaşmışlardır. Bundan dolayıdır bazı 
mahalli kahramanlar ortaya çıkmıştır. Bunlar da ba
ğımsız olarak, istedikleri gibi hareket etmişlerdir. As
lında bu da uzun vadede patlayabilecek bir iç savaş

tehlikesidir. Mücadele süresi uzadıkça bu tehlike daha 
da belirginleşmektedir. Ayrıca milli bir devlet kurma 
veya devletleşme süreci de aynı oranda uzayacaktır.

Çeçenistan'ın bu süreci yaşayamamasınm kendi
sine has nedenleri bulunmaktadır. Düzeli orduya geç
memesi/geçememesi özekle Kafkasya genelde ise Çe
çenistan coğrafyası, tarihi ve kültürel birikimi ile ala
kalıdır. Bu bölge dağlık ve ormanlık, iklim ise serttir, 
insanların günlük hayatları bu şartlar altında geçti
ğinden dolayı karakterleri ve kişilikleri bu yapı çerçe
vede şekillenmiştir. Bu durum onların halk oyunları
na dahi yansımıştır. Kafkas, dolayısıyla da Çeçen halk 
oyunlarındaki ritim ve motifler oldukça hareketlidir. 
Kahramanlık, atılganlık, silaha bağlılık, at sevgisi, sa
vaşçılık ve gurur gibi hasletleri kazanmışlardır. Fakat 
bu biıeyselleşnıiştir. Kişiselleştiği için de kahramanla
rın ferdi hareket etmeleri ve birleşik bir ordu disipli
nine girmeleri zorlaşmaktadır.

Çeçen toplumunun diğer özelliği ise, kabilelerden 
oluşması ve kabile sisteminin halen devam etmesidir.
Her kabile kendi bağımsızlığını, bir başkasının haki
miyetine girmeden sonuna kadar yaşamak istiyor.
Bundan dolayıdır ki, Çeçenler'in tamamına teşmil 
olacak bir sistem veya yönetim bölgede hiçbir zaman 
tesis edilmemiştir. Tarihi süreç içerisinde böylesi bir 
müesseseleşme ve devletleşme kültüründen mahrum 
olmuşlardır. Bundan dolaydır ki, milli bir ordu kurup, 
bir komutan etrafında toplanamamışlardır. Bu durum 
Ağustos 1996 barış anlaşmasından sonraki zamanda 
dahi devam etmiş ve milli bir ordu halen tesis ettirile
memiştir. ikinci Çeçen- Rus Savaşı dahi tıpkı ilki gi
bi, aynı şartlarda başlamış ve aynı şekilde devam et
mektedir.

Özetle, Çeçen halkı tıpkı diğer Kafkas Halk
ları gibi, tarihi boyunca müesseseleşme ve devletleşme 
sürecini; dolayısıyla da, müessese ve devlet disiplinini 
yaşayamamıştır.3 Bu süreci yaşayamadıkları için de 
merkezi bir otoritenin etrafında toplanmakta zorluk 
çekmektedirler.

Boşnak halkı ise çok farlclı bir tarihi ve kültürel ya
pıya sahiptir. 15. Yüzyıl’ da Osmanlı hakimiyetine gir
dikten sonra topluca Müslüman olarak, devletin bir 
çok kademesinde görev almışlardır. Bürokrasiden tu
tun da, askeriye ve ilmiye alanlarında yüzyıllar boyun
ca devlete hizmet etmişlerdir. Bu da onlara belli bir 
müessese ve devlet disiplini kazandırmıştır. Bu disip
linin olumlu sonuçları ise yüz yıllar sonra, hem eski
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Yugoslavya hem de günümüzde tekrar görülmüştür.

4. Boşnak ve Çeçen Liderler;
Aliya İzzetbegoviç ile Cevher Dudayev

Bosna-Hersek ve Çeçenistan mücadelerinde kıyaslan- 
ması gereken diğer bir önemli nokta ise, liderlerin ko
numu ve bunun kendi halklarına ve mücadelelerine 
yansımasıdır.

a. Aliya İzzetbegoviç 
*3® Bosna-Hersek mücade

lesinin mimarı Aliya İzzet
begoviç'in ciddi bir aydın ve 
siyaset adamı olduğuna gi
rişte kısaca temas edilmiştir. 
Aliya, hukuk tahsili görmüş 
ve gençliğinden itibaren sü
rekli olarak mücadele içeri
sinde bulunmuştur. Yayınla
mış olduğu manifastodan 
dolayı mahkum olmuş ve 
hapis yatmıştır. Hapishane
den çıktıktan sonra, aktiv si
yasete girmiş ve SDA'yı kur
muştur.

Ayrıca kendisi, kültürel 
manada hem Batı'yı ve Batı 
Toplumu'nu hem de İslam'ı 

ve İslam Toplumu'nu çok iyi tanımaktadır. Bunun en 
güzel delili ise, son derece ciddi bir çalışma olan ve 
Türkiye'de de tercüme edilen eseridir4. Bu özelliğini 
de, savaş boyunca uluslararası platformda çok iyi kul
lanmışını ve Boşnak halkının mücadelesini her alan
da başarılı bir şekilde temsil etmesini de bilmiştir. Bu
nun sonucu olarak, İslam ve Batı ülkelerinden önem
li oranlarda yardım ve destek almıştır. Uluslararası ze
minde de oldukça büyük bir saygınlık ve takdir kazan
mıştır.

Aliya'nın başarılı olmasında etken olan bu birey
sel özelliklerinin yanı sıra, dış unsurları, yani bölgenin 
siyasi şartlarını da göz önünde bulundurmak gereki
yor.

Aliya, dağılan eski Yugoslavya'da bir eyalet olan 
Bosııa-Hersek'te yapılan seçimleri kazanarak iktidara 
gelmiştir. Bosna-Hersek, daha sonra II. Yugoslavya'
nın dağılmasıyla birlikte, Slovenya ve Hırvatistan'ı ta

A liya İzzetbegoviç

kiben halk oylamasıyla da bağımsızlığını ilan etmiş ve 
Birleşmiş Milletler tarafından da resmen tanınmıştır. 
Ayrıca Avrupa Topluluğu ve NATO gibi milletlerarası 
kuruluşlar aynı yönde karar almışlardı, işte, Aliya böy- 
lesi bir ortamda, uluslararası hukuk nokta-i nazarında 
son derece meşru bir zeminde mücadeleye başlamış
tır.

Buna rağmen şunu da vurgulamak gerekiyor ki, 
BM üzerine düşeni yeterince yerine getirememiştir. 
Savaş boyunca bir çok karar alınmış, ama bunların 
büyük bir kısmı uygulanmamış/uygulanamamıştır. 
Tatbik edilenler ise, Bosna-Hersek'in savunma gücü
nü azaltmaktan başka bir şeye yaramamıştır. Buna en 
güzel örnek, II. Yugoslavya’ ya karşı alınan, 25 Eylül 
1991 tarihli silah ambargosunun Yugoslavya'dan ay
rılmış olan ve bağımsızlığı da resmen tanınmış olan 
Bosna-Hersek'e karşı titiz bir şekilde uygulanmasıdır. 
NATO'ya bağlı Barışgücü askerleri de Sırp saldırıları
na karşı güvenli bölge ilan edilen şehirlerde son dere
ce etkisiz kalmışlar ve sivil halkı korumamışlardı. Ba
rış görüşmeleri ise, aynı şekilde başarısız bir şekilde 
organize edilmiştir. Bunlarda suçlu olanlarla, saldırıya 
maruz kalanlar, suçsuzlar aynı muameleye tabi tul- 
muşlardır. Masaya oturdukları ve barış görüşmelerin
de muhatap kabul ettikleri saldırganları, daha sonra 
suçlu ilan edip, el ilanları ve bültenlerle aramaya başla- 
mışlardır.Bütün bunlardan dolayı, BM son derece eleş
tirilmiş ve her kesim tarafından ciddi olarak sorgulan
mıştır,

b. Cevher Dudayev
Cevher Dudayev ise, aynı şekilde Çeçenistan mü

cadelesinin mimarıdır. Fakat Dudayev'in özellikleri 
ise Aliya'ya nazaran çok daha faklıydı. Kendisi asker 
kökenli bir liderdi ve bu yönü siyasi ve entellektüel yö
nüne baskındı. Bundan dolayıdır ki, Çeçen mücadele
sini milletlerarası platformda siyasi olarak yeterince 
temsil edememiştir. Buna paralel olarak, dış destek 
son derece sınırlı kalmıştır. Çeçen davasını uluslarası 
platformda yeterince anlatamadığı için de gerek İslam 
gerekse Batı Dünyası'ndan yeterince, hatta hiçbir des
tek almamıştır.

Dudayev'in siyasi mücadelede başaı'ısız olmasının 
nedenlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz askeri bir 
hareketle, eski Sovyetler Birliği'nde otonom bir bölge 
olan Çeçenistan'da yönetimi ele alarak bağımsızlığını 
ilan etmesidir, Bundan dolayıdır ki, Çeçenistan sürek
li olarak Rusya'nın bir iç olayı olarak kabul edilmiştir.
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Bu da dış desteği, özellikle de uluslararası kuruluşlar
dan gelecek olan tepkiyi olumsuz yönde etkilemiştir.

5. Gündemde Kalma

Bosna ve Çeçen savaşlarında dikkati çeken diğer bir 
ilginç nokta da, her iki savaşın hemen hemen aynı za
man diliminde vuku bulmasına rağmen, Türkiye ile 
dünya gündemini farklı oranlarda işgal etmeleridir.

a. Bosna Savaşı
Bosna Savaşı'ııda yaşanan hadiseler ile Çeçenis- 

tan' da yaşanan vahşet hemen hemen aynı boyutta ol
duğu halde, Bosna-Heısek'in Türkiye ve dünya gün
deminde meydan getirdiği infial çok daha büyük ol
muştur. Hangi siyasi görüşe ve yaş gurubana dahil 
olursa olsun hemen hemen halkın her kesimi olaya sa
hip çıkarak, imkanı nisbetinde Boşnakların yardımı
na koşmuştur. Halle adeta seferber olmuştu. Buna kar
şın Çeçenistan için böylesi bir geniş bir yelpaze oluş
mamıştır. Bunun nedeni şudur; gündem hadiselerin 
boyutu veya mağdur olan halkların yapısıyla değil de, 
aksine Batılı siyasilerin ve kitle iletişim kuruluşlarının 
ilgisiyle şekillenmiştir.

Bosna-Hersek coğrafî olarak Batı Avrupa’nın he
men yanı başında yer almaktadır. Dolayısıyla bu böl
gedeki siyasi çatışmaların sona erdirilip, bölgesel istik
rarın tekrar sağlanması gere
kiyordu. Bir de buna din mer
kezli, Müslüman-Hristiyaıı 
çatışması eklenince durumun 
hassasiyeti daha da artıyordu.
Bölgesel istikrar için de II. Yu- 
goslava'ya mutlak ihtiyaçları 
yoktu. Çünkü, Doğu Bloku 
çökmüştü. Ayrıca oldukça 
yıpranan ve zayıflayan hantal 
bir sistemle muhataptılar. II.
Yugoslava'nın yıkılarak, bün
yesindeki federasyonların 
milli devlet olmaları Batılı si
yasilere daha makul gelmiştir.
Bundan dolayıdır ki, baştan 
beri bölgede yaşanan hadise
lere alaka göstermişler ve 
bunları önlemek amacıyla za
yıf da olsa bazı teşebbüslerde

bulunmuşlardır.
Aynı türde bir gelişme Türkiye'de de yaşanmıştır. 

Batılı Devletler'in Bosna-Hersek konusundaki teşeb
büsleri, ilk etapta Türk siyasileri cesaretlendirmiştir. 
Zaten Türkiye bu yöndeki bir cesaretlenmeye de dün
den razıydı. Çünkü Bosna-Hersek ile olan tarihi, kül
türel ve siyasi ortak paydalar bunu gerektiriyordu. Di
ğer devletlerle birlikte Bosna Savaşları'ııda aktif siya
set takip edilme gayretine girilmiştir. Her ne kadar da 
arzu edilen seviyede olmasa dahi bu türde bir teşeb
büs Türk Dış Siyaseti nokta-i nazarından oldukça 
önemlidir.

Siyasilerin bu alakası basın-yayın kuruluşlarını da 
bir hayli cesaretlendirmiştir. Bundan dolayı da sava
şa bir hayli alaka göstermişler ve Boşnak-Sırp Savaşı'- 
nı sürekli olarak gündemde tutmuşlardır. Bosna-Her- 
sek'teki Sırp katliamı ile ilgili haberler ve görsel mal
zemeler yayınlandıkça, başta Türkiye ve İslam Devlet
leri olmak üzere, diğer ülkelerdeki gündem bir anda 
Bosna ile belirlenmişti. İnsanların gözleri ve kulakla
rı hemen Bosna-Hersek'e yönelmişti. Buna paralel 
olarak da, karşı gösteriler ve yardımlar artımıştı. Bos
na'dan gelen vahşet haberleri devam ettiği oranda 
yardımlar artarak devam etmişti. Fakat, Bosna ile ilgi
li haberler azaldıkça da, bu bölgeye olan alaka, 
dolayısıyla da yardımlar o nebze azalmıştır.

Bütün bunların yanı sıra 
unutulmaması gereken iki 
nokta vardır: Bunlardan ilki, 
bazı istisnaların dışında Türk 
muhabirlerinin bu bölgeye 
girmesi, çok sonraları ancak 
savaşın durduğu veya yavaş
ladığı dönemlere rastlamak
tadır. İkincisi ise, yine bir kı
sım basın kuruluşları Bosna- 
Hersek'i ve onunla ilgili bir 
kısım yardımları 27 Mart 
1994 Mahalli Seçimler'ine 
alet etmek suretiyle, bunu si
yasi bir malzeme olarak kul
lanmasını da bilmişlerdir.

Cevfıer Dudayev

Çeçen Savaşı 
Çeçenistan'da Çeçen 

Halkı'na yönelen Rus vahşe
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tine aynı ilgi gösterilmemiştir. Bunun ise başlıca iki 
nedeni bulunmaktadır: İlki Çeçenistan'ın Batı Avru
pa'ya uzak bir coğrafayada yer almasıdır. İkincisi ise, 
Batılı siyasiler bölgedeki istikrarını kaybetmeyen ve is
tikrarlı bir Rusya'yı kendi siyasetleri için uygun gör
düklerinden dolayı, Çeçenistan'da yaşananları Rus
ya'nın iç meselesi olarak telakki etmişlerdir.

Çeçenistan'ın bağımsızlık hareketinde başarılı ol
ması ile birlikte, dar manada Kafkaslar ve Orta Asya'
da islami ve milli duygular yükselebilir ve buralarda 
bulunan diğer Müslüman Halklar cesaretlenerek aynı 
yolu takip edebilirler. Bu da istikrarsız Rusya' yı daha 
da zayıflatacak, belkide yıkılmasına dahi neden olabi
lecektir. Nüfusun ekseriyetini Müslüman Halklar'ın, 
bunlar içinde de Türkler'in oluşturduğunu gözönüne 
alırsak, böylesi bir yeniden yapılanmanın, uluslararası 
arenadaki dengeleri altüst edeceği muhakkaktır. Özel
likle de petrol yatakları ve diğer maden yatakları ile 
donanmış olan böylesi bir bölgenin, kör-topal giden 
ve hakimiyetleri altında tuttukları Rusya'nın kontro
lünde olması kendileri için son derece uygundur. Bu 
tür siyasi ve iktisadi nedenlerden dolayı Çeçenistan'- 
daki Rus zulmü karşısında, sadece insan haklarını ih
lal şeklinde eleştiriden başka bir kayda değer teşebbüs
te bulunmamışlardır.

Yukarıda izah edilen nedenlerin bir sonucu olarak 
Batılı Devletler'in yeterince alaka göstermemeleri do
layısıyla Batılı kitle iletişim araçları da burada yaşa
nan Rus zulmünü yeterince gündemde getirmemiş
lerdir. Böylece halkın bu yöndeki ilgisi de aynı oranda 
az olmuştur. Yalnız bu tesbiti yaparken, Çeçenistan'ın 
Bosna-Hcrsek'e göre Batı Avrupa ya daha uzak olma
sı ve ulaşım imkanı ile yine Çeçenistan'ın Gürcistan 
sınırı hariç etrafının Rusya topalakları ile çevrili ol
masının unutulmaması gerekiyor. Fakat yine de bu tür 
zorluklar asıl nedenlerin önünde göstermelik şekilsel 
mazeretlerdir.

Çeçenistan'da yaşananların Türkiye'ye yansıması 
tıpkı Bosna-Hersek'teki gibi, Batılı Devletler'e paralel 
bir şekilde olmuştur. Amerika ve Batılı Devletler'e ba
ğımlı bir dış siyaset takip eden Türkiye, Çeçenistan'da 
yaşananların, tıpkı bu devletler gibi, Rusya'nın bir iç 
meselesi olduğunu ilan etmiştir. Hatta Başbakan Bü
lent Ecevit bir adım ileri giderek, Çeçenistan Askerle- 
ri'ni terörist olarak ilan etmiştir. Bu yaklaşım halen 
devam etmektedir. Çünkü Batılı Devletler yukarıda

zikredilen nedenlerden dolayı, Çeçenler'i terörist ilan 
etmese dahi Çeçenistan'ı Rusya'nın bir iç meselesi 
olarak görmeye devam etmektedirler.

Dış haberlerde tamamen Batılı haber ajanslarına 
bağımlı olan Türk basın-yayın kuruluşlarının, bu iki 
coğrafyadaki hadiselere yaklaşımları aynı yönde ol
muştur. Batılı kitle iletişim araçlarına paralel olarak 
Bosna-Hersek'teki Sırp vahşetine daha fazla yer veri
lirken, Çeçeııistan'daki Rus vahşetine az temas edil
miştir. Zaten bu Türkiye'deki resmi siyasetle de son- 
derece ölçüşmektedir. Tıpkı Bosna-Hersek'te olduğu 
gibi, kendileri bu bölgelere muhabir ve çekim ekipleri 
göndermeyerek, uluslararası bazı haber ajanslarının 
uydu yayınlarından istifade etme yoluna gitmişlerdir. 
Bunun en güzel örneği, Rusya'nın hazırlattığı bir pro
paganda kasetini yayınlayarak Çeçen Savaşçıları'nı te
rörist ilan etmeleridir.

Halkın bu durumdan etkilendiği ortadadır. Çeçe- 
nistan’la ilgili Rusya'ya karşı tepki hareketleri hemen 
hemen hiç yoktur. Yardım faaliyetleri de tamamen 
durmuş durumdadır. Özellikle de İkinci Çeçen-Rus 
Savaşı'nın devam ettiği şu sıralarda hatırı sayılır bir 
etkinlik duyulmamaktadır. Hükümet Çeçenistan'a 
yardım etmek isteyen sivil kuruluşlara uzun süre 
müsaade etmemiş, nihayet geçen aylarda bir kaç kuru
luşa izin verebilmiştir.

Bütün bunlar da gösteriyor ki, Türk halkının bü
yük bir kısmının bu iki coğrafyadaki mücadelere gös
terdikleri alakanın oranını ve bunun devamını belirle
mede etkili olan unsurların başında, hiç şüphesiz siya
silerin takındığı olumlu veya olumsuz tavır ile basın- 
yayın kuruluşlarının müsbet veya menfi yayınları gel
mektedir. Dolayısıyla Batılı siyasiler ve basın kuruluş
ları, halicin yardımlarının yönünü ve miktarım belir
lemede dolaylı olarak etkili olmuşlardır. ■
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E K O N O M İ  Ç A R K I

Avrasya’da Oynanan Zor Oyun-i

TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?

“ T arih te  ııe olmuşsa, başka t i i r l i i  

olam ayacağı iç iıı öyle o lm uş tu r.” 

K. M a rk s

A vra sya  dünya nüfusunun % 7 5 ' ini, dünya 
G SM H 's ın ın  % 6 0 'ım  ve  tüm dünya enerji kaynak 
larının % 7 5 'in i bünyesinde barındırıyor. A v ra s 
y a 'y a  hakim  o lacak  b ir gücün küresel a lan d a  da 
etkili o la cağ ı söyelenebilir. 150 y ıld an  bu ya n a  
bu bölgede büyük bir savaş yaşan ıyor. I ve  II. 
dünya  savaşları petrol uğruna yap ılm am ış m ıd ır? 
21 . yüzy ılda  o ynanan  oyun, petrol ve  d oğa lgaz  
rezervlerinin  yoğun olduğu Kuzey A frika , Rusya 
Federasyonu, Ka fkas lar ve O rta  A s y a 'd a  sürdü
rülmektedir.

YENİ ÇAĞIN SAVAŞI: ENERJİ

Petrol ve doğ a lg az ın  yen i b ir alternatifi bulunana 
k ad a r 21. yüzyılın  kaderin i bu iki enerji kaynağ ı 
be lirleyeceğe benziyor. Bu kaynak ların  mevcut 
bulunduğu g üzergah lar da  stratejik önem e sahip 
olacaktır. D ah a  net ifadeyle  bu güzergaha sahip 
o lm ak için yap ılan  soğuk savaş, M eksika ve V e 
nezüella gib i G ü n ey  ve  O rta  A m erika  ülkeleri h a 
riç tutulursa, yoğun bir şekilde A vra sya  bölgesin
de .yaşanacak. Türkiye, A vru p a  ve A sya 'n ın  tam 
ortasında b ir köprü gibi durm aktadır. Bu doğal 
o la rak  jeopolitik bir önem  oluşturmaktadır. 21. 
yüzy ıld a  yaşan an  III. D ünya Enerji Savaş ında  
Türkiye tam o rtada kalmıştır.

Bunun hem avan ta jla rı, hem de d ezavan ta jla 

M. Şevücef Ayvcızoğlu

rı va rd ır  elbette. A m a  şu b ir gerçektir ki etkili bir 
po litikayla Türkiye kaderin önüne ç ıkard ığ ı bu ta 
rihi fırsatı değerlendirebilir.

Türkiye Gücünün Farkında mı?
Kafkasya ve O rta  A sya 'n ın  zengin doğa l k ay 

nakların ın  21 . yüzyılın  seyrindeki rolü çok konu
şuldu, konuşulacak... Tüm pazarlık la r bunun üze
rine... Bu kaynak ların  d ünya 'n ın  hem batı hem de 
doğusuna ulaştırılması için A kd en iz 'e  ve IHİnd 
O kyan u su 'n a  taşınm ası gerekm ektedir. Bunun 
için de Türkiye, komşusu İran ve  bölgenin en bü 
yük ülkesi Rusya'n ın  önem i küçümsenemez, gö- 
za rd ı edilem ez. Rusya'n ın  önem i rezervlere sahip 
o lan  ülkeler üzerinde siyasal ve  ekonomi k bak ım- 
dan  etkin o lm asından, Türkiye ve İran 'ın  önemi 
de d ü n ya 'ya  aç ılan  k ap ıla r o lm alarından  k ay 
naklanıyor.

ABD ve AB'nin Gözü Bölgede
A B D  ve A B 'n in , çok uluslu petrol şirketlerinin 

p lan ları enerji kaynak ları üzerinde yoğunlaşıyor. 
İşte bu nedenle Türkiye'nin ortasında bulunduğu 
A vra sya  bölgesinde çok hesaplı büyük bir oyun 
oynanm aktadır.

Türkiye istese de istemese de bu oyunda ye r 
alıyor. Bizim  için sorun işte tam burada cevapsız 
kalıyor. Kendi günübirlik iç işleriyle zam an h a r
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cayan  Türkiye, u luslararası bu büyük oyuna 
hükümet o la rak  haz ır görünm üyor. (H aya li 
düşm an lar üreten asab i bir başbakan , töre 
töre d iye  IM F  töresine boyun eğen milliyetçi 
yard ım cıs ı, insan hakların  dan söz ed ip  d ev 
let bakan lığ ı verilince yelkenleri inen d iğer 
ya rd ım cıs ıy la  ülke iç huzursuzluğa sürüklen
mektedir. Bun lardan  bu dev oyunda medet 
ummak çok büyük iyimserlik olur, am a atsan 
atılm az işte...)

Tüm sorun Türkiye 'n in bu oyunda güçlü 
bir ye r a lm ay ı isteyip istememesinde... Yoksa 
bu oyunda küçük b ir figüranlığ ı istesek de v e 
rirler, istemesek de. —

Bu tarih i fırsat bize, Rusya'n ın  dağ ılm a 
sürecinde önüm üze çıkan fırsatları nasıl k a 
çırd ığım ızı hatırlatıyor.

ORTA ASYA RÜYASINDAN UYANIŞ

Sovyetler B irliğ i'n in  dağ ılm ası, Türkiye için 
yen i b ir dönem in başlang ıc ı o la rak  yo rum 
lanmıştı. B irliğ in  dağ ılm asıy la  Türkiye 'yi bö l
gesel ve  g lobal düzeyde bir güç haline geti
recek tarihsel fırsatın ele geçirild iğ i dönem in

cum hurbaşkan ı Turgut Ö z a l 'ın  ağ z ın d an  
"A d riya tik 'ten  Ç in  Şedd ine Büyük Türk Dün
y a s ı"  s logan ıy la  bu hedef vurgulanm ıştı. Yine
o dönem de b ir İm paratorluğun m irasçısı 
edas ıy la , Türkiye 'n in  güçlü tarih i, dini b ağ la 
rı bulunan atayurdum uz O rta a sy a  Cum huri
yetlerine "a ğ a b e y lik "  y a p a ca ğ ı ifade ed ili
yordu.

O rta  A sya 'n ın  O rta d o ğ u 'd a n  sonra dün- 
y a 'n ın  en büyük ve en uzun öm ürlü petrol re 
zervine  sah ip  olduğu o rtaya  çık ınca tüm dün- 
ya 'n ın  gözü O rta  A s y a 'y a  çevrilm iş, A z e r
b aycan , Türkmenistan ve Kazak istan , yeni 
süreçte büyük petrol ve d o ğ a lg a z  oyununun 
en önem li aktörleri a ras ın a  girm i şlerdi.

O z a l'd a n  sonra Dem irel de  Türkiye'nin 
"batılı değerleri O rta  A s y a 'y a  ta ş ıyacak  köp
rü o lm aya  h az ır o lduğunu" ifade etmişti. Bu, 
Türkiye 'n in co ğ ra fya d a  A B  ve A m erika  için 
önemli b ir bağ lantı koridoru o la rak  ön p lana 
çıkm a isteğinin açık  göstergesiydi.

Türkiye bölgedeki varlığ ın ı A B D  güdü
m ünde b ir dış po litikayla sın ırlam ak zorunlu
luğu hissediyor. Kısa vadede  bu histen kurtu
la ca ğ a  da  benzem iyor.
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Lafla Ülke Çıkarı Korunamaz

Ülkeler arasındak i tarihsel ve  kül
türel ilişkilerin yoğunluğu ticari 
ve ekonom ik ilişkilerin gelişm e
sinde önemli b ir yard ım cı unsur 
olsa d a  yeterli olmuyor.

Bu ya z ıd a  O rta  A sya  ve O r 
tadoğu ülkeleri ile o lan somut ti
cari ilişkilerim izi k ısaca gözden 
geçireceğ iz . G ö receksin iz  ki, A v 
rupa yo lunda her tavize haz ır bir 
ülke idaresi sergileyen Türkiye, 
O rta  A s y a  ve  O rtad o ğ u  ülkeleri
ni görm ezden gelerek, bö lgeye 
sırtını dönmekte, kendi gerçek le
riyle çelişircesine b ir körlük ser
gilemektedir.

Türkiye 'n in, Ka fkasya, Türkî 
cum huriyetler ve O rtad o ğ u  A ra p  
ülkeleri ile o lan  ilişkilerinde ba-

R usya 'd a  yay ım lanan  V rem ya Gazetesi, 
"yen i yüzyılın  m erkezinin A vra sya  o lacağ ın ı, 
A v ra sya  eksenli po litikalar belirlenirken bü
tün ülkelerin Türkiye 'yi hesaba katmak zo 
runda o lduk ların ı" yaz ıyo rdu .

9. Cum hurbaşkanı Sü leym an Demirel, 1 2 
Şubat 1 999  tarih inde O rta  A sya  ülkelerinin 
A n k a ra 'd a k i büyükelçilerine verd iğ i yemekte 
bas ma yap tığ ı aç ık lam ad a  O rta  A sya  ve 
Kafkas ülkelerinin Türkiye aç ıs ından  çok 
önemli o lduğunu, başlatılan  sıkı ilişkilerin d e 
vam  edeceğ in i söylüyor ve ekliyordu: " __ ta
rihsel nedenlerin  yan ıs ıra  biz artık a ram ızda  
ortak güvenlik bağ ı oluşturm alıyız. Ekonomik 
ilişkilerim iz çok ileriye gitti. A yn ı zam anda 
bizim  silahlı kuvvetlerim izle bu kardeş ülkele
rin silahlı kuvvetleri a ras ın d a  eğitim  işbirliği 
yap ılıyor. D ah a  baş lang ıç  aşam asındayız ... 
D aha  ileriye götüreceğiz. O rta  A sya , Ka f
kasya ülkeleri ve Türkiye kendilerine, geçm iş
lerine, bugünlerine yak ış ır bir biçim de A v 
rasya 'n ın  çok önemli b ir bölüm ü
nü o luşturarak insanlığın büyük 
yürüyüşüne kendi güzel katkıları
nı getirecekler."

şanlı o lup o lm adığ ın ı en iyi gösterecek bel
geler, ticari ve ekonomik ilişkilerdeki rakam 
lardır.

ORTA ASYA'DA EKONOMİK SAVAŞ

Azerbaycan İlişkileri
Türkiye, A z e rb a yca n  ekonom isinin bel 

kemiği o lan petrol rezervlerinin  işletilmesi 
için haz ırlanan  8 m ilyar d o la r tutarındaki 
projeden yüzde 6 .5  , 4 m ilyar d o lar tutarın
daki Şah  Denizi projesinden ise, ya ln ız  yüz 
de 9 o ran ında  p ay  a lab ild i. Petrol dışı y a t ı
rım lar içerisinde ise, Türkiye'n in pay ı yüzde 
4 4  do lay ınd a  bulunuyor.

Dış T icaret M üsteşarlığı verilerine göre 
1992 y ılında A z e rb a yca n 'a  ihracatım ız 102 
m ilyon 798  dolar, ithalatım ız 35 m ilyon 0 97  
bin d o la r o la rak  gerçekleşmişti. 1 999  y ılında 
ise ihracatım ız 131 milyon 521 bin do lar 
düzeyinde kalırken ithalatım ız 158 milyon
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917  bin d o la ra  yükseldi.
1991 y ılınd a  bağım sızlığ ın ı ilan etmeden 

önce A cz e rb a yca n  dış ticaretinde S S C B  ülke
leri ih racatta yüzde  94, ithalatta yüzde 80 
o ran ında  b ir p a y a  sahiptiler. Bağım sızlıktan 
sonra Sovyetle r Birliği ülkelerinin A z e rb a y 
can dış ticaretindeki payı ihracatta yüzde 
48 , ithalatta yüzde 40  düzeyine gerilem esi
ne rağm en BDT ülkeleri bugün de dış ticaret
te A z e rb a yca n 'ın  en önemli ortağı konumun
da  bulunuyor. A slında  toplam 1 .5 m ilyar d o 
larlık dış ticaret hacm ine sahip olan A z e r 
b aycan 'ın  dış ticareti Türkiye ve özellikle A B  
ülkeleri ve  A B D  için faz la b ir önem taşımıyor. 
A z e rb a yca n 'ı asıl önemli kılan, BDT ülkeleri 
a ras ınd a  en büyük üçüncü petrol üreticisi ül
ke olm ası. Petrol ve g a z  üretimi A ze rb a yca n  
ekonom isin in belkem iğini oluşturm aktadır. 
Ö y le  ki, y irm inci yüzyıl b aş la rında , A z e r 
baycan  dünya  petrol ihtiyacın ın yüzde 50'si- 
ni karşılıyordu. A z e rb a yca n 'ın  petrol rezerv 
lerinin 1 0 m ilyon varil, doğa l g a z  rezerv leri
nin ise 1 7 0  m ilyar metreküp olduğu tahmin 
ediliyor. Petrol rezervlerinin  Körfez ülkelerine 
kıyasla a z  o lm asına rağm en, A z e rb a yca n , 
dünya petrol p iyasas ına  günde 1-1,5 m ilyon 
varil sürebilecek, do lay ıs ıy la , dünya petrol 
arz ın ı ve  fiyatların ı etkileyebilecek kapasite 
ye  sahip bulunuyor. Ülke toprakların ın yüzde

6 0 'ınd a  petrol bulunduğu tahmin ediliyor.

Azerbaycan Petrolleri ve Türkiye
A z e rb a yca n 'ın  3 m ilyar varil ham  petrol 

kapasitesindeki Güneşli ve  C h irag  bö lgele
rinde petrol a ram a  ve ç ıkarm a işlemleri 
1 994 yılı Eylül a y ın d a  uluslararası b ir kon
sorsiyum a verild i. Toplam getirisi 8 m ilyar 
A B D  do ları o lan p ro je 'de  BP-Statoil, A m oco, 
G asp rom , Lukoil, Penzoil, U noca l, M c  Der- 
mott Int., Ram co ve  Delta fi rm aların ın  yanısı- 
ra yüzde 6 .75  o ran ında  hisse ile T PA O  da 
bulunuyor. Bu an laşm adan  sonra 1 996 ve 
1 997  y ılla rın d a  Iran, Rusya ve d iğer Batılı ül
kelerin firm aları ile dört önemli petrol an laş 
ması ve 1 9 97  yılı M a rt ay ın d a  beş Jap o n  şir
keti, A z e rb a yca n  Devlet Petrol Şirketi (SO- 
C A R ) ile K ız ılden iz 'de  b ir Jap o n  konsorsiyu
mu oluşturm ak üzere an laşm a yap ıld ı.

A z e rb a yca n , H a z a r  Deniz i'in in  yasa l sta
tüsü üzerinde Rusya ve Iran ile süren an laş 
m azlığı d a  yerli yerinde durm aktadır. Rus
ya 'n ın  H a z a r Denizi'n in  b ir iç den iz  olduğu 
ve u luslararası deniz ya sa la r ın a  göre, H aza r 
Denizi'n in doğal kaynak ların ın , kıyısı olan 
ülkelerle birlikte işletilmesi gerektiği şeklinde
ki tezine H a z a r D en iz i'ne  kıyısı o lan Iran ve 
Türkmenistan da  destek çıkm aktadır. H aza r 
D enizi'n in  bir göl o lduğunu ve ülkelerin ken
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di p ay la r ın a  düşen bölgedeki doğa l kaynak 
ları işletebileceğim  savunan A ze rb a yca n  ise 
bu konuda d a  yaln ız .

Kazakistan İlişkileri
Kesin o lm am akla birlikte Kazak istan 'ın , 

Türkiye'n in toplam  ihracatı içindeki payı yüz
de 0 .8 0 , toplam  it
halatı içindeki pay ı 
ise yü zd e  0 .5 5  
d o lay ınd a  bulunu
yor. 1993 y ılında 
Türk iye 'n in  K a z a 
k is tan 'a  ih raca tı 
67  m ilyon 8 3 4  
milyon dolar, itha
latı ise 43 m ilyon 
741 bin do la r o la 
rak gerçek leşm iş.
A ra d a n  geçen y ılla rd a  d a lg a lan m a la r o l
muşsa da  1999 y ılınd a  ihracatım ız 37  m il
yon  961 d o la ra  g e rile rken  ithalatım ız  
5 5 .453  d o la ra  yükseldi.

G örü ldüğü  gibi yukarıdak i rakam lar Tür
kiye 'n in  toplam  dış ticaret hacm iyle  karşılaş
tırıld ığ ında çok küçük kalmaktadır. Türki
ye 'dek i orta çap ta  bir şirketin dış ih racat ra 
kam ları bile bundan d ah a  yüksektir. K azak is
tan 'ın  ih racat ve ithalattaki en büyük ortağı 
Rusya Federasyonu başta o lm ak üzere hala 
eski Sovyetler Birliği ülkeleridir.

D oğal kaynak ların  çıkarılıp  işlenmesi ile 
m akine üretimi üzerinde yoğun laşan  Kazak  
sanayis inde en büyük sektör üretimin yüzde 
25.6 'sın ı ve toplam  ihracatın  yüzde 30.2'sini 
oluşturan petrol sektörü. M etalürji de sanayi 
üretim inin yüzde  5 .4 'ünü  ve toplam  ihracatın 
yüzde 2 .4 'ünü  oluşturan ikinci büyük sektör. 
Ve Türk girişim cilerin  bu sektörlerde ciddi bir 
yatırım ı bulunmuyor. Zaten Kazak istan  pet
rolleri Rusya ve  uluslararsı petrol şirketleri 
a ras ın d a  paylaşılm ış bulunuyor.

K azak istan 'ın  H a z a r  D en iz i/K ash ag an  
petrol ya tak la rı u luslararası petrol konsorsi- 
vumu O K IO C  (The O ffshore  Kazakhistan In
ternational O p era ting  C om pany )'un  işleti
m inde bulunuyor, ilk baştaki sismik ça lışm a

lar bu bölgenin 4  m ilyar ton petrol rezervine 
sahip o lab ileceğ in i göstermişti. Bu doğru ç ı
karsa O K IO C  projesi dünyanın  en büyük d e 
niz sahası (offshore) petrol ç ıkarım  projesi 
ünvanına sahip o lacak. U .S . Philips Petrole
um (A BD ), lnpex (Jap on ), A g ip  (İta lyan ), Sta- 
toil (N o rveç ), M obil, Roycıl Dutch Shell ve To- 

ta İF ina 'd an  oluşan 
O K IO C  konsorsi
yumu içinde T PA O  
ye r alm ıyor. OKI- 
O C  konso rs iyu 
m undaki hissesini 
1 998 y ılınd a  satan 
Kazak istan , Tengiz 
C hevrO il konsor
siyum undaki yü z 
de 25 ' I i k payın ı
da satıyor. C h ev 

rO il konsorsiyumu (% 4 5 ), M ob il (% 2 5) ve Rus 
A m erikan  ortaklığı L U K A R C O  (% 2 5 ) şirketle
rinden oluşuyor.

K a z a r Petrolü'nün dünya p az a rın a  taşın
m asında içinde Türkiye'nin önerd iğ i Bakü-
C eyhan  da  dahil o lm ak üzere 1 2 'den  fazla 
proje yarışıyor. A n cak  önceki y ılla rd a  Bakü- 
C eyh an 'ın  fızıbıl olması için K azak  petrolü
nün de bağ lanm ası gerektiğini ifade eden 
Kazakistan Cum hurbaşkanı N a z a rb a y e v  a r 
tık K azak  petrolünün dünya p az a rın a  Çin 
üzerinden taşınm asından umutlu o lduk ların 
dan sözediyor. Bu yüzden 1 2 proje içinde 3 
m ilyar d o la ra  mal o lacağ ı hesap lanan  3000 
km'lik Batı Kazakistan-Doğu Çin boru hattı 
projesi b iraz  d ah a  ön p lana çıkıyor.

Özbekistan ve Türkmenistan İlişkileri
D iğer Türk Cum huriyetlerinde olduğu gibi 

Ö zbek is tan 'la  dış ticırette eski Sovyetler B irli
ği ülkeleri başı çekiyor. Türkiye Ö zb ek is tan 'a
1 992 y ılınd a  1 02  milyon 798  bin do larlık  ih
racat gerçekleştirm iş, karşılığ ında 1 37 .895  
milyon do la r ithalat yapm ış. A ra d a n  geçen 
sekiz y ıld a  değişen pek fazla b irşey yok. İh
racat 1 31 m ilyon 521 bin do lar; karşılığ ında 
158 m ilyon 918 bin do larlık  ithalat yapm ış. 
Türkiye'n in Türkm enistan'ın dış ticaretindeki
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pay ı yüzde  6-7 gibi çok düşük rakam lar
da  gerçekleşiyor.

Yatırımlar
Ö zbek istan  ve  Türkm enistan 'da ağ ır 

lıklı o la rak  U lus la rarası M üteahh itler B irli
ği üyelerin in yatırım ları bulunuyor. Ö z b e 
k istan 'da 231 m ilyon do lar tutarında 9 iş 
üstlenilmiş. Türk müteahhitlik firm aları, 
Türkm enistan 'da A şk ab at H avaa lan ı'n ın  
inşaası, Türkm enbaşı rafinerisinin yen ilen 
mesi, çeşitli oteller, sosyal ve idari tesisle
rin inşası g ib i projelerin  yap ım ın ı üstlen
mişler. Türk firm aları a y r ıc a  her iki ülkede 
de telekom ünikasyon, taahhüt, tekstil ve  
konfeksiyon, g ıda , k im ya, b eya z  ve  kah
verengi eşya , m adencilik , otom otiv ve  yan  
sanay i, m akine im alat a lan la r ın d a  fa a li
yet göstermektedir. Bu sektörlerin a ras ın 
da tekstil ve konfeksiyon ağırlık lı o la rak  
yer alıyor.

D iğ e r b ir Türk Cum huriyeti o lan  K ırg ı
z is tan 'da  ise önem li bir sanay i ve ticari 
potansiyel bulunmuyor.

Türk şirketlerinin O rta  A sy a  Cum huri
yetlerindeki yatırım ları d ah a  çok inşaat 
sektörüyle ilgili. A B D  ve A vru p a 'lı şirketler 
ise enerji yatır ım la rına  ağ ırlık  vermişler. 
Bizim  yap tığ ım ız  yatırım ları, m ilyarlarca  
do larlık  stratejik önem de dev ya tır ım la r
da bulunan batılı şirketlerin yatırım ları 
karşıs ında çok küçük ve önem siz kalıyor. 
Enerji kaynak ların ın  işletilmesi için BP, 
A m oco , Chevron , Shell, Penzoil, Delta, 
M ob il, Texaco, A g ip , Lukoil, Statoil, Ex- 
xon, U noca l, Ram co ve E lf g ib i dev petrol 
şirketleri bö lgeye yerleşm iş bulunuyor. 
Türk iye 'den  ya ln ız  T PA O  küçük b ir p ay la  
da o lsa H a z a r petrol yatak la rın ın  işletil
m esinde söz sahibi.

G ö rü ldüğü  gibi bu ülkelerin dış ticare
tinde ve  önem li enerji ya tır ım la rında  Tür
kiye çok az  b ir p a y a  sahip. Türkî Cum hu
riyetler ve d iğer eski Sovyet ülkeleri b a 
ğım sız lık ların ı kazanm ış o lsa la r b ile halen 
büyük ölçüde Rusya 'm ın  siyasal ve  ekono
mik egem en lik  a la n ın d a  bulunuyorlar.

Ö y le  ki 1 2 BDT ülkesinden sadece A z e r 
b aycan  ve Türm enistan'ın R u sya 'ya  borcu 
yok. D iğer 10 BDT ülkesinin R usya 'ya  
olan  toplam  borcu 7 m ilyar do ları geçiyor. 
Ö zbek istan 'ın  R usya 'ya  5 00  m ilyon d o 
la rdan  faz la borcu bulunuyor. Tacikis
tan 'ın  devlet kredisi o la rak  borcu 300  m il
yon  dolar, Kazak istan 'ın  enerji borcu 240 
m ilyon dolar, K ırg ızistan 'ın  borcu 132 
m ilyon do la r düzeyinde. Rusya, a y r ıca  
Türk cum huriyetlerinin petrol ve  d o ğ a lg az  
için d iğer ülkelerle yaptığ ı an laşm a la rd a  
ye r a lm a ya  çalışıyor.

Ç in  O rta  A s y a 'd a  etkinliğini a rtırm aya  
çalışıyor. Bu yüzden d iğer ülkelerin O rta  
A sya 'd ak i yatır ım la rından  son derece ra 
hatsız. Bö lgeye yatırım larına  ağ ırlık  veren 
Ç in  Kazak istan 'ın  Akyub insk ve  Üzen pet
rol sahaların ı ve Türkm enistan'ın doğu 
sundaki b ir doğal g a z  ya tağ ın ın  işletilme
sini satın ald ı. (E k o v iz y o n , M a y ıs  2 0 0 0 )

ABD GÜDÜMÜNDEN 
ÖTEYE GİDEMİYORUZ

Sovyet Rusya'n ın  dağ ılm asından  sonra, 
bağ ım sız Türk Cum huriyetleriyle ilişkiler 
konusunda tarihi fırsatları d eğerlend ire 
m eyen Türkiye, A B D  ve A B 'n in  büyük ç ı
karların ın  bölgedeki temsilcisi ve  sadık bir 
jandarm ası o lm anın  ötesinde aktif b ir si
yaset geliştiremem esinin sonunda bölgede 
ve  d ü n yad a  beklenenin tersi o la rak  bir 
güç o lm a şansını m aalesef kaybetm iş gö- 
züküyor.

Bö lgede Türkiye 'n in belirli b ir politik 
planı va r  m ı? Bilinm ez am a, ilişkilerin d e 
m eçler düzeyinde kalması gösteriyor ki 
21. yü zy ıld a  Türkiye, o yn an a n  büyük 
oyunda figüran olm aktan öteye g idem e
yecek. Eğer aktif o lm ak ve  ülkeyi ileriye 
götürm ek gibi milli duygu ları kalm ış o la n 
la r v a r  ise, Türkiye'n in bö lgede etkili po li
tik stratejilerle yak a lam a  şansı o lduğu bir 
yarış ta  hakkettiği yeri a lm a im kanı halen 
yitirilm edi. u
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Av r a sy a  İslam  Şurasi v e  
D in d e Refo rm  T artişm alari

“Görünen o ki İslam ve Demokrasi yeni bir ör- 
tüşme konsepti bulacak ve bu Türkiye'de görü
lecektir. Çünkü Türkiye Avrupa’yı Hırvatistan ve 
Slovakya sınırında durduracak, Balkanları de
netimi altına alacak, Kafkasları bir düzene ko
yacak, Ortadoğu’daki bu değişimi sağlayacak 
ve Orta Asya cumhuriyetlerini de dünya sistemi
ne ekleyecek. Küreselleşm e Türkiye’ye çok bü
yük bir rol veriyor..." Ali Bu laç (Ümran 2000/72) 

Diyanet işleri Başkanlığı'nın Saray-Bosna 
da düzenlediği 4. Avrasya İslam Şurası uzun 
süredir gündeme sokulmak istenen "dinde re
formt” tartışmalarını yeniden canlandırdı. Saray 
Bosna’da Türkiye tarafından düzenlenen bu ku
rultayda 26 ülke ve 1 0 topluluğu temsilen 49 di
ni lider bir araya geldi. Hürriyet'ten Yalçın Bayer 
“Yobazlar kızacak” başlıklı yazısında toplantı
nın sebebini şöyle açıklıyor: "Dini lid er ve m üf
tü ler H o lid ay  Inn o te lin d e  21. yü zy ıld a  İs
lam ’ı tartış ıyor. Ö ze llik le  B irleş ik  D evletler  
T o p lu lu ğ u ’ndan (B D T) g e len  bazı M üslü- 
m anlar, garip  cü b be le ri ve  sarık ları ile d ikkat 
çekiyor. 15 ’den faz la  d ilin  ko n uşu ld uğ u  şura  
top lan tıla rı 3 gün  sü recek . Ş u ran ın  tartışm a  
konuları, İs lam ’da K adın , İs lam  ile D em o kra
si B ağd aş ır m ı, D em o kras i ve Ö zgü rlü k ler  
gibi b aş lık ları içe riyo r.” Hürriyetin Gündem 
köşesi (26 Temmuz 2000 ) ise katılımcı ülkele
rin sınırını çiziyordu: "...A d riyatik ’ten O rta  A s
ya ’ya kadar u zanan  co ğ ra fy ad a  ye r a lan  26 
ülke, 10 özel b ö lge ve  c u m h u riy e t...”

M. Nuri Yılmaz toplantıda yaptığı konuşma
da "... Korkmayalım, fıkıh belgelerini yeniden 
gözden geçirip anlatalım. Yeni nefes, yeni so
lukla Müslümanlığı anlatalım, insanlar bunu biz
den bekliyor...” dedi. Hurafelerden arındırılmış 
bir İslam’a olan ihtiyaçtan bahsetti: “Din adına

yayılan hurafeler vardır. B ird e  hakikatler vardır. 
Din hakikattir. Din hurafeleri ve masalları orta
dan kaldırmak için gelmiştir”.

Şu ra ’da ayrıca Müslüman topluluklara veri
len din hizmetleri ve din eğitimi de değerlendiril
di.”

Şuranın sonunda önemli kararlar alındı. 
Hürriyet gazetesi bunu "İs lam ’a Türk Damgası" 
diye verdi. Alınan kararlardan bazıları şunlar:

-Türkçe’nin İslam dünyasında ortak dil hali
ne getirilmesi için çalışmalar yapılacak.

-Ü ye ü lke ve to p lu lu k larda  Latin  a lfab es i
ne g eçiş  sü rec in in  h ız lan d ırılm as ı için ihti
yaç d u y u lac ak  yard ım lar sağ lan acak .

-Üye ülke ve topluluklara yönelik misyoner 
faaliyetleri ve aşırı ak ım lar yakından takip edi
lecek ve b un ların  faa liyetleri m e rk eze  b ild iri
lecek.

-D in in  s iyase te  alet ed ilm es i önlenecek, 
buna yol açan kavramların doğru yorumları ya 
pılacak.

-Dinler arası diyalog çalışmaları hızlandırı
lacak.

Y. Şafak  yazarı Necmettin Türinay “Diyanet 
Vakfı ile Yüksek Din Kurulu" başlıklı yazısında 
Şu ra ’nın önemine dikkat çekiyordu: "...Türki
ye ’nin geldiği son nokta, özellikle 90’lardan son
ra blokların ortadan kalktığı bir durumda, bu ül
kenin geniş bir coğrafyaya karşı duyduğu so
rumluluklar, her geçen gün daha bir artıyor. İçe
riye karşı ziyadesi ile bigane kalsa da Türkiye 
dışarıya açılmasının ekonomi ve güvenliğin ya 
nı sıra dinle, dini eğitim ve kültürün ihyası ile 
mümkün olabileceğinin yavaş yavaş farkına va 
rıyor. Am a son derece mahcup bir dille. İmajı 
yumuşatılmış İslami anlayışların öne çıkarılma
sının bir sırrı da burada yatıyor. S aray B o sn a
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Diyanet İşleri Başkanı M . Nuri Yılmaz

İs lam  Ş u ra 
sı, kuşkusuz 
bu anlayışın 
bir ilk dene
mesi m esa 
b e s in d e d ir .  
Liberal ve 
m uhafazakar 
basının R e 
fo rm  ç ığ ır t 
k a n lığ ı ile 
boğulmak is
tenen bu yeni 
tutumun, ileri- 
ki gelişm esi
nin nasıl ola
cağıd ır asıl 
önemli olan.” 

Başbakan 
Bülent Ecevit 
de Sab ah 'a  
verdiği beya
natta (9

Ağustos 2000), "böylece Türkiye Cumhuriyeti'- 
nin çağdaş ve bilimsel İslam anlayışı, artık Tür
kiye’nin sınırlarını aşan bir etki gösterebilecek” 
diyerek Şura'n ın hedeflerini açıkladı.

Şura ile ilgili olarak gazetelerde ilinç haber
ler de çıktı: 29 Temmuz 2000 tarihli Hürriyet ga
zetesinde “ İslam’ın Bosna'da gülümseyen yü
zü” başlıkla haberde şöyle deniyor: "Gazi Hüs- 
rev Bey  camii avlusunda Boşnak delikanlı ab- 
dest alıyor. Askılı bluz giyinmiş genç kızlar, ay 
nı çeşm ede susuzluklarını gideriyor. Bir başka 
konuk lider, samimi bir itirafta bulunuyor: “Ben 
Bosna'ya kendi Müslümanlığımı anlatmaya gel
miştim. Am a İslam’ın Bosnalı yüzünün etkisinde 
kaldım”.

Doğrusu, evrensel olan İslam'ın mesajını bu 
kadar anlayabilmiş ve askılı bluz giymeyi "bir İs
lam anlayışı” kabul eden bu dini lideri merak et- 

~tHc—
Star gazetesinden Dilek Önder ise Kapalı 

Kad ın lara başlıklı yaz ısında (29 Temmuz 
2000): "...Diyanet İşleri Başkanı M. Nuri Yılmaz 
bin yıl önce yazılmış Fıkıh M eallerinin  günü
müzde uygulanmasının imkansızlığından söz 
ediyor ” diyor. Fıkıh  m eali?! Dilek Önder İs
lam’a Yeni Tat başlıklı yazısında ise Bosnalı bi
rinin verdiği bir cevabı aktarıyor “... Bu sıcak 
yaz günü ve gecelerinde tiril, tiril askılı bluzlar
la, mini eteklerle gezen kadınların ne kadar 
Müslüman olduklarını sordum. Bir milletvekili şu 
cevabı verdi; "şu karşınızda oturan mini etekli 
kız var ya belki de biraz sonra buradan kalkıp

camiye gidecek. Çantasından eşarbını çıkara
cak ve duasın ı o k u y a c a k ”. Cam iye kadar gitti
ğine göre bari namaz kılsaydı!

Yine bazı gazetelere göre Bosna Reisu’l- 
Uleması Mustafa Çeriç "S ırp lar bizi M üslüm an  
o ld u ğ u m u z için değ il T ü rk  o ld u ğ u m u z için  
v u rd u la r” demiş. Böyle demiş mi, dememiş 
mi? Bilmiyoruz. Ama bizimkiler ne demek iste
diler?

AhmetTaşgetiren “ İslam’ı Öğretecek insan 
İhtiyacı” başlıklı yazısında Avrasya İslam Şura
sının Türkiye ile ilgili bir boyutuna dikkat çeki
yor. Şu ra ’da Tataristan temsilcisi, Türkiye'den 
"halka İslam’ı doğru öğretecek insanlar gönde
rilmesini ister". Taşgetiren sorulması /düşünül
mesi gereken soruyu soruyor: "...Ve eğer hem 
Türkiye de hem de akraba toplumlarda bir bilgi
lendirme - eğitim söz konusu olacaksa, bunu 
hangi yetişmiş kadrolar gerçekleştirecek?... 
Şimdi problemin uluslar arası boyutta büyüdü
ğü, içerde ve dışarıda din eğitimi ihtiyacının de
vasa  boyutlara ulaştığı bir zam anda Türkiye, 
kendi kollarını, bacaklarını kesercesine bir du
rum içine sürüklenmiş bulunuyor. İ.H.L. lerin, 
Kuran Kurslarının, İlahiyat’ların, 28 şubat süre
ci içinde sürüklendiği tükeniş seyrini kastediyo
rum. Bu süreçte memleketin bu hayati müesse- 
seleri iç tehdit sendromu ile ilişkilendirildi ve 
tüm büyüme yolları kesildi. Bu, aslında Türki
ye'nin kendi varlığını koruma ve büyüme yolla
rının kesilmesi anlamına geliyor”.

Şu ra ’da alınan kararlar ve  D İB ' in Türkiye’de 
yaptığı faaliyetler "dinde Reform" gibi başlıklar
la verildi. M. Nuri Yılmaz ise Reform kelimesinin 
kullanılmasından rahatsızdır: "Reform  sözcü
ğü yan lış  an laş ılıyo r. D e fa la rca  bu reform  
değil ded ik . R eform , b ir şe y in  as lın da d eğ i
ş ik lik  yapm aktır. Biz d in in  as lın da bir değ i
ş ik lik  yap m ak is tem iyo ru z. D in im iz , en m ü
kem m el dindir. A m a zam an la  gelenekler, gö 
ren ek ler d in in  iç ine g irm iş , hatta  d in in  önü
ne g eçm iş... Dini asıl k a y n a ğ ın a  g ötürüp , an 
la tacağ ız  halkım ıza. ”

M. Emin Kazcı ise "Bence  de Reform Şart 
am a..’’ başlıklı yazısında reform diye tutturan in
sanların bakış açılarına eleştiri getiriyor: “Bu ar
kadaşlar... dindar kadın karikatürü çizecekleri 
zaman H. R. Gürpınar’ın kuyruklu yıldız altında 
bir izdivaç adlı romanındaki mahalle kadınlarını 
andıran çarşaflı birine 'aya çıkmak günahtır kar
deş’ dedirtiyorlar, sonra da astronomiden tıbba, 
mühendislikten edebiyata ilim öğrenmek iste
yen kızları okula almak istemiyorlar... Doğru, bu 
ülkede dine bakışta köklü bir reform yapılması 
şart. Ancak bu reformu geçirmesi gerekenler,
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batıda bile hiçbir etkinliği, hatta taraftarı kalma
mış, 200 yıl öncesinin dar pozitivizmine sapla
nıp kalan siz arkadaşlardır. Gözünüzü açın bey
ler; dindarlan sosyal hayattan soyutlamayı din 
sanan köhnemiş inancınızda reform yapın."

Diyanet işleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet 
Vakfı’nın gündeme oturması ise iki kitapla oldu. 
Önce Kemal Güran tarafından Kaleme alınan 
Müslüman’ın El Kitabı isimli eserde “serkeşlik 
yapan kadına hafifçe vurulabilir" şeklinde bir 
cümle bulundu, daha sonra ise Türkiye Diyanet 
Vakfına yönelik bir kampanya başlatıldı. İnanıl
ması güç ama bu bir cümle yüzünden TD V ’nin 
kapatılabileceği dahi ima edildi. Hemen ardın
dan Prof. Korkut Tuna’nın Batılı Bilginin Eleşti
risi isimli kitapta ordu düşmanlığı ve laiklik kar
şıtlığı yapıldığı iddiası ile Vakıf topa tutuldu. An
cak bu arada DİB, Vakfa sahiplenmek yerine 
sessiz kalmayı tercih etti. Hürriyet’in 2 Ağustos 
tarihli manşeti de bunu açıklar gibiydi: "Başka
nın Be la lısı” manşeti "Diyanet işleri Başkanlığı, 
İslam'da reform niteliğindeki çalışmalarını sür
dürürken TDV yöneticileri tam tersi görüşler 
açıklıyor..." şeklinde devam ediyor. TDV binleri
nin iddia ettiği gibi irticai( I), tehlikeli bir Vakıf mı 
idi?

Taha Kıvanç “Diyanet ve Vakfı” başlıklı yazı
sında (9 Ağustos 2000) “Başkaları ne düşünür 
bilemem, ama ben, T D V ’nin devletin din konu
sundaki hassasiyetleri ile Diyanet camiasının 
devletçi hassasiyetlerinin buluşma noktası ol
duğuna inanıyorum. Yayınladıkları kitapları da, 
bu konuda hata yapm ayacaklarına İnandıkları, 
değişik zamanlarda Milli Güvenlik Akademisi’n- 
de ders veren, Milli Güvenlik Kurulu ile içiçe, bir 
bilim adamları heyeti tespit ediyor zaten” diye
rek vakfın hassasiyetlerini ortaya koyuyor. Peki 
başlatılan kampanyanın sebebi nedir? Kıvanç 
bunun cevabının bir yanlış anlama olduğu kanı
sında. Kıvanç aynı yazısında söyle diyor: "Ben 
bu manzaranın epey yanlış olduğunu düşünü
yorum. Devletin TDV ile ilgili resmi görüşü her
halde değişmedi; bugün yaşananların, her dini 
kuruma ters bakm aya veya ters bakılmasına 
alışmış bazılarının bir değerlendirme hatası ol
duğuna inanıyorum. Vakıflardan sorumlu bakan 
Yüksel Yalova, aldığı ‘dini vakıfları hizaya getir’ 
talimatını uygularken, bu konulardaki bilgi ek
sikliği yüzünden, T D V ’nin ayağına herhalde 
yanlışlıkla bastı... Fazla vakit geçmeden ger
çekleri o da görecektir."

Star gazetesinden Halit Kakınç da benzer 
düşüncelere sahiptir. "Ufak tefek sapmalar dı
şında Diyanet, devletin ve sistemin yanındadır." 
Kakınç'ın kaygıları da vardır: "Kökten dincilik ve

rejim arasındaki kavgada diyaneti yıpratmak 
veya rejim düşmanı gruplarla aynı kefeye koy
mak sistem adına bindiği dalı kesmek olur. Hem 
rejime hem de Diyanet’e karşı tavır alan sekter 
gruplar, bu işe bıyık altından güler ve ellerini 
ovuştururlar." (11 Ağustos 2000 -Star)

Davut Dursun ise “Diyanet ve Diyanet Vakfı 
Arasındaki Kavganın Arka Planı(Yeni Şafak) 
başlıklı yazısında olayın farklı bir boyutunu gün
deme getiriyor ve T D V ’nin yaptığı bazı çalışm a
ların bazı çevrelerce ‘kıskançlıkla’ karşılandığı
nı söylüyordu: "...Diyanet Vakfı son yıllarda bü
yük bir gelişme gösterdi.... Kendine bağlı şirket
lere, işletmelere ve kuruluşlara kavuştu... Özel
likle bunlar arasında İslami Araştırmalar Merke
zi ( İSA M )’nin faaliyetleri ve yayınlanan İslam 
Ansiklopedisi en çok dikkat çekeni olduğunu 
anlamak zor değil... Bir husus daha var. O da 
‘Vakfın yurt İçinde ve dışında çeşitli bilim dalla
rında onlarca yüksek lisans ve doktora bursu 
tahsis ederek genç bilim adamlarının yetişmesi
ne katkıda bulunmasıdır... Bu proje de bazı çev
relerce kıskançlıkla karşılanıyor. Bütün bunlar 
üstüste gelince, 'Vakfın Türkiye’deki dindarlaş
ma ve İslami Bilginin yaygınlaşm ası, bilimsel 
bilginin dönüşümünün gerçekleştirilmesi süreci
ne ciddi bir katkı sağladığı anlaşılıyor. Son yıl
larda devreye sokulan ve temel amacı Türki
ye ’deki dindarlaşma sürecinin ve bilginin dönü
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şümünün önünün kesilmesi am acına matuf 
olan proje çerçevesinde Vakfın da tasfiye, en 
azından budanmasının bulunduğu anlaşılmak
tadır.”

Gündem e tekrar getirilen dinde reform ko
nusunda Ecevit de konuştu. Ecevit 9 Ağustos 
tarihli S ab ah ’a bu konuda bir beyanat verdi. Sa- 
bah’ın manşeti “İslam'a yen i yorum  gerek" idi. 
Konuşm ada bazı bölümler oldukça ilginçti: 
“Peygamberim iz çok önemli, büyük bir peygam 
berdir. Am a sadece bir peygamber değil aynı 
zamanda bir devrimci, bir sosyal bilimci, başarı
lı bir devlet adamı, başarılı bir diplomat, başarı
lı bir komutan. Am a güncel koşullar değişince 
onun aydınlatıcı ilkelerinden sapmaksızın yeni 
yorumlara yönelmek zorunludur... Türk muta
savvıflarının büyük çoğunluğunun insancıl bir 
din anlayışı benimsemiş olması da büyük önem 
taşıyor. Türk tasavvufunda bağnazlıktan uzak, 
değişime açık, Allah korkusundan çok, Allah 
sevgisine dayanan ve Allah sevgisini de insana 
yansıtan bir İslam anlayışı var... Bazı kimseler 
Alevi Bektaşîliğini İslam’dan ayrı bir kavrammış 
gibi gösterme eğilimindeler. Fakat Alevi-Bekta- 
şilerin çok büyük bir çoğunluğu bu tür telkinlere 
kapılmıyorlar... İslam ülkelerine demokrasi ge
lecek. Laikliğin geldiği ülkede demokrasi de ge
lişir... İslam Dini özellikle dünyadaki değişiklikle
ri dışlamayan, aksine o değişimlere katkıda bu
lunabilecek durumda olan bir dindir...”

uğraşıyor, yurt içinde de daha dindar bir toplum 
yaratmaya çalışıyorlar. Yüksek ahlaklı ve mutlu 
bir toplumun da ancak bu yolla yaratılabileceği
ne inanıyorlar. Peki misyonerlik suç mu ?  Fet- 
hullah Gülen’in hakkında tutarlı bir iddianame
nin yazılabilmesi için, dindar bir toplum yarat
mak için sivil bir toplum içinde faaliyet göster
menin ceza yasalarına göre suç sayılması ge
rekir... Var mı böyle bir madde ?  yok. O zaman 
yapılan her şey zorlamadır... Gülen cemaatini 
'devleti ele geçirmek üzere çete kurmakla’ suç
layanların zaafı ‘Çete’ kelimesini yanlış yorum
lamaktan değil, ‘devleti ele geçirme' denen şeyi 
yanlış kavramaktan kaynaklanıyor. Demokrasi
lerde, politika yapan herkes, her parti ya  da si
yasetçi, nihai olarak devleti 'ele geçirmeye,' 
hepsini değilse de, bir kısmını ele geçirmeye, 
kendi görüşlerini orada etkili kılmaya ve progra
mını uygulamaya çalışır. Kritik nokta, bu ele ge
çirişin yöntemidir. Devleti ele geçirmeye çalı
şanların bunu şiddet yoluyla, örneğin bir darbe 
ile yada genel ayaklanmayla gerçekleştirmeye 
çalışmalarıdır suç olan.”

Bu arada Fethullah Gülen’in avukatları g ıya
bi tutukluluk kararının kaldırılması için Ankara 
DGM ’ye başvurdular. Bu başvuru sonucunda 
da Fethullah Hoca hakkındaki giyabi tutuklama 
kararı kaldırıldı. Ankara’daki DGM  heyeti tatil
deydi. Heyet oluşturulamadı. Dosya, en yakın 
mahkeme olan İstanbul D G M ’ye geldi. İstanbul

Fetfıullah Gülen

Fe t h u l l a h  H o c a  
H ed ef  T a h t a s in d a

Ankara 2 nolu DGM, Nuh Mete Yükse
lin Fethullah Gülen hakkında istediği 
gıyabi tutuklama kararını yerinde bula
rak Fethullah Gülen hakkında gıyabi 
tutuklama kararı verdi. Nuh Mete Yük- 
sel’in aynı yöndeki isteği daha önce 
Ankara 1 nolu DGM yedek hakimliği 
tarafından kabul edilmemişti. Gülay 
Göktürk 15 Ağustos tarihli 
(Sabah) bu konuya ayırmıştı: "Sözcük
ler kaypaktır, istenildiği gibi çekiştiril- 
meye müsaittir. Ama buna rağmen, her 
sözcüğün bir sınırı vardır. Çekiştirme o 
sınırı aştığında, sözcük artık tanınmaz 
hale gelir... Fethullah Gülen ve taraf
tarları bütün bu okulları, dershaneleri 
ve yurtları sadece bilim aşkından aç 
mıyorlar elbette. Onlar birer misyoner. 
Yurt dışında Müslümanlığı yaym aya
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2 No’lu DGM, Gülen'in gıyabi tutukluluk halini 
kaldırdı. Gıyabi tutuklama kararı hakkında Ece- 
vit: "Başbakan olarak yargının kararını tartışma 
hakkım yok ama bir insan olarak sayın Fethul- 
lah Gülen hakkında böyle bir karara varılma
sından üzüntü duyduğumu söyleyebilirim. Bu 
yargı sürecinin aklanma ile sona ermesini te
menni ederim" dedi.

D ü ş ü n c e y e  Ö z g ü r l ü k  
H errek  İç i n

Farklı fikirlerdeki aydınlar Düşünce Özgür- 
lüğü’nün önündeki engellerden 312. maddenin 
kaldırılması için bir araya geldiler. Necmettin 
Erbakan, H. Celal Güzel, Murat Bozlak, Akın 
Birdal, Eşber Yağmurdereli’nin cezalandırılma
larına sebep olan sözleri taşıyan "Düşünceye 
Özgürlük: Herkes İçin” isimli kitap kitlesel katı
lımla basılacak. Düşünce Suçuna Karşı Girişim 
Grubu'nun sözcüsü Şa n a r Yurdatapan, 
"1995’ten bu ya n a , hangi d ü ş ü n ce  ya da  
inanç g ru b u n d a n  o ld u ğ u n a  b akm aks ız ın  
60’a yakın  d ü ş ü n c e  su çlu su  yazıy ı taş ıyan  
kitap ve  k itap ç ığ a  yayıncı o la rak  ad ım ızı 
koyduk. Bu ya z ıla rı yazan ların  kaderlerin e  
ortak o lduk, e lim iz i taşın a ltın a  koyduk. Am a  
bu taş b ir avuç insan ın  ka ld ırab ileceğ i kadar 
küçük değ il. G elin  siz de e lin iz i sokun onun  
altına, hep  b ir lik te  ka ld ıra lım ” dedi.

Bu arada Düşünceye Özgürlük -2000 isimli 
kitaba imza atan, içlerinde Şanar Yurdatapan, 
Mazlum-der Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, K E S K  
Başkanı Siyami Erdem, D İSK  Genel Başkanı 
Vahdettin Karabay, Etyen Mahçupyan, Lale 
Mansur, Zuhal Olcay, İHD Genel Başkanı Hüs
nü Öndül, Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, 
Yazarlar Birliği Genel Başkanı Atilla Maraş gibi 
isimlerin bulunduğu 16 kişi İstanbul 5 nolu 
DGM ’de yargılanmaya başladılar. Duruşma 17 
Ekim 2000 tarihine ertelendi.

"Düşünceye Özgürlük: Herkes İçin” isimli ki
tapçık için imza kampanyası 14 Ağustos 2000 
tarihinde başlatıldı. Hedef 1.000.000. imza ve 
kampanya 20 eylülde son bulacak. Düşünceye 
Özgürlük: Herkes İçin kitapçığına yayıncı ola
rak katılmak isteyenlerin imzaları “biz aşağ ıda  
im zası b u lunan  kiş iler, içerik le rin den  tü m ü y
le b ağ ım sız  o la rak , katılıp , ka tılm ad ığ ım ız  
so rusunu  d ik ka te  a lm aks ız ın , her türlü  d ü 
şüncenin  ö zg ü rc e  ifade ed ileb ilm es in i sa 
vu n m ak am ac ıy la , iç inde P rof. N ecm ettin  Er
bakan, Haşan C ela l G üze l, M urat B ozlak,

Akın  B irdal ve E şber Y ağ m u rd e re li’nin ceza 
lan d ırılm a la rına  neden o lan sö zlerin in  yer  
ald ığ ı D ü şü n ceye Ö zgürlük: H erkes  İçin adlı 
kitab ın  yayıncıs ı o lm ayı kabul e d iy o ru z” for
muyla toplanacak.

Yeni Şafak 14 Ağustos tarihli manşetini bu 
konuya ayırmıştı: "Haydi Türkiye Suç  İşleme
ye." Haber kampanyanın sebebini de açıklıyor
du: "Kampanyanın temel ilkesi Voltaire’nin 'gö
rüşlerinizin hiç birine katılmıyorum. Ama bunla
rı açıklayabilme özgürlüğünüz için sizinle birlik
te mücadeleye hazırım' sözüyle özetleniyor.”

Kitaba yayıncı olarak da katılan Abdurrah
man Dilipak "Düşünce Suçuna Karşı Girişim” 
başlıklı yazısında bu eylemin sebebini ve he
deflerini açıklıyordu: “Bu ey lem  so n uçta  tüm  
h ukuk d ev le tle rin d e  saygı ile karş ılan an  bir 
sivil itaa ts iz lik  ve vicdani ret h areketid ir.... 
inanç ve fikir üzerindeki hukuk dışı baskıların 
değiştirilmesi için ancak böyle kamuoyu oluştu
rabiliriz. Yasakların kalkmasını ancak böyle 
sağlayabiliriz.... Biliyorum bazılara Erbakan’ın 
suçuna(!) iştirak ederken neden ötekilere des
tek vereceği sorusunu sorabilir. Bakın, önce şu
nu kabul edelim, benim  b irile rin e  uzaklığ ım , 
b in lerin in  bana olan u zak lığ ın a  eşittir. Ö z
g ü rlü k ler h erkes içindir... İkincisi, İnsan Hak

İ Ü  
Necmettin Erbakan
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başka bir türlü azınlıkların haklarının gasp edil
diğine dair tek bir cümle geçmemiştir” dedi. Da
ha sonra basına dağıtılan konuşma metninde 
de böyle bir ifadenin olmadığı görüldü. O ya Ak- 
gönenç’i Milliyet’in manşetine taşıyan bölüm 
"Türkiye’de siyasiler, yazarlar, medya mensup
ları ve Türk aydınları, düşünce ve düşüncelerini 
ifade konusunda ciddi kısıtlamalarla karşılaş
maktadır. Kökenleri ne olursa olsun Türk, Çer
kez, Kürt, Arap, Gürcü veya Arnavut tüm Türk 
aydınları düşünce ve ifade konusunda aynı kı
sıtlamalar ve insan hakları ihlalleri ile karşılaş
maktadır.” şeklinde idi.

Konu ile ilgili ilginç bir haberse Yeni Şafak ’ta 
çıktı: “Milliyet’ten Yalan İtirafı” (1 9 Ağustos 2000) 
başlıklı haberde “Milliyet Gazetesi yayın yönet
meni Yalçın Doğan’nın telefonla görüştüğü Ak- 
gönenç’e ‘Konuşma metniniz önüme geldi. O 
ifadelerin olmadığını gördüm. Hata etmişiz’ de
diği belirtildi. Doğan, Akgönenç’in ‘neden ABD 
vatandaşı olduğumu yazd ın ız?’ sorusuna ise 
‘Öyle değil misiniz? Ben bilmiyordum; diye ce 
vap verdi.” deniyordu.

Recai Kutan’ın olaya dair yorumu birisi ise 
oldukça ilginçti: “ ...şöyle bir ihtimal düşünüyo
rum: Muhtemeldir ki Milliyet gazetesinin orada
ki temsilcisi herhalde yeterli İngilizcesi olmadığı 
için söylenenleri doğru anlam am ış olabilir.” 
(Akit -19 Ağustos 2000)

Hüseyin Üzmez ise olayın farklı bir yönünü 
gündeme getiriyor: "Önümüzdeki ay içinde 
F P ’nin kapatılma davası bir karara bağlanacak 
ya... Bir cayırtı koparmanın, havayı bulandırma
nın, bulanık suda balık avlamanın tam zama
nı... Fırsat arıyorlardı. Çabuk buldular... Bir ka
şık suda fırtına koparmaya çalışıyorlar.” (Akit - 
19 Ağustos 2000)

ları mücadelesinde temel kural şu: H aks ız lık  
kim den g e lirse  g e ls in , k im e yö n e lik  o lu rsa  
olsun, m a zlu m u n  yan ın da , za lim in  ka rş ıs ın 
da o la ca ğ ız ... Fikir suç olmaktan çıkacak.”

Bu arada Türkiye 34 yıldır imza atmadığı iki 
BM  sözleşmesine imza attı. Medeni ve Politik 
Haklar Sözleşm esi ile Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel Haklar Sözleşm esi’nin imzalanması, 
AB adaylık sürecinde hazırlanan programda 
yer alıyordu. "Eğer S ö z le şm eler T B M M ’de  
o n a y lan ırsa  idam  ve 31 2 ’nin ka ld ırılm as ı g e 
rekecek. Yeni Şafak bu haberi “Ah B ir de U y
g u lan sa ... ”  başlığı ile verdi. Ömer Çelik ‘Türki
ye için yeni standartlar' başlıklı yazısını (Yeni 
Şafak -19 Ağustos 2000) bu konuya ayırmıştı: 
"Gelinen noktada, Türkiye ne kendi içinde top
lumsal taleplerden kaynaklanan ekonomik, sos
yal ve kültürel hakları görmezden gelebilecektir 
ne de toplumsal taleplerin siyasi temsile dönüş
me sürecinde yaşanan sorunları dünyanın bildi
ği legal yöntemlerle çözmenin dışına çıkan uy
gulamalara zemin olabilecektir.”

O y a  A k g ö n e n ç 'e İh a n e t

16 Ağustos tarihli, milliyet Manşetine F P  mil
letvekili O ya  Akgönenç'I taşımıştı. “ İH A N ET ” 
başlıklı haberde "FP'Iİ Akgönenç, B M ’de kendi 
ülkesini ağır dille itham eden ilk parlamenter ol
du: Türkiye'de Kürt, Çerkez Arap azınlıkların hiç 
bir hakkı yok” deniyordu. Tabi ki bu haber bazı

çe v re le r in  
F P ’ye karşı 
yeni bir 
sa l dı r ı s ı  
için zemin 
de oluştur
du. Haber 
üzerine bir 
basın top
lantısı y a 
pan Akgö
nenç iddi
aları yalan
layarak ha
beri yapan
lar hakkın
da dava 
a ç a c a ğ ın ı 
s ö y l e d i .  
A k g ö n en ç  
“ k o n u ş 
mamda et-

Oya Akgönenç n jk v e ya

İm a m  H a t ip l il e r d e n  
M u h t e ş e m  v e  B u r u k  V e d a

8 Yıllık eğitime geçilmesi ile orta kısımlarına öğ
renci alınmayan İHL’lerln orta kısımlarının son 
mezunları önemli başarılara imza attılar. 2000- 
Ortaöğretim Kurumlan Öğrenci Seçm e ve Yer
leştirme S ın av ı’nın birinciliğini Güngören Ana
dolu İHL öğrencisi İkbal Şencan  kazandı. S ı 
navlarda Kayseri Melikgazi Anadolu İHL öğren
cisi Hatice İslamoğlu da toplam ağırlıklı stan
dart puan türünde ikinciliği, fen ağırlıklı standart 
puan türünde de üçüncülüğü elde etti. Meslek 
liseleri alanında Türkiye birincili de Melikgazi 
İHL öğrencisi Muhammed Z iya Paköz kazandı.
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Böylesine başarılı öğ
renciler yetiştiren İHL’lerin 
kapanması bazı vicdanları 
sızlatır mı dersiniz?

H Ü K Ü M ET İN  
D e p r e m  So y g u n u

17 Ağustos depreminin 1. 
yıldönümü deprem bölgele
rinde yapılan törenlerle anıl
dı, hiç kapanmayan acılar 
tekrar yaşandı. Ancak bu 
arada başka soru(n)lar da 
ortaya çıktı. Bunların en 
önemlisi, deprem paraları 
idi. Akit konuyu “2.9 KAT
R İLYO N  N E R E D E ? ” ile gündeme taşıdı. Konu 
gündeme geldikten sonra, başbakan, deprem
den bu yana geçen bir yılda yapılanları anlattı
ğı toplantıda gazetecilerden depremle ilgili so
rularını yazılı olarak vermelerini istedi. Yeni Bin- 
yıl’ın 18 Ağustos manşeti "Ecevit'e Sorular" dı.

Bu arada konuyla ilgili ilginç bazı haberler 
de çıkıyordu. Yeni Şa fak ’ta çıkan (19 Ağustos 
2000) “Yardımlar denetim siz" başlıklı haber de 
bunlardan biri idi. Haberde şöyle deniyordu: 
"Ekonomik düzenlemeler yapmak için aldığı 
yetki ile kıyım kararnamesi çıkarmak isteyen 
hükümetin, deprem yaralarının sarılması için al
dığı yetkiyle de, deprem yaralarının Sayıştay 
denetimi dışına çıkarılmasına ilişkin kararname 
çıkardığı anlaşıldı. Sözkonusu kararname ile 
deprem yardımlarından yapılan harcamaların 
denetlenmesinde Meclis devre dışı bırakılmış 
oldu." Aynı haberde yardım skandalları şöyle sı
ralanıyordu: "Yardım düşük faizle değerlendiril
di, yardım paraları iie yapılan harcamalarda 
KDV tahsil edildi, İller Bankası’ndan belediyele
re yapılan yardımlardan komisyon alındı, dep- 
remzede belediyelere yapılan yardımlardan 
başka belediyeler de yararlandırıldı.”

Olayı manşetten veren Milliyet ise (18 Ağus
tos 2000) “halk sabaha kadar hesap sordu: PA 
RA LA R  N E R E D E ” başlığını kullandı. Aynı ha
berde "İsyan ettiren tablo” da verilmişti.

Bağ ış: 151 trilyon TL 
Dış Kredi: 2 Katrilyon TL 
Deprem vergileri: 2 Katrilyon TL 
Bugüne kadar yapılan harcamalar: 1 Katril

yon 32 Trilyon 457.800 Milyar.
Yıldönümü sebebi ile K E S K ' e bağlı Eğitim

sen, deprem bölgesi illerine yönelik hazırladığı 
‘deprem bölgesi eğitim sorunları raporunu' ka
muoyunun dikkatine sundu. Eğitim-sen Genel

Ayın Gündemi/Türkiye

Başkanı Alaaddin Dinçer "sadece Dünya Ban- 
kası’nın deprem bölgesindeki eğitim kuıumları- 
nın ihtiyaçları için 38 trilyon kredi verdiğini ve bu 
paranın nerelere harcandığını bilmediklerini" 
kaydetti.

Y o l s u z l u k  E k o n o m i s i

Son günlerde içişleri Bakanlığı önemli operas
yonlara imza attı. Ancak bu operasyonlar şirket
lere yapılan operasyonlar: Balina operasyonu, 
paraşüt operasyonu, matador, kartal operasyo
nu bunların ilk akla gelenleri. Saadettin Tantan 
İzmir'de yapılan bir toplantıda, “Ülkemizi yok 
eden yozlaşmayı önleyecek çalışm alar konu
sunda bakanlığımız mensuplarına büyük görev 
düşüyor" diyerek ekonomik ve ahlaki yozlaşm a
ya dikkat çekti. Tantan “Ahlaki yozlaşmanın 
önüne geçmek için mücadele verdiklerini” ifade 
ederek “bölücü terörün değil, yolsuzluk ekono
misinin, Türkiye’nin birinci tehdidi olduğunu 
kaydetti.” (Akit - 30.7. 2000).

Say ış tay  binasında çıkan yangının mali 
operasyonların peşinden gelmesi de dikkat 
çekti. Star “Ba lya Balya Balina Yandı" manşetli 
haberinde (28.8.2000) "Hükümet 15 yıl aradan 
sonra Balina adı verilen operasyonla hayali ih
racatçıların üstüne gitmeye başladı. İzmirde si
yasilerin, hakimlerin karıştığı 100 trilyonluk ha
yali ihracat ortaya çıktı. Gaziantep ve Bursa’da 
hayaliciler tutuklandı. ‘Bunlar bir şey değil ope
rasyonun arkası gelecek’ deniliyordu ki S a y ış 
tay yangını başladı. Sayıştay eski başkanı ve 
F P  milletvekili Vecdi Gönül esrarengiz yangınla 
ilgili olarak şu çarpıcı iddiayı dile getirdi: "...Dev
letin tüm harcama belgeleri oradaydı. Hayali ih
racatçılara mâliyenin ödediği K D V ’lerin belgele
ri de oradaydı. Hepsi kül oldu denildi."
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Yüzbaşı ve General
Alev Er

Kemal Tahir okumuşsanız, "Cehennem Yüzba
şı "yı bilirsiniz. Ama "cehennem yüzbaşılar"ı ve öte
kileri bilemeyebilirsiniz, çünkü çoğunun öyküsü ya
zılmadı bugüne kadar. Onlardan birisinin öyküsünü, 
Aktüel editörü Defne Asal'ın bir yıl önceki kalemin
den aktarmak istiyorum.

Yüzbaşı Yakup Baykan ordunun gözbebeği bir 
askerdi. Gözünü budaktan sakınmadığını söylerdi 
amirleri, arkadaşları, onunla övünürlerdi. Bununla 
kalmamış, altı yıl önce, "Şırnak ve Ağrı’daki görev
lerinde gösterdiği örnek başarıdan ötürü” onu üstün 
cesaret ve feragat şeridiyle ödüllendirmişlerdi.

Ama bir gece, bu üstün cesaret ödüllü yüzbaşıyı, 
Şırnak’tan zorlukla ulaştığı Erzincan’da ordu evine 
almadılar, korkunun nöbet saatinde sokakta kalıver
di, eşi başörtülüydü çünkü.

Yüzbaşı Yakup’un, ateşini kimin tutuşturduğunu 
bir türlü anlayamadığı cehennem yılları böyle başla
dı. Refah Partisi’nin iktidara yürüdüğü günlerdi ve 
Yakup Baykan, sonraki yılların kendisi için de tersi
ne işleyeceğini birgün komutanından aldığı yazılı bir 
uyarıdan anladı: “Kasıtlı olduğuna inanmasak, dini 
duygularla uygulandığını kabul etsek bile, şu anda 
tesettüre uygun giyinmek bir siyasi görüşün simgesi 
ve propaganda aracı olmuş durumdadır. Eşiniz gerek 
ev ziyaretleri, gerekse yemekli aile toplantıları şeklin
de, ki sosyal etkinliklere tesettürlii kıyafetlerle katıl
maktadır. Sizi uyarıyorum. Eşinizin giyim şekline et
kide bulunmak vazifenizdir. Rica ederim..."

Rica, Yüzbaşı Yakup için emirdi ve uygulayacak 
oldu; ama komutanın talebi Zehra Hanım için aynı 
anlamı taşımıyordu doğal olarak, "diııi inancın gere
ğini amir öyle istedi diye yerine getirmemezlik ede
mezdi, etmedi de.

Kabus böyle başladı Baykanlar için; eş, ahbap zi
yaretleri bitti, Yüzbaşı Yakup’un düne keder canı, ci
ğeri olan arkadaşlarının sıcak tebessümlü merhaba
ları bitti.Yüzbaşı iki ateş arasında kaldı evliliğinin ye
di, mesleğinin onyedinci yılında; ya eş ya asker oca

ğı. Yol ayrımını Zehra Hanım da farketti, eşinin seçi
mini kolaylaştırmak için birgün şakağına dayadığı 
tabancayı, elinden zor aldılar...

Yakup Baykan, Yüksek Askeri Şura’da atılmış, 
“majör depresyondu eşinin tedavisiyle uğraşan bir 
buçuk yıllık emekli bir asker bugün. İki ocağı da da
ğıldı; biri yarım, öteki tümüyle.

Ama dünyanın her yerinde haber olabilecek bu 
büyük dramı ve benzerlerini Aktüel dışında yazan ol
madı bugüne kadar. Sorulduğunda hep "Korkuyo
ruz" dendi.

Oysa suskunluğun nedeni sadece korku değildi. 
Birileri bu masum ve anlaşılır duygunun arkasına 
saklanıp canı istedikçe onunla elinin kirini silebilece- 
ğine inanmıştı bir kere.

Bunun böyle olduğunun yeni bir kanıtı, geçen 
günlerde bir gazetenin manşetindeydi: “Buruk gene
ral." 28 Şubat’ın en gözde sözcülerinden Tümgeneral 
Erol Özkasnak’ın, Yüksek Askeri Şura kararıyla 
emekli edilmesine kırıldığını yazıyordu bir yazar.

Yaş’ın öteki mağdurlarıyla ilgili bugüne kadar tek 
satır yazmamış, bunu muhtemelen Özkasnak’ın mu
vazzaf günlerinden duyduğu korkuyu bahane ederek 
yapmamıştı ama, şimdi, sanki başkalarından duy
muş gibi, bu kırgınlığı aktarıyordu yana yakıla...

Askerlikte bir uygulama vardır; savaşta, özellikle 
göğüs göğüse muharebede, subaylar rütbe ve apolet
lerini sökerler; güvenlik gerekçesiyle ve astlarına on
lardan biri olduklarını göstermek için. Merminin rüt
besiz olduğu için kendisine daha şefkatli davranma
yacağını bilen askere de iyi gelir bu uygulama, ada
let hissi verir.

Türkiye, bu hissin insanların semtine uğramadığı 
bir savaş yaşadı 28 Şubat sürecinde. Ama bu tür her 
savaşta olduğu gibi, bu savaşta da apoletler, rütbeler 
söküldü, sökülüyor; önce kaybedenlerin, sonra da 
kazananların apoletleri.

Bu, savaşın adaletidir...
(Y. Binyıl, 12.8.2000)
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ŞAKIR ALTINTAŞ

O r t a d o ğ u
T ürk-İsra il Eksen i 

S ars ılıyor m u?

Türk kamuoyu İsrail Başba 
kanı Ehud Barak'ın Ankara 
ziyaretini tartışırken Stratfor 
araştırma kuruluşu ziyaretin 
gözden kaçan bir yönünü tesbit eden ve (bu 
çerçevede) Türkiye He İran arasında son gün
lerde yaşanan yakınlaşmayı konu alan bir rapor 
yayımladı. Rapor, iki ülke arasındaki yakın iliş
kilerin ekonomik büyümeye yönelik planlara hız 
kazandıracağını ifade ediyordu. Ayrıca güven
lik işbirliğini artırmaya yönelik iki ülke arasında 
yapılan son anlaşmanın, aradaki çekişmenin 
kaynağını ortadan kaldırmayı hedeflediğini be
lirtiyor ve bölgenin en önemli iki ülkesi olan Tür
kiye ve İran arasındaki işbirliğinin Ortadoğu’da
ki diğer ülkelerde endişeye yol açacağını ve za
ten zayıf durumdaki güç dengesini tehdit ede
ceğini ileri sürüyordu.

Rapora göre, her iki ülkenin de işbirliği yap
mak için hem ekonomik hem de stratejik sebep
leri bulunuyor. Aynı zam anda İran’la yapılan bir 
güvenlik anlaşması, Türkiye'ye hem saldırıya 
açık olduğu cephelerden birini garanti altına al
ma hem de diğer cephelerdeki Suriye ve 
Irak’tan gelecek tehditlere karşı bölgede güçlü 
bir müttefik kazandırma imkanı verecekti. İran 
ise Türkiye ile işbirliği yaparak ekonomisini güç
lendirecekti.

Raporda ayrıca Türkiye’nin İran’dan 3 milyar 
metreküp doğalgaz alacağı ve bu sayede iki ül
ke arasındaki ticaret hacminin 2001 yılı itibariy
le 1.5 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor. Ba- 
rak’tan birkaç gün önce Türkiye’ye gelen İran 
Dışişleri Bakan yardımcısı Muhsin Eminzade, 
Ankara ile Tahran arasındaki güvenlik işbirliği
nin geliştirilmesine hiç bir şeyin engel olam aya

Barak ve Ecevil Türk-İsrail dostluğu (I) için kadeh kaldırıyor.

cağını söylemişti. Türk-İran yakınlaşm ası İsra
il'de derin bir endişeye yol açtı. Em inzade’den 
sonra Ankara’ya gelen Barak, "Türk-İsrail ekse
ni" çerçevesinde ilişkilere taze bir kan vermeyi 
amaçlıyordu. Gözüken o ki, Türk-İran ilişkileri
nin gelişmesi, Suriye ve İran'a karşı oluşturulan 
Türk-İsrail ekseninin yara alması anlam ına ge
liyor. Umalım ki Türkiye, çıkarlarını komşu ülke
lerle dostluk ilişkilerini geliştirerek güvence altı
na alabileceğini idrak etsin.

İS R A İL /T Ü R K İY E  

B arak ’ın A nkara Z iyareti

İsrail Başbakanı ve Savunm a Bakanı Ehud B a 
rak 28 Ağustos’ta Ankara'daydı. Cumhurbaşka
nı Ahmet Necdet Sezer ve Başbakan Ecevit ile 
görüşen Barak'ın ziyaret süresi kısa fakat yo
ğundu. Görüşmelerde Ortadoğu barış süreci, 
savunma İşbirliği ve su meselesi gündemin ana 
konularıydı. En önemli gündem maddesi ise 
şüphesiz sürekli tökezleyen savunm a ihalele
riydi. Aynı zamanda Savunm a Bakanı da olan 
Barak’ın asıl hedefi, son dönemde gerginleşen 
ve çıkmaza giren Türk-İsrail savunm a işbirliğini 
yeniden bir yola koymaktı. Çünkü yakın dö
nemde gelişme gösteren Türk-İran ilişkileri de 
İsrail’in epey canını sıkmışa benziyordu. Bu ko
nuda İsraillilerin ne kadar başarılı olabildiğini ve 
görüşmelerde neleri elde ettiğini bekleyip göre
ceğiz. Umalım ki bu pazarlıklardan Türkiye kâr
lı çıksın.
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reci için büyük bir şanstır. Bu fırsat kaçırılma
malıdır. Aksi halde ABD 'de  gelecek yeni yöne
tim mevcut politikayı sürdürmeyebilir. Filistin 
Devleti'nin ilanı gibi kazanılan ivmeyi kesecek 
tek taraflı davranışlar elde edilen barış fırsatının 
kaçmasına yol açabilir. Aynı şekilde İran’ın ev 
sahipliğindeki bir toplantı veya  İKÖ ’nün Kudüs 
komitesinin toplantısı gibi girişimler barış süre
cini olumsuz etkileyebilir.

Kudüs'ün özel bir durumu vardır. Sadece  İs
rail'in tek başına bir egemenliği söz konusu ola
maz. Kudüs bütün Müslümanlar için büyük 
önem taşır. Ancak Osmanlı örneğinden yola 
çıklarak Harem El-Şerif’in yahudilerin de ibade
tine açık olm asına hoşgörü gösterilebilir ve bu 
çerçevede ikili bir egemenlik söz konusu olabi
lir.

Türkiye'nin arabuluculuk rolüne soyunması 
söz konusu değildir. Ancak Türkiye yapıcı katkı
da bulunmaya hazırdır.”

İS R A İL  
A va G iden  A v lan ır Bazen!

Kurt dumanlı havayı, İsrail askerleri ise gece 
baskınlarını sever. Her zaman olduğu gibi yine 
bir bahane bulmuşlardı. 26 Ağustos’u 27'ye 
bağlayan gece 100 kadar İsrail askeri Hamas 
mensuplarından Mahmud Ebu Hannud’u yaka
lamak bahanesiyle Assra El-Şimaliye köyüne

girdi.
Bir eve 

r o k e t l e  
sald  ı rma- 
ları üzeri
ne Hamas 
m ensupla
rı da silah
la karşılık 
v e r d i l e r .  
S e s l e r  
ü z e r i n e  
olayı öğ- 
r e n m e k 
için evleri
nin çatıla
rına ve so
kağa çıkan

Ehud Barak ç o k  s a y ,d a
F i l i s t i n l i ,

askerlerin kurşunlarıyla yaralandı. Yaralanan 
çok sayıda sivil saatlerce İsrail askerleri tarafın
dan bekletilirken yardım için gelen ambulanslar 
da geri çevrildi.

Çatışm ada 3 İsrail askeri ölürken 9’u da ya 
ralandı. Mahmud Ebu Hannud ise yaralı olarak 
kaçmayı başardı. Fakat İsrail yetkilisinin ifadesi
ne göre daha sonra Filistin polisince tutuklandı.

B İR L E Ş M İŞ  M İLL E T L E R  

S avaş la ra  R u h an i Ç özüm

FİL İS TİN
İsm ail C em  G a zze ’de: “O sm an lı F o rm ü lü ”

Ağustos ayı içinde Dışişleri Bakanı İsmail Cem, 
Türkiye’nin Ortadoğu barış sürecine ilişkin tel
kinlerini iletmek için Gazze'ye gitti ve Filistin Li
deri Yaser Arafat’la bir araya geldi. Görüşmede 
Kudüs’te tek hakimiyetin İsrail'e ait olam ayaca
ğını belirten Cem, Osmanlı hoşgörüsünü de ör
nek göstererek Harem el-Şerif'te Yahudilerin de 
ibadet etmesine imkan tanıyan bir formülün be
nimsenmesi mesajını verdi. Cem ’in ifadesinde 
yer alan Türkiye’nin telkinleri şu görüşler üze
rinde temelleniyordu:

"Clinton, Barak ve Arafat'ın liderliği barış sü

Birleşmiş Milletler'in "Milenyum Zirvesi” çerçe
vesindeki etkinlikler geçtiğimiz Ağustos ayının 
28’inde başladı, ilk etkinlik 2 binden fazla dini li
deri bir araya getiren “Dünya Barışı Zirvesi” 
kapsamındaki “Din ve Ruhani Liderler Zirve- 
si"ydi. Geçtiğimiz 10 yıl içinde, 100’den fazla 
yeni çatışmanın din nedeniyle patlak verdiğini 
gözönüne alan BM  yetkilileri, dünya barışı için 
“ruhani dünyanın da desteğine ihtiyaç duyuldu
ğu” düşüncesiyle hareket ettiklerini söylüyorlar.

ilk kez düzenlenen zirveye katılan liderler
den bazıları Kuzey İrlanda, iskoçya, Kamboçya 
ve Bosna gibi çatışma bölgelerinde barışın sağ
lanabilmesi için kilit roller üstlenmiş kişiler. En 
yoğun katılımı ise müslüman liderlerin gerçek
leştirdiği ifade ediliyor.

Gerçekleştirilen toplantının odaklandığı dört 
ana konu var: Dini liderlerin barışı sağlamak 
için arabulucularla el ele çalışması, savaş sona 
erdikten sonra çatışmanın yeniden alevlenme
sini engellemek için "uzlaşma ve affetme”, ça 
tışmanın sebeplerinin ortadan kaldırılması ve 
çevreye verilen zararın önüne geçilmesi.

Gönül isterdi ki bu önemli zirveye Türki
ye'nin "ruhani liderleri” de davet edilseydi. A ca 
ba bizim "ruhani liderlerimiz” böyle önemli bir 
toplantıya layık mı görülmediler, yoksa layık mı 
değillerdi? Toplantıya sadece evden kovduğu
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muz yaramaz(!) kızımız Merve Kavakçı hanı
mefendi Türkiye milletvekili kimliğiyle davet 
edilmişti. “Büyüklerimiz” bu tür toplantıları ıska
layarak dünyadan tecrit olduklarına hayıflana
cakları yerde Merve Hanım ’ın toplantıya kim 
adına katıldığı tartışmasıyla oyalandılar.

O r t a  A s y a
Yetiş Ey Putin!

Orta A sya’da sıkışan Rusya'yı yardıma çağırı
yor. Fakat “himmete muhtaç dede, gayrına na
sıl himmet ede?"

Ağustos ayı sonlarında Özbekistan İslam 
Hareketi üyesi savaşçılar, Özbekistan'ın baş
kenti Taşkent’in 100 kilometre yakınına kadar 
ilerlediler. Meydana gelen çatışm ada iki Özbek 
askeri öldü, üçü de savaşçılar tarafından rehin 
alındı.

Özbekistan İslam Hareketi mücadelesini

1992’den beri sürdürüyor. Beşbinden fazla sa 
vaşçıya sahip olan hareket Özbek ve Kırgız yö 
netimleriyle silahlı mücadele halinde. Tacikis
tan’da üslenen harekete Afganistan’daki Tali
ban güçlerinin de destek verdiği tahmin ediliyor. 
Çatışmaların yayılması üzerine bölge ülkeleri 
devlet başkanları Orta A sya’da "güven ve istik
rar” sağlanabilmesi için Rusya 'ya bölgede daha 
etkin rol oynama çağrısında bulunuyorlar! Rus 
askeri yetkilileri ise "aşırı dincilere"(l) karşı sa 
vaşılması için ortak bir komutanlık kurulması 
çağrısında bulunuyorlar.

Roket ve zırhlı araçlara sahip olan Özbekis
tan İslam Hareketi geçen yıl da benzer saldırı
lar düzenlemişti.

Bölge yönetimleri üzerinde Rusya'nın ağırlı
ğı gün geçtikçe artıyor. Çünkü bu yönetimler 
kendi iktidarlarını sadece Rusya'nın koruyabile
ceğine inanıyorlar. Bu da Rusya’nın işini kolaş- 
laştırıyor.

A z e r b a y c a n
E lçibey Vefat Etti

Azerbaycan Halk Cephesi Lideri ve Azerbay
can eski Cumhurbaşkanı Ebulfeyz Elçibey 
geçtiğimiz Ağustos ayı içinde 62 yaşındayken 
prostat kanseri nedeniyle tedavi görmek üzere 
geldiği Türkiye’de hayata gözlerini yumdu.

1938 yılında Nahcivan’ın Kelekl kasabasın
da doğan Elçibey, Bakü Devlet Üniversitesi 
Doğu Dilleri Enstitüsü Arapça bölümünden 
1 962’de mezun oldu. 1963-64 yılları arasında 
M ıs ır’da tercümanlık yaptı. 1970’lerde ise 
Azerbaycan ’ın bağım sızlığı İçin ça lışm aya 
başladı.

80’li yılların sonunda Sovyetler Birliği dağı
lırken Elçibey’de ülkesinde bağımsızlık ipini 
göğüslemeye çalışıyordu. Üç büyük hedefi var
dı: Azerbaycan’ın bağımsızlığı, Karabağ’ın Er- 
menilerden temizlenmesi ve İran'daki Azeri 
bölgesiyle Azerbaycan’ın birleşmesi.

Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasın
dan sonra ilk Cumhurbaşkanı olan Elçibey, çok 
sevdiği ve “ikinci vatanım" dediği Türkiye'de öl
dü. Uğruna çok şeyi feda edebileceğini söyle
diği Türkiye uzun süredir Elçibey'i yalnız bırak
mıştı. Bu yüzden pekçok “dostlar" gibi o da 
Türkiye’ye kırgın olarak göçüp gitti. Umalım ki kırı
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CEMAL EL-BENNA 
İhvan Hareketi’ni 
Değerlendiriyor

İslam dünyasında önemli bir yeri olan îhvan-ı Muslinim’in kurucusu Haşan el 
Berna'nın kardeşi olan Cemal el-Benna ortaya koyduğu farklı fikirleriyle yeniden 

gündeme geldi. Cemal el-Benna ile el-Mecellc dergisi bir röportaj yaptı. Biz bu röpor
tajın îlıvan Hareketine döniik değerlendirmeler yaptığı böliimiinit yayınlıyoruz.

Tarikat’tan Davet Hareketine

K urucusu  ağabey in iz  o lm asına  ve çok y a k ı
n ında yaşam an ıza  rağm en  h içb ir zam an İh- 
van-ı M üslim in  C e m a ’a tin in  b ir üyes i o lm ad ı
nız. A m a 8 A ra lık  1948’de C e m ’a a t’in İrşad  
M ekteb in in  aza la rıy la  b irlik te  s iz  de tu tuk lan
m ış tın ız?

Evet, mutlak an lam da hiçbir zam an ihvan 
Cem aatin in  bir üyesi olm adım . Fakat onlarla 
zam an zam an yard ım laşm a, dayan ışm a içe
risine girdim, bu yüzden o zam an onlarla bir
likte beni de tututkladılar. Nitekim o dönem 
de, siyasi polis şefi İh van ’ın yan ına gidip 
gelir, onlarla birlikte oturur ve  kimi zam an ba
na, niçin İhvan ’a katılm adığım ı sorardı.

İh v a n ’a m ensup  bazı kişiler, s iz in  düşün 
ce le rin iz in  ağabey in iz in  düşünce le rinden  ta 
m am en fa rk lı o lduğunu, hatta  bu  düşünce le 
rin izle, onun  ism ine, an ıs ına  kö tü lük  e ttiğ in iz i 
sö y lüyo rla r?

Böy le  söyleyen lere  şu şekilde kolay bir 
cevap  verebilirim. Şim di biz 2000 yılında y a 
şıyoruz. O ysa  üstad e l-Benna -Allah’ın rah
meti üzerine olsun- 1949 yılında şehid edildi. 
Yani burada onun şehid edildiği zam an ile, 
benim şu andaki düşünce yap ım  arasında 50 
yıldan fazla uzun bir süre var. Eğ e r Üstad el- 
B en n a  şu zam ana kadar hayatta kalabilseydi 
onun düşüncelerinde de müthiş değişmeler, 
gelişm eler olacaktı. Çünkü o gerçekten ileri 
görüşlü, vizyon sahibi, esnek  bir kişiliğe sa 
hip idi. Bu n a  şöyle bir örnek verebilirim; İh
van Cem aati, 1928 yılında İsm ailiye 'de kurul
duğu zam an, tam bir tasavvufi tarikat şeklin
de ortaya çıkm ıştı. Teşkilat sad ece  bu yönde 
etkinliklerde bulunuyordu. O  zam an bu teşki

latta bulunanların hiçbirisinin sim ası zihnim
den silinmemiş, hala  capcan lı bir şekilde du
ruyor. Okudukları m arşların, ilahilerin sesi bi
le hala kulaklarım da. Tarikatın diğer tarikat
lardan ayırdedilm esi için kendilerine özgü ye 
şil giyisileri vardı. Kem ere  benzer kuşak gi
yerlerdi. Bundan 20 yıl sonra, yani 1948’de 
İhvan-ı Müslimin, faaliyetlerini Kah ire ’de sür
dürm eye başladı. Teşkilatın bundan sonraki 
yılları, hep bu kentte geçti.Teşkilat orada, bir 
sûfi tarikatı yap ısından  vazgeçip  İslam 'ı, yeni 
bir yaşam a  projesi, dünya görüşü olarak in
san la ra  sunan  bir (d a ’vet) teşk ila tına  
dönüştü. Eğ er teşkilat bu duruma geldikten 
sonra, e l-Benna’nın hayatı 20 yıl gibi bir süre 
daha uzasayd ı, İhvan H areketi’nde daha 
başka birtakım önemli gelişmeler, ilerlemeler, 
değişm eler olacaktı.

S iz  ağabey in iz in  haya tında  da kadın ın  öz
gü rleşm es in i savu n u yo rd u n u z ; ağabey in iz  bu  
fikrin ize  karşı ç ıkm ıyo r m uydu  ?

Ağabeyim  her zam an ötekinin düşüncesi
ne saygılı olmuştur. Ve o, hep şuna inanırdı; 
zam an unsuru, m eselelerin çözüm lenm esi
nin önemli bir parçasıd ır. Eğ e r ortada bir so 
run var ise, bu zam anla mutlaka çözülebilirdi, 
ona göre. Bir de ağabeyim  hikmete inanan 
bir insandı. Sözgelişi henüz fikren, zikren ha
zırlıklı, donanım lı o lm ayan bir kimseyi teşki
lata çekm em ek gerektiği kanatindeydi.

İhvan Hareketi’nin Durağanlaşması

İhvan H areke tin in  Ş eyh e l-B e n na ’n ın  ö ldüğü  
dönem den itiba ren  durağan laştığ ına , donuk
laştığ ına  ve bu ha reke tin  üye lerin in  a rtık  bu n 
dan sonra  ke n d ile rin i bu lam ad ık la rına  inan ı
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y o r  m usunuz?
Eve t, had isen in  

böyle olduğuna yüzde- 
yüz inanıyorum. Hatta 
e l- Ben n a ’nın şehade- 
tinden önce ulaştıkları 
noktadan bile gün gün, 
adım  adım geriye gittik
lerine inanıyorum. M e 
se la  üstad e l-Benna  
vefatından önce sıkı s ı
k ıya bağlı olduğu selefi 
ç izg iden vaz g e çm e ye  
başlam ıştı. Zira o zeka 
sı, vizyonu, ileri görüş
lülüğü ve esnek yak la 
şım ı sayesinde, 40’lı 
yıllarda, çağın getirdiği 
problemleri, daha geniş 
çe rçeved e  ku cak laya 
bilmesi için, başlattığı 
hareketin  boyutların ı 
genişletebilm işti. A ğ a 
beyim  verimliliğinin tam 
zirvesinde iken öldürül
dü. Onun öldürülmesi 
bir anlam da, tüm ihvan 
Hareketi’nin öldürülm e
si gibiydi. Özellikle onun ölümünü izleyen son 
derece  karm aşık ve  içinden çıkılm ası zor ko
şulların ortaya çıktığı o dönem lerde. Z ira İh
van Hareketi, 23 Temmuz 1952 N âsır devri- 
minin gerçekleştirilm esindeki en önemli am il
di. Çünkü Abdünnasır ve  onunla birlikte hare 
ket eden büyük bir grup, Cem aatle  sıkı ve  gü
venilir ilişki içindeydi. Hatta N as ır’ın yan ında 
yer alanlardan bazısı, İhvan’dandı. Ne varki 
E l-Benna ’dan sonra onun yerine geçen ve 
Cem aatin  genel başkanı olan Haşan el Hu- 
daybi politik dehası olan, koşullara göre e s 
nek davranm ayı beceren, m anevra kabiliyeti 
yüksek bir lider değildi. Daha çok bir kanun, 
sıradan bir hukuk adam ıydı. Herhangi yasal 
bir dayanakla, köşeye sıkıştırılm ası kolaydı.

O ysa  Abdünnasır tam bir komplo ve  dü
men adam ıydı. Kom plo hazırlam ada, dolap 
çevirm ede üstüne yoktu. Bundan dolayı Hu- 
daybi onun politik m anevraları karşısında du
ram adı, siyasal oyunlarına ayak  uyduram adı. 
Bunun üzerine İhvan ile Abdünnasır arasında 
kopm a m eydana geldi. Doğrusu bu kopm a
nın Abdünnasır, İhvan Hareketi ve M ısır üze

rinde son derece  trajik 
etkileri oldu. M e se la , 
devrim  hareketinin a r
dından Nasır, hareketin 
iletişim görevini İhvan ’ın 
yapm asın ı teklif etmişti.

İhvan bu görevi üs- 
lenm eye yan aşm ay ın ca  
durum tam am en tersine 
döndü. N asır bu görevi, 
bu kez solculara/kom ü
nistlere verip onlarla bir
likte ça lışm ak durum un
da kaldı. Partilerini eli
mine etme hesapları y a 
parken, N a s ır ’ın küçük 
bir işaretiy le , N a s ır ’a  
yaklaştılar, onun g ü ve 
nini kazanm ayı b aşard ı
lar. Bu yak laşm a so n ra 
sında, iletişim ve  diğer 
a lanlarda belli başlı m a
kam ları e le geç irm ey i 
başard ılar. Bö y le lik le  
devrim hareketinin önde 
gelen temsilcileri duru
muna geldiler.

İhvan’m Öfkesi

S izin  ‘İhvan 'dan S onra ' adlı k itab ın ız  İhvan  
üzerinde  b ir hay li s ık ın tı ya ra ttı ve ö fke le n 
m e le rine  neden oldu. Bu on ların  a rtık  so n la 
rın ın  ge ld iğ in in  b ir işa re ti m id ir?

İşin özü bu konuda kesin bir sonuca  ve 
belirgin bir an lay ışa  ulaşmaktır. Nitekim şu 
anda bizim yaptığım ız da budur. Bunun için
dir ki ben bu kitapta onlara karşı olan duygu
sal bağlardan bağım sız kalarak, İh van ’ın İs 
lam ’ı yeniden ihya etme düşüncesini baz o la 
rak aldım ve  onun üzerinde durdum. E leştiri
lerimi bu paradigm adan hareketle yönelttim. 
Çünkü onlarla benim aram da, çok eskilere 
dayanan  ve hiçbir durum da silinm eyecek or
ganik ve  duygusal bağlar vardır. Bunu inkar 
edem eyiz. Z ira kurulduğu ilk yıllardan bu gü
ne kadar, onları en yakından tanıyanlardan 
birisi benim. Bu yüzden yıllardan beri onların 
uğradıkları onca acıklı ve  trajik o laylardan, 
hiç kimsenin etkilenmediği kadar etkilendim, 

Am a şu da bir vak ı’adır. A radan bunca yıl
lar geçm esine rağmen, şu an bile bu teşkilat
tan sakıncalı/illegal cem aat olarak söz edil

Aslına bakılırsa İhvan Hareke- 
ti'nin bunca büyük hatalara 
düşmesinin başlıca nedeni, on
ların lidere mutlak itaat etme il
kesinden kaynaklanmaktadır. 
Çünkü onlar mürşide (lide
re/reise) itaati, müminlerin Al
lah Rasulü'ne itaati gibi sanı
yorlar. Oysa bu, kesinlikle doğ
ru bir tutum değildir. Çünkü Ra- 
sul, kendisine vahyedilen bir 
kişiydi. Oysa hareketin lideri, 
mürşidi ise öyle değildir, bu hu
susta mürşid ile Rasul arasında 
büyük fark vardır.

ÜMRAN Eyliil 2000 89



Ayııı Giindeın'ı/Dıınyn

mektedir. Bunun için denilebilir ki, bu tür e leş 
tirileri, saldırıları yöneltenlerin kötü niyetli, ha 
talı olm alarının yan ı sıra, onlarda da mutlaka 
birtakım hatalar vardır. Butlaka bir şeyleri 
yanlış yaptılar ve  yap ıyorlar dem ek ki. N ite
kim bu eleştirileri, hareketi sona erdirm eleri
ne vesile  olsun diye değil, İhvan Hareketi için 
yeni bir millet olm ası, hareketin yeni bir d ina
mizm kazanm ası için onlara yönelttim. Zira 
ya  bu eleştiriler doğrultusunda bu hareket 
kendisine bir çekidüzen verir, yeni bir aktivite, 
yeni bir dinamizm kazanır, bir diriliş hareketi
ni başlatır; ya  da M ıs ır’da sayıları bir hayli 
fazla olan, benzerleri çok bulunan Ş e r ’iye 
Vakfı, Sünnet-i M uham m ediye Cem iyeti veya  
Birri ve  İhsan C em iyetine benzer bir hayır ku- 
rum una dönüştür. Bunun d ışında başka bir 
şansı yoktur.

Sizce bu ‘Yeniden D o ğ u ş ’ na s ıl o lacaktır?
Ç ağın  icaplarına, m edeniyetin ihtiyaçları

na cevap  vereb ilecek  nitelikte bir proje ortaya 
koym akla; çağa  cevap  verecek  tezleri ileri 
sürm ekle. O ysa  teşkilat m evcut haliyle, bunu 
yapacak  durum da değildir kesinlikle. Üstad 
El Benna , biraz evvel de dediğim gibi, haya 
tının sonuna doğru İs lam ’ı bir yaşam a m eto
du olarak sunmuştu. Fakat o bunu aşam a 
aşam a gerçek leştirm eye çalışıyordu. Ö nce 
bunu gerçekleştirdikten sonra, ortaya çıkan 
sonuçları bir e lem eden geçirecek, bazı ş e y 
leri ek leyecek  ve bazı m eselelerin üzerinde 
daha da derin leşecekti. Ancak  bu tür eklem e 
ve  e lem eler için hayatı yetmedi. Onun için ih
vanın onun bıraktığı bu yolu izlemesi, bu yön 
temleri hayata  geçirm eleri gerekiyordu. Ne 
yazık ki onlar bunu yapam adılar, becerem e
diler. Çünkü onların bunu yapab ilecek ne 
kudretleri vardı ne de m anevra kabiliyetleri. 
Hatta denebilir ki, E l-Ben n a ’nın hareketi ge 
tirdiği a şam ada  bile duram adılar, birkez daha 
oradan geriye gittiler. B ir de buna, İhvanın 
baş ında ileri görüşlü, idare yeteneği yüksek 
bir yönetim in bu lunm ayışın ı da eklerseniz 
durumun vaham eti d aha  net bir şekilde orta
ya  çıkar. Bu söylediklerim in hepsini ben, doğ
rudan kendilerine söyledim . Fakat onlar bunu 
anlam adılar, kabul etmediler.

Yönetim  ye teneğ i, p o lit ik  dehası yüksek  
yöne tim in  o lm ayış ı bu  ha reke ti sü rek li yaş lı 
b ir kad ronun  kon tro lü  a ltında  bırakm aktadır. 
N için bu  ha reke tin  başına  genç, d inam ik in 

san la r g e le rek  ha reke te  taze kan aşılayam ı- 
y o r?

Teşkilatın içerisinde demokratik bir yap ı
nın ve  an layışın  o lm ayışından. As lına  bakılır
sa  İhvan H areketi’nin bunca büyük hatalara 
düşm esinin baş lıca  nedeni, onların lidere 
mutlak itaat etm e ilkesinden kaynaklanm ak
tadır. Çünkü onlar mürşide (lidere/reise) ita
ati, müminlerin Allah R asu lü ’ne itaati gibi s a 
nıyorlar. O ysa  bu, kesinlikle doğru bir tutum 
değildir. Çünkü Rasu l, kendisine vahyedilen 
bir kişiydi. O ysa  hareketin lideri, mürşidi ise 
öyle değildir, bu hususta Rasu l ile mürşid 
arasında büyük fark vardır.

Ayrıca  İhvan hareketi içerisinde, seçim e 
gitme, yönetici ve  yönetim  kadrosunu seçim 
le belirleme gibi, demokratik yöntem ler yok
tur. Çünkü onlar böyle bir yöntem in gereklili
ğine hiçbir zam an inanm adılar. İnanamazlar. 
O ysa  yıllardan beri, başlarına  gelen bütün 
belaların a rkasında yatan baş lıca  neden bu 
idi. Sözgelim i e l-Benna’dan sonra hareketin 
başına  geçen el-Hudeybi İhvan Hareketi’ne 
yabancı, fakat onlara inanan, sem pati duyan 
birisi idi. E l-Benna ’mn ölümünün ardından, 
hareketin önde gelen dört adam ı, lider olmak 
için birbirine girdiler. A s lında onların hepsi de 
bu m akam a layık kimselerdi. Am a araların 
dan özellikle birisini, seçim le belirleyip oraya 
getirmeyi, bir türlü becerem ediler. Çünkü 
böyle bir kurumlan, böyle bir gelenekleri, 
böyle bir alışkanlıkları yoktu. İhtilafa düşen 
bu dört önemli kişi şunlardı: Abdurrahm an el- 
Benna, Salih  Aşm avi, Ş e yh  Ahm ed Haşan el- 
Bakuni ve Abdülhakim  Abidini. Bunun üzeri
ne R avza  bölgesinden olm alarından dolayı 
kendilerine ‘R avza lıla r’ denilen bir grup orta
ya çıktı. Bun lar dediler ki: 'M adem  ki bunlar 
aralarında ihtilafa düştüler, öyle ise biz hare
ketin başına  el-Hudaybi’yi getirelim. Çünkü 
bu adam  kişilikli, ayağ ı yere  basan, güvenilir 
bir adam dır.’

Yani e l-H udayb i tesadüfen hareketin  başı
na getirild i.

Evet, tam am en öyle. Diğer önde gelen 
dört adam  aras ında  ihtilaf olduğu ve seçim  
yöntim iyle ara larından  birisini belirlem eye 
inanm adıkları için, Cem aatin  baş ına  tesadü
fen o getirildi.

el-Mecelle, 9-15 N isan 2000, s. 1052.
Ç e v ire n  A b d i K e s k in s o y
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Caner Doğan

İNSAN MANZARALARI

İnsanlar vardır -yüce dağlar gibi- ol verir, el verir, 
sır vermezler. İçleri kan ağlarken güldürürler insanı. 
Siz bu adam hayatta kocamaz zannedersiniz. Oysa 
yemektedir içten içe bilumum haşerat; koca bir çına
rın yok olduğunu zamanla müşahede edersiniz.

Erişilmez dağlar vardır dudak ısırtır görenlere. O 
dağların damarlarında tonlarca madenleri sakladığını 
alüvyonların hareketleri ortaya çıkarır. O volkan yılla
rın birikiminin tezahürüdür.

Depremler olur gönüllerde. Çatlayan gönülleri 
hiçbir su doldurmaz. Onulmaz yaraları hiçbir merhe
min kapatmadığı gibi. Kılıç yaralarının derinliğinin söz 
yarasının yanında sözü edilemez.

Gökyüzü açmıştır her canlıya kollarını. Günün bi
rinde kafanızın üzerinden bir katar kuş geçer de habe
riniz olmaz. Bilmezsiniz her bir kuşun kursağında sak
ladığı fırtınaları. Hadi ola ki başınızı kaldırdınız hava
ya. Ya nostaljik bir iki cümle ile geçiştirirsiniz nefesle
rinizi ya da adı üzerinde kuş der, geçirirsiniz sözleri
nizi. Hele bir de duman bürümüşse gözlerinizi. Perde 
perde olur her yer, göremezsiniz güzellikleri.

Şairin ifadesiyle “Öz yurdunda garipsin, öz vata
nında parya" sözü sana daha da anlamlı geliyorsa ya 
sen dünyanın kahrını gönüllü çekmekte ya da çeke
meyeceğin yüke sonunda ‘rütbe ve mal' olmadığını 
bile bile omuz vermektesin. Varlığından haberdar ol
mak düşüncenin anahtarıdır. Bu anahtarın kaybolması 
ancak aklın terki ile mümkündür.

Bütün yükü sırtında olan, geçimini omuzlarıyla ka
zanan bir hamal gözbebeğinizin içinde büyüdükçe ne 
kadar küçük olduğunuzu tefekkür etmeden geçme
melisiniz. Alın terinin altın suyuna batırılmış mücev
her olduğunu görürseniz dünyayı taşımayı en büyük 
erdem sayanların yüzlerinde, yüzsüzlere ‘selam’ de
yip geçmenin ne denli bir onur olduğunu algılarsınız.

Hani rastlamıştasınız aylarca, yıllarca çalışarak Al
manya’dan gelen gurbetçi diye tabir edilen zevatı ki- 
ramlardan birine. Adamcağız yemeden içmeden bi
riktirdiği üç beş kuruşuyla şöyle fiyakalısından bir ara
bayla köyüne döner. Ama aylar ondan çok şey götür
müştür. Ne köy eski köydür ne de köylü. Artık her gü
lüş sahte, her lokma lezzet fakiridir. Çocuklarıyla ken
di çocukluğunu, akranlarına da bakarak kendi büyük
lerini hatırlar. Ortak bir yön bulamayınca da bir iç çe
ker nargile dumanı gibi bütün hücrelerine. Her şeyi 
arabasının arkasına yazdırdığı şu cümle özetler: "Tür
kiye’de Almancı Almanya’da yabancı!" O artık ne 
İsa’ya ne Musa’ya yar olmuştur.

. Bir gün göreceğiz, göçeceksiniz en umulmaz di
yarlara. O gün bazı yüzleri balçıktan daha siyah gör
mek istiyorsanız balçık olmamak için gelin verelim el 
ele omuz omuza. Yürekten söyleyelim türkümüzü, 
kelimelere ilmek ilmek dokuyalım sevdamızı. Biz se
versek gönülden sevelim. Sevgiden kurulu köprüler 
sevenleri birbirine ulaştıran en kısa mesafelerdir.

“-Hadi gel köyümüze geri dönelim...”
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Gül ve Diken
ît§g£gSMK$bt

■^fitİİr genç hünerli, akil idi. Vaızda çalak ve mer
dane idi; iyi bir gönül sahibi, hakperest idi.

_v. Nahivde kuvvetli, belâgatte mahirdi. Fakat (şın)
4 harfini hakkiyle çıkaramazdı.
? 5; İyilerden bir zata: "Filân vaizin ön dişleri yoktur"

~.;g' dedim.
■** Ben böyle deyince o zat kızdı, kızardı: "Bir daha 

böyle saçma şey söyleme. Sen onun yüzne 
JS |  baktın, yalnız ayıbını gördün. Onda bulunan bu 

kadar hüner, faziletten aklının gözü bağlandı 
mı?" dedi.

- Baksana büyükler "duru olanı al, bulanığı bırak"
İ l i ’: demişlerdir.

Ey akıllı zat! Gül diken ile beraber bulunur. Sen 
diken ile uğraşma gülü demet yap.

V":!, Eğer tabiatında daima ayıpları, kusurları görmek 
- m  varsa, tavusun ayaklarından başka bir şey göre- 

m ezsin.
“ ■û Ey donuk yüzlü! Kalbini tertemiz, miicellâ tut.

Çünkü bulanık yüzlü, kararmış ayna iyi göster-
07
- ̂  - v . ..; : -

Her gördüğün göz, kaş güzel değildir. Sen fıstığın. 
içini ye, kabuğunu at. I|r~
Çalışıp Dicle'nin önünü bağlamak mümkündü!^" 
Fakat kötü fikirli insanların dillerini baftlamap ş i 
mümkün değildir. -
Bazan bir sözü iki kişi dinler; fakat arala rmdâ?jLrv 
melekle şeytan kadar fark vardır. Birisi o sözü < ̂  
nasihat olarak kabul eder; o melek sıfatlıdır..'^ 
Öteki o sözde kusur aramaktan nasihat tarafına . 
bakmaz, o şeytan sıfatlıdır. .. - “
Gerek aslan ol, gerek tilki ol; ne mertlik ile, ne !,«î 
hile ile insanlardan kurtulamazsın. -
Selamet köşesinde kim oturabilir? Hazret-i }f  
Peygamber Aleyhisselam Efendimiz bile kötü,^- 
insanların dillerinden kurtulamadı.
Eşi, ortağı, zevcesi, oğlu olmayan Cenab-ı Hak için ~|f "
bile işitmedin mi Hıristiyanlar neler söylediler.

.■ ■ ’ *■ *
insanların ellerinden kurtuluş mümkün değildir.1*
Dile düşen insanlara çare, ancak sabırdır.

Bostan ve GülistaııUL
^İllP^jjİŞ

İL Meşrutiyetle 
Bas m hürriyeti

1* töfc r** Oî«
•%» m ö h î . *
& « wOb, ©bu

* 4. *  fclt, ol* 1

*** Artık ,
ıw»m»«ı. m  i*» « **  «*•« »****■; -

Ertuğrul
Bayramoğlu Bıı Karikatürün Osınanlıca aslı 1910 yılında çıkan Kalem Deıgisi’nde yayınlanmıştır.
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Hızır Ne Yapmak İstedi?
■ . . .

M anasız şiirler yazan bir şair M olla Ca
nı i'ye;

- Dün gece rüyamda Hızır aleyhisseia- 
m ı gördüm. Mübarek, ağzının tükürü
ğünden bir parça benim ağzıma verdi!

Diyerek bununla Hızır'ın feyiz verici 
nefesine mazhar olduğunu anlatm ak is 
ter. Cami şöyle der:

- Be ahmak! Öyle değil, Hızır aleyhisse- 
lam  senin yüzüne tükürmek istemiş, o 
sırada ağzın açık olduğu için tükürük su-: 

M tın a  geleceği yerde ağzına girmiş!..

Cömertlik

Bütlin zorba ve ceberrud kimseler cö
mertliğin etkisiyle baş eğerler. Özgür in

sanlar cömertlikle kökleştirilebilir. Düş
manların gönülleri onunla kazanılır. İn

sanlar arasındaki güzel bir şöhret ve her
kesin beğenisi ancak onunla elde edilir. 
Yalan ve uzak kimseler cömertlikle yak
laştırılır. Cömertlik gerçekten yapışılması 
gereken önemli bir prensip olup, onunla 

güzellik ve sevgilere kavuşulur.”

Cem aat Ne Bilsin?

Adamın birinin gayet huysuz bir hanı
mı varmış. Hanım ölmüş. Cenazesini 
kaldıracakları vakit imam, alel usul:
- Ey cemaat! Şu hatunu nasıl bilirsiniz? 
Diye sorunca, adam imama şöyle de
miş:
- Be adam! Cemaat ne bilsin, bana sor- 
sana!...

Devlet-i AKyenin Vazifesi §
¡¡Fransa’da ilk cumhuriyet tesis olunduğu tarihte, İs- 
tanbuPda bulunan Fransızlar, "kokard" dedikleri 
cumhuriyet alametleri taşıdıkları gibi Fransa sefirini 
krallık taraftarı diye larcl ve sefarethaneye cumhuri
yet, bayrtığı diktikten başka, bazı cesura ne hareketler
de bulunduklarından, Fransa ile muharib olan devlet
lerin elçileri bunların engellenmesi için BabIali’ye mü
racaat ederlerse de ehemmiyet verilmez. Bir gün, 
Avusturya baş tercümanı, Hariciye Nazırı kaşifi Efen
di’ye gelip:
- Şu Fransızlar bizleri deli ettiler! Bari şunlarm başla
rından kokardlannı çıkarttırınız.
Diye rica edince, Raşid Efendi şıı cevabı vermiş:
- Dostum! Biz size defaatle ifade etlik ki Devlet-i Ali- 
ye’de o makule alametlere itibar olunmaz. Dost dev
letlerin tüccar ve tebaasını biz misafir biliriz. Başları
na ne isterlerse giyerler, istedikleri alameti takarlar. 
Başlarına iiziim küfesi de giyseler, niçin giydiniz de
mek Devlet-i Aliyenin vazifesi değildir.

ffaşapcali yenilikler ancak eskiyi bilenlerden çıkabilir
C. Şehabettin ,

Sarf ve Savaş

Bir muharebe sırasında, sarf (dilbilgisi) 
dersleri alan bir medrese öğrencisine,
- Muharebe hakkında bilgin var mı?
Diye sormuşlar.
- Var!
- Nasıl?
-Mufaale babından mastardır: Hârebe, 
yuhâribu, muhârebeten...
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Abdullah Hacıoğlu & Zafer Özdemir

Siluetini Sevdiğimin Tiirkiyesi
Farak Bildirici

Doğan Kitap., 420 s.
Faruk Bildirici’nin kaleminden 28 portre. Devlet Bahçeli’den Osman Durmuş’a, Altan Öymen’den 

Hüsamettin Özkan’a, Hüseyin Kıvrıkoğlu ndan Şenkal Atasagun’a, Alaattin Çakıcı’dan Korkmaz Yiğit’e 
değin uzanan geniş bir yelpaze.

ilk kez gün ışığına çıkan bilgilerle hazırlanan portrleer, hem Türkiye’nin siluetinde yer alan bu kişi
likleri farklı özellikleriyle tanıtıyor, hem de bu insanların yaşamları aracılığıyla yakın tarihimizi ve günü
müzü daha net görebilmemizi sağlayan yeni pencerelere açıyor.

Başka bir deyişle, Siluetini Sevdiğimin Türkiyesi’nde, karmakarışık bir yumaktan iplilder bir bir çe
kiliyor, düğümler tek tek çözülüyor. Böylece skandallar, felaketler, yolsuzluklar, şoklar ve her gün apansız 
patlayan yeni bombalarla sarsılan gündem, yalın bir halde gözler önüne seriliyor.

Sayfaları çevirdikçe siz de “kahramanlarımızı” tanıyacak, yazara hak vereceksiniz. Çünkü o şimdi “bü
tün kederli ezgileri ümide kurban” ediyor ve ünlü yazar Stefan Zweig’in 1929 Avrupası’nda yaşarken yap
tığı tesbitin, günümüz Tiirkçesi için de geçerli olduğuna inanıyor: “Zamanımız, kahramanların yaşamöy- 
kiilerini arıyor ve hoşlanıyor. Politika alanınd ayaratıcı önderlerden yana yoksun olan zamanımız, geçmi
şin parlak önderlerini arıyor.”

Ve bulacak da...

OsmanlI İmparatorluğu'nda Devlet ve Ekonomi
Mehmet Cenç

Türlder, 700 yıl önce Anadolu’nun kuzey-batı ucunda küçük bir beylikten hare
ketle, tarihin bildiği az sayıdaki büyük siyasi yapılardan birni oluşturdular. Osmanlı 
devleti, hâkim olduğu coğrafyanın genişliği, kontrol altına aldığı kültürlerin çeşitlili
ği, kapsadığı zaman diliminin uzunluğu ile yalnız Türk ve İslam tarihinde değil, ay
nı zamanda Dünya tarihinde de müstesna mevkii ile dikkati çeken bir büyük tecrü
bedir. Bu tecrübenin mimarları ona “Devlet-i Aliyye-i Ebed-müddet” yani ebediyen 
yaşayacak yüce devlet adını vermişlerdi. Oluşturdukları devlete bu adı sadece bir te
menni olarak mı düşünüyorlardı, yoksa dayandıkları gerekçeleri de var mı idi? Os- 
manlı tarihçiliğinin esas meselesi bu sorunun cevabını bulmaktır. Bu cevabın ekono
mi ile alakalı olanlarını araştırmanın da iktisat tarihinin temel meselesi olduğunu 
düşünen Mehmet Genç’in sorduğu ve cevaplandırmaya çalıştığı sorular şunlardır: 

Osmanlılar ekonomiye nasıl bakıyorlardı? Belirli bir iktisadi dünya görüşleri var 
mı idi? Bu alanda neler yaptılar, neler yapmadılar?

Bunları araştırdı ve buradan hareketle Osmanlılarm kendilerine verdikleri iddi
alı adın dayanaklarını teşhise çalıştı. Çeyrek yüzyıllık çalışmasının sonuçları bu ki- 

Ötüken, 368 S. tapdadır.

ÖTÜRÜN'
OSMANLI OEVLtTfNiH KUR0UJ$UMW/D0.YlUflA
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Adem'in Oğlu Habil Gibi Ol
Cevdeî Saiıl

Cevdet Saicl, toplumsal sorunların çözümünde 
Hz. Adem’in oğlu Habil’in barışçı, diyalog yanlısı, 
nefislerin ıslahına yönelik, ikrah ve şiddet karşıtı 
tavrının ana unsur olması gerektiği ekseninde kale
me almış eserini.

Özgürlük için, dinin gereği gibi yaşanabilmesi 
için yürütülecek mücadelede diktaya ve ziilme kar
şı şiddetin, kan dökmenin bir yöntem olamayaca
ğını, bu yöntemi kullanarak iktidarı ele geçirenle
rin bu sefer başka tür bir diktayı, hegemonyayı 
kurduklarını belirtiyor. Bu durumda insanın yapı
sında var olan, dünyevi ilişkilerde şiddete meyilli 
bir psikolojiyi ortaya koyduğunu tesbitliyor.

Ademin Oğlu Habil Gibi Ol adlı esesinde Sa- 
id, Kur’an’ın tarihe yer veriş amacını anlatırken Ni- 
etsehe ve Foucault gbiNihilist/hiçci yoksayıcı felse
fecilerin tarihsel ibretleri boşa çıkarıcı yaklaşımla
rını da tartışıyor.

Allah’ın fiillerinin ve insanın fiillerinin anlatıl
dığı Kurandaki tarihsel olayların bir toplumun 
sosyal, siyasal mekanizmalarını çatışmalarını keş
fetmede ve bunlara karşı yürütülecek bilgi temelli 
mücadelenin ilkelerini tesbit etmede hayati öneme 
sahip olduğuna dikkat çekiyor. “Tarih müslüman- 
ların çoğunun sandığı gibi, kesinlikle birtakım ya
lanlardan, dii/.mece ayartmalardan ibaret değildir, 
tairh bir anlamda celal ve ikram sahibi yüce Yaratı- Ŷ Yv 4̂8 sh.

Yeni Çıkan Kitaplar
1- İzmir Yahudileri, Henri Nahum, İletişim yay. 

287 sh.
2- Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekono

mi, Nelmet Genç, Ötüken Neşr, 368 sh.
3- Osmanlı Seyyahlarının Gözüyle Avrupa, Ba

ki Asiltürk, Kaknüs, 591 sh.
4- Washington-Ankara Hattı, Yılmaz Polat, 

Ümit yay. 168 sh. -
5- Osmanlılardan Önce Anadolu,, Claude Ca- 

hen, Tarih Vakfı Yurt yay. 379 sh.
6- Eski Dostlar, Hıfzı Topuz, Remzi, 271 sh.
7- Silüetini Sevdiğimin Türkiyesi, Faruk Bildiri

ci, Doğan, 420 sh.
8- Savaşan Dünya ve Türkiye 3, Kamuran Gü

rün, tekin yay.,
9- Medyanın Zorbalığı, Ignacio Ramonet, Om, 

167 sh.
10- Amerikan Rapsodisi, Mehmet Altan, Can,

167 sh.
11- Gideonun Casusları- Mossadın Gizli Tarihi, 

Goldon Thomas, Sabah, 294 sh.
12- Eğer Öyle Olsaydı, Alternatif Dünya Tarihi, 

Der. Robert Cowley, Aykırı yay. 443 sh.
13- Halide Edip-TSK Modernleşmesi ve Femi

nizm, Ayşe Durakbaşa, İletişim, 262 sh.
14- Büyük Travmanın Eşiğinde, Etyen Mahçup- 

yan, Patika Yay. 270 sh.
15- İnsanlar Tanıdım, Mihri Belli, Doğan, 719 sh.
16- İsfahan Yolu İbni Sina, Gilbert Sinoue, Ari- 

on, 490 sh.
17- Osmanlı’da Harem, Ahmet Akgündüz, 

OSAV, 511 sh.
18- Kapılar, Ümit Kilisoğlu, Birun Yay., 147 

sh.
19- Ölümcül Kimlikler, Amin Maalouf, YKY, 

133 sh.

cı’nın mabedidir. Yüce Yaratıcının insanı hesaba 
çektiği bir nevi mahkemedir.

Bilgi-iktidar, Peygamberin ortaya 
koyduğu değişim kavramı Hz.
Ademin Oğlu Habil ve Fesad 
problemi, öteki kavramı, 
iyi kalıcı olan kanunu, in
san ve tezad kanunu, müs- 
tekbiılikle mustezaflık 
arasındaki diyalektik ilişki,
Avrupa Birliği ve Riişd gibi 
başlılar etrafında yoğun 
felsefi, sosyolojik, riişdii 
ğayy ayrımı tartışmaların 
işlendiği kitabda Cevdet 
Said’in ısrarla vurguladığı 
şu cümlesi kitabı çok iyi 
özetliyor:

“İnsanlık çıkmaza gir
miştir; artık bu aşama
dan sonra müşkilatla- 
rın hallinde, şimdiye kadar süregelen, şiddete 
dayalı çözüm yollarından başka yöntemler bul
maktan başka çıkar yol kalmamıştır.”
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KANUN HÜKMÜNDE 
KARARNAME BELGELERİ

Temmuz ayı sonlarında başlayan Kanun Hükmünde Kararname tartışması, Ağustos ayı
nın siyasal gündemini neredeyse tek başına belirledi ve hatta hükümet tarafından bir "dev
let krizi"ne dönüştürüldü.

12 Temmuz 2000 tarihinde Cumhurbaşkanlığına sunulduğu anlaşılan 605 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname Taslağı-, Dahiliye Memurları Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Ha
kimler ve Savcılar Kanunu ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik yapılma
sını öngörüyor.

Hükümet üyeleri ve Başbakan'ın Temmuz sonlarında "böyle bir kararnameden haberle
ri olmadığım” söylemeleri, ama hemen arkasından kararnameyi savunmaya geçmeleri, 
doğrusu siyasi tarihimizin "ilginç" ve bir o kadar da traji-komik olaylarından biri olarak anı
larda yer alacağa benziyor.

Sözünü ettiğimiz ve arka sayfalarda metin olarak yayımladığımız KHK Taslağı, "irticacı” 
veya "bölücü" gibi şayialarla haklarında iki müfettiş veya iki amir tarafından rapor düze- 
nenen memuru, "hakkında cezai takibat yapılıp yapılamadığına bakmaksızın" meslekten çı
karmayı öneriyor.

KHK Taslağı, 8 AĞustos günü Cumhurbaşkanı tarafından "Anayasa'ya ve insan haklarına 
aykırı olduğu gerekçesiyle hükümete iade edilince ortalık bir anda karıştı. Belli mihraklar 
Cumhurbaşkanı’na karşı adeta bir linç kampanyası başlattılar. Hükümet 11 Ağustosta 
KHK’yı aynen 15 maddelik bir gerekçe metniyle birlikte Cumhurbaşkam’na geri gönderdi 
ve Ecevit’in ağzından "imzalamazsa devlet krizi çıkar" tehdidinde bulundu.

Bu arada Cumhurbaşkanıyla Başbakan arasında "randevu krizi" yaşandı.
Ardından Cumhurbaşkanı Sezer'in 2. vetosu gündeme bomba gibi düştü. (21 Ağustos 

2000) Ertesi gün hükümet, Cumhurbaşkam’m, bu davranışıyla "rejim düşmanlığını yürek
lendirmekle suçladı.

23 Ağustos 2000 tarihli MGK'nın bu tartışmaya “son noktayı koyduğu" yorumları yapıl
dıysa da KHK’nın Ekim’de Meclis gündemine gelmesiyle siyasal atmosferin yeniden ısınma
sı beklenmektedir.

Umran/ek'te bu nedenle KHK Taslağını, konuyla ilgili mevcut kanun maddelerini, Cum- 
hurbâşkam’nın iade gerekçelerini ve hükümetin savunma gereçkeleriyle bazı açıklamaları 
kronolojik olarak sunuyoruz. (Belgelerde bazı cümleleri biz italik verdik)

Ümran
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Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Taslağı

DAHİLİYE M EM URLARI KANUNU, DEVLET M EM URLARI KANUNU,
H AKİM LER VE SAVCILAR KANUNU İLE 399 SAYILI KANUN HÜKM Ü ND E KARARN AM EDE 

DEĞ İŞİKLİK  YAPILM ASINA DAİR KANUN HÜKM ÜNDE KARARN AM E

Madde 1- 9.6.1930 tarih li 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun 23 üncü m addesi aşağıdaki 
şekilde değ iştirilm iştir;

M adde 23- Türkiye C um huriyeti Anayasası ve kanunların açıkça suç saydığı Devletin ülkesi ve milleti 
ile bölünm ez bütünlüğüne ve C um huriyetin niteliklerimden herhangi birini değiştirm eye, ortadan kaldırm aya 
yönelik veya bunlara aykırı eylem leri veya irtikap ve irtişaları veya vazife ve m em urluk haysiye t ve şere
fine uym ayan kötü itiyat ve halleri şayi olduğu ve bu durum ları ayrı ayrı iki m üfettiş ta ra fından verilen rapor
lar ve m uhte lif iki am irin gizli sicil raporlarıyla teeyyüt eden memur, hakında cezai takibat yapılıp 
yapılm adığına bakılm aksızın vekalet inzibat kom isyonunun kararı ve Bakanın onayı ile m eslekten çıkarılır.

Madde 2-1 4 .7 .1 9 6 5  tarih li ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci m addesinin (E) bendinin 
(a) alt bendi aşağıdaki şekilde değ iştirilm iş ve m addeye aşağıdaki fıkra eklenm iştir.

"Yıkıcı veya bölücü veya C um huriyetin nite liklerinden herhangi birisini değ iş tirm eye veya ortadan 
ka ld ırm aya yönelik  veya bunlara aykırı eylem ve d iğer faaliyetlerde bulunan veya bu suretle  kurum ların 
huzur, sükun ve çalışm a düzenin i bozan veya boykot, işgal, engellem e, işi yavaşla tm a, grev, toplu olarak 
göreve gelm em ek gibi ey lem lere katılan, bunları tahrik  ve teşvik eden veya yardım da bulunan,"

“(E) bendinin (a), (b) ve (ı) alt bentlerindeki eylem leri sebebiyle Devlet m em urluğundan çıkarm a 
cezasıy la  cezalandırılanlar, bakanlıklar, kamu kurum  ve kurluşları, yerel yönetim ler ile bunların ser
m ayesin in yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu kurum  ve kuruluşlarda herhangi bir s tatüde istihdam 
ed ilem ezle r.”

Madde 3- 24.2.1983 tarih li ve 2802 sayılı H akim ler ve Savcılar Kanununun 69 uncu m addesinin son 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilm iştir.

“D isiplin cezasını uygulanm asını gerektiren fiil suç teşkil etm ese ve hüküm lülüğü gerektirem ese bile; 
m esleğin şeref ve onurunu ve m em uriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görü ldüğü veya Anayasanın 
Başlangıç bö lüm ünde ve 2 inci m addesinde belirtilen Cum huriytin nite liklerine, Türk varlığ ının Devleti ve 
ü lkesiy le  bölünm ezliğ i esasını, la iklik ilkesinin gereği o larak kutsal din duyguların ın  Devlet işlerine 
karıştırılam ayacağı ilkesine aykırı tutum  ve davranışları içerdiği takdirde veya fiilin  görevin yürütü lm esinde 
ideolo jik  veya siyasi am açlarla hareket edilm esi ya da, dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, fe lsefi inanç, din ve 
m ezhep ayırım ı yapılarak kişilerin yarar ve zararlarını hedef tutan tutum  ve davranış larda bulunulm ası 
şeklinde oluşm ası durum unda da m eslekten çıkarm a cezası verilir.”

Madde 4- 22.1.1990 tarih li ve 399 sayılı Kanun Hükm ünde Kararnam enin 45 inci m addesinin birinci 
fık rasına  (f) bendi ve ikinci fıkradan sonra gelm ek üzere aşağıdaki fıkra eklenm iştir.

“f) Yıkıcı veya bölücü veya C um huriyetin n ite liklerinden herhangi birisini değ iştirm eye veya ortadan 
ka ld ırm aya yönelik  veya bunlara aykırı eylem ve d iğer faa liyetlerde bulunm ak veya bu suretle kurum ların 
huzur, sükun ve çalışm a düzenin i bozm ak veya boykot, işgal, engellem e, işi yavaşla tm a ve grev gibi 
eylem lere  katılm ak veya bu am açlarla  toplu olarak göreve gelm em ek, bunları tahrik ve teşvik etm ek veya 
yardım da bu lunm ak.”

“f) bendindeki eylem leri sebebiyle sözleşm esi feshedilerek sona eren personel; bakanlıklar, kamu 
kurum  ve kuru luşları, yerel yönetim ler ile bunların serm ayesin in yüzde e llis inden fazlasına sahip olduğu 
kurum  ve kuru luşlarda herhangi bir statüde istihdam  edilem ezler.”
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KHK ile Değişmesi Önerilen Mevcut Kanun Maddeleri
9.6.1930 tarihli 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu:
Madde 23 - İrtikap ve irtişaları veya vazife ve memurluk haysiyet ve şerefine uymayan kötü itiyat ve halleri şayi olduğu ve bu ayrı 

ayrı iki müfettiş tarafından verilen raporlar ve muhtelif iki amirin mahrem tezkiye varakalariyle teeyyüt ettiği halde maddi ve kanuni kafi 
deliller bulunmamasından haklarında takibat yapılmayan memurlar, Vekalet inzibat komisyonunun kararı ve Vekilin tasdikiyle, meslek
ten çıkarılırlar.

14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu:
Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:
Madde 125 - (Değişik: 12/5/1982 - 2670/31 md.) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezası- nı gerek

tiren fiil ve haller şunlardır:
A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını ge

rektiren fiil ve haller şunlardır:
E - Devlet m emurluğundan çıkarm a : Bir daha Devlet m emurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır. Devlet memurlu

ğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İdeolojik veya siyasi am açlarla kurum ların huzur, sükün ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatm a ve 

grev gibi eylemlere katılmak veya bu am açlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teş- vik etmek veya yardım da bulun
mak,

b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, da
ğıtmak veya bunları kurum ların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,

ı) Siyasi ve ideolojik eylem lerden arananları görev mahallinde gizlemek

24.2.1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kkanunu:
Meslekten çıkarma cezası:
Madde 69 - Meslekten çıkarm a: Bir daha mesleğe alınmamak üzere göreve son verilmesidir. 68 inci maddenin (e) bendinde yazı

lı hallerden dolayı hangi sınıf ve derecede olursa olsun iki defa diğer hallerden dolayı bir derecede iki veya derece ve sınıf kaydı aran
maksızın üç defa yer değiştirm e veya derece yükselmesinin durdurulması cezası almış olmak veya taksirli suçlar hariç olmak üzere, 
ağır hapis veya üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile 8 inci maddenin (h) bendinde yazılı suçlardan biri ile kesin hüküm giy
mek meslekten çıkarılmayı gerektirir. Ancak, hürriyeti bağlayıcı cezanın ağır hapis veya yukarıda belirtilen suçlardan dolayı verilmemiş 
olması şartıyla, ertelenm iş veya 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 4 üncü maddesindeki ceza ve tedbirlerden birine çevril
miş olması halinde meslekten çıkarm a cezası yerine yer değiştirme cezası verilir. Birinci fıkra dışında kalan ceza mahkûmiyetlerinin er
telenmiş veya 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki ceza veya tedbirlere çevrilm iş olup olm adığına bakılmaksızın suçun niteliğine 
göre 64 ,65,66, 67 veya 68 inci maddelerde sayılan disiplin cezalarından biri verilir. Hükümlülüğü gerektiren suç, mesleğin şeref ve onu
runu bozan veya mesleğe olan genel saygı ve güveni gideren nitelikte görülürse, cezanın m iktarına ve ertelenm iş veya 647 sayılı Ka
nunun 4 üncü maddesindeki ceza veya tedbirlerden birine çevrilm iş olup olmadığına bakılmaksızın, meslekten çıkarma cezası verilir. 
Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmezse ve hükümlülüğü gerektirmese bile m esleğin şeref ve onurunu ve m e
muriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Madde
lerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 

Karar Sayısı: KHK/399 
Disiplin Hükümleri
Disiplin Cezaları
Madde 44- (Değişik: 3771-5.2.1992) Teşebbüs veya bağlı ortaklıklardaki hizmetlerin gereği gibi yürütülm esini sağlamak amacıyla 

sözleşmeli personelin görevleri ile ilgili kusurlu hareketleri, iş yerinde veya dışında teşebbüs veya bağlı ortaklıkla ilgili mevzuata aykırı 
davranışları nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması hariç, verilmesi gereken disiplin cezaları ile disiplin cezası vermeye yetkili 
m erciler ve disiplin kuralları hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede hüküm bulunmayan hallerde teşebbüs veya bağlı ortaklık m e
murlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller için sözleşme ücretin
den kesme cezası, aylıktan kesm e cezası esaslarına göre uygulanır.

Sözleşmenin Feshi ve Sona Ermesi
Madde 45- (Değişik: 3771-5.2.1992) Teşebbüs veya bağlı ortaklıklarda çalışan sözleşmeli personelin sözleşmesi aşağıdaki haller

de feshedilir.
a- izinsiz veya kabul edilebilir bir mazareti olmaksızın kesintisiz 5 gün veya bir sözleşme dönemi içinde kesintili 10 gün göreve ge l

memek,
b- İşe alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması veya bu şartlardan birinin sonradan kaybedilmesi, 
c- Görev veya görev yerinin değişmesi halinde belirlenen süre içinde mücbir bir sebep olmaksızın yeni görevine başlamamak, 
d- Bu Kanun Hüküm ünde Kararname ile sözleşme hükümlerine aykırı davranışlarda bulunmak,

.  e- Sicil ve başarı değerlendirm eleri birbirini izleyen iki sözleşme döneminde (D) düzeyinde olmak,
İstek, yaş haddi, m alullük veya sicil sebeplerinden biri ile emekliye ayrılma hallerinde sözleşme sona erer.
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Cumhurbaşkanı'nın KHK Tasiağı’nı 1. İade Gerekçesi 
Tü r k iy e  c u m h u r b a şk a n u ğ i

ANKARA

BAŞBAKANLIĞA
B.01.0.KKB.01.

KAN.KAR.:39-19/D-1 -2000-651 
İLGİ: 12.07.2000 Günlü, 605 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Taslağı

Anayasa’nın, cumhuriyetin niteliklerini ve 
rejimini belirleyen 2. maddesinde, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin, başlangıç bölümünde belirti
len temel ilkelere dayanan, demokratik, laik 
ve sosyal bir 'hukuk devleti' olduğu vurgulan
mıştır. Bu vurgulamaya göre, cumhuriyetin te
mel niteliği ve rejimin temeli hukuk devleti il
kesidir.

Hukuk devleti, aynı zamanda, özgürlükçü, 
çoğulcu, çağdaş demokrasilerin belirleyici ni
teliği ve cumhuriyetin diğer niteliklerinin gü
vencesidir. Bu özellik, hukuk devleti ilkesine 
özel önem kazandırmaktır.

Hukuk devleti hukukun üstünlüğü temeli
ne dayanır. Hiçbir organ ya da kişi hukukun 
üstünde olamaz. Hukukun üstünlüğü devletin 
tüm organlarının hukuka bağlılığını anlatır. 
Devletin tüm organlarının üstünde hukukun 
mutlak egemenliği vardır.

Hukukun üstünlüğü Anayasa’da iki biçim
de yansımasını bulmuştur. Birincisi, Anayasal 
kuralların üstünlüğü ve bağlayıcılığı (m.11); 
İkincisi, Anayasa Mahkemesi (m. 153) ve mah
keme (m. 138) kararlarının bağlayıcılığıdır.—

Anayasa’nın 11. maddesinde, Anayasa ku
rallarının yasama, yürütme ve yargı organları 
ile yönetimi ve diğer kuruluş ve kişileri bağla
yan temel hukuk kuralları olduğu belirtilmiş
tir.

Ayrıca, Anayasa’nın 2. maddesiyle gönder
me yapılan ve 176. maddesiyle anayasa met
nine dahil edilen başlangıç bölümünde, ege
menliği ulus adına kullanmaya yetkili kılınan 
hiçbir kişi ve kuruluşun, Anayasa’da gösterilen

08 Ağustos 2000

hukuk düzeni dışına çıkamayacağı açıkça vur
gulanmıştır.

Bu düzenlemeler, Anayasa’nın üstün ku
rallarına öncelikle devletin tüm organlarının 
uymasını zorunlu kılmaktadır.

Cumhurbaşkanı, Anayasa’nın 103. madde
sindeki andiçme metninde belirtildiği gibi, 
herşeyden önce devletin varlığını, yurdun ve 
ulusun bölünmez bütünlüğünü, laik cumhuri
yet ilkesini gözetmekle yükümlüdür. Ancak, 
yine aynı metinde yer aldığı gibi, Cumhurbaş
kanı, aynı zamanda Anayasa’ya ve hukukun 
üstünlüğüne bağlı kalacağı konusunda da an- 
diçmiştir. Ayrıca, Anayasa'nm 104. maddesin
de, Cumhurbaşkanı'nın belirtilen görevleri ya
parken ve yetkileri kullanırken Anayasa’nm il
gili maddelerine uyması gerektiği açıkça vur
gulanmıştır.

Bu kurallar, Cumhurbaşkanı'nın, devletin 
varlığını, yurdun ve ulusun bölünmez bütün
lüğünü ve cumhuriyetin laik niteliğini koruyup 
gözetirken, anayasal kurallara uygun davran
mak zorunda olduğunu göstermektedir.

Anayasa’nm 91. maddesinde, TBMM'nin, 
Bakanlar Kurulu’na KHK çıkarma yetkisi vere
bileceği belirtilmiştir. Buna göre, çıkarılan bir 
yetki yasasına dayanılarak kanun hükmünde 
kararnamelerle düzenleme yapılabileceği 
kuşkusuzdur.

Ancak, yine aynı maddede, sıkıyönetim ve 
olağanüstü haller saklı kalmak üzere, Anaya- 
sa'nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümle
rinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve 
ödevleri ile dördüncü bölümde yer alan siyasi
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haklar ve ödevlerin kanun hükmünde karar
namelerle düzenlenemeyeceği belirtilerek bir 
yasak alan yaratılmıştır. Böylece, yalnızca 
Anayasa'nın ikinci kısmının üçüncü bölümün
de yer verilen sosyal ve ekonomik haklar ve 
ödevler KHK’larla düzenlenebilecektir.

29.06.2000 günlü, 4588 sayılı Kamu Kurum 
ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri
ne İlişkin Konularla Kamu Personeli Arasında
ki Ücret Dengesizliklerinin Giderilmesi ve Ka
mu Mali Yönetiminde Disiplin Sağlanması için 
Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Yasa- 
sı’na dayanılarak hazırlanan KHK taslağında; 
657 sayılı Devlet Memurları Yasası, 1700 sayılı 
Dahiliye Memurları Yasası, 2802 sayılı Hakim
ler ve Savcılar Yasası ile 399 sayılı Kamu İkti
sadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzen
lenmesi ve 233 sayılı KHK’nın Bazı Maddeleri
nin Yürürlükten Kaldırılmasına ilişkin KHK’nın 
kimi hükümleri değiştirilerek disiplin suçu sa
yılan kimi eylemler için memuriyetten ya da 
meslekten çıkarma cezası öngörülmektedir.

KHK taslağının yetki yasası kapsamında 
olup olmadığı tartışmasına girmeksizin belirt
mek gerekir ki, disiplin suç ve cezaları, Anaya- 
sa’nın 'Suç ve cezalara ilişkin esaslar başlıklı' 
38. maddesi kapsamındadır. Bu madde, Ana- 
saya’nın ikinci kısmının ‘Kişinin hakları ve 
ödevleri' başlıklı ikinci bölümünde yer alması 
nedeniyle 91. maddedeki yasak alan kapsa
mına girdiğinden disiplin suç ve cezalarının 
KHK'larla düzenlenmesi olanaksızdır.

Anayasa'nın 91. maddesine göre, KHK ile 
düzenlenemeyecek konular ancak yasa ile dü
zenlenebilir. Anayasa'nın 38. maddesi kapsa
mındaki disiplin suç ve cezaları da yasa ile dü
zenlenmesi gereken konulardandır.

Nitekim, Anayasa Mahkemesi, Sağlık Hiz
metleri Temel Yasası'na ilişkin 19. 04. 1988 
günlü, E. 1987/16, K.1988/8 sayılı kararında, 
07.05.1987 günlü, 3359 sayılı yasanın, ‘Katıl
makla yükümlü olduğu hizmetçi eğitim prog
ramlarına uymayan sağlık personeline, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı'nca geçici veya da
imi meslekten uzaklaştırma cezası verilmesi

ni' öngören 3. maddesinin (h) bendini, Anaya- 
sa'nın ‘Suç ve cezalara ilişkin esaslar’ başlıklı 
38. maddesi kapsamında görerek incelemiş ve 
maddeye aykırılığı nedeniyle iptal etmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin 399 sayılı Kamu 
iktisadi Teşebbüslerinin Personel Rejimini dü
zenleyen KHK'yla ilgili 04.04. 1991 günlü, E. 
1990/12, K. 1991/7 sayılı kararında ise, KHK'nın 
disiplin suç ve cezalarına ilişkin maddeleri in
celenirken,

"Burada öncelikle çözümlenmesi gereken 
konu disiplin suç ve cezalarının Anayasa’nın 
38. maddesinde yer alan suç ve cezalar kap
samında olup olmadığıdır. Genel olarak disip
lin cezaları kamu görevi ile ilgili bir ceza türü 
olarak beninsenmektedir. Anayasa’nın 38. 
maddesinde idari ve adli cezalar arasında bir 
ayrım yapılmamış, ayrıca ceza yerine geçen 
güvenlik önlemleri de madde kapsamına alın
mıştır. Buna göre, disiplin cezaları Anayasa'nın 
38. maddesi kapsamındadır.

...Anayasa'nın, 'Suç ve cezalara ilişkin esas
lar' başlıklı 38. maddesi, İkinci Kısmı'nın ikinci 
Bölümü'nde yer almaktadır. Bu bölümde yer 
alan haklar ve ödevler Anayasa'nın 91. mad
desi uyarınca KHK ile düzenlenemeyecek ko
nular kapsamına girmektedir. Bu yüzden 
KHK'nin disiplin cezaları ile ilgili hususları dü
zenleyen 44., 45., 46., 47., 48., 49., ve 50. mad
deleri, Anayasa'nın 91. maddesine aykırıdır." 
denilerek, disiplin suç ve cezalarının Anaya- 
sa'nın 38. maddesi kapsamında görüldüğü 
yargısı açıkça ve yeniden vurgulanmış-, bu ne
denle de 399 sayılı KHK'nın disiplin suç ve ce
zalarını düzenleyen maddeleri iptal edilmiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin bu iptal kararın
dan sonra, 399 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin disiplin cezalarına ilişkin hükümleri 
05.02.1992 günlü, 3771 sayılı yasayla yeniden 
düzenlenmiştir.

Anayasa'nın 153. maddesinde, Anayasa 
Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve 
yargı organlarını, yönetimi, gerçek ve tüzel ki
şileri bağlayacağı belirtilmiştir. Buna göre, 
Anayasa Mahkemesi kararlarının, devletin
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tüm organlarını, bu bağlamda devletin başı 
olan Cumhurbaşkanı’nı da bağlayacağı kuşku
suzdur.

Yapılan açıklamalar karşısında, disiplin suç 
ve cezası öngören kuralların KHK ile değil, ya
sa ile düzenlenmesi gerekmektedir.

Yasa ile düzenleme yapılıncaya değin yü
rürlükteki kimi kuralların özellikle memurlar 
yönünden uygulanması olanaklıdır. Gerçekten 
657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın disiplin 
suç ve cezalarını düzenleyen 125. maddesinin 
birinci fıkrasının (E) bendinin (a) alt bendi ile 
dördüncü fıkrası ve aynı yasanın 6. maddesi 
kuralları birlikte düşünüldüğünde böyle bir 
olanağın bulunduğu görülecektir.

Nitekim, maddenin anılan (a) alt bendinde 
‘ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların 
huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak’ 
devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren 
bir eylem olarak öngörülmüştür. Ayrıca, aynı 
maddenin dördüncü fıkrasında, ‘Yukarıda sa
yılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren 
fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle 
benzer eylemlerde bulunanlara da aynı nevi
den disiplin cezası’ verileceği belirtilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı yasanın &. madde

sinde, devlet memurlarının 'yemin belgesi’ni 
imzalayarak göreve başlayacakları vurgulan
makta, yemin belgesinde yer alacak yemin 
metnine maddede yer verilmektedir. Bu me
tin incelendiğinde, KHK ile getirilmek istenen 
tüm hususların yemin metninde yer aldığı gö
rülmektedir.

Bu yemine aykırı davranışın 657 sayılı ya
sanın 125. maddesinin yukarıda açıklanan ku
ralları karşısında ‘memurluktan çıkarma' ile 
cezalandırılması olanaklıdır.

Ayrıca, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin Personel Rejimini Düzenleyen KHK'nın, 
Anayasa Mahkemesi’nin iptalinden sonra 
3771 sayılı yasayla yeniden düzenlenen disip
lin cezalarına ilişkin 44. maddesinde, verilme
si gereken disiplin cezaları hakkında bu 
KHK'da hüküm bulunmayan durumlarda te
şebbüs ya da ortaklık memurlarının bağlı ol
duğu hükümlerin uygulanacağı belirtilerek 
657 sayılı yasaya gönderme yapılmıştır.

Bu nedenlerle, KHK taslağı ekte geri gön
derilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.
Ahmet Necdet Sezer 

Cumhurbaşkanı

Başbakan’ın Cumhurbaşkanı ile Görüşme Krizi

Cumhurbaşkanlığı Basın 
Merkezi’nden Bildirilmiştir 11 Ağustos 2000

Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Başbakan ile 
dün gerçekleşmeyen haftalık olağan görüş
mesiyle ilgili olarak dün Cumhurbaşkanlığı'nca 
bir açıklama yapıldığı hatırlanacaktır.

Konunun bugünkü basına yansıyış biçimi 
ve devlet organlarının düzenli ve uyumlu ça
lışmasını gözetmenin Cumhurbaşkam'na Ana
yasa ile verilmiş bir görev oluşturduğu da gö- 
zönünde bulundurularak aşağıdaki hususların 
kamuoyunun dikkatine getirilmesinde yarar

görülmüştür.
Sayın Cumhurbaşkanı yaz dönemi çalışma

ları için İstanbul’a gitmeyi öngörmekteydi. Sa
yın Cumhurbaşkanı’nın İstanbul'a gidişi, koşul
lar elverseydi, geçen hafta olacaktı. Kendisinin 
Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili olarak 
yürüttüğü çalışmaların ancak 8 Ağustos günü 
sonuçlanması bu planlı ziyareti birkaç gün ge
ciktirmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın İstan
bul'a gideceği kesinleşir kesinleşmez, Perşem

6 Ü m ran ek EYLÜL 200Ü



be günü Ankara dışında olacağı, nezaket gere
ği, Sayın başbakan'a bildirilmiştir. 17 Ağustos 
Perşembe günü Sayın Cumhurbaşkam'nın 
deprem bölgesine gitmeyi öngördüğü belirtil
mişse de önümüzdeki haftaki görüşmenin ne 
zaman yapılacağına ilişkin bir bildirimde bulu
nulmamış, Sayın Başbakan’dan da görüşmeye 
ilişkin bir istem gelmemiştir. Bu haftaki görüş
menin gerçekleşmemiş olmasına ilişkin bu
nun ötesinde yapılacak başkaca yorumların 
temelden yoksun kalacağı açıktır.

Basında konunun sanki devletin zirvesin
deki iki makam arasında bir randevu bunalımı 
varmış gibi takdim edilmesi gereksiz yapay bir 
sıkıntıya temel oluşturabilir. Sayın Cumhur

başkanı böyle bir gerginliği ne kendisinin ne 
de Sayın Başbakan'ın arzu etmeyeceği inan
cındadır.

Geçtiğimiz haftalarda Sayın Cumhurbaşka- 
nı'nın, talebi üzerine Sayın Başbakan ile bir 
hafta içerisinde birden fazla görüşme yaptığı 
hatırlandığında Sayın Cumhurbaşkam’nın iki 
makam arasında güçlü bir diyalogun sürdürül
mesinden yana olduğu anlaşılacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanı, makamlar arasında 
geçmişte sağlanan etkin iletişim, danışma ve 
eşgüdümü bundan böyle de kesintisiz sürdür
mek konusunda Sayın Başbakan ile aynı ka
rarlılığı paylaşmakta olduğundan kuşku duy
mamaktadır.

Hükümetin Kararnameyi Cumhurbaşkanı’na 
Aynen Geri Gönderme Gerekçesi

14 Ağustos 2000

1- Yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunan ka
mu görevlilerine verilen disiplin cezalarının 
yetersiz kalması üzerine çeşitli MGK kararla
rıyla disiplin suçlarının ağırlaştırılarak kamu 
görevlerinden çıkarılmaları için mevzuat deği
şikliği öngörülmüştür. Bu kararlar 54, 55, 56 ve 
57. hükümetler tarafından benimsenmiştir.

2- (Sezer'in) İade gerekçesinde suç ve ce
zalara ilişkin düzenlemelerin KHK ile yapıla
mayacağı, Anayasa Mahkemesi’nin 1988/8 ve 
1991/7 sayılı kararlarıyla da bu görüşü benim
sediği belirtilmektedir. Ancak Anayasa Mah- 
kemesi'nin 1987/1 sayılı kararında hakim ve 
savcılara verilecek disiplin cezalarına ilişkin 
KHK'nın iptal istemini reddetti. Bu karara iade 
yazısında değinilmemektedir. Anayasa Mah
kemesi’nin aynı konuda birbirine zıt ve bağ
layıcılık anlamında eşit düzeyde iki ayrı kararı 
vardır. Bu durumda hangi kararın esas alınaca
ğı önem kazanmaktadır.

3- O halde, öncelikle önceki hükümetlerin 
bu konudaki kanun hükmünde kararname 
uygulamalarına bakılması gerekir. 1984 yılın
da, iade edilen KHK’nın değiştirdiği Devlet Me
murları Kanunu’nun 125; 1989 yılında, Hakim
ler ve Savcılar Kanunu’nun meslekten çıkar
maya ilişkin fıkrası-, 1991 Uzman Jandarma Ka
nunu-, 1993 yılında, TSK Personel Kanunu’nun 
ilişki kesmeye ilişkin maddeleri KHK ile düzen
lenmiştir. Yani 57. Hükümetten önce görev 
yapan 4 ayrı hükümet ve 3 ayrı Cumhurbaş- 
kanı’nın memurluktan çıkarma şeklindeki di
siplin cezalarının KHK’larla düzenlenmesinin 
Anayasa’ya uygunluğu konusundaki görüşleri, 
hükümetimizle aynı olmuştur.

4- İade edilen KHK ile yapılan düzenleme
nin aynısı 1998 yılında akademik personel için 
yapılmış ve bu düzenlemenin yasa ile yapıl
masının Anayasa’ya aykırı olduğu itirazı Da
nıştay tarafından 5 ayrı karar ile reddedilmiş-
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tir.
5- TSK Personel, Vakıfbank ve Gülhane As

keri Tıp Akademisi yasalarındaki görevden al
ma halleri, açığa alma, ilişik kesme gibi suç ve 
cezalara ilişkin düzenlemeler 20 Temmuz, 26 
Temmuz ve 4 Ağustos 2000 tarihli ve 604, 606, 
607 KHK’lar ile değiştirilmiştir.

6- 604, 606 ve 607 sayılı KHK’lar ile disiplin 
ve görevden uzaklaştırmaya ilişkin konuların 
KHK ile düzenlenmesine (tarafınızdan) olur ve
rilirken "irticai ve bölücü faaliyette bulunan 
kamu görevlilerinin disiplin hükümlerinin ya
sayla düzenlenmesi gerekir” gerekçesiyle iade 
edilmesi bir çelişki olarak değerlendirilmekte
dir.'

7- Devlet Memurları Kanunu'nun disiplin 
cezası gerektiren suçlara ilişkin 125. madde
sinde “yıkıcı ve bölücü faaliyetler ile cumhuri
yetin temel niteliklerine aykırı faaliyetler” 
şeklinde bir suç bulunmamaktadır.

8- İdarenin PKK veya Hizbullah gibi "ülke 
bütünlüğüne ve cumhuriyetin temel ilkelerine 
aykırı" faaliyet gösteren örgütlere mensup ol
duğu belirlenenlere verdiği memurluktan çı
karma cezalarının “fiile uygun ceza verilmedi
ği" gerekçesiyle yargı organlarınca iptal edile
bildiği görülmektedir. Hükümetimiz mevcut 
hukuki boşluğun giderilmesi için KHKyı düzen
lemiştir.

9- Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı baş
kanlığında toplanarak sıkıyönetim ve olağa
nüstü halin gerekli kıldığı konularda KHK çıka
rabilmektedir. Cumhurbaşkanfnm bu hallerde 
çıkarılan KHK'daki iradesi, şekli bir unsurdan 
ibaret olmayıp işlemin kurucu unsurudur. Ola
ğan dönem KHK'ları ise Başbakan başkanlığın
daki Bakanlar Kurulunca çıkarılmakta olup, 
Cumhurbaşkanfnm bu konudaki iradesi şekli 
bir unsurdan ibarettir. Bu nedenle, Cumhur- 
başkanı’nın olağan dönem KHK’larını imzala
maması söz konusu olamaz.

10- Cumhurbaşkanfnm Anayasa’nın 104. 
maddesinde olmayan bir "iade" yetkisi kullan
ması "hukuki" değil “keyfi" bir tutum olur ve 
en başta “hukuk devleti" ilkesine ters düşer. 
KHK’nın imzalanmaması, hükmete KHK çıkar
ma yetkisi veren TBMM'nin iradesinin dikkate 
alınmaması anlamına gelir.

11- Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle 
Cumhurbaşkanfnm bir KHK’yı iade etme yet
kisi var ise, o takdirde Anayasa ile Cumhur- 
başkanı’na Anayasa Mahkemesi’ne başvurma 
yetkisi verilmesinin anlamı kalmamaktadır.

12- Cumhurbaşkanfnm, KHK'nın Anaya
sa’ya aykırı olduğu düşüncesi bir "kişisel gö
rüş" niteliğindedir. Bu KHK’yı iptal ederek yü
rürlükten kaldıracak olan organ Anayasa 
Mahkemesi’dir.

13- Anayasa’da olmayan bir yetkiyi kullan
mak şeklindeki aksine bir tutum, her şeyden 
önce yasama, yürütme ve yargı organlarının 
düzenli ve uyumlu çalışmasını engelleyecek 
bir devlet krizi çıkması sonucunu doğuracak
tır.

14- Alman kararla ilgili Cumhurbaşkanfnm 
sorumluluğu bulunmamaktadır. Oysa bütün- 
sorumluluk Başbakan’a, ilgili bakana ve Ba
kanlar Kurulu’na aittir. Başbakan ve bakanla
rın siyasi sorumlulukları yanında cezai sorum
lulukları da bulunmaktadır.

15- Cumhurbaşkanfnm kararnameleri im
zalaması şekli bir onay niteliğindedir. KHK ia
de edilerek yasalarla ilgili süreç başlatılmıştır. 
O halde, iade edilen bir kanunun ikince kez 
reddedilmesi nasıl mümkün değilse, bu 
KHK’nın da ikinci kez iadesi söz konusu ola
maz.

Bilgilerinize saygılarımızla arz ederiz.

Bülent Ecevit 
Başbakan
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Cumhurbaşkanı’nın KHK Taslağını 2. İade Gerekçesi

Tarih : 21 Ağustos 2000

Konu : 605 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Taslağı hk.

Cumhurbaşkanı Sayın Ahmet Necdet Sezer, bugün 605 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
Taslağı'nı Başbakanlığa geri göndermişlerdir.

Kanun Hükmünde Kararname Taslağı ile ilgili geri gönderme gerekçesi, Başbakanlığa gönderi
len ekteki yazıda açıklanmıştır.

Saygıyla kamuoyunun bilgisine sunulur.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI 
ANKARA

SAYI: B.01.0.KKB.0.01 21 Ağustos 2000 
KAN.KAR: 39-19/D-2-2000-676

BAŞBAKANLIĞA
KONU: 605 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Taslağı 
B A Ş B A K A N L I Ğ A
İLGİ : 1. 08. 08. 2000 günlü, B.01.0.KKB.01/ KAN.KAR: 39-19/D-1-2000-651 sayılı yazımız.

2. 14. 08. 2000 günlü, B.02.0.KKG/101-1- 454-3881 sayılı yazınız.

605 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu, Devlet 
Memurları Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanu
nu ile 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmün
de Kararname Taslağı, ilgideki yazımızda yer 
verilen gerekçelerle imzalanmadan geri gönde
rilmiştir.

Kanun Hükmünde Kararname Taslağının, 
Cumhurbaşkanlığınca imzalanması için yeni
den gönderildiğine ilişkin ilgideki yazınız ve eki, 
Bakanlar Kurulu’nca oluşturulan komisyon ta
rafından hazırlanan “Bilgi Notu" incelenmiştir.

1- Anayasa'nın 6. maddesinde, egemenli
ğin, kayıtsız koşulsuz ulusun olduğu, Türk Ulu- 
su'nun egemenliğini, Anayasa'nın koyduğu 
esaslara göre yetkili organları eliyle kullanaca
ğı, hiçbir kimse ya da organın kaynağını Anaya- 
sa’dan almayan bir Devlet yetkisi kullanama
yacağı belirtilmiş; yasama, yürütme, yargı or
ganlarının görev ve yetkilerine de 7., 8. ve 9. 
maddelerinde yer verilmiştir. Bu düzenlemeye 
göre, Anayasa'da, başlangıç bölümünde de 
vurgulandığı gibi güçler ayrılığı ilkesi benim
senmiştir.

Güçler ayrılığı ilkesine göre, yasama, yü

rütme ve yargı organları kendi alanlarında ulu
sa ilişkin egemenliği kullanırlar-, birbirlerinin gö
rev ve yetki alanlarına karışmazlar.

Anayasa’nın 7. maddesinde, yasama yetki
sinin Türk Ulusu adına Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nce kullanılacağı, bu yetkinin devredile
meyeceği; 8. maddesinde de, yürütme yetki ve 
görevinin, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu 
tarafından, Anayasa ve yasalara uygun olarak 
kullanılacağı ve yerine getirileceği belirtilerek 
bu iki organın görev ve yetki alanları ayrılmış
tır.

Buna bağlı olarak, Anayasa'nın 89. madde
si ile 104. maddesinin (b) bendinde, Cumhur- 
başkanı'na, ulusal istencin ürünü olan yasaları 
"imzalamak" ya da "onaylamak" değil, yalnızca 
yürürlüğe girmelerini sağlamak üzere "yayım
lamak" görev ve yetkisi verilmiştir.

Bununla birlikte, demokratik hukuk devle
ti ilkesinin sağlıklı işlemesi için Anayasa'da, 
erkler arasındaki dengeyi sağlayacak kimi de
netim düzenekleri getirilmiştir. Bu bağlamda, 
Cumhurbaşkam’na yasalarla ilgili olarak Anaya
sa Mahkemesi'ne dava açma görev ve yetkisi 
verilmiştir.
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Kanun hükmünde kararnameler yönün
den Cumhurbaşkanına verilen görev ve yetki 
ise, yalnızca "yayımlamaksan ibaret: değildir. 
Anayasa Koyucu, eğer kanun hükmünde ka
rarnameleri yasalar gibi düşünseydi, kuşkusuz 
bunları da "Kanunları yayımlamak" kuralı içine 
alırdı.

Oysa, kanun hükmünde kararnameler tüm 
bilim dünyasınca da benimsendiği gibi, işlevsel 
(maddi) yönden yasama işlemi niteliğinde ol
makla birlikte, organik (uzvi-şekli) yönden bir 
yürütme işlemidir. Kanun hükmünde kararna
melerin, "kanun hükmünde” oluşu, yürürlükte
ki yasaları değiştirip yasa gücünde düzenleme 
yapabilmesini; "kararname" oluşu ise, bu işle
min yürütme organının işlemi olduğunu gös
termektedir.

Bu niteliği, kanun hükmünde kararname
leri yöntem yönünden “kararname rejimi"ne 
bağlı kılmaktadır.

Nitekim, kanun hükmünde kararnameler 
ve kararnameler, Anayasa’nın 104. maddesinin 
(b) bendinde, Cumhurbaşkanfnm yürütme ala
nına ilişkin görev ve yetkileri içinde sayılmıştır. 
Anılan bendin onbirinci alt bendinde, "sıkıyö
netim veya olağanüstü hal ilan etmek ve ka
nun hükmünde kararname çıkarmak", onikinci 
alt bendinde de “kararnameleri imzalamak” 
görev ve yetkisi verilmiştir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, "kararna
meleri imzalamak" düzenlemesiyle öngörülen 
yalnızca bir "görev" değil, aynı zamanda “yet
ki "d ir.

Anayasa’nın 8. maddesinde, yürütme “yet
kisi ve görevi”nin, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu tarafından, Anayasa ve yasalara uygun 
olarak kullanılacağı ve yerine getirileceği belir
tilmiştir.

Bu hükümden anlaşılacağı gibi yürütme 
"yetkisi ve görevi", Cumhurbaşkanı ve Bakanlar 
Kurulu'nca birlikte kullanılacaktır. Yürütmenin 
iki başından birini "görevli", diğerini "yetkili" 
görmek olanaksızdır.

Anayasa'nın, Cumhurbaşkanı’nın."görev ve 
yetkileri"ni düzenleyen 104. maddesinde de, 
Cumhurbaşkanı’nın, ilgili maddelerinde gösteri
len koşullara uyarak "yapacağı görev ve kulla

nacağı yetkiler tek tek sayılmıştır. Bu madde
nin ikinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde ya
sama, yürütme ve yargı ile ilgili olarak yapılan 
tüm düzenlemeler, maddenin ikinci fıkrası ile 
“görev ve yetki" olarak nitelendirilmiştir, (kinci 
fıkradaki, "yapacağı görev" ile "kullanacağı yet
kiler" anlatımlarının arasında "veya" değil, “ve" 
bağlacının kullanılmış olması, Anayasa Koyu- 
cu’nun tüm görevleri yetkiyle birlikte öngördü
ğünü göstermektedir.

Anılan maddenin son fıkrasındaki, "Cum
hurbaşkanı, ayrıca Anayasa'da ve kanunlarda 
verilen seçme ve atama görevleri ile diğer gö
revleri yerine.getirir ve yetkileri kullanır" söyle
mi de, yukarıdaki açıklamayı pekiştirmektedir.

Anayasa'nın 104. maddesinin gerekçesin
de de,"... madde metninde 'kararnameleri im
zalamak' görev ve yetkisi de bulunduğun
dan..." denilerek, kararnameleri imzalamanın 
hem görev hem de yetki olduğu belirtilmiştir.

Yukarıda yapılan açıklamalar, Cumhurbaş- 
kam'nın, parlamenter rejimin gereği sayılan 
"sorumsuzluk" kuralı uyarınca Bakanlar Kuru- 
lu'ndan gelen kararnameleri tartışmaksızın im
zalamak zorunda olduğu savını geçersiz kıl
maktadır.

Ayrıca bu sav, Anayasa'nın, Anayasa hü
kümlerinin yasama, yürütme ve yargı organla
rını, yönetim makamlarını, diğer kuruluş ve ki
şileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu 
vurgulayan 11. maddesi ve Cumhurbaşkam'nın, 
Anayasa'nın uygulanmasını gözeteceğini, gö
rev ve yetkilerini Anayasa'nın ilgili maddelerin
de gösterilen koşullarla yerine getirip kullana
cağını öngören 104. maddesi ile de bağdaşma
maktadır.

Cumhurbaşkanlığımı bir "onay" ve "yayın" 
makamı olarak görmenin yanlışlığı Anayasa 
Mahkemesi'nin 27.04.1993 günlü, E.1992/37, 
K. 1993/18 sayılı kararında ortaya konulmuştur.

Anayasa Mahkemesi'nin bu kararında;
* “Bu nedenle de sorumluluğunu hükümetin 

taşıdığı kararnameler hakkında Cumhurbaşka- 
nı'nın uyarı ve tavsiyede bulunmaktan öte di
renmesi, sistemin özelliğine ters düşer.

O halde, Anayasa'nın ilgili kurallarının par
lamenter sistemin temel ilkelerinin ışığında de
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ğerlendirilmesi sonucu, Cumhurbaşkanına ta
nınan bütün yetkilere karşın sistem özde par
lamenter demokrasi olduğundan ve sorumlu
luk da hükümette bulunduğundan, Anayasa'ya 
ve yasalara aykırı olmadıkça, Cumhurbaşka- 
nı’nın Bakanlar Kurulu işlemlerini siyasal yerin- 
delik yönünden denetleyemeyip, imzalamak 
zorunda olduğu açıktır."

değerlendirmesi yapılmıştır.
Bu değerlendirmede en önemli husus, 

Cumhurbaşkanfnm, "Anayasa ve yasalara ay
kırı olmadıkça" kararnameleri imzalamak zo
runda olduğudur. Ancak, Cumhurbaşkanı Ana
yasa ya da yasaya aykırı kararnameleri imzala
mak zorunda değildir. Hatta, Cumhurbaşkanı 
bu içerikteki kararnameleri imzalamamakla 
yükümlüdür.

Anayasa Mahkemesi’nin anılan kararında, 
bu konuda-,

“Kuşkusuz Anayasa’da, tarafsızlığını sağla
ma konusunda özen gösterilen Cumhurbaşka
nı, siyasal yaşamda bir denge ve kararlılık öğe
si olarak düşünülmüş; çoğunluk partisinin em
rinde bir yürütme aracı, hiçbir yetki sahibi ol
mayan 'simgesel' bir Devlet başkanı durumuna 
sokulması amaçlanmamıştır. Bu nedenle, hu
kuka aykırı bir işlem söz konusu olduğunda 
Cumhurbaşkanfnm tutumu farklı olabilecektir. 
Çünkü, Cumhurbaşkanfnm sorumsuzluğu, 
onun hukuka aykırı kararnameleri imzalamak 
zorunda olduğu biçimde yorumlanamaz.

Böyle bir anlayış , herşeyden önce Cum
hurbaşkanfnm Anayasa'nm 103. maddesinde 
öngörülen andına aykırı düşer. Bunun gibi 
'Anayasa hükümleri yasama, yürütme ve yargı 
organlarını, idare makamlarını ve kişileri bağla
yan temel hukuk kurallarıdır.' denilen Anaya- 
sa'nın 11. maddesi Cumhurbaşkanı'nı da bağ
lar. En önemlisi de 'Yasama ve yürütme organ
ları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zo
rundadır, bu organlar ve idare, mahkeme ka
rarlarını hiç bir suretle değiştiremez ve bunla
rın yerine getirilmesini geciktiremez' biçimin
deki Anayasa’nm 138. maddesindeki 'yürütme 
organı' kavramı içine Cumhurbaşkanfnm da 
girdiği kuşkusuzdur. Bu durumda, Cumhurbaş
kanfnm mahkeme kararına aykırı düşecek bir

Bakanlar Kurulu kararnamesini imzalamak zo
runda olması Anayasa’ya bağlı kalmak, Anaya- 
sa’yı uygulamak, saymak ve savunmak görev
leriyle bağdaşmaz. Hatta Cumhurbaşkanı, bun
ları imzalamamakla yükümlüdür."

denilmiştir.
Anayasa Mahkemesi’nin bu kararı da gös

termektedir ki, Cumhurbaşkanı Anayasa’ya 
açıkça aykırı olan bir kanun hükmünde karar
name taslağını imzalamamak yükümlülüğün
dedir. Kanun hükmünde kararnamenin geri 
gönderilmesi ise, imzalanmamasının doğal so
nucudur.

Cumhurbaşkanfnm siyasi sorumluluğunun 
olmaması, hukuk devleti ilkesinin gerekli kıldı
ğı Anayasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğünü gö
zetmek ile Anayasa Mahkemesi kararlarına uy
mak sorumluluğunu ortadan kaldırmamakta
dır.

2- Anayasa’nm 104. maddesinin (b) ben
dinde, Cumhurbaşkam’na "kararnameleri imza
lamak" görev ve yetkisi verilmiştir. Kararname
ler Cumhurbaşkanfnm yürütme yetkisi içinde, 
onun katılmasıyla yapılması gereken hukuksal 
işlemlerdir. Cumhurbaşkanfnca imzalanmadığı 
sürece kararnamelerin geçerlik kazanamaya
cağı ve yürürlüğe giremeyeceği açıktır. Bakan
lar Kurulu'nca alman bir kararın hukuksal varlık 
kazanabilmesi için Cumhurbaşkanfnca imza
lanması koşuldur. Tersi durumda, biçimsel yön
den tamamlanmayan işlem, taslak olarak kal
maya mahkumdur. Çünkü, kararnameler için 
‘'biçim" koşulu varlık nedenidir.

Anayasa'da, yürütme organının Cumhur
başkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşması ön
görüldüğüne göre yürütmenin işleyişinin de or
tak olması gerekir. Bu nedenle, yürütmenin iş
lemi olan kanun hükmünde kararname ile ka
rarnamelerin, Bakanlar Kurulu ile birlikte Cum
hurbaşkanının istençlerinin birleşmesiyle ge
çerlik kazanması kaçınılmazdır.

Anayasa Mahkemesi'nin 27.04.1993 günlü 
kararında Cumhurbaşkanfnm yürütme organı 
içindeki konumu ve yürütme işlemlerinin hu
kuksal geçerliliği yönünden imzasının önemi 
şöyle anlatılmaktadır:

"Parlamenter demokrasinin benimsendiği
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Anayasa'da Cumhurbaşkanının hiçbir yetkiye 
sahip olmayan simgesel bir Devlet Başkanı du
rumunda bulunması da amaçlanmamıştır.

Anayasa’nın 104. maddesinde Devletin ba
şı olduğu ve Türk Milletinin birliğini temsil etti
ği belirtilen Cumhurbaşkanı, 8. maddeye göre 
de yürütme yetki ve görevini Bakanlar Kurulu 
ile birlikte kullanır ve yerine getirir.

Devletin başı olan Cumhurbaşkanı Anaya- 
sa’da yürütme organı içinde kabul edilmiş ve 
aynı zamanda yürütmenin de başı sayılmıştır. 
Bu sıfatla da 104. madde de ‘gerekli gördüğü 
durumlarda Bakanlar Kurulu'na başkanlık et
mesi’ öngörülmüştür. Gerçekten, Cumhurbaş- 
kam’nın Bakanlar Kurulu’na başkanlık etmesi 
yürütmenin başı olmasının doğal sonucudur.

Cumhurbaşkanının Bakanlar Kurulu’ndan 
ayrı bir konumu bulunmasına karşın, yürütme
yi oluşturan Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kuru
lu birbirinden bağımsız işlemler yapma yetkisi
ne sahip değildirler. Anayasa’nın 8. maddesin
de-, ‘yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı 
ve Bakanlar Kurulu tarafından ... kullanılır ve 
yerine getirilir.’ denilerek yürütme işlemlerinin 
hukuksal geçerliği için her ikisinin de katılma
larıyla ortaklaşa yapılması gereği çok açık bir 
biçimde ortaya konulmaktadır.”

Yine Anayasa Mahkemesi’nin aynı kararın-
da-,

"Geleneklere dayalı bir kurallar ve kurum
lar düzeni olan parlamenter sistemde önemli 
devlet işlerinin tümü devlet başkanının imza
sıyla tamamlanır.

Başbakan ve ilgili bakanlar tarafından alı
nan bir kararın Devlet Başkanı’nca imzalanarak 
biçimsel olarak tamamlanması söz konusudur.”

denilerek, biçimsel yönden de olsa, karar
namelerin, Cumhurbaşkam’mn imzasıyla ta
mamlanacağı kabul edilmektedir.

Ancak, yine aynı kararda belirtildiği gibi, 
imzası biçimsel bir tamamlama öğesi de olsa, 
Cumhurbaşkanı Anayasa'ya ve hukuka aykırı 
kanun hükmünde kararnameleri ve kararna
meleri imzalamak zorunda değildir.

Nitekim, kanun hükmünde kararnameler,

Türk hukuk sistemine girdiğinden bugüne ka
dar, kararname rejimine uygun olarak, Başba
kan ve bakanlarca imzalandıktan sonra Cum- 
hurbaşkam’nın imzasına sunulmuş; bunlardan 
pek çoğu imzalanmış, ancak, 27 kanun hük
münde kararname taslağı imzalanmayarak ge
ri gönderilmiştir.

Gerçekten, Sayın Kenan EVREN döneminde
11, Merhum Turgut ÖZAL döneminde 7 ve Sa
yın Süleyman DEMİREL döneminde 9 olmak 
üzere toplam 27 kanun hükmünde kararname 
taslağının-,

- Anayasa’ya aykırılık,
- Düzenlemelerin yetki yasalarının kapsa

mı dışında kalması,
- Yasayla düzenlenmesinin daha doğru 

olacağı,
-1 çerik yönünden yerinde görülmemesi,
- Yetki yasalarının iptal edilmesi,
gibi gerekçelerle imzalanmayarak geri 

gönderildiği saptanmıştır.
Bu kanun hükmünde kararname taslakla

rından 17'si Cumhurbaşkanlığı’na yeniden gön
derilmemiş, 10 kanun hükmünde kararname 
taslağı ise, istenilen doğrultuda düzeltilerek ye
niden imzaya sunulmuştur.

Bu durum, bugüne kadar hukuksal bir so
run yaratmamıştır.

3- Memurlara, diğer kamu görevlilerine, 
yargıçlara ve savcılara ilişkin disiplin konuları
nın Anayasa’nın 129 ve 140. maddelerinde dü
zenlendiği, dolayısıyla bunlara ilişkin disiplin 
suç ve cezalarının Anayasa’nın 38 ve 91. mad
deleriyle ilgisi bulunmadığı ileri sürülmektedir.

Anayasa’nın 129. maddesinde, memurlar 
ve diğer kamu görevlilerinin disiplin hukukuna 
ilişkin genel ilkeler düzenlenmiş; 140. madde
sinde de yargıç ve savcıların statü hukukuna 
ilişkin konuların, bu bağlamda disiplin kovuş
turması ve disiplin cezalarının yasayla düzen
lenmesi öngörülmüştür.

Anayasa’nın 38. maddesinde, hiç kimsenin, 
işlendiği zaman yürürlükte bulunan yasanın 
suç saymadığı bir eylemden dolayı cezalandırı
lmayacağı; ceza ve ceza yerine geçen güven
lik önlemlerinin ancak yasayla düzenlenebile
ceği hükme bağlanmıştır.

12 Ü m ran ek EYLÜL 2ÜU0



Dolayısıyla, Anayasa’nın anılan kuralları ile, 
birbirine koşut olarak, disiplin hukukuna ilişkin 
alanları da içermek üzere suç ve cezaların yasal- 
lığı ilkesi getirilmektedir. Anayasa'nın 91. mad
desinde bu pekiştirilmekte ve suç ve cezalara 
ilişkin düzenlemelerin kanun hükmünde karar
namelerle yapılamayacağı vurgulanmaktadır.

Her ne kadar, Anayasa Mahkemesi’nin, 
3268 sayılı Yetki Yasası'na ilişkin 06.01.1987 
günlü, E.1986/15, K. 1987/1 sayılı kararında, 
Anayasa'nın 140. maddesinin, yargıç ve savcıla
rın statülerinin düzenlenmesine ilişkin üçüncü 
fıkrası hükmü aynen alınarak, "Bunların, Ana- 
yasa’nın ikinci kısmının birinci, ikinci ve dör
düncü bölümlerinde yer alan ve kanun hük
münde kararnamelerle düzenlenemeyeceği 
Anayasa’nın 91. maddesinde açıklanan haklar
la hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." değerlendir
mesi yapılmış ise de-, bu karar üç nedenle ola
yımızda emsal olarak kullanılamaz.

Bir kez, kararın alınmasına neden olan 
3268 sayılı Yetki Yasası'nda, bu Yetki Yasası'na 
göre çıkarılacak kanun hükmünde kararname
lerle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 
memurlarla diğer kamu görevlilerinin idari, 
mali ve sosyal haklarında günün ekonomik ko
şullarına uygun olarak yeni düzenleme ve de
ğişiklik yapılması öngörülmüştür.

Görüldüğü gibi, bu Yetki Yasası'yla, kapsa
ma giren memurlarla diğer kamu görevlilerinin 
statü hukukuna ilişkin tüm konularda düzenle
me ya da değişiklik yapma yetkisi verilmemiş
tir. Anayasa Mahkemesi, 140. maddedeki ilgili 
fıkranın tümünü anarak bir değerlendirme 
yapmış-, yetki kapsamı dışında kalan konularda 
ayrıntılı inceleme yapmamıştır. Oysa, Yüksek 
Mahkeme, disiplin suç ve cezalarına ilişkin özel 
konu gündemine girdiğinde ayrıntılı inceleme
sini yapmış ve 1988/8, 1991/7 sayılı kararlarıy
la konuya ilişkin görüşünü açık biçimde ortaya 
koymuştur.

İkinci olarak, Anayasa’nın 140. maddesinin 
üçüncü fıkrasında, “...görevleriyle ilgili veya gö
revleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı so
ruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar 
verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren suç
luluk ... halleri..." gibi, yargıç ve savcıların ceza

hukuku alanını ilgilendiren ve bu nedenle Ana- 
yasa'nın 38. maddesi kapsamına girdiğinden 
kuşku bulunmayan bir konu için de Anayasa 
Mahkemesi'nin, "Bunların, ...Anayasa’nın 91. 
maddesinde açıklanan haklarla hiçbir ilgisi bu
lunmamaktadır." değerlendirmesini yapması, 
yukarıdaki birinci gerekçeyi daha da haklı kıl
maktadır.

Üçüncü ve son olarak da belirtmek gerekir 
ki, ancak iki ayrı mahkemenin aynı konuda bi- 
ribirinden farklı sonuçlara ulaşan kararları ara
sında "çelişki"den söz edilebilir. Aynı mahke
menin, zaman içinde aynı konuda alınmış iki 
farklı kararı varsa, çelişki değil, "içtihad değişik
liği" söz konusudur.

Anayasa Mahkemesi, 06.01.1987 günlü ka
rarından sonra aldığı 19.04.1988 ve 04.04.1991 
günlü kararlarıyla disiplin suç ve cezalarına iliş
kin yargısını oluşturmuş ve bu yargıyı bugüne 
kadar da değiştirmemiştir.

Anayasa Mahkemesi'nin bir konudaki içti
hadı değişmedikçe, başta Cumhurbaşkanı ol
mak üzere tüm organların, kurumların ve kişi
lerin o içtihada uygun davranması zorunluluğu, 
Anayasa'nın 153. maddesinin buyruğudur. 
Anayasa Mahkemesi'nin milletvekillerinin ay
lıkları ile ilgili yasaları iptal eden kararları buna 
örnek oluşturur. Anayasa Mahkemesi, başlan
gıçta bu yasaları, içeriklerini Anayasa'nın çeşit
li kurallarına uygun görmeyerek iptal ederken-, 
daha sonra, iptal edilen bir konunun aynı içe
rikte yeniden düzenlenmesinin, Anayasa Mah
kemesi kararlarının bağlayıcılığı ilkesine uygun 
düşmeyeceğini vurgulayarak, milletvekili aylık
larını düzenleyen yasaları, içeriğine girmeden, 
Anayasa'nın 153. maddesine aykırılıktan iptal 
etmiştir.

Anayasa Mahkemesi, disiplin suç ve ceza
larının Anayasa'nın 38. maddesi kapsamında 
olduğuna karar verdiğine göre, artık Anaya- 
sa'nın 38 ve 91. maddelerini bu kararlarla bü
tünleştirerek değerlendirmek gerekir. Bu, Ana- 
yasa'nın bağlayıcılığı ve üstünlüğüne ilişkin 11. 
maddesi ile Anayasa Mahkemesi kararlarının 
bağlayıcılığına ilişkin 153. maddesinin gereğidir. 
Anayasa'nın bağlayıcı ve buyurucu kurallarına 
uyulması "keyfi" değil, "hukuki" davranıldığını
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gösterir. Hukuka saygılı bir Devlet yönetimin
den beklenen budur.

4- Danıştay’ın, Yükseköğretim Kurumlan 
Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin 
Yönetmeliğinde yapılan benzer düzenlemeler
le ilgili kararlarında, Anayasa hükümlerini Hü
kümetle aynı yaklaşımda yorumladığı ileri sü
rülmektedir.

Anayasa’nın 124. maddesinin birinci fıkra
sında, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel 
kişilerinin, kendi görev alanlarını ilgilendiren 
yasaların ve tüzüklerin uygulanmasını sağla
mak üzere ve bunlara aykırı olmamak koşu
luyla yönetmelikler çıkarabileceği; 130. mad
desinin dokuzuncu fıkrasında da, yükseköğre
tim kurumlarındaki disiplin ve ceza işlerinin ya
sayla düzenleneceği öngörülmüştür.

2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 53. 
maddesinin (b) fıkrası ile 65. maddesinin (9). fık
rasında, öğretim elemanları, memur ve diğer 
personelin disiplin işlemlerinin, Devlet memur
larına uygulanan usul ve esaslara göre Yükse
köğretim Kurulu’nca çıkarılacak bir yönetme
likle düzenleneceği belirtilmiştir.

Bu kurallar uyarınca, Yükseköğretim Ku
rumlan Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar 
Disiplin Yönetmeliği'nde yapılan değişiklik da
va konusu yapılmıştır.

Danıştay verdiği kararda, Yönetmeliğin, 
Yasa ile verilen yetkiyi aştığı savını görüşmüş 
ve Yönetmelikle getirilen kuralların içeriğinin 
Anayasa'ya uygun olup olmadığını tartışma
dan, yalnızca yükseköğretim personelinin "di
siplin işlemlerinin yönetmelikle düzenlenme
sinde" Anayasa'ya aykırılık bulunmadığı sonu
cuna varmıştır. _______

Danıştay'ın bundan sonraki değerlendir
meleri, Yönetmelikle yapılan düzenlemelerin 
yasaya aykırı olup olmadığı yönündendir. Da
nıştay, Yönetmeliğin özellikle 11. maddesinin 
(b) fıkrasındaki düzenlemeyi, 657 sayılı Ya- 
sa'nın 125. maddesinin (E) fıkrasındaki kuralla 
koşut nitelikte görerek disiplin hukuku ilkeleri
ne uygun bulmuştur.

Bu nedenlerle, Danıştay'ın örnek gösterilen 
kararlarıyla konunun bir ilgisi olmadığı açıktır.

5- Kanun hükmünde kararnamenin imza-

lanmamasının, Hükümete kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi veren Türkiye Bü
yük Millet Meclisi istencinin dikkate alınmama
sı anlamına geldiği ve Anayasa’ya aykırı oldu
ğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanfnın bir kanun 
hükmünde kararnameyi geri gönderme yetkisi 
var ise, o takdirde Anayasa ile Cumhurbaşka- 
nı’na Anayasa Mahkemesi’ne başvurma yetkisi 
verilmesinin anlamının kalmayacağı ileri sürül
mektedir.

Anayasa'nın 11. maddesinde, Anayasa hü
kümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organla
rını, yönetim makamlarını ve diğer kuruluş ve 
kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğu-, 
8. maddesinde de, yürütme yetkisi ve görevi
nin, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'nca 
Anayasa ve yasalara uygun olarak kullanılıp 
yerine getirileceği belirtilmiştir.

Bu kurallara göre, Cumhurbaşkanı ve Ba
kanlar Kurulu bir kanun hükmünde kararna
meyi çıkarırken önce Anayasa'ya, sonra yetki 
yasasına uygun davranmak zorundadır. Anaya
sa'ya ve yetki yasasına uygun olmayan kanun 
hükmünde kararnamelerin imzalanmadan geri 
gönderilmesi, bu zorunluluğun gereğidir, imza
lamamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi isten
cinin dikkate alınmaması anlamına geleceği sa
vı, ancak, verilen yetkinin Anayasa ve yetki ya
sasına uygun kullanılasına karşın kanun hük
münde kararnamenin imzalanmaması duru
munda geçerli olabilir.

Öte yandan, Anayasa'nın 104. maddesin
de, Cumhurbaşkanına, kanun hükmünde ka
rarnamelerin tümü ya da belirli hükümleri için 
Anayasa Mahkemesi'nde iptal davası açmak 
görev ve yetkisi verilmiştir.

Cumhurbaşkanı, Anayasa'ya ve yetki yasa
sına açık aykırılık içeren kanun hükmünde ka
rarnameleri geri gönderebileceği gibi, Anaya
sa'ya ve yetki yasasına aykırılıkları tartışmalı 
ve duraksamalı olan kanun hükmünde karar
nameleri imzalayarak Anayasa Mahkeme
si'nde iptal davası açabilir.

Bu nedenle, kanun hükmünde kararname
lerin imzalanmayıp geri gönderme görev ve 
yetkisinin kullanılması, Anayasa Mahkemesi'ne 
dava açma görev ve yetkisini düzenleyen ku-
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