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lJmran, üç yıl önce aylık yayımlanmaya başlanınca, 
“Umutsuzluk Ortamında Umut Olmak” başlıklı bir kapakla 
yürüyüş ve “duruş”unu pekiştirmişti. Ülkemizin yoğun buna
lımlarla çalkalandığı ve sarsıldığı bir zaman diliminde, umut 
çağrısı yapmak, bir özgüven tesis etme ve tazeleme çabasıydı.

Ümran’ın bu çağrısının “içi boş” bir çağrı olmadığı za
manla anlaşıldı ve yankısını buldu: Nisan sayımızdan itiba
ren gerçekleştirmeye çalıştığımız açılım ve aülım, okuyucula
rımız tarafından heyecan ve coşkuyla karşılandı. Heyecanla
rını bizimle türlü şekillerde paylaşan okuyucularımıza, dost
larımıza teşekkür ediyoruz.

Ümran, bu çağrısını artık uzun soluklu bir yürüyüşe dö
nüştürüyor. Nisan sayımızda, ne tür bir uzun soluklu yürüyü
şe soyunduğumuzun işaretlerini verdik.

Kapağa taşıdığımız Türkiye-AB ilişkileri sorununu çeşitli 
yönleriyle mercek altına alırken, kafamızda hep işte bu “uzun 
soluklu yürüyüş” kaygısı vardı. O yüzden sorunu, geniş bir ta
rih, kültür ve medeniyet perspektifi eksenine oturtmaya ça
lıştık.

Bugün AB ile ilişkilerimizin ve karşılaştığımız sorunların 
hakkıyla anlaşılması ve anlamlandırılabilmesi için bu pers
pektife şiddetle ihtiyacımız' var. Çünkü Avrupa ile ilişkileri
mizin tarihi ve seyri, yüzyıllar öncesine gidiyor ve son dere
ce farklılık arzediyor: Modernleşme tarihlîmizden önce Avru
pa ile kurduğumuz ilişkilerde biz, hakim, aktif, tanımlayıcı ve 
belirleyici konumdaydık. Modernleşme tarihimizden itibaren 
bu süreç, tam tersi bir şekilde işliyor. Bugün biz Türkiye ola
rak bu gerçeği gözardı ettiğimiz sürece, AB ile ilişkilerimizi 
lehimize sonuçlanacak şekilde sürdürmekte zorlanırız. Elitle
rimizin, aydınlarımızın ve okuyucularımızın geliştirdiğimiz 
bu perspektifin Türkiye’nin önünü açabilecek yeni imkanlar 
sunduğunu göreceklerini düşünüyoruz: Kapak dosyamızdaki 
yazılarımız; Ahmet Davudoğlu ve Necmettin Türinay ile ger
çekleştirdiğimiz sohbet, hem zihin açıcı, hem de uygulanabilir 
somut öneriler içeren görüşler ve argümanlar sunuyor.

Aynı perspektifi, yolsuzluk dosyamızda da göreceksiniz. 
Bu dosyamızdaki yazıları ve ekonomist Nurettin Canikli ile 
yaptığımız konuşmayı da keyifle okuyacağınızı umuyoruz.

“Medeniyet perspektifimiz” sonraki dosyaıruz için de geçer
li elbette: Her sayıda düzenli olarak sürdüreceğimiz “Şehirle
rin Ruhu” başlıklı bu dosyamızda bu kez, sonradan müslü- 
man olan Titus Burkhardt’m “Müslüman Şehri”nin anlam ha
ritalarını çıkardığı nefis bir makalesi yer alıyor. Bu makaleyi 
okuyunca yaşadığınız şehre artık farklı bir gözle bakmaya 
başlayacağınızı şimdiden haber vermek isteriz.

Ümran’ın bu sayısında ilk bölümde Türkiye ve dünya 
gündemine ilişkin doyurucu analizler bulacaksınız. Son bö
lümde ise yetkin film, oyun, kitap ve dergi okumaları yer alı
yor. Ayrıca bu bölümde, “absürd tiyatro”nun bilge babası Io- 
nesco’nun nefis bir metni var: Ustad, “Cehennemle Yüzleş
mek” başlıklı sarsıcı metninde ruhumuzu derinden sarıyor ve 
çağımızın ne denli büyük “vicdan”larından biri olduğunu ka
nıtlıyor.

Yeni uzun soluklu Umran’larda buluşmak dileğiyle...

http://www.umran.org
mailto:umran@umran.org


YAZARLAR
M. Şevket Ayvazoğlu 
Ekonomist ve ebru sanatçısı.
Muharrem Bala 
Hukukçu, araştırmacı, yazar.
Salih Baykara
İnsan haklan ve totaliterizm 
sorunuyla uğraşıyor.
Ertuğnd Bayramoğlu 
Eğitimci, tarih araştırmacısı.
Titus Burkhardt
İslam kültürü, düşüncesi ve sanat- 
ları üzerine yaptığı çalışmalarla 
tanınıyor.
Nurettin Canikli 
Ekonomist, Yeni Şafak yazarı.
Yıldırım Canoğlu 
Eğitimci, araştırmacı, yazar.
Burak Çetin kay a
Kitap, dergi ve internet kurdu.
Ahmet Davudvğlu 
Uluslararası ilişkiler profesörü; 
medeniyetler ve düşünce tarihi 
üzerinde yoğunlaşıyor.
Abdurrahman Emiroğlu 
Araştırmacı, yazar, yayıncı.
Suat Film,er 
Çevirmen, yazar.
M. Emin Göksu 
Sosyal teorisyen.
Eugene lonesco
‘Absürd tiyatro’nun bilge ‘baba’sı. 
İhsan Kabil
Film eleştirmeni; film teorisi 
üzerinde yoğunlaşıyor.
İbrahim Karagül
Yeni Şafak gazetesi dış politika 
editörü ve yazarı.
Yusuf Kaplan
İletişimci, yayıncı, yazar, çevirmen.
Rasim Özdenören 
Öykücü, düşünür.
Cevat Özkaya
Siyaset yorumcusu, yayıncı.
Ekrem Özkaya 
Eğitimci, araştırmacı, yazar.
Nicos Passas
ABD’de Temple Üniversitesinde 
ekonomi profesörü.
Fehim Taştekin
Gazeteci, Ajans Kafkas’ı yönetiyor. 

Tarık Tufan
Radyo programcısı, öykücü, yazar.
Necmettin Türinay
Yazar, bürokrat; siyasi analizleriyle
tanınıyor.
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t ü r k i y e g ü n d e m i

SİYASETE RAĞMEN 
SİYASETİ SAVUNMAK

CEVAT ÖZKAYA

B ugünlerde ciddi olduğu söyle
nen bir ekonomik kriz yaşıyo- 
ruz. Liranın devalüe edildiği, 

ülkenin % 50’nin üstünde fakirleşti
ği, iş piyasasının neredeyse durma 
noktasına geldiği bu krizin gerçek 
sebebinin de siyasi olduğu yaygın bir 
kanaat.

Nitekim Kemal Derviş’in, çıka
rılmasını zaruri gördüğü yasalar, acil 
bir ekonomik önlemler paketi ol
maktan ziyade, siyaseti de düzenle
meye dönük yasalardır. Sayın Der
viş, bu yasaların çıkmaması halinde 
dış ekonomik yardımın gelmeyeceği
ni söylemektedir. Bu da bize siyase
tin yeniden düzenlenmesi fikrinin, 
dış ekonomik yardımı verenlerin ar
zusu olduğunu gösteriyor.

Ayrıca bir yılı aşan bir süreden 
beri, yolsuzluklara karşı başlatılan 
mücadele de belli bir noktaya gelmiş 
durumda. Bu mücadele sürecinde or
taya çıkan bazı bilgi ve belgeler, si
yasetle yolsuzluklar arasında bir iliş
kinin varlığına işaret etmektedir. Bu 
ise, bir günah keçisi aranan ortamda, 
siyasetin yolsuzluklara bulandığı, 
kirlendiği ve mutlaka düzenlenmesi 
gerektiği noktasında bir kamuoyu 
oluşturdu. Böylece gerek iç şartlar, 
gerekse dış ekonomik yardım yapa

cak olanların istekleri, siyasetin ye
niden yapılanması gereğini ülke 
gündeminin öncelikli maddeleri ara
sına soktu.

Tarihimizde Yeniden Yapılanma 
ve Değişim Dönemleri

Son ikiyiiz yıllık tarihimizde yapılan 
temel bazı hukuki ve siyasi değişik
likleri dikkate aldığımızda, değişmez 
bir takım ortak noktalarının olduğu
nu görüyoruz. Bu değişim ve yapılan
malar tabii ve normal ortamlarda 
düşünerek, tartışarak gerçekleştiri
len işler olmaktan çok, sıkışık dö
nemlerde alelacele yapılmış işler 
cümlesindendir. Ayrıca, bu değişim
lerde genelde dışarının bir baskısı 
veya isteği de ihmal edilemeyecek 
ölçüde vardır.

Mesela Tanzimat, Kavalalı Meh
met Ali Paşa’nın ikinci defa isyanıy
la devletin çok sıkıştığı bir dönemde 
ilan edilmiştir. Devletin ve milletin 
ihtiyaçlarına tekabül etmek amacı 
kadar, Avrupalılar, bilhassa İngiliz- 
leri memnun etmeye dönük bir 
amaç da taşımaktadır.

Islahat Fermanı ise, tamamen 
Avrupalıların dayatması sonucunda 
ilan edilmiştir. Tanzimat Ferma

nı’nda bir iki cümleyle zikredilmiş 
olan gayrimüslimlerin haklarını, ka
nuni güvenceye alma amacına dö
nüktür Islahat Fermanı.

1876 Anayasası’nın da AvrupalI
ların bastırmasıyla ilan edildiğini 
hatırlamalıyız.

Yalcın tarihimizde 1945-46’da II. 
Dünya Savaşı’nm galiplerinin isteği 
doğrultusunda çok partili hayata 
geçtiğimiz hususunda da genel bir 
kanaat sözkonusudur.

Günümüzde “Derviş Yasaları” 
olarak ünlenen yasa tasarılarının ka
nunlaşmasının, gelecek dış yardımın 
şartı olarak öne sürülmesi, bu tarihi 
olayları hatırlamamıza vesile oldu.

Burada amacımız sıraladığımız 
düzenlemelerin iyi veya kötü, yararlı 
veya zararlı olduğunu tartışmak de
ğildir. Bu bir başka araştırma konu
sudur. Bizim belirtmek istediğimiz 
şey, yönetici elitimizin gerekli olan 
temel değişiklikleri, ülke halkının 
ihtiyaçlarına göre ve kendi kararla
rıyla yapabilme becerisini göstere- 
memesidir. Maalesef, bugün olan da 
budur. Bu yasa tasarılarının acilen 
gündemimize girmesi ve TBMM’nin 
bunları yasalaştırmak için yoğun bir 
faaliyet göstermesi zarureti maalesef 
dış baskının eseridir. Çıkarılması is
tenen yasaların iyi ve gerekli yasalar 
olması ya da olmaması bu zaafı orta
dan, kaldırmıyor. Bunlar mutlaka ge
rekli yasalar ise, TBMM’nin hiçbir 
dış telkine gerek duymadan, bunları 
alelacele değil, tartışarak, konuşarak, 
anlaşarak çıkarabilmesi gerekirdi.

Siyaset Neden Yozlaştı?

Ülkemizde birçok kurum gibi siyaset 
de yozlaşmış bulunuyor. Diğer ku
mrulardan ziyade siyasetin yozlaşma
sı, gündemde ve göz önündedir. 
Çünkü siyaset, insanların kaderleri
ni belirleyen bir sürü kararların alın
dığı, oluştuğu bir süreçtir. Etki alanı
nın geniş, yaptırım gücünün de yük
sek olduğu düşünüldüğü için, herkes 
her işin çözümünü ondan bekler. 
Dolayısıyla da diğer kurumlardan 
daha fazla eleştiriye muhatap olur. 
Siyasetteki yozlaşma, daha fazla dik
kat çeker, bu tabiidir.
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Bunları belirttikten sonra siyaset 
neden yozlaştı sorusuna geçebiliriz.

Türkiye’de siyaset kurumu, va- 
tandaşlarm düşündüğü kadar güçlü 
bir kurum değildir. Ülkemizde temel 
kararlar neredeyse siyasal mekaniz
ma dışlanarak alınmaktadır. Veya 
temel kararlar başka kurumlar içinde 
alınıp siyasi mekanizmaya onaylatıl- 
maktadır. Böylece siyaset ana iştigal 
konularının dışına itilmiştir adeta. 
Bu durumda da halkın istekleriyle, 
devletin dayatmaları arasında sıkı
şan siyasi aktörler, uygun ve ikna ka
biliyeti yüksek mazeretler üreten in
sanlar konumuna düşmüşlerdir. Si
yasette güçsüzleşmenin, yozlaşmanın 
temel nedenlerinden biri bu çelişki
li durumdur.

ikinci olarak resmi ideolojinin 
varlığı da siyaseti yozlaştıran önemli 
bir sebeptir. Resmi ideolojinin varlı
ğı, “devletin halktan ayrı, halkından 
bağımsız önceliklerinin” olduğunu 
gösterir. Böylesi bir ortamda siyaset
çi, gönüllü veya gönülsüz, bu önce
likleri dikkate almak, hatta vekili ol
duğu halka rağmen dikkate almak 
zorundadır. Resmi ideolojinin gerek
leri, oy aldığı kitlenin arzu, istek ve 
menfaatlerine ters de olsa, siyasetçi 
zarureten bu gereklere uymak mec
buriyetinde kalmaktadır. Bu durum 
onu oy aldığı kitle karşısında güçsüz 
ve sözüne güvenilmez duruma düşür
mektedir. Siyaseti yozlaştıran bir 
başka temel neden de budur.

Bunlar siyasete dışarıdan yapılan 
müdahalenin getirdiği sonuçlardır. 
Bir de siyasi mekanizmanın kendi 
içindeki sorunları vardır.

Mesela, liderlerin ve ona bağlı 
parti merkezinin seçtiği adayların, 
halka onaylatılması şeklinde cere
yan eden bir seçim sistemimiz var. 
Bir başkasını bırakınız seçmeyi, tek
lif bile edemiyorsunuz. Bu durum si
yasetçiyi milletin vekilleri olmak ye
rine liderin bendesi haline getiriyor. 
Milletvekilleri irade beyan eden öz
ne olmak yerine, denileni yapan bir 
nesne haline geliyorlar.

Siyasetin finansmanı meselesi de 
yozlaşmanın önemli nedenlerinden 
biridir. Günümüzde siyaset oldukça 
pahalı bir uğraş haline gelmiştir. Bir

çok ülke, bu pahalı uğraşta, harca
maları kısmak ve denetim altına al
mak yoluna giderken, bu harcamalar 
için gereken finansman kaynaklarını 
da düzenlemiş ve şeffaflaştırmıştır.

Bizde ise, ne harcama kısıtlan
mış, ne harcamalar düzenlenmiş, ne 
de finansman kaynağı ve usulü şef- 
faflaştırılmıştır. Bütün süreç, örtülü 
olarak cereyan etmekte, her siyaset
çi finansman meselesini kendine uy
gun, kamunun bilmediği yöntemler
le çözmektedir.

H alkın yönetime tek ka

tılım alanı o lan siyase

tin, böylesine sıkıntı l ı ,  

bö y les i ne man ipti l asy o - 

na açık bir şekilde yapı

landırılmış olması, onun 

güçsüzlüğünün ve yozlaş

m asının önem li nedenle

rinden biridir.

Bu durum hem siyaseti yozlaştır
makta, hem de siyasete, siyaset dışı 
unsurların direkt müdahalesine im
kan hazırlamaktadır. Ayrıca da siya
setçi daha baştan kolay manipüle 
edilebilir bir kişilik konumuna indir
genmektedir.

Siyasetin finansmanı meselesi, 
açık, şeffaf bir şekilde gerçekleşe- 
mezse, siyasi yozlaşmanın önlenme
si, ve siyasete kalitenin egemen ol
ması mümkün değildir. Çünkü bu 
sistemde kalitenin, ehliyetin yerini 
para almaktadır. İstisnalar dışında, 
parası olanlar, ehliyetine bakmaksı
zın siyaset yapabilmektedir. Ehliyeti 
olup para bulma maharetini (!) gös
terenler de en azından şahsiyet yıp
ranmasına uğramaktadırlar.

Halkın yönetime tek katılım ala
nı olan siyasetin, böylesine sıkıntılı, 
böylesine manipülasyona açık bir şe
kilde yapılandırılmış olması, onun 
güçsüzlüğünün ve yozlaşmasının 
önemli nedenlerinden biridir.

Yukarıda sıraladığımız nedenle
rin yanında siyasetin yozlaşmasına

etki eden daha birçok neden sayıla
bilir. Ama sadece bu nedenler bile, 
bugün karşılaştığımız meclis manza
rasındaki dağınıklık, umursamazlık 
ve hatta aymazlığı izah edebilir. Si
yaset kurumunun ve siyasetçinin 
düştüğü, düşürüldüğü bu durumun 
sebepleri hiç irdelenmeden, siyase
tin yeniden yapılanması meselesinin 
gündeme getirilmesini çok iyi niyet
le bağdaşır görmediğimizi belirtelim.

Yeniden Yapılanma mı, 
Siyasetin Alanını Daraltma mı?

Bir yeniden yapılanma dönemine sı
kışık bir durumda ve zor şartlar al
tında giriyoruz.

Yolsuzlukların tek müsebbibi gi
bi takdim edilen, kendini savun
maktan aciz, her isnadın (iftira bile 
olsa) üzerine yapışıp kaldığı bir siya
si kadroyu bu değişimi gerçekleştir
meye icbar etmek, doğrusu siyaset 
kurumu açısından üzücü bir durum
dur. Bu durumda siyasetin önemini 
belirtmek ve siyasetçileri savunmak 
da oldukça zordur. Ancak, halkın 
yönetime katılmasında tek açık ka
nal olan siyasetin savunulması da bir 
mecburiyettir. Bugünkü siyasilere 
rağmen.

“Siyaset Ekonomiden 
Elini Çeksin”

Bu, ilk bakışta doğru gibi gözüken, 
hepimizin ilk elde onayladığı bir söz
dür. Çünkü siyasilerin devlet banka
larını çarçur ettikleri, ekonomiyi 
berbat ettikleri gibi doğruluk yüzdesi 
yüksek olan suçlamalardan sonra bu 
söz söylenmektedir. Sözden murad 
edilen sonuç da, bunlar elini çeker
se, durumun düzeleceğidir.

Burada bazan sehven, ama ço
ğunlukla kasten yapılan bir yanlış 
sözkonusudur. İnsan ve toplum ha
yatına ilişkin bir dizi kararın alındığı 
bir süreç olan siyasetin ekonomiden 
dışlanmasının makul gerekçesi ne 
olabilir? Siyasilerin bugüne kadar 
yaptıkları bir takım yanlışları böyle 
bir kararın gerekçesi yapmak ne ka
dar doğrudur? Siyasetçinin elinin 
çekildiği ekonomi alanına, bürokra
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tın eli girecektir. Bürokratın siyaset- 
çiden daha tutarlı ve namuslu ola
cağına ilişkin ne gibi deliller vardır? 
Soruları çoğaltabiliriz.

Ancak yukarıdaki sorulara veri
lecek cevapların hiçbiri, siyasetin 
alanını daraltmaya dönük olarak 
söylenen “siyasetçi, ekonomiden 
elini çeksin” sözünü meşru ve doğru 
kılamaz. Tam anlamıyla kamu yara
rına, yüksek performanslı bir faali
yet olması gereken siyaseti, amacına 
uygun olarak yeniden yapılandır
mak, amalarından kurtarmak var
ken, kolunu-kanadını budayarak ne 
deve ne de kuş haline getirmenin iyi 
niyetle bağdaşır bir yanı yoktur.

Güvenlik alanında yetkili olma
yan, eğitim alanında YOK kurumu 
ile yetkisi kısıtlanan, ekonomik 
alanda da yetkisiz hale getirilen bir 
siyasetin kime ne yararı olacaktır? 
Bu alanlarda yetkili olamayacak 
olan bir siyasi yapı ve siyasetçi, 
halktan ne adına, neyi yapmak için 
vekalet isteyecektir. Bu alanlarda 
yetkili olmayan siyasetçiler, halkın 
vekilleri olmaktan ziyade devletin 
paralı memurları olmak durumunda 
kalacaklardır. Oysa onlar milletin 
vekili olarak oraya gönderiliyorlar.

Türkiye’de yalcın tarihte gerçek
leşen her yeniden yapılanma, hal
kın yönetime tek katılım kanalı 
olan siyasetin alanını daraltmıştır. 
1950-60 arasındaki TBMM’nin gü
cü, bugünkü mecliste yok. 27 Mayıs 
darbesi sonrasında birçok konu 
TBMM’nin müdahale alanından çı
karılmıştır. 12 Eyiül’de de benzer 
uygulamalar yapılmıştır.

Endişem odur ki, yolsuzlukların 
.tümü siyaset kurumunun ve siyaset
çinin üstüne yıkılarak ve bunlar ba
hane edilerek, siyasetin alanı yeni
den daraltılmaya çalışılmaktadır. 
Yolsuzluklar elbette önlenmelidir. 
Yolsuzlukların elbette üzerine gidil
meli ve sorumluları cezalandırılma
lıdır. Ama bir kurumda yolsuzluk 
yapıldı diye, kurumun işlevsiz hale 
düşürülmesi kabul edilebilir bir du
rum değildir. İşin tiraj i-komik tarafı 
siyaset kurumunu ve siyasetçiyi, on
lara rağmen koruma mecburiyetin
de kalmamızdır. ■

•  • • ♦

DERVIŞ’IN DORT EGILIMI VE 
BİR ARA REJİM HİSTERİSİ

NECMETTİN TÜRİNAY

K emal Derviş nihayet ağzında
ki baklayı çıkardı. Eni konu, 
“Ben siyaset yapacağım” di

yor da, başka birşey demiyor. Uç-beş 
parçaya bölünmüş solu birleştirmek 
gibi büyük bir sevda bu. Peki kendi 
gücünün buna yetmeyeceğini bilmez 
mi Kemal Derviş?

Kuşkusuz bilir. Ama Türkiye’de
ki siyasal sistem yeniden restore edi
lecek ya... Mevcut siyasi partilerle 
eninde sonunda oynanacağı söyle
nip duruyor ya.. Bu hükümetin yeri
ne, meclis içinden yeni bir alternati
fin çıkmasına asla izin verilmeyeceği 
iddia ediliyor ya!.. İşte buralardan 
yola çıkarak ve de arkamda nasıl ol
sa ABD ve IMF var diyerek, Derviş, 
siyasette önünün alabildiğine açık 
olduğunu varsayıyor. Ayrıca bu işe 
de kesin nazarıyla bakarak, hitap et
tiği siyasi çevreler açısından, zülfü 
yare dokunacak mesajlar vermekten 
geri kalmıyor. (Tabi bu arada, arka
sında ABD desteği bulunsa da bize 
göre projenin bütününü göremediği 
için, sık sık boşluğa basıyor. Bunu 
bilahare izah edeceğiz.)

Yeni Dört Eğilim Projesi

Kemal Derviş’in Alman Gazetesi 
Die Zeit’e verdiği mülakat, bu ba
kımdan Türk basınında büyük bir il
gi gördü. Kimi gazeteler bu mülakatı 
manşetlerden sunarken, kimileri de 
orta sayfalarda geniş şekilde yansıt
mayı tercih etti. Bazıları, bu müla
katta geleceğe yönelik önemli işaret
ler yakaladığı ve diğer bazıları da, 
Derviş’le yürürlüğe sokulan Yeni 
Türkiye Projesi’nden haberdar bulun
dukları için; sağda ve solda bu müla
kattan yola çıkarak ileri-geri yorum
lar, tartışmalar yapmaktan geri kal
madılar.

Yapılan yorum ve tartışmalar da 
şimdilik; sırf sol ve sosyal demokrat 
kesimleri ilgilendirdiği noktasından 
hareket ediliyor. Daha doğrusu, özel
likle böyle algılanmasında fayda mü
lahaza edildiği dikkati çekiyor. Bu
nun böyle kalmayacağı, atılan olta
nın sosyal demokrat zeminlerde ha
sıl edeceği tesirin gözle görülmesin
den sonra, bir adım daha ileri gidile
rek, liberal kesimlerin de tarassut al
tına alınmak isteneceğinden kimse
nin kuşkusu bulunmamalıdır.

Oh ne ala!.. Bir yandan sol ve 
sosyal demokrat kesimler, bir yan
dan da liberal sınıflar!... Liberal ke
simlerin eti ne, budu ne dediğinizi 
şimdiden işitir gibi oluyoruz. Öyle 
şey olur mu? Liberal kesim dediğiniz 
sınıflar, bu ülkenin sahip olduğu 
zenginliğin yüzde 80’ini ellerinde 
bulunduruyorlar. Ellerinin altında 
ayrıca koca koca televizyonlar, bü
yüle basın organları, son derece etki
li sermaye kuruluşları vs. hepsi hazır. 
Kendi oylarıyla önemli bir yelcün 
ifade etmeseler de, basın ve televiz
yonları aracılığıyla, falcir-fukara sı
nıfların yönünü Derviş’e döndürmekKemal Derviş
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noktasında yarın ne biçim bir gayre
te gireceklerini varın siz hesap edin.

Derviş’in İslâmî Versiyonları

Kuşkusuz bu da yetmez!.. Çünkü İs- 
lami-muhafazakar-sağ cenahta 
Amerika ile yatıp, Amerika ile kal
kan yeni sınıflar oluştuğunu nasıl 
olur da unuturuz? Derviş bu ülkeye, 
ekonomiyi kurtarmak (!) vazifesiyle 
gönderildiği sıralarda, ABD ile ku
cak kucağa dolaşan bazı İslâmî yayın 
organlarında, aşırı biçimde Dervişçi- 
lilc yapan sınıfların gayretkeşliğini 
nasıl olur da unuturuz? Nitekim 
Derviş, nasıl halkçı ve toplumcu bir 
politika amaçladığını bizlere hisset
tirmek için, Ankara sokaklarına 
şortla çıktığı günün akşamında İslâ
mî televizyonlardan biri bu haberi, 
hem de ilk haber olarak, on beş da
kika boyunca evlere, kahvelere, ka
palı salonlara, akşam karanlığında 
fukara mahallelere, boca etmedi mi? 
Hadi etti diyelim!.. Garibim Recai 
Kutan'ın aynı gün mecliste yaptığı 
Merkez Bankası yasası ile ilgili 
önemli bir konuşması ise, neredeyse 
buharlaşıverdi. Koca bir saatlik bül
tende ara ki bulasın bu haberi. İşte 
böyle!..

Bizde, müslümanlığına leke kon
durulmayan nice gazete ve televiz
yonların K. Derviş ve ABD politika
ları hususunda sergilediği bu tavır
lar, bakalım nerede noktalanacak? 
Artık bu tür dönüşümlerin şöyle bir 
masaya yatırılarak iyiden iyiye test 
edilmesinin vakti zamanı gelmedi 
mi acaba? Zira önümüzdeki aylarda 
solda ve sağda, İslam i kesimlerde, 
yeni oluşumlar gündeme geldiği bir 
aşamada bu sınıfların tavrı ne ola
cak? Herkes kendine göre bir yol mu 
izleyecek? Muhtemel bölünmeler 
karşısında, bize düşen tarafsız kal
maktır, cinsinden ucuz kurnazlıklara 
mı tevessül edilecektir? Yoksa Sü
leyman Demirel’in Enver Ören için 
söylediği gibi “Enver durakta bekle
mez. Hk gelen otobüse atlar ve yoluna 
devam eder” tarzında, gemisini kurta
ran kaptan yoluna mı başvurulacak
tır?

Bu tür kaygıları biz şahsen derin
den derine duyuyoruz. Ortalıkta kol

gezen açmazlar bir yana; sırf dışımız
daki gelişmeleri ve camia olarak ma
ruz kaldığımız baskıları değil; biraz 
da yüzyüze kaldığımız asıl sorunları, 
perişanlıkları ve dolayısıyla ucuz 
kurnazlıkları da dikkatle takip etme
miz icap etmiyor mu?

Mücadele Et, Sonra Teslim Ol

İşte asıl sorun da burada yatıyor: 
“Ucuz kurnazlıklar” ve kaşla göz ara
sında başvurulan “kolaya kaçma
lar! Bunların tohumu da maale
sef, 28 Şubat’ın baskıcı şartlarında 
atıldı bizim tarlalara. Baskılar karşı
sındaki yalnızhk ve çaresizlik orta
mında yeni dostlar edinme, ortak 
cephelere başvurma ve daha ötede 
haklılığımızın kabul ve te’yidi ihti
yacı!.. O şartlar altında aramıza sı
ğındığını veya bilinçli olarak cami
amıza ihraç edildiğini tahmin ettiği
miz nice sınıflarla giriştiğimiz işbir
likleri... Nihayet, işte şimdi meyve
lerini veriyor. Yürütülen bir müca
delenin destabilize edilmesi diye, iş
te buna denir.

Bu sınıfların bizdeki tesiri şu ol
du: “İslami kesimler, üzerlerindeki 
mevcut baskıyı, kendileri olarak gö- 
ğüsleyemezler. Türkiye’deki baskıcı 
rejimin bertaraf edilmesi için, bir dış 
desteğe ve müttefiğe ihtiyacımız bu
lunduğunu içimize artık sindirmemiz 
gerekiyor. Bizim kesimlerin eskiden 
beri sürüp gelen dış politika hassasi
yetleri de meğer yanlışmış... Ayrıca 
Kıbrıs da nedir ki? Türkiye’deki yö
netimlerin (tabi ki baskıcı rejimin), 
Kıbrıs konusundaki hassasiyeti ve ıs
rarı, sırf AB’a girmemek için bir ba
haneden ibaret değil midir? Hem 
Kuzey Irak’ta ABD’nin dediği ger
çekleşse, bundan ne çıkar vs.”

İşte onların dediklerini dinleye 
dinleye ne İran doğalgazını hatırlayan 
kaldı, ne de bir talep eden bulunu
yor. Nitekim geçen aylarda İsmail 
Cem İran’a gitmişti. Ne Dışişleri Ba
kanı ile İran’a giden gazetecilerden, 
ne de gitmeyip Türkiye’de kalan ga
zete yöneticilerinden bir Allah kulu, 
bu sorunu gündeme getirdi. Ne bir 
manşet atan, ne bir haber yapan, ne 
de İsmail Cem’e veya İran tarafına,

İstiklâl ve 
İstiskâl

Nisan 2001 tarihli Resmi 
Gazete’de yayımlanan 
Türk Bayrağı Tüzüğü’nde 

Değişiklik Yapılmasına İlişkin 
Bakanlar Kurulu Karan ile “bay
rak ve İstiklal Marşı törenlerinde” 
öğrenci ve öğretmenlerin yanışı- 
ra velilere de “başı açık” olma zo
runluluğu getirilmesi, ardından 
halktan gelen tepkiler üzerine 
bu kararın geri çekileceğinin 
açıklanması ve aynı gün Mec- 
lis’te MHP, ANAP, DSP millet
vekillerinin oylarıyla İHL me
zunlarının polis olmasını engel
leyen kanunun kabul edilmesi, 
zihinlerde ilginç çağrışımlara yol 
açtı.

Başörtülü anaların-kızların 
sırtlarında cephane taşıdığı Kur
tuluş Savaşı yıllarında yazılan İs
tiklal Marşı’nı, bir tüzük değişik
liği marifetiyle yasakçılığa vesile 
kılmak, en hafif deyimle istiklâli 
istiskâl (aşağılama), İHL’lileri 
üniversitelerden sonra polis 
mesleğinden de uzaklaştırmak 
ise, dindar insanları kamusal 
alandan silmek anlamına gelmi
yor mu ?

Ekonominin IMF ve Dünya 
Bankasına teslim edildiği, 
“mandaterliğin” tartışılır olduğu, 
uluslararası güçlerin müdahale
lerine alabildiğine açık hale ge
len siyasal yapının giderek “ba- 
ğımlılaştığı” bir ortamda, yasak- 
çılığm sınırlarını İstiklal Marşı 
ve İHL’lere kadar genişletmek 
“muhafazakar-milliyetçi-halk' 
çı” yönetime ae hayli yakışıyor 
doğrusu. Hükümet iki adım ileri, 
bir adım geri atarak; İHL’li kızla
rın bayrak törenlerinde başını 
örtmesini de yasaklamış oldu.

Gerçi, bu tür derin çelişkile
re bu topraklarda ilk defa tanık 
olunuyor değil: II. Mahmud, 
devlet memurları ve ahaliyi, fes 
ve havranî, setre pantolon, ka-
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put ve İstanbulin giymeye icbar 
eden ünlü Kıyafet Nizamı’nı 
tam da Ruslar, Edirne ve Erzu
rum’u işgal altında tuttukları bir 
sırada (1829) yürürlüğe koymuş
tu. (l.H. Danişmend, Osmanlı T. 
Kronolojisi; IV: 114)

Enver Paşa’ntn “Enveriye” 
adı verilen bir tür kalpağı savaş 
yıllarında “serpûş-u millî” yapma 
sevdasına kapıldığını, 1920’de 
bazı mebusların benzer bir tekli
finin I. Büyüle Millet Mecli- 
si’nce “yersiz” bulunarak redde
dildiğini de biliyoruz.

1941’de çok daha garip bir 
olay yaşandı. Daha önce (1932) 
Diyanet tamimi ile Arapça ezan 
ve kamet yasaklanıp, Türkçe 
ezan zorunluluğu getirilmişken, 
bazı ihlaller nedeniyle bu kez 
2.6.1941’de TBM M ’ce çıkarılan 
bir kanunla yasak kesinleşti. İşin 
ilginç yanı Türkiye Parlamento
su ezan yasağını tartışırken, Hit- 
ler’in orduları Doğu Avrupa ve 
Balkanları tepeleyip Türkiye sı
nırına dayanmış bulunuyor, ak
şamdan sabaha işgal korkusu ya
şanıyordu. İnönü yönetimi, işga
le karşı önlemler almak yerine, 
ezan yasağıyla “Arapça lisanının 
eski zihniyete, eski ananelere bağ
layan tesirinden halkı kurtarmayı” 
düşünüyordu. (R. Salim Burçak, 
On Yılın Anıları, s.55)

Memleketin “dış”a karşı en 
zayıf olduğu anlarda yönetici 
elitin “iç”te halkına karşı efe
lenmesini hangi psikolojik hal 
ile izah etmeli?! Böylesi traji-ko- 
mik bir tutumun psikolojideki 
adını bilemiyorum ama; aklıma, 
kahvehanede mahalle kabadayı
sından fırça yiyip de eve gelince 
çoluk-çocuğa, hatuna horozla
nan zavallı tiplerden başkası 
gelmiyor! ■

— Abdurrahman Emiroğlu

önümüzdeki aylarda doğalgaz akma
ya başlayacak mı diye bir soru so
ran!.. Yoksa siz bu tür bir alakasızlığı 
tesadüfe mi bağlıyorsunuz? Bu proje
lerin bu ülkeye ait olduğunu, altında 
Re/h/ı-Yol’un imzasının bulunduğu
nu, ABD baskısı dolayısıyla kaç yıl
dır tıkanıp kaldığını siz-biz sormaz
sak, kim yazacak söyler misiniz?

Bu bakımdan gittikçe daha iyi 
anlıyoruz ki, bir dış çevre, özellikle 
ABD’nin Irak’a vurmasının arkasın
dan, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmaya 
karar vermiş. Kasım Krizi’nin izahı 
da zaten burada yatıyor. Arkasından 
da Şubat Krizi. Türkiye’yi ekonomik 
bakımdan iyice köşeye sıkıştırarak 
bölgesel politikalarından bu ülkeyi 
alabildiğine soyutlamak. Kıbrıs, Ku
zey Irak, geçen yıl düzelir gibi olan 
Ortadoğu politikaları ve Kafkasya!.. 
Buralarda geri adım attırmak Türki
ye’ye...

Üç Eğilim Hazır, 
Dördüncüsü Yolda

Hadise bu olduğu halde, Kemal Der- 
viş’i bir “kurtarıcı” gibi lanse etmek, 
hadi dışa bağımlı tekelci sermaye 
gruplarına ve yayın organlarına ya
kışıyor diyelim, ya bize ne oluyor? 
Bir adını ileride, yaşadığımız basla 
ortamından bizi halasa erdirecek de
mokratik, milli bir kahraman icadı
na kalkarlarsa, buna da asla şaşırma
malı.

Belki bir paradoks gibi gelecektir 
ama, yarın Kemal Derviş’i, Özal’ın 
dört eğilimi birleştiren lider misyo
nuna yükseltenler de görülebilir. 
CHP bir yanda, DSP bir yanda, etti 
mi iki? Bir de buna liberalleri ekle
yin. Peki üçü, dörde nasıl çıkaraca
ğız? Siz merak etmeyin; Derviş’in 
kervanına dördüncü bir unsur olarak 
eklemlenmeye teşne İslâmî unsurla
rın varlığı dikkatinizi çekmiyor mu? 
Televizyonlarda, gazetelerde yalaka
lık seviyesinde Dervişçililc yapanla
rın varlığı gözünüze çarpmıyor mu? 
Şimdiden kalıbımı basarım; yarın FP 
kapansa ve ikiye bolünse dahi, bu sı
nıflar sureti haktan görünerek gene 
de Dervişçilik yapmaya devam ede
cekler. Kimi Genel Merkezcilerle bu 
işin yürümeyeceğini; kimisi de Yeni-

Tayyip Erdoğan

likçilerin çok başlılığını veya Tayyib 
Bey’in yasağının kalkmadığını baha
ne ederek, yani gözümüzün içine ba
ka baka Dervişçilik yapmaya devam 
edeceklerdir. Lütfen buraya bir 
“mim” koyun ve yalcın bir gelecekte 
bu satırları hatırlayın diye bu notları 
düşüyoruz.

Ara Rejim:
Kim Karşı-Kim Taraftar?

Söylediklerimizi test etmeniz bakı
mından size bazı ipuçları verelim.

Geçtiğimiz Nisan içinde, Türki
ye’de en çok tartışılan konu, biliyor
sunuz ki ara rejim meselesi idi. Ara 
Rejim Kavramı biraz soğuk kaçtığı 
için, kimi Mtüi Mutabakat Hükümeti 
diyor, kimisi de Teknotratlar Hükü
meti! .. Böyle bir rejimin asgari iki yıl 
süreceği bile söyleniyor. Projenin ar
kasında ise doğrudan doğruya ABD 
var. Bu projeye, bizdeki derin devlet 
yandaşlarının da teşne olduğunu an
lamak hiç de zor olmuyor. Nisanda
ki esnaf eylemleri bahane edilerek 
hükümet götürülecek, ama yerine 
parlamento içinden yeni bir koalis
yona asla imkan tanınmayacaktı.

Peki neden böyle bir hükümete 
ihtiyaç duyuluyor? Şunun için: IMF 
ile imzalanacak olan yeni ekonomik 
programın, normal demokratik sis
tem içinde uygulanması çok zor da 
ondan. Zaten Derviş de yeni ekono
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mik programın asgari iki yıllık bir uy
gulamaya ihtiyaç gösterdiğini söyle
yip durmuyor mu? Fakat dikkat 
edin!.. Ara rejim peşinde koşan ve 
pazarlayan sınıflarla, Kemal Der- 
viş’in henüz imzalanmamış ekono
mik program için biçtiği süre birbiri
nin aynı ve iki yıl!.. Peki bu çakışma 
size manidar gelmiyor mu?

Yalnız burada bizim asıl dikkati
mizi çeken; tekelci sermaye sınıfları
nın da onların sahibi olduğu gazete 
ve televizyonların da, üzerinde duru
lan ara rejimden en ufak bir kaygı 
duymamaları!.. Demokratik toplum- 
sal-ekonomik taleplerin önü kesile
cek ya, onlar buna fit. Demokratik 
kaygı vs. hak getire... Peki siz, de
mokratik sıfatını layık gördüğümüz 
yazıcı-çizici sınıflarda, böyle bir kay
gı ve tedirginlik gördünüz mü? Böyle 
bir ara rejim uygulamasında demok
ratik haklar daha da daralırmış, Isla- 
mi kesimlere yönelik baskılar artar
mış, FP davası olumsuz etkilenirmiş, 
FP merkezli yeni oluşumlar iki yıl 
sonrasına tehir edilirmiş, herkesin 
hararetle arzu ettiği seçimler bile bu
harlaşır gidermiş!.. Hiç siz, bu tür bir 
kaygı ve endişe gördünüz mü bu sı
nıflarda? Söyledikleri tek şey, "Bu 
hükümet çekip gitsin!..” FP ve DYP 
kiminle ortaklık kurabilir, cinsinden 
bir arzu ve arayışa şahit oldunuz mu 
bu kesimlerin yazdıklarında?

Sezer ve MHP Karşı!..
Ya Demokratlar?

Ama çok garip; ara rejimin konuşul
ması ve önerilmesinden rahatsızlık 
duyanlar da olmadı değil!.

ABD patenti taşıyan bu öneriye 
karşı; en açık tutum ve tavır sergile
yen iki kişi, benim özellikle 
dikkatimi çekti. Bunlardan 
biri Cumhurbaşkanı Sezer, 
diğeri de, gariptir, Devlet 
Bahçeli oldu.

Bahçeli Nisan ortaların
da, MHP Grup toplantıla
rında arka arkaya üç defa bu 
konuyu ele aldı ve açıkça 
karşı çıktı. MHP nasıl olu
yor da ara rejime karşı tavır 
koyuyordu? İmam Hatiplile
rin polis olmalarına evet di

yemeyen bir MHP, nasıl oluyor da 
bu hususta tavır sergileyebiliyordu? 
Ne dersiniz ve nasıl izah edersiniz? 
Ayrıca MHP’nin ciheti askeriye ile 
ilişkisi düşünülürse; bu parti kendi 
görüşlerini mi seslendiriyordu, yoksa 
ilişkili bulunduğu kesimlerin mi?

İşte burada bir kere daha ortaya 
çıkmıyor mu; ara rejimmiş, teknotrat 
hükümeti, milli mutabakat hükümeti 
gibi önerilerin doğrudan doğruya bir 
Amerikan projesi olduğu? Bu söyle
diklerimiz, abayı Derviş’e yakmış sı
nıflar için ne ifade eder, gerisini va
rın siz düşünün.

Cumhurbaşkanı Sezer’ in anayasa
da yeri bulunan “Kriz Yönetimi”ne 
asla başvurmayacağı ve 15 yasa için 
kanun kuvvetinde kararname yolu
nun işletilmesine de asla izin verme
yeceği biçimindeki açıklamasını ise, 
tekelci gazete ve televizyonlar iyice 
buharlaştırdılar. Onun için kimseler 
hatırlamaz. Peki sayın Sezer’i gökle
re çıkaran ve onu Yeltsin gibi tankla
rın üzerine çıkmaya teşvik eden ka
lemlerden, bu konuya temas edenini 
gördünüz mü siz? Gören, bilen varsa 
çıksın ortaya!..

Çok Parti-Zayıf Meclisler 
Dönemi

Burada, üzerinde çok durulan seçim 
ve siyasi partiler yasasından da söz 
edelim. Bu konu ilk defa ABD Hazi
ne Bakanı tarafından Derviş’e söy
lenmişti. Sonradan herkes üzerine 
atlamakta gecikmedi. Bu husustaki 
bazı tasarılar şöyle:

1. Belediye seçimleri çift dereceli 
yapılmak isteniyor. Seçim yapılacak 
ve en çok oy alan iki aday, bir hafta 
sonra kendi aralarında tekrar yarışa

cak. Buradaki amaç, FP’li veya ya
rınki yeni oluşumcu adayların önünü 
kesmek!.. Karşı bir blok bir oluştura
rak belediyeleri FP’den almak!..

2. Ülke barajını genel seçimlerde 
yüzde beşe indirmek!.. Böylece 
TBMM’yi, alabildiğine parçalı hale 
getirmek!.. Bu durumda şimdiden 
CHP, BBP ve HADEP meclise gire
cek demektir. Tabii ki girsinler. Fa
kat o zaman parlamentoda, büyük 
parti diye birşey kalmaz. FP doğuda 
çöker. Yeni oluşumun doğu kanadı 
iyice kırılır. MHP daha da küçülür. 
Yani bundan böyle üçlü değil, beşli 
koalisyonlara hazır olmak gerekir. 
Daha ötede Türkiye ya Başkanlık sis
temine gider, ya da meclis ve hükü
metlerin itibarsızlaştığı karışık ve 
karanlık dönemlere doğru hızla yol 
alırız.

Bunlar olur veya olmaz. Ancak 
Türk siyasetine ABD’nin biçtiği de
ğer bu. Sistemin restorasyonu arayış
larında bu tip şeyler de var.

Hadi soralım bakalım; Kemal 
Derviş siyaset yapsa, bu tablodan ne 
çıkar? İşte Dünya Bankası’nm gön
derdiği Derviş’in anlamadığı da bu
rası!.. Ne kadar arzu ederse etsin, 
Derviş’e, buradan büyük bir pay düş
meyecek gözüküyor.

Ve size son bir soru:
Mahalli idare seçimlerinde iki 

turlu bir sistemi bize zorlayanlar, 
acaba aynı sistemi niçin genel se
çimler için düşünmezler? Mesela dar 
bölge sistemi? Mesela Özal’m uygu
ladığı üçlü bölgeler usulü vs.

Buradan çıkarmamız gereken so
nuç, ABD’nin ve sistemin egemen
lerinin, Türkiye’de güçlü partiler is
temediği gerçeğidir. Zayıf bir parla
mento, çok parçalı hükümetler ve 

tekeller dolayısıyla ekono
miye müdahale edemeyen 
iktidarlar!.. Öyle bir aşama
ya ulaşırsak; Türkiye’de ikti
darlar sermaye tekellerinin, 
medya ve bürokrasinin 
oyuncağı olmaktan asla kur
tulamazlar.

Öyle bir uygulama için
de darbeye falan da ihtiyaç 
kalmaz. Yani sizin anlayaca
ğınız, tam anlamıyla de
mokratikleşmiş oluruz.MHP Genel Kongresi
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İRTİCA HORTUMCULARI

SALİH BAYKARA

G azeteler haberi son derece 
rutin ve olağan bir gelişme- 
nin notlan şeklinde verdi: 

“Mart ayı MGK toplantısında irtica
ilin önlenmesi amacıyla yürütülen 
çalışmaların son durumu ele alındı.” 
İrtica adlı, herkesin kabul ettiği bir 
düşman varlığı sözkonusuydu, tanım 
ve kapsamına, boyu posu ve ebadına 
dair hiçbir kuşku yoktu ve devleti
miz en yüksek ve en yücelerdeki or
ganlarıyla bu tehdite karşı canla baş
la mücadele veriyordu, halkımız 
müsterih olmalıydı.

Büyük Birader Seni 
Hala İzliyor

Tıpkı yirminci yüzyılın ilk yarısında 
Avrupalı insana kan ağlatan totali
ter rejimlerde olduğu gibi: İtalya’da 
Faşistler, Almanya’da Naziler, Sov- 
yetlerde Stalinistler muğlak tanım
lamalarla her an herkesi içerebilecek 
şekilde formüle ettikleri “rejim düş
manları” kavramı sayesinde, kitleler 
nezdinde sonu gelmez devleti kurtar
ma operasyonlarının kahramanları 
görüntüsü vermeye çalıştılar. Staliıı 
rejimini tehdit eden “halk düşman
ları”, aslında “halktan düşmanlar”dı. 
Ülkenin doğal ve insan kaynakları
nın, totaliter elitlerin keyfi tasarru

funa amade kılmışı bütün bu gürültü 
patırtı içinde hiç dikkat çekmeden 
yaşanan bir süreç oldu.

Mart ayı MGK toplantısı, Şubat 
ekonomik krizinin bütün boyutlarıy
la ortaya çıkmaya, yoksul kitleler 
üzerinde etkisini hissettirmeye ve bi
reysel/toplu protesto eylemlerine yo- 
laçmaya başladığı bir dönemde ger
çekleştirildi. Halk krizi (daha doğru
su müsebbiblerini) sokaklara dökü
lerek protesto ederken, MGK’da İr
tica ile Mücadele Stratejisi adı altın
da yeni tedbirler tartışılıyordu. 
Kur’an Kurslarının izlenmesi, bası
nın denetimi için Adana, Bursa, Di
yarbakır, Malatya ve Samsun’da ye
ni basın savcılığının kurulması, eko
nomik durumu zayıf öğrencilere ba
rınma ve kurs imkanı sağlayan der
neklerin izlenmesi, Yimpaş, Jet-Pa, 
Kombassan, Faysal Finans başta ol
mak üzere belli şirket ve vakıfların 
incelenmesi, doçent ve yardımcı do
çent atamalarının YÖK’e bırakılma
sı, 2000-2001 öğretim yılı din kültü
rü dersi öğretim programının ta
mamlanması, “türbanın siyasal İs
lam’ın simgesi olarak kullanılması
nın önlenmesi”, Vakıflar Genel Mü- 
dürlüğune 19 yeni müfettişin atan
ması, TCK .312. Maddesinin kaldı
rılmaması ve değiştirilmemesi, “irti

cacı gazetelere” resmi ilan verilme
mesi devletin güvenliği açısından 
önemli bulunan hususlar olarak top
lantı gündeminde yer aldı.

Küçük Olsun Benim 
Hoıtumladığım Olsun

Türk Sanayicileri ve İşadamları Der
neği (TÜSİAD)’nin Nisan ayındaki 
Olağanüstü Yüksek İstişare Konseyi 
Toplantısı çelişkilerle dolu raporuy
la irtica günlüğüne girdi. “Türki
ye’de siyasi reformlar, insan hakları 
ve hukuk devleti alanlarında 1997- 
2001 yılları arasındaki gelişmeler” 
başlıklı raporda Avrupa Birliği süre
ci için önemli sayılan ölüm cezası
nın kaldırılması, 12 Eylül dönemi iş
lemlerine yargı yolunun açılması ve 
hatta MGK’nın sorgulanması gibi 
hususlara yer verilirken, söz İslamcı 
kesimlere gelince tavır birdenbire 
değişiyordu. Adeta Dr. Jeykll gidip 
Mr. Hyde geliyordu. Raporun bir 
kısmına hakim özgürlükçü söylem 
ile laikçi despotizmi bağdaştırabil
mek içinse, taleplerin arasına akla 
ziyan akıl yürütmeler serpiştirilmişti. 
Mesela öncelikli talepler listesinin
2. Maddesine göre düşünce açıkla
maları suç olmaktan çıkarılmalıydı, 
ama 312. Madde de kaldırılmama- 
lıydı. Hatta “din istismarına ilişkin 
yaptırımın (163. md.) yeniden ko
nulması” elverirdi. Hele hele “dü
şünce özgürlüğü sadece hukuki bir 
sorunsal değildir; bunun eğitsel-fel- 
sefi boyutları da vardır. Bu bağlamda 
İmam Hatip Liselerine (...) kız öğ
renci alınmaması, özgür düşünce 
alışkanlığının oluşması bakımından 
zorunlu bir değişiklik sayılmalı
dır”!... TÜSİAD patronları şunu de
mek istemişti: Düşünce Özgürlüğü 
“BİZİM GİBİ DÜŞÜNME ÖZ- 
GÜRLÜGÜ”dür. Bu da ancak okul
lar kapatılarak, kız öğrenciler okul
dan uzaklaştırılarak gerçekleştirile
bilir!

TÜ SİA D ’ın irtica günlüğünde 
yerini alışını belki de ekonomik kriz 
ve soygun düzenine ilişkin tartışma
lar bağlamında ele almalı. Türkiye 
Cumhuriyeti devletinin iç ve dış 
borç stoğunun Refahyol hükümeti
nin 28 Şubat ‘97 sürecinde istifayaTÜSİAD Patronları
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mecbur bırakılmasının ardından 
katlanarak büyümesi, dönemin baş- 
bakanı Necmettin Erbakan’ın “ran
tiye kesimi”nden yana şikayetini 
haklı kılacak istatistiklerin oluşması, 
bu bakımdan anlamlı. Refahyol İkti
darında 28 milyar 632 milyon dolar 
olan iç borç miktarı, sonraki hükü
metler döneminde hızla katlanarak 
2000’de 54 milyar dolara ulaştı. İç 
borç faizlerinin vergi gelirlerine ora
nı 1996’da %67, 1997’de Refahyol 
döneminde düşerek %47 şeklinde 
gerçekleşirken 2000’de %78’e tır
mandı. Devlete yüksek faizle para 
vererek repodan büyük kazançlar el
de eden sözde “işadamlarının çoğu
nun TÜSİAD üyesi olması ilginç 
değil mi? 19 Şubat krizinden birkaç 
gün önı~e devlet bankalarından dü
şük faizle TL. kredisi alanlar, sonra 
bunu dolara çevirerek iki defa kâr 
yapanlar arasında kimler vardı aca
ba? 28 Şubat’m irticayla mücadele 
kahramanlarından Çevik Bir Paşa 
ve dalıa pekçoklarınm uyarılarak 
kriz öncesinde TL. hesabını dolara 
çevirmesi gazete manşetlerine yansı
dı. Yine aynı dönemde laiklik nara
ları atan basın karteli patronlarının 
“nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıy
la kiminin hapiste kiminin her an 
bir operasyon korkusuyla panikte ol
ması manidar değil mi?

Hukuk Ama \ lı k lııım n L ır—

Tabii, anakronizme saplanmış bu tu
haf ülkede “irtica”yla mücadelenin 
“laytmotif’i başörtüsüydü. Başbakan 
Bülent Ecevit, kendisine rakip adayı 
Sema Pişkinsüt un bir güzel susturul

duğu, linç edilmekten son anda kur
tulduğu DSP Kongresi’nda “türban 
sorununu hallettiklerini” deklare et
se de, başörtüsünün devletin zirvele
rinde başlıca gündemi oluşturduğu, 
bir saplantı, bir fikr-i sabit haline 
geldiği gözlerden kaçmadı. Hukukun 
bekçisi olarak alkışlanan, ancak Şu
bat krizinden sonra Şeker Yasası da 
dahil tartışmalı her düzenlemeyi 
onaylayarak adeta sessizliğe bürünen 
Cumhurbaşkanı Sezer, başörtüsü so
runu için kendisine gelen milletve
killerini hem cumhurun başkanı, 
hem de hukukçu kimliğine uygun 
düşmeyen bir tarzda karşıladı. Ta
nımlanmamış bir laiklik ilkesinin 
din ve vicdan özgürlüğünü, eğitim- 
öğretim özgürlüğünü kısıtlayabilece
ğim, üstelik kendisinin öğrencilik 
yıllarında başörtülü öğrencilerin bu
lunmadığını belirterek “hukuk ama 
müslümanlar hariç” nakaratını tek
rarlayan koroya dahil oldu. Hayatta 
değişmeyen tek şeyin değişim oldu
ğu, Martin Luther’den önce Protes
tanlığın, sanayileşmeden önce işçi 
hareketlerinin... varolmadığını 
unutmuş göründü; sıradan, basit ve 
ucuz argümanlarla laikçi güruhtan 
büyük alkış topladı. Kapalı toplum 
projesinin kime hizmet ettiğini sor
gulamadı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı 
Mustafa Bumin, Mah- 

keme’nin 39. Kuru
luş yıldönümünde 
yaptığı konuşmayla, 

aynı minval üze
re mantık zor- 
l a m a l a r ı n a  
başvurmakta 
bir beis gör
medi. Demok

ratikleşme yö
nünde atılması 

gereken adım
lardan tatlı tatlı 
bahsederken, 
sözü, bir yolunu 
bulup başörtü
süne getirdi. 
Ve kaşlarını 
çatıp, hukuk

çu kimliği
ni bir ya-

Cumhurbaşkanı A. Necdet Sezer

rakarak, belki de geceleri uykusuz bı
rakan büyük kaygı ve endişesini dile 
getirdi: “Dinsel nedenlerle başörtüsü 
ve türbanla boyun ve saçların örtül
mesine... serbestlik tanınması bir tür 
yönlendirme ve bir anlamda zorla
madır. Kişileri şu ya da bu yönde 
başlarını örtmeye zorlamak, ayrı ve 
hatta aynı dinden olanlar arasında 
bi|e ayrılıklar yaratacaktır. Bu duru
mun ise laiklik ilkesine aykırı düşe
ceği kuşkusuzdur.” Bu sözlerden Baş
kan’m hangi mantıksal düzlemde 
akıl yürüttüğünü anlamak mümkün 
mü? Kim, kimi başörtüsüne zorluyor? 
Serbesti tanımak, insanları özgür 
kılmak ne tür bir zorlamadır?

Ktlık-kıyafet özgürlüğüyle bağ
daşmayan şey, hangi Batı ülkesinde 
tatbik edilen hangi laikliktir? Anla
şıldığı kadarıyla hukukçu minareye 
kılıf bulmakta bir hayli zorlandı.

İrtica günlüğüne bakılırsa ülkeyi 
bölmek istediği söylenen dış güçler
den önce Türkiye’de kendi halkını 
düşman ilan eden, küstüren ve 
kamplara ayırmaya çalışan sözde hu
kukçu, yönetici, siyasetçi... elitler, 
bunu kendi elleriyle başarmak üzere
ler. Devletin en yüksek makamların
dan kolluk güçlerine kadar mevcut 
hakim iradeden daha uygun bir vası
ta olabilir mi ülkeyi zayıf düşürmek 
için? Kendi halkıyla kavgalı hangi 
devlet güçlü ve payidar kalabilmiş
tir?

Dün Avrupa’yı kuşkuyla karşılar
ken bugün kurtarıcı olarak görmeye 
başlayan müslümanlar ise şunu ha
tırdan çıkarmamalıdırlar ki, dünya
nın batısında cennet yok, bunalım, 
çöküş ve arayış içinde hasta bir me
deniyet var. Tarih boyu müminler 
zorbalığın akla gelmeyecek biçimle
riyle karşılaştı. Kur’an, zorda kalınca 
tavrından taviz vermeyen kahra
manların ısrarlı ve kararlı mücadele
sini övgüyle aktarıyor bize. Ve Al
lah’ta başka yardımcıları olmadığı
m/olamayacağını hatırlatıyor. Mü
minler kendilerini mümin yapan şe
yi yitirdiklerinde geriye kalan, neyin 
mücadelesidir? Başarı, kendi kimli
ğimizle varolabilmektedir.
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AB-RUSYA-İRAN 
GERİLİM HATTI

İBRAHİM KARAGÜL

Muhammed Tokcan ve ar
kadaşlarının Smssotei’deki 
eyleminin Avrupa Birli- 

ği’nin genişlemesinden Türk-Rus 
ilişkilerine, Avrupa-Rusya ve İran’ın 
Paris’ten Moskova’ya, Ka/îcasiar’dan 
Basra Körfezi’ne ve Afganistan’a ka
dar Türk dış politikasını çok yakın
dan ilgilendiren alanlar üzerinde ha
kimiyet kurmalarından Kuzey Irak’a 
hatta Kıbrıs sorununa kadar uluslara
rası ilişkilerde pekçok gelişmeyi göz
ler önüne serdiğini söylemek ilk ba
kışta oldukça şaşırtıcı olacaktır. 
Ama ben bu iddianın hiç de abartılı 
olmayacağını düşünüyorum. İsterse
niz Türk turizmini baltaladıkları için 
hain ilan edilen Muhammed Tok- 
can ve arkadaşlarının eylemlerinden 
hareketle, yukarıda sözünü ettiğimiz 
alanlarda bir tur atalım. O zaman 
asıl suçlanması gerekenlerin kimler 
olduğunu Türkiye’ye en büyük kaybı 
kimlerin yaşattığını, bugüne kadar 
uygulanan sefil politikalar yüzünden 
ülkeyi ekonomik, siyasi ve sosyal 
alanlarda tam anlamıyla bir çıkmaza 
sürükleyenlerin dış politikada ne ha
zin bir miras bıraktıklarına bir göz

atalım.
Swissotel eylemine Rusya’nın 

gösterdiği sert ve abartılı tavır, Türki
ye’ye nota vermesi, Rusya Dışişleri 
Bakanlığı’mn ardı ardına sert açıkla
malar yapması ve Türkiye’yi ikili an
laşmalarda yer alan taahhütlere bağ
lı kalmamakla suçlaması üzerinde 
dikkatlice durulması gereken bir ko
nu. Türkiye’nin olayın üstünü örtme 
çabalarına ve Moskova’yı teskin et
meye yönelik girişimlerine rağmen 
Rusya yönetimi neden ilişkileri ger
meyi amaçlayan bu tür çıkışlarını 
sürdürdü.

Çeçenlerin Satışıyla 
Başlayan çözülme

Eylemden hemen sonra Rusya Dışiş
leri Bakanlığı, Türkiye’ye önceki 
yıllarda Başbakan Bülent Ecevit’in 
Moskova ziyareti sırasında zamanın 
Rusya Başbakanı Vladimir Putin’le 
imzaladığı Terörle Mücadele Anlaş- 
ması’nı hatırlattı. “Terörle Mücade
lede İşbirliği Ortak Deklarasyonu” adı
nı taşıyan bu utanç belgesi, Türki
ye’de Çeçenistan davasına verilen 
her desteğin suç sayılmasını ve ko
vuşturulmasını içeriyor. Ancak an
laşmanın en önemli sonucu Türki
ye’nin Çeçen mücahitleri resmen 
“terörist” olarak nitelemesi oldu.

1.5 sayfalık anlaşmanın en 
önemli maddesi şöyle: “Teröristlere, 
sığınma hakkı veya üslenme, eğitim 
kampları kurma, silah ve askeri mü
himmat nakletme, para toplama, teda
vi, dinlenme, örgütlenme ve propagan
da faaliyetlerinde bulunma dahil, hiçbir 
yerde terörist amaçlar için yabancı bir 
ülke topraklarını kullanma olanağı ve
rilmemelidir.” Bu anlaşma Türkiye’yi 
sadece Çeçenistan’ın bulunduğu 
Kuzey Kafkaslar’dan silmekle kalma

dı, Ankara’nın Rusya’ya yönelik po
litikaları Türkiye’yi hem Kafkas
lar’dan sildi, hem de Orta Asya ile 
ilişkilerini kopardı.

Türkiye’yi ısrarla bu anlaşmaya 
sadık kalması için uyaran Moskova, 
iki ülke arasındaki ilişkilerde gergin
lik yaşanacağına dair tehditler yap
mayı da ihmal etmedi. Peki Rusya’yı 
bu denli sert tavırlara yönelten et
ken gerçekten Swissotel eylemi miy
di? Kesinlikle hayır...

Avrupa’nın Riiyük Çıkışı

Boris Yeltsin iktidarının son günle
rine kadar Türkiye paranoyası ile ya
şayan, Kafkaslar ve Orta Asya’da 
ABD ve Türkiye’nin etkinlik kur
ması karşısında aciz kaldığını kabul
lenen, Güney Kafkaslar’dalci iddi
alarından hemen hemen vazgeçen 
Rusya, son birkaç yılda, Vladimir Pu- 
tin’in iktidara gelmesinden sonra bu 
yılgınlığını üzerinden atıp Türki
ye’ye karşı ardı ardına saldırılara 
geçti. Peki bu çıkışın ardında sadece 
Rusya’nın kendini toparlaması mı 
yatıyor? Hayır... Çıkışın ardında Av
rupa Birliği var. AB’nin daha doğru
su Almanya ve Fransa’nın Paris’ten 
Moskova’ya, Kafkaslar’a, Tahran’a 
ve Basra Körfezi’ne kadar uzanan 
projeleri var... Ankara’nın Mavi 
Akım projesi başta olmak üzere, 
enerji alanında tamamen Rusya’ya 
bağımlı hale gelmesi, Moskova ile 
yaptığı güvenlik eksenli anlaşmalar, 
Orta Asya’da demokratik ve Islami 
muhalefetin ezilmesinde Rusya ile işbir
liği yapması, Türkiye’nin bu bölge
lerdeki çıkarlarına ağır bir darbe vu
rarak bu projeye yardım etti. Anlaş
maların hepsi, Rusya’nın bölgesel gü
cünü pekiştirdi. Anlcara’nın rolünü za
yıflattı. Ankara’daki güçlü Rus Lobisi 
ve Rusya’da ekonomik yatırımları 
olan sermaye çevreleri, yatırımlarını 
garantiye alma aşkına Türkiye’yi 
korkunç bir çıkmazın içine sürükle
diler. Bunlar Rusya’nın Türkiye’yi 
her alanda vurmasına imkan tanı
yan, ancak Türkiye’nin basiretsizli
ğinden kaynaklanan gelişmeler. An
cak olayın daha vahim bir boyutu var 
ki, asıl tartışılması gereken de bu.
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AB-Rusya-İran Gerilim Hat

Türkiye AB üyeliği için çaba harca- 
yadursun AB ile Rusya ve İran arasın
da Paris’ten Moskova’ya, Kafkas- 
lar'dan Basra Körfezi’ne kadar çok cid
di bir dayanışma hattı oluşturuluyor. 
Bu stratejik hat ABD’-nin küresel 
hegemonyasına karşı yalcın zamanda 
ciddi bir gerilim hattına dönüşecek 
içeriğe sahip. ABD’-nin Avrupa üze
rindeki koruyucu kalkanından ra
hatsızlıklarını artık açıkça ortaya lco- 
yabilen Avrupa Birliği’nin iki motor 
gücü Almanya ve Fransa, Rusya ile 
hem ekonomik, hem de siyasi alan
da derin bir ortaklığın temellerini 
hızla atıyor. Avrupa’nın enerji ihti
yaçlarını karşılamak için Rusya’nın 
kaynaklarına uzun vadeli yatırımlar 
yapan bu iki ülke, George Bush yöne
timinin enerji projelerini Ortadoğu 
üzerinde yoğunlaştırmasından da 
güç alarak, Hazar enerji kaynakları 
ve bu kaynakları dünya pazarlarına 
ulaştıracak güzergahlar konusunda 
da Rusya ile birlikte hareket ediyor. 
Almanya, Rusya’nın başta petrol şir
keti Gazprom’a ortaklığı olmak üze
re dev Rus yatırımları üzerinde söz 
sahibi olurken, Fransa Rus askeri 
teknolojisine yakın ilgi gösteriyor.

Putin’in Avrupacı karakterinin 
de etkisiyle Almanya ve Fransa, Av
rasya projelerinde Rusya ile her 
alanda siyasi işbirliğinin köklü te
mellerini atıyor. İki ülke ABD’nin 
küresel hakimiyetine, tek kutuplu dün
ya sistemine Icarşı çıkışın liderliğini ya
pıyor. Rusya’nın İran’la hem enerji 
alanında hem de askeri teknolojide 
ortak çalışmaları ve tarihi Rus-İran 
geleneksel ittifakı AB-Rusya daya
nışmasına eklendiğinde, Almanya 
ve Fransa’nın kollarının . Mosko
va’dan Tahran’a oradan da Basra 
Körfezi’ne kadar uzandığı açıkça gö
rülür. Bu bir Avrupa projesidir. Bu 
kadar da değil... Irak’a uygulanan 
ABD ambargosuna şiddetle karşı çı
kan ve ambargoyu fiilen işlevsiz hale 
getiren Avrupa ve Rusya, Irak ve Su
riye arasında da güçlü bir yakınlaşma
nın temellerini atıyor. Suriye Dışişleri 
Bakanı Faruk el-Şara ve Irak Devlet 
Başkanı Birinci Yardımcısı Tarık 
A ^ ’in son Moskova ziyaretleri bu

açıdan çok önemli. Devam edelim: 
İran Körfez ve Arap ülkeleri ile ara
sındaki düşmanca ilişkileri son bir
kaç yıldır ortadan kaldırdı. Bölge ül
kelerini İran’a yaklaşmaları her ne 
kadar Saddam Hüseyin tehdidine 
bağlanıyorsa da, ABD’nin Irak’a 
baskılarının artacağı önümüzdeki 
aylarda İran-Irak ilişkilerinde soğuk
luğun da bir ölçüde giderilmesi muh
temel.

İran Cumhurbaşkanı Muhammed 
Hatemi’nin Rusya ziyareti sırasında 
Moskova’dan gelen Hazar Denizinin 
altından hiç bir boru hattının geçişine 
izin verilmeyecektir” açıklaması An
kara için ciddi bir uyarıydı ve Türki
ye’nin Orta Asya kapısının kapandığı
na işaret ediyordu. Buna göre artık ne 
Kazak petrolü, ne de Türkmen Gazı 
Hazar’dan geçip Türkiye topraklarına 
gelebileyecektir. Böylece Türkiye pet
rol ve doğalgaz ihtiyacını karşılamak 
için Rusya ve İran’a bağımlı olacak
tır. Bizler Kazak petrolünün de Ba- 
kü-Ceyhan’a bağlanmasını düşünür
ken, Ruslar, Tengiz-Novorossisk 
hattını faaliyete geçirdiler bile. Üs
telik bu hattın petrolleri İstanbul ve 
Çanakkale boğazlarından geçecek. 
Türkmenistan Devlet Başkanı Sa- 
parmurat T ürkmenbaşı’nın Türki
ye’ye yönelik sitemlerine kulak tıkayan 
Ankara, Hatemi Moskova’da iken 
Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar 
Aliyev’i ağırlıyordu. Çünkü Rusya- 
İran petrol diplomasisi bir taraftan Ka
zakistan ve Türkmenistan’ı kendilerine

bağımlı hale getirirken ve bu ülkelerin 
Türkiye ile bağlarını koparırken diğer 
taraftan Azerbaycan'ı tehdit etmeye 
başlamıştı.

İran şirketleri, işgal altındaki Ka- 
rabağ topraklarında Ermenistan ile 
büyük yatırımların temelini atmaya 
hazırlanıyordu. Rusya ve İran, Gü
ney Kafkaslar’da Ermenistan üzerin
den hem Azerbaycan’ı hem de Tür
kiye’nin yalcın işbirliği içinde olduğu 
Gürcistan’ı baskı altına almışlardı. 
İran ve Rusya, Hazar Denizi’nin sta
tüsü konusunda da diğer üç kıyıdaş 
ülkeye boyun eğdirecek bir formül 
üzerinde anlaştı.

Rusya’nın Avrupa enerji ihtiya
cını giderme konusunda tekelleşme
ye doğru gitmesi, Mavi A/am’la Tür
kiye’yi kendine bağımlı hale getir
mesinden sonra İran, Bakü-Ceyhan’a 
alternatif ve oldukça cazip alterna
tifler sunmakla kalmadı, Hazar pet
rolünü ve bölge doğalgazını Pakistan 
ve Hindistan’a kadar ulaştıracak bo
ru hatları projesiyle de ciddi bir atı
lım yapmaya başladı. Mavi Akım gibi, 
ekonomik olmaktan ziyade ileriye dö
nük olarak Rusya’nın stratejik çıkarla
rına hizmet edecek dev bir proje hızla 
ilerlerken, Azeri ve Türkmen gazının 
geleceğinin ne olacağını kimse bilmiyor. 
Yani, Türkiye’nin enerji ihtiyacı 
doğrudan Rusya’ya ve İran’a endeks
li. Yani yıllardır sözü edilen “enerji 
kavşağı” Türkiye değil İran oldu. Ece- 
vit’in Moskova’da Putin’le imzaladı
ğı Terör Anlaşmasının sonuçları ba
kın nerelere uzandı. Türkiye’ye 
PKK’nın Rus topraklarındaki faali
yetlerini engelleme amaçlı olduğu 
şeklinde yutturulan ve Ankara’daki

Ümran-mayıs’2001 13



Rus lobisinin eseri olan bu anlaşma, 
Türkiye’nin yenilgiye attığı ilk imza 
oldu.

Ahmed Şah Mesud, 
Strasburg’a neden gitti?

Peki bundan sonra ne oldu? Avrupa 
ve Rusya, Azeri-Ermeni sorununa el 
attı. Karabağ sorununun çözümünde 
Türkiye hiçe sayılır oldu. Fransa 
Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, Ali- 
yev’i ve Ermenistan Devlet Başkanı 
Robert Koçaryan ı iki kez Paris’e ça
ğırdı. Karabağ sorununun çözümü 
için Aliyev’e yoğun baskı uyguladı.

ABD ile Çin arasında Asya-Pasi- 
fik bölgesinde yaşanan hakimiyet sa
vaşının casus uçak kriziyle tırmandı
ğı günlerde Avrupa Kafkaslar’daki 
enerji güzergahları ve Orta Asya’nın 
geleceği için hayati konuma sahip 
Afganistan’a yöneldi. AB, Rusya ve 
İran, Taliban’ı devirmek için giri
şimlere başladı. Yani ABD’ye karşı 
oluşan “yeni gerilim hattı”nm  kapsa
ma alanı daha da genişledi.

ABD’nin Pakistan’la birlikte ön
ce destekleyip Afganistan’da hakim 
kıldığı, Afganistan üzerinden Hint 
Okyanusuna indirilmesi planlanan 
boru hatları projesinin iptal edilme
sinden sonra tecrid edip düşman ilan 
ettiği Taliban’a karşı savaşan Ah
med Şah Mesud, Afganistan Devlet 
Başkanı. Yardımcısı sıfatıyla AB ta
rafından Strasburg’a davet edildi ve 
en üst düzeyde ilgi gördü. Görüşme
lerin ardından hem Mesud, hem de 
AB temsilcileri Taliban’a karşı açık
lamalar yayınladılar. Rusya ve 
İran’ın Taliban’a karşı düşmanca ta
vırları zaten ortada. Bütün bunlar 
olurken, Türkiye dış politikada derin 
bir sessizlik içinde, içerde irtica yasaları 
ile uğraşıyordu. Ruslar, Kazak petrol
lerini Boğazlar’a yönlendirilirken 
Türkiye tarihinin en derin ekono
mik krizine doğru sürükleniyordu. 
MGK bırakın ekonomik krizi, irticai 
tehlikelere dikkat çekmeye devam 
ediyordu. Türkiye, A B’ye tam üyelik 
yolunda kendi Ulusal Programı’nı 
Brüksel’e sunarken, Avrupa Türki
ye’nin kuzeyinden doğusuna, oradan 
da Irak’a, yani güneyine kadar etkinlik

alanını oluşturmuştu bile Ankara eko
nomik krizden kurtulmak için ABD ve 
AB nezdinde kredi ararken A B , Rusya 
ve İran’la birlikte, 2. Dünya Sava
şından bu yana en ciddi yayılmasını 
gerçekleştiriyor.

Çok yakında Kıbrıs sorunu tüm 
karmaşıklığı ile yeniden Türkiye’nin 
önüne konulacak. Krizden kurtul
mak için verilecek kredilerin yansı
maları Kıbrıs’ta da kendini göstere
cek. Kıbrıs sorununun çözümünün 
AB’nin inisiyatifine terk edildiğini 
herkes biliyor.

Taliban imajı Yumuşayacak

Yeni ABD yönetiminin Orta Asya, 
Rusya ve Kafkaslar’a ilişkin politika
ları henüz netleşmedi. Öyle görünü
yor ki, İran, Irak ve Suriye ile Orta
doğu’da at koşturan AB ve Rusya, 
Orta Asya, Kafkaslar ve Hazar ener-

A B  ile R usya ve Iran  ara- 

sm d a P a r is ’te n  M o s k o  

v a ’ya, K afk aslar’dan B a s

ra K örfezi’n e  kadar ço k  

ciddi b ir dayanışm a h a ttı 

oluşturuluyor.

ji kaynakları konusunda ABD ile 
çok ciddi bir şekilde diplomasi savaşı
na girecek. Washington’un Ortadoğu 
petrolleri üzerindeki denetimini sağ
lamlaştırmak, yeni bir Saddam mace
rası ile bölgeyi tehlikeye atmamak 
için Ortadoğu’daki Körfez İttifakı’nı 
kurma gayretlerinin yanında Hazar 
enerji kaynaklarına yönelik yeni bir 
çıkış yapması bekleniyor. Bill Clin
ton yönetiminin Ortadoğu Asya po
litikalarının iflasından sonra Avru
pa’nın bu bölgelere yayılmasından 
ve Rusya ile stratejik projelere giriş
mesinden oldukça rahatsız olan 
Washington, Fransa’dan hemen 
sonra Aliyev ve Koçaryan’ı ABD’ye 
davet etti. Bush yönetimi, bizzat Dı
şişleri Bakanı Colin Powell deneti
minde taraflara ciddi baskılar yaptı.

Hatta toprak değişimini içeren öneriler 
sundu ve bu yaz Karabağ sorununun 
çözüleceğini açıkladı.

Eğer AB ve Rusya’nın bölgedeki 
ağırlığı daha da artar, bu güçler T di
banı devirir veya Mesud’a askeri ve si
yasi destek vererek Afganistan’daki iç 
savaşı yeniden tırmandırırlarsa, 
ABD’nin Taliban’a yönelik tavrı deği
şebilir. Halen Afganistan’a ambargo 
uygulayan ve dünyadan tecrit eden 
ABD, Hazar enerji savaşındaki savaş 
kızıştığında eski projeleri tekrar ha
yata geçirebilir ve ilk dönemde oldu
ğu gibi, Taliban’a destek verebilir. 
Türkiye ve dünya medyasındaki kor
kunç Taliban’ın imajı, kötü İslam ima
jı da bir an da değişebilir.

Bir Rüyanın Bitişi

Ekonomik kriz içinde kıvranan Tür
kiye’nin kafasını kaldırıp etrafındaki bu 
hareketli gelişmelere bakacak hali bile 
yok. Oysa Kafkaslar, Orta Asya, Or
tadoğu ve Afganistan Türkiye’nin 
hayati çıkar alanları.

Önümüzdeki dönemde AB, Rus
ya ve İran’ın Avrupa’dan Kafkas- 
lar’a, oradan da Basra Körfezi’ne uza
manın manevralarıyla yeni ABD yö
netiminin Ortadoğu ve Asya’ya yö
nelik heyecanlı çıkışı arasındaki et
kinlik mücadelesini izleyeceğiz. 
Özellikle Azeri-Ermeni sorunu ve 
Kafkaslar, Irak ve Körfez, Afganistan 
bir de Kıbns sorunu dikkatle takip edil
mesi gereken konuları oluşturuyor. 
Avrupa Birliği’ni ve Türkiye’nin 
AB’ye tam üyelik sürecini bir de bu 
açılardan ele almak gerekiyor.

İstanbul Çırağan Sarayı’nda ya
pılan Türkçe Konuşan Ülkeler Zirvesi 
için Türkiye’ye gelen Türk cumhuri
yetlerinin liderleri, yanlarında bu 
endişelerle birlikte geldiler. Türk- 
menbaşı, daha önce yaptığı gibi, yi
ne Türkiye’ye sert eleştiriler yöneltti 
ve Mavi Akım projesine imza atanla
rı hain olarak niteledi. Oysa Anka
ra’nın onların endişelerini giderecek 
ne bir projesi ne de proje ortaya ko
yacak beceri ve isteği var. Adriya
tik’ten Çin Seddi’ne uzanan rüya so
na ermek üzere. ■
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AĞLAMASINI BİLMEYEN 
BİR MİLLETİN SESSİZ ÇIĞLIĞI

FEHlM TAŞTEKlN

B ir milletin topyekün imhası- 
na tanık oluyoruz ama kimse
nin kılı kıpırdamıyor. Hal 

böyle olunca ölümler ve işkenceler 
ne zaman yürek sızlatır diye sorası
mız geliyor. Katliamlara duyarsız 
kalmak nasıl bir hafifliktir ki, yakla
şık bir yıldan beri her gün aksatma
dan medyaya ilettiğimiz “Toplu me
zarda 50 kişi”, “Sivillerin üzerine 
bomba yağdı, “2300 çocuk mayın 
kurbanı” tarzında yüzlerce haber gö- 
zardı edilerek çöpe atılıyor. Hatta ki
mi “İslamcı” gazeteler, Ajans Kaf
kas’ın yayımlanması için gönderdiği 
haberlerden bile rahatsız oluyor.

Bazı Çeçen savaşçıların Rusların 
ağır tahrikleri altında yaptıkları yan
lışlıklar, bir milletin yokedilişine 
sessiz kalmayı mazur göstermeye ye
tebilir mi dersiniz. Şimdi görelim ye
tip yetmeyeceğini:

300 yıldır Ruslara karşı bağımsız
lık mücadelesi veren Çeçenistan, 
geçen yüzyılın ilk çeyreğinde SSCB 
içine zorla dahil edildi. Ancak dire
nişin simgeleri haline gelen Abrelc- 
lerin dağlardaki özgürlük kavgası on
larca yıl sürdü. Hatta 1970’İİ yıllara 
kadar dağlarda Abrek varlığından 
bahsediliyor. Yani Çeçenistan mese
lesi 1994-1996 veya 1999-2001 sa
vaşından ibaret değil. Hiçbir Çeçen 
“savaş ne zaman başladı” sorusuna 
karşılık “1994 ya da 1999” demez. 
Zihinlerin derinliklerinde İmam 
Mansur, İmam Şamil, İmam Ham- 
zat, Muhammed Emin ve Cahar Du- 
dayev vardır. Bu tarihi miras dikkate 
alınmadan Çeçenleri yargılamak ol
dukça güç.

Rusya dağılınca SSCB’yi tesis 
eden anayasa ortadan kalkmış ve 
Çeçenistan bağımsız devlet olduğu
nu ilan etmiş; ardından 42 ülkenin 
gözlemcilerinin katıldığı ve uluslara
rası kuruluşların denetiminde seçim
ler yapılarak cumhurbaşkanı seçil
miştir.

Çeçen-İnguş Cumhuriyeti, Ba
ğımsız Devletler Topluluğunu oluş
turan Federasyon Anlaşması'nı o ta
rihte imzalamayan iki ülkeden biri
dir. Tataristan ise daha sonra birliğe 
katılma kararı almıştır. 12 Aralık 
1993’te Rusya Federasyonu’nun yeni

anayasası için yapılan oylamaya da 
bu iki cumhuriyet katılmamıştır.

Türkiye’nin resmi tavrında çok 
belirgin bir şekilde ortaya çıktığı gi
bi uluslararası arenada Çeçenistan 
Rusya’nın bir iç meselesi olarak ka
bul edilmiş ve yapılan katliamlara 
adeta vize verilmiştir. Mesela Avru
pa Konseyi’nde bu yılın başında Çe- 
çenistan meselesi nedeniyle askıya 
alınmış olan tüm hakları Rusya’ya 
iade edilerek ajan Putin onore edil
miştir. Egemen devletler Çeçenistan 
meselesinde zaten “neden bağımsız 
bir devleti işgal ettin” diyerek Rus
ya’ya işgalci güç muamelesi yapmı
yor sadece “aşırı güç kullanma” di
yorlar.

Halbuki Çeçenistan sahip oldu
ğu hukuksal argümanlarla, emperya
list Rusya’nın işgal ettiği Kafkas
ya’da değil de yeryüzünün başka bir 
coğrafyasında olsaydı kuşkusuz ba
ğımsız bir devlet muamelesi görürdü.

1994-1996 yılları arasında de
vam eden savaşın ardından 12 Mayıs 
1997’de Çeçenistan ile Rusya Fede

rasyonu eşit statüde devletler olarak 
masaya oturmuş, Aslan Mashadov 
ile Boris Yeltsin ayrı iki devletin 
başkanı olarak anlaşma imzalamış
lardır. Bu sebeple Çeçenistan, Rusya 
ile yaptığı 6 anlaşma ile uluslararası 
hukuk açısından bağımsızlığını per- 
çinlemiştir.

Türkiye Çeçenleri Sattı

Türkiye’nin resmi söylemi ise onur 
kırıcı bir durum arzediyor. DSP- 
ANAP-MHP koalisyon hükümeti 
Mavi Akım projesinde olduğu gibi 
Rusya ile girdiği ekonomik angaj
manlarına bir de imzalanan Teröre 
Karşı Ortak Güvenlik Protokollerini 
eklemiştir. Ayrıca Ecevit iki gizli ge
nelge yayınlayarak Türkiye’deki Çe
çen mültecilere karabasanlar yaşat
maktan geri durmamıştır. Sözgelimi 
bu genelgeler gereğince cebinde 
1500 doları olmayan Çeçen Atatürk 
Havalimanından gerisin geri gönde- 
rilebilmektedir. Bunlar hasta, yaralı, 
çocuk olsa bile sözkonusu uygulama
da istisna değildir. Daha iki ay önce
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Sempatik kaygılar!
Cahar Dudayev’in 14 yaşındaki oğlu 
Deny Dudayev Türkiye’ye sokulma- 
yarak Azerbaycan’a geri gönderil
miştir. Kafkas Çeçen Dayanışma 
Komitesi’nin hesaplarına el konul
muş olması da bu işin çabasıdır.

Çeçenistan’da yaşanan vahşet 
ise bütün aymazlığı ile devam ediyor, 
toplu mezarlar bir bir ortaya çıkıyor. 
Ama ne gam... Her gün onlarca in
san ölüyor, toplama kamplarında 
yaşları 14 ile 60 arasındaki gençler 
ölüm sınavından geçiyor, 500 bini 
aşkın mülteci Inguşetya, Gürcistan, 
Kaberdey-Balkar, Azerbaycan, Da
ğıstan ve Türkiye gibi yerlerde ha
yatta kalabilmenin yollarını arıyor. 
Bunların çektiği sıkıntılar saymakla 
bitmez ama işte size bir örnek: İngu- 
şetya’da yaşayan 200 bin mülteciye 
bu ayın 10’undan itibaren ekmek 
dağıtımı tamamen durduruldu. Ar
dından doğalgaz ve elektrikleri de 
kesildi.

Çeçenistan tam bir mayın ce
hennemi haline gelmiş durumda. 
Geçen yıl 3 ile 16 yaş arasında 2300 
çocuk mayınların patlamasıyla sakat 
kaldı. Ekili alanlar ise Rusların ha
vadan yağdırdığı bombalar sayesinde 
zehirle yoğruldu. Belki onlarca yıl bu 
toprakların zehiri yiyeceklerle Çe- 
çenlerin vücuduna akmaya devam 
edecek.

Hankale ve Daçni’de ortaya çı
karılan toplu mezarlardaki cesetler 
üzerinde yapılan araştırmalarda in
sanların organlarının çıkarılmış ol
duğu tespit edildi. Ruslar bu organla
rı ya satıyor ya da laboratuvarlarda 
deney malzemesi olarak kullanıyor.

Çeçenler sadece dağlarda savaş
mıyor; şehirlerde, köylerde yaşayan
larda iki de bir Rusların temizlik adı 
altında Çeçen gençleri toplayarak 
kamplara götürmelerine, evlerini ta
lan etmelerine, yargısız infazlara çe
şitli miting ve gösterilerle isyan edi
yor. Bu isyanı duyan, buna kulak ka
bartan var mı? Duymuyoruz çünkü 
Çeçenler dik yürümesini seven ve 
ağlamasını bilmeyen bir millet. Ama 
bu dramı, yürekleri sızlatan bu tablo
yu görüp de içine sindirene aşk ol
sun. ■

İşin içine silah girince kontrol 
her zaman silahı tutan elde ol
mayabiliyor. Kendi inisiyati

finle girersin işin içine ama başka
larının açtığı tünel ve kapılardan 
çıkarsın. Ne alakası var bunun 
Swissotel baskınıyla? Elbette “ey
lemi kınıyoruz” diyenler kadar 
aceleci ve panik içinde değilim. 
Ancak eylemin Çeçenlerin sessiz 
çığlığını dünyaya duyurduğuna 
inananlar kadar da iyimser olamı
yorum. Sonuç itibarıyla elimizde 
tuttuğumuz iki tarafı da keskin bir 
bıçak. Şu gerçeğin altını da çizme- 
liyim; kimsenin burnunun bile ka
namadığı “Tolccan tarzı” bu eyle
me Ruslar çok ama çok üzülmüş 
olmalılar. Şayet bir iki kişi ölseydi 
buna en çok sevinecek taraf Rusya 
olacaktı. Mesela Kremlin Suudi 
Arabistan’ın yaptığına çok müte
şekkir kaldı. Çünkü kanlı fatura 
sadece ölenler ya da öldürenlerin 
değil dünyadaki Çeçenlerin hatta 
bütün Kafkasyalıların hesabına ya
zıldı. Eylemlerin asıl sorumlusu 
Rusya’dır, Çeçenler değil. İnsanla
ra yaşama şansı bırakılmadı, bu ne
denle de bu tür tepkiler sürpriz ol
mamalı.

Eylemin tarzına ilişkin kanaat
lerimiz bir yana eylemin amacı ile 
sonuçları arasındaki ilişkiler de 
önemli. Bu tür eylemlerde amaç 
ile sonuç arasındaki ilişki her za
man doğru orantılı olmayabilir. 
Üçüncü kişilerin can güvenliğini 
riske atan, onlara maddi ve mane
vi zarar veren eylemler sonuç iti
barıyla tepki topluyor. Belki Swis- 
sotel baskınıyla Çeçen sorununa 
dikkat çekilmek istendi. Geçici bir 
süre insanlar Çeçenleri yeniden 
hatırladı. Ama unutmamak lazım 
ki Muhammed Tokcan daha çok 
hatırlanacak!

Bir kere şunu hemen soralım: 
Eylem Rusların desenformasyon 
çalışmalarıyla Çeçenlerin terörize 
edilmiş imajlarına ne tür bir katkı
da bulundu?

Sözgelimi ünlü Budist Teresa-

va’nın BM’nin 57. Oturumu yapı
lırken Çeçenler için başlattığı aç
lık grevi belki asıl amaca daha faz
la hizmet etti. Ne bileyim Green- 
peace tarzı eylemler yapılabilse 
çok mu kötü olur? Kuşkusuz bu tür 
“Yeşil” eylemler sabır ister, uzun 
vadeli planlar yapmayı gerektirir 
vs.

Üçüncü bir nokta; rehinelere 
çok iyi davranılmış olması olayın 
hafifletici bir boyutu. Ancak Tok- 
can’ları alkışlayan rehinelerin “iyi 
ki eylem yaptınız” demek için bu
nu yaptıklarını söyleyebilir miyiz?

Elbette Tokcan’m rehinelere 
yönelik bir delilik yapacağına kim
se inanmıyordu. Sorun sadece ey
lemcilerle bitse... Düşünün ki Rus
ya hesabına çalışan bir provokatör 
çıktı ve ortalığın kana bulanması
na neden oldu. Bunun sorumlusu 
kim olacak? Tokcan ve kendileri 
için eylem yapılan Çeçenler...

Tabi şunu da kaydetmeden 
geçmemeliyiz: Tersinden bakıldı
ğında, az bir ihtimal de olsa bu ey
lem “İşte gördünüz, Çeçenler san
dığınız gibi eli kanlı değilmiş” şek
linde bir etki de bırakabilir.

Ve eylemin “net” sonuçlan: 
Türk basınında ilk gün Tokcan 
konuşuldu. İkinci gün RTÜK ve 
hükümetin özel ricası üzerine ey
lem gündemden silindi. Çeçenle
rin sesini duyan oldu mu, bu ara
da?

Eylemin olduğu gün, ondan 
sonraki gün ve devam eden gün
lerde Çeçenistan’da katliamlar de
vam etti. Bunu yazan bir Allah’ın 
kulu çıktı mı? Yazanlar da Rus tez
leriyle doldurdular yazılarını. Ha
berlerdeki “Chechen terrorist”, 
“rebel” ve “bandit” gibi aşağılayıcı 
tanımlamalar terk mi edildi?

Bu arada Ankara’da siyaset 
hapşırınca grip komasına giren 
Türk ekonomisi bu sefer felaket 
tellallarını yanılttı. Yani bu kansız 
eylemle turizm sektörü tepe taklak 
gitmedi. Allah’a şükür...

—  Fehim Taştekin
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NURETTİN CANİKLİ İLE 
YOLSUZLUK VE KRİZ ÜZERİNE

Ümran: Sayın Canikli, konuşmamıza ekonomik kri
zin nedenleri ve kökenlerini kısaca gözden geçirerek 
başlayalım. Evet, sizce, Türkiye, böylesine sarsıcı, bü
yük ölçekli bir krize nasıl sürüklendi?

Nurettin Canikli: Bence Türkiye’nin böylesine bü
yük bir kriz yaşamasının iki önemli nedeni var. Birin
cisi, yabancı spekülatif sermayenin oynadığı olumsuz, 
ekonomiyi, finans sistemini tahrip edici rol. İkincisi 
de, Türkiye’de hükümetlerin izlediği sıcak para poli
tikası. İlk önce, yabancı spekülatif sermayenin rolün
den başlayalım.

Türkiye’de, son yıllarda izlenen yanlış ekonomik 
politikalar nedeniyle, Türkiye, yabancı spekülatif 
sermayenin cenneti haline geldi adeta. Ancak ya
bancı spekülatif sermayeyi çekebilmek için bedel 
ödenmesi gerekir. Onlara taahhütlerde bulunulması 
gerekiyor. Bu taahhüt örtülü bir şekilde döviz fiyatı
nın baskı altına alınarak tekrar dövize çevrileceği ta
rihte dövizin belirli fiyatı aşmayacağının garanti edil
mesi ile bunlara yüksek kar payı verilmesi şeklinde 
tezahür ediyor.

Ümran: Sistemin nasıl işlediğini kısaca özetleye
bilir misiniz?

Canikli: Evet... Sistemi kısaca şöyle özetleyebili
riz: Diyelim ki 100 milyon doları olan bir sermaye sa
hibi Türkiye’de bu parasını T L ’ye çeviriyor. Bu para 
döviz olarak Merkez Bankası’mn kasasına giriyor. 
Dolayısıyla Merkez Bankası’nın kasasındaki dövizde 
artış meydana geliyor. Dış ödemeler dengesinde, cari 
işlemlerde rahatlama sağlıyor. Dış finansman açığı
nın kısa süreli çözümünde etkili oluyor. Daha sonra 
bu, hazine bonosu satın alımında kullanılıyor. Bu şe
kilde devlete borç veriliyor. Bu şekilde de iç finans
man açığının kapatılmasında kullanılıyor. Burada 
her şey güllük, gülistanlık değil tabii. Bu geçici bir ra
hatlamadır. Bu para her an çıkabiliyor ve çıktığı za

man da bir enkaz bırakıyor. Aynen şu yaşanan krizde 
olduğu gibi. 10 milyar dolar para çıktı dışarıya. Bu 
para tekrar çıkarken dövize çevrilecek. Burada dövi
zin fiyatı yüksek olmamalı ki, onlara taahhüt edilen 
yüksek kar payı gerçekleşmiş olsun. Son üç yıllık or
talamaya baktığımızda 98’den bu yana % 32 oranın
da reel faiz ödenmiştir. Bu yolla üç yılda 30 milyar 
dolar para dışarı çıktı. Bu uluslararası faiz piyasaları
nın üç katı karlı olduğu anlamına gelir. Bunun da ül
keye yatırım anlamında, reel sektörde, istihdamda 
herhangi bir faydası yoktur. Sadece kısa süreli finans
man ihtiyacının kapatılması içindir.

Ümran: Peki, bu sıcak para politikası ekonomiyi 
nasıl tahrip etti?

Canikli: Ekonomiyi iki şekilde tahrip etti: Birinci
si yüksek faiz olması gerekir ki, yüksek reel faiz öden
sin. Bu hem içerdeki sermayenin, hem de yabancı 
spekülatif sermayenin işine yarıyor. Bankacılık sek
törü de bu getiriden faydalanıyor.

İkincisi, döviz baskı altında tutulduğu için; ki, tu
tulmak zorunda; çünkü bunun garantisi veriliyor. 
Evet, döviz baskı altında tutulduğu zaman ithalat ca
zip hale geliyor. Dolayısıyla yerli mallara göre ucuz 
hale geliyor. Bu da ithalatı teşvik ediyor. Buna mu
kabil ihracatı da baltalıyor. Bu şekilde dış ticaret 
dengesini bozuyor. İthalat artarken, ihracat artmıyor. 
2000 yılma baktığımız zaman hükümetin cari işlem
ler açığı 2.6 milyar dolar olarak ortaya konmasına 
karşılık, 2000 yılı sonunda 10 milyar dolara çıktı. Bu
nun da nedeni T L ’nin değerinin aşırı artmasıdır. Bu 
şekilde ülkenin dövize olan talebi artıyor. Döviz sto- 
ğu eriyor. Böylece ülkemizin risk faktörü artıyor. Ya
ni döviz taleplerini yerine getirememe ihtimali arttı
ğı için dövize baskı ortaya çıkıyor. Tabii bu ne kadar 
yüksek olursa, devalüasyon baskısı da o kadar büyük 
olur. Dolayısıyla tahribat da o kadar yüksek oluyor.
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Devalüasyonun kaçınıl
maz olarak ortaya çıkışı
nın nedeni budur. Cari iş
lemler açığı hedeflenenin 
çok üstünde gerçekleşince 
ve diğer nedenleri de dü
şünürseniz inanılmaz bo
yutta dövize talep meyda
na geliyor. Her an dövize 
çevrilmesi muhtemel 90 
milyar dolar para var.
Yaklaşık 45 milyar dolar 
iç borç var. 20 milyar do
lar da bankaların açık po
zisyonları var. 2001 yılın
da yönetilmesi gereken 30 
milyar dolarlık bir dış 
borç servisi söz konusudur. Bunları topladığınız za
man yaklaşık 90 milyar dolar eder. Tabii bunun dı
şında atıl durumda olan paralar da var. Tüm bunlar 
dövize talep olarak çıkabilir. Merkez Bankası’mn dö
viz rezervine baktığımız zaman 18.5 milyar dolar, ya
ni şu an net 500 milyon dolar civarında. Talep 90 
milyar dolar, rezerv 18.5 milyar dolar, risk faktörü 
çok yüksek. Bugün Türkiye’yi krize getiren faktör; iç 
borç stokunun bu kadar yüksek olması ve buna bağlı 
olarak şu ana kadar ödenen yüksek reel faiz. 2000 yı
lında toplam vergi gelirlerinin toplam faiz ödemele
rinde kullanıldı. Bu husus K. Derviş’in sözde progra
mında da çok. net bir şekilde ifade ediliyor.

Ümran: Yüksele reel faizden kimler faydalanıyo 
veya daha açık söylemek gerekirse kimler besleniyor?

Canikli: Sorunuzu şöyle cevaplayayım. Dışarıdan 
gelen spekülatif sermaye, IMF ve Dünya Bankası’nm 
kontrolünde geliyor. Öte yandan içerde ise bu konu
da bankalar büyük rol oynuyor. Örneğin, devlete en 
çok borç veren, borçlanan sektör, büyük ölçüde ban
kacılık sektörüdür. Bankalar bunların bir kısmını 
mevduat olarak topluyor, bir kısmında da kendi kay
naklarını kullanıyorlar. Toplam borç verenlerin sayı
sı 3000’ini geçmiyor. Dolayısıyla faizden faydalanan 
kesim bunlar. Bunların da büyük kesimi, büyük ser
maye kesimleri. Geçtiğimiz yıl açıklanan 500 büyük 
sanayi kuruluşunun faaliyet dışı gelirleri faiz gelirle
rinden oluşuyor. Büyük holdingler bankalar aracılı
ğıyla devlete borç veriyorlar. Buradan elde ettikleri 
k,rı, ticaretle elde etmeleri mümkün değildir. Dolayı
sıyla bu sistemden faydalananlar içerde ise bunlar. 
Ayrıca bu sistemden, siyaseti de yönlendiren kesim
ler de faydalanıyorlar. Son üç hükümetin kuruluşun
da etken olan kesim bunlardır.

Ümran: Ulusal Prog- 
ram’a gelecek olursak... 
Derviş, bu krizi çözebile
cek durumda mı? Der- 
viş’in programının başa
rılı olma şansı nedir?

Canikli: Bu progra
mın başarılı olması için 
dışardan sürekli para gel
mesi gerekir. Bu kriz bir
çok açıdan diğer krizler
den farklı. Farkı, sürekli 
hâzineye borç veren ve 
yüksek kar elde eden bir 
kesimin bu krize hazırlık
sız yakalanması. 45 kat
rilyonluk bir borç var. 

Bunlar döviz cinsinden çok ciddi zarardalar. Hükü
met böyle birşey beklemiyordu. Büyük sermaye sa
hipleri de beklemiyordu. Krizden önce alacakları 65 
milyar dolardı; şimdi 45 milyar dolara düştü. Yani 
% 50’den fazla zararları var. Şu anda devlete borç ve
renler %70 oranında bir erozyona uğramış dürümda
lar. Devalüasyon oranı daha fazla yükselirse, bunların 
zararı daha fazla olacak. İkincisi bankaların açık po
zisyonları var 15-20 milyar dolar civarında. Dövizler 
arttıkça bankalar zarara uğruyor. Dolayısıyla aniden 
müdahale edilmesi gerekiyordu.

Böylesine büyük bir kriz nedeniyle bütün güve
nirliğini yitiren ve çok iddialı bir şekilde ortaya koy
duğu program koyan ama on dört aylık bir süre zar
fında artık hayatta kalmakta zorlanan bir hükümete 
siz her şeyi kabul ettirebilirsiniz. Sadece hemen para
yı verelim sermaye kurtulsun denilecek kadar çok ba
sit değil olay. Böyle bir fırsat oluşmuşken, daha önce 
yaptırılamamış bir takım şeyleri gerçekleştirebilirsi- 
niz. K. Derviş’in dış kaynağı getirmesinde gecikme 
nedeni 15 kanundur. Bir taşla birkaç kuş vurmuş ol
maktır.

Ümran: Bir taşla birkaç kuş nasıl vurulmuş ola
cak?

Canikli: Plan şu: K. Derviş, bu yasaların çıkması
nı sağlayacak, gerekli düzenlemeler yapılacak. Daha 
sonra dış kaynak sağlanacak. Bu sermayenin kaybı 
telafi edilecek.

Ümran: Derviş’in programı gerçekten bir şey va- 
dediyor mu? Bir ekonomist olarak siz, nasıl değerlen
diriyorsunuz programı?

Canikli: Bir kere, buna program demek mümkün 
değil. Programda bir bütünlük olması gerekir. Burada 
sınırlı sayıda bir takım hedefler var. Sözde program-
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da şu var. Mevcut krizi tespit ediyor; bu doğru. Fakat 
cari işlemler açığına ilişkin herhangi bir hedef belir' 
leme yok. Dövizin durumuyla ilgili hedef yok. Faiz 
oranı ile ilgili herhangi bir belirleme yok. Bu faktör
ler olmadığı zaman buna program diyemezsiniz. Büt
çe yok, harcamalar neler olacak, belli değil. Derviş’in 
programı sistematik değil. Bütünlük yok.

Piyasaları sakinleştirmeye yönelik politik bir me
tin var karşımızda. Basma bakıyorsunuz o ilk geldi
ğindeki tepkiler yok. iyimser bir hava esiyor. Demek 
ki istedikleri oldu. Geçmişte bakın IMF ile olan an
laşmaların hepsinde bu tür bir destek vardı. Bu des
tekler hep politik destektir.

Ümran: Bu istenilen 15 yasayla ilgili neler söyle
yebiliriz?

Canikli: Burada birkaç tane ön plana çıkan dü
zenleme var. Bunlardan bir tanesi tahkim yasası, bir 
diğeri kamu bankalarının özelleştirilmesi, sektör ka
nunu, doğal gaz ile ilgili düzenleme, özelleştirmeyi 
teşvik eden düzenlemeler vesaire. Bunların içinde en 
önemlisi kamu bankalarının özelleştirilmesidir. Ke
mal Derviş ilk günden itibaren bunu ortaya koydu. 
Bu şekilde kamuoyu yumuşatıldı. Herşey kamu ban
kalarının üzerine yıkılarak kamu bankaları tekelde 
toplandı. Bu kanundan sonra da özelleştirmenin 
önünde engel kalmadı.

Merkez Bankası 1990’lı yıllardan önce hâzineye 
toplam bütçe ödeneklerinin % 15’i kadar kısa vadeli 
avans verebiliyordu. Avanstı ama bu para tekrar 
ödenmiyordu. Merkez bankası para basarak bunu 
karşılıyordu. Bu kısıtlandı, % 15’den % 3’e düşürüldü. 
Bugün % 3 ’tür. Bu şu demektir: Devletin ihtiyacı ol
duğu zaman borçlanması demektir. Çünkü böyle bir 
kaynak kurutulunca geriye gidebileceği tek bir kay' 
nak kalıyor: Bankalar.
Kamu bankaları bu dü
zenlemenin önünde en
geldi. Özellikle 1996- 
1997’de Refahyol hükü
meti bunu deldi. Kamu 
bankaları aracılığıyla 
Merkez Bankası’mn 
kaynaklarını kullandı.
Böylece mümkün oldu
ğunca borçlanmamaya 
çalıştı. Ödenen borç 
miktarı da gayri safi mil
li hasılanın bir önceki 
dönemde % 10’du. Re- 
fahyol döneminde %
7.3’e düştü. Bir sonraki

hükümette %11’e çıktı. Bu da o dönemdeki progra
mın sonucu olarak karşımıza çıkıyor.

Bankacılık sektörü bizde küçük, parçalı ve mali 
olarak zayıf yapılardan oluşuyor. Bir sokağa giriyorsu
nuz. O bölgenin ticari hacminin çok üzerinde fazla 
miktarda banka var. Bu, sektörün maliyetini artırı
yor. Aşırı rekabete yol açıyor. Özellikle batıdakilerle 
kıyaslandığı zaman onlarda az sayıda ama güçlü ban
kalar var. Dolayısıyla krizler karşısında ayakta kalma 
şansına sahipler. Bizde tam tersi sözkonusu. Dolayı
sıyla bunlar yabancı sermaye karşısında güçsüz kalı
yorlar. Bütün bankalar likidite sıkıntısı içerisindeler. 
Merkez Bankası kasıtlı diyebileceğimiz bir tavırla 
bunların likidite ihtiyacını karşılamıyor.

Şu anda kamu bankalarının açıklarının esas kay
nağı bu görev zararlarıdır. Bankalara bu açıkları ve
rilmediği zaman çok büyük fiyatlarla özel bankalar
dan sağladılar. Halbuki görev zararlarına ödenecek 
paralar bütçede var. Bunlar zamanında ödense idi, 
kamu bankaları bu kadar açıkla karşı karşıya kalma
yacaklardı. Kamu bankalarının, son üç yılda hatalı 
siyasi yönlendirmeler dolayısıyla yanlış yerde kulla
nılmasında, aktarılmasında önemli bir etkendir.

A bankası, hükümetin baskısı ile usulsüz krediler 
vermiş; bakanın, genel müdürün talimatıyla çok kay
nak böyle heba edilmiştir. Bütün bunların sanki 
planlı bir şekilde özelleştirilmesi gerekir, kanısını 
güçlendirmişler. Zamanında bunlar bütçeden öden
miş olsaydı ve bu yolsuzluklarla karşı karşıya kalma- 
salardı, bugünkü dummlara gelinmezdi. Kasıtlı dedi
ğim şey bu.

Bankaların acilen likidite ihtiyacı var. Yabancı 
sermayeden gelen tekliflere karşı durmaları mümkün 
değil. Bu şekilde birçoğu yabancı sermaye tarafından

satın alınacak. Düşü
nün yabancı sermaye 
kontrolünde bir ban
kacılık sektörü ve dev
letin sürekli kamu fi
nansmanına ihtiyacı 
var. Devlet, borçlan
maya gidecek ve gide
bileceği tek yer banka
lar; onlar da yabancıla
rın elinde. Kur politi
kaları bile kendilerine 
bağlanacak. Yabancı 
sermaye elindeki ban
kacılık sektörü milli 
hükümete borç verir
ken her tür dayatmayı
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yapabilecektir. Esas 
tehlike budur.

Umrarı: Bu, bir an- 
lamda Türkiye’nin ku
şatılması demek değil 
mi?

Canikli: Elbette ki...
Bu kuşatma, ekonomi
den günlük hayata ka
dar herşeyi kapsıyor. Bu 
da bankaların elinde, 
bankalar ise yabancı 
sermayenin. Burada 
milli hükümetten bah
setmek mümkün değil.

Ümran: Bankacılık 
sektörüne kim hakim?

Canikli: Bankacılık sistemine Yahudiler hakim
dir. Yabancı sermayenin elindedir bankalar ve Yahu
diler tarafından kontrol edilirler. Bu şekilde hükü
metlere istedikleri kararı ayırabilmektedirler. Bu 
sermaye sahiplerinin kimliklerini, somut olarak orta
ya koymak mümkün değil, genel olarak varsayımlar
dan yola çıkarak bunları söylüyorum.

Ümran: Peki, bu noktada Kemal Derviş ve getiri
liş biçimi hakkında neler düşünüyorsunuz?

Canikli: Ülke son derece büyük bir krize girmiş, 
tüm dengeler alt-üst olmuş, insanlar ne yapacakları
nı şaşırmış, işletmeler allak-bullak, bütün bankacılık 
sektörü çökmüş, bu arada bir anda birisi ortaya çıkı
yor. İnanılmaz yetkilerle ülkenin başına getiriliyor. 
Şu anda fiilen başbakanlık yapıyor. Kemal Derviş’in 
talebi dışında herhangi bir karar alınabiliyor mu? 15 
kanun dedi; Başbakan açıklama yapıyor, hepsi çıka
cak diye. Düşünebiliyor musunuz, bir iş yapacaksınız, 
bunun ekonomiyle alakası olmaması mümkün mü? 
Ekonomiden sorumlu olsa da, fiilen siyasette de baş
bakanlık yapıyor. Tüm bu yetkilerle getiriliyor. Kim 
olduğunu bilmiyoruz. Toplum tanımıyor. Bu vizyona 
sahip bir insanın gelmişinin geçmişinin toplum tara
fından bilinmesi lazım. Kökeni nedir? Geçmişte ne
ler yapmıştır? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bu insan Türki
ye’yi yönetiyor. Getirilişini demokrasi ile filan bağ
daştırmak mümkün değil zaten. Çünkü ne seçilmiş, 
ne de bir bürokrat. Kim getirdi ise çok akıllıca plan
lamış. Geldiği zaman hatırlarsanız herkes şoke oldu. 
Birçok insan karşı çıktı. Daha sonra baktık ki, za
manla destekçileri çıktı. Bugün, Derviş’in milletin 
menfaatine bir politika izlemediği çok açık bir şekil
de bellidir.

Ümran: Ülkenin çıkarlarının zedeleneceği böyle-

si bir duruma karşı çı
kacak bir hareket yok 
mu?

Canikli: Bir hareket 
var aslında. Şöyle ifade 
edeyim: Cumhurbaşka- 
n ı’nın Genel Kur
may’m başta yolsuzluk
lar olmak üzere bu tür 
tehlikelere karşı hassa
siyetleri olduğuna ben 
inanıyorum. Son yol
suzlukların ortaya çıkışı 
ve operasyonlara ba
karsanız bunun ardın
daki gücün hükümet 
olmadığı görülüyor. Bu 

insanların, uyarılarla gerekli müdahaleleri yapacak
larını düşünüyorum. Ortaya çıkabilecek siyasi, milli 
egemenliğimizi tehlikeye sokacak, bu tehlikeleri or
tadan kaldıracak zaman var. Şu anda yapılan düzen
lemelerle geriye dönüş zor. Bu zamanın çok iyi değer
lendirilmesi lazım.

Ümran: Sayın Canikli, şu anda alınması gereken 
tedbirler konusunda kısa, orta, uzun vadeli olarak ne
ler önerebilirsiniz?

Canikli: Türkiye 1998’den itibaren üretimden çok 
tüketim yaptı. Bir memur düşünün... Aylık geliri 500 
milyon fakat 800 milyon harcıyor ve sürekli artırıyor. 
Bunun 300 milyonunu borçlanarak yapıyor. Böyle 
bir finansla sistemin sürmesi mümkün değildir. Borç, 
belirli bir aşamaya ulaşınca artık borç alamazsınız. 
Borç kaynakları tükenince ne olur? Bunları 500 mil
yonluk kazancından ödeyecek. Böylelikle, refah sevi
yesi bir anda 800 milyondan 500 milyona düşmüş 
oluyor. İşte Türkiye’nin durumu bu. Özellikle 
1998’den sonra ürettiğinin çok üzerinde tüketmiştir. 
Ve bu açık da, dış borç olarak alınmıştır ve halen bu 
durum geçerlidir.

Benim, sorunuza cevap olarak önereceğim üç yol 
var:

1. Bu borçlu olan borçlarını inkar eder. Yapabili
yorsa bunu yapar.

2. Sürekli olarak devam ettirir. Yeni borçlar alır, 
eski borçları öder. Böyle bir yöntem uygular. Bu da 
çok uzun süre gitmiş. Borç bir noktaya gelince bir da
ha borç akmayabilirsiniz. Borç kaynakları kurur.

3. Para basarak bu açığı kapatmak. '
Kemal Derviş, şu an iki seçeneği yani birinci ve 

üçüncü seçenekleri yapmayacağını söyledi. Geriye 
ikinci seçenek kalıyor: Borç alarak bu sistemi sürdür
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mek. Ancak bu sistemi kesinlikle uzun süreli sürdür
me imkanı yok. Derviş 12 milyar dolar bulursa ki bu
lacak gibi gözüküyor. Bu gelen para Türkiye’yi Ekim- 
Kasım’a kadar ancak götürür. Ondan sonra tekrar 
devalüasyon baskısıyla karşı karşıya kalınacaktır. 
Alınacak borç daha fazla olursa, bu bir-iki ay daha 
uzar ama sonuç değişmez. Bunun sonucu olarak Tür
kiye sürekli güçsüz, bağımlı insanları psikolojik ola
rak, ekonomik olarak bunalımda bir ülke olarak sü
rünür.

Ümran: Peki, bu durumda somut olarak siz ne 
önerirsiniz?

Canikli: Bana göre yapılabilecek tek şey var: Mer
kez Bankası para basarak 
borçlar tasfiye edilecek.
Elbette ki, bunun yan 
etkileri olacak. Enflas
yon yükselecek, banka
ların bir kısmı batacak, 
işletmelerin bir kısmı 
batacak, döviz borcu 
olanlar sıkıntıya girecek 
ama uzun süre başkaları
nın parasıyla hayatınızı 
sürdürüyorsunuz, geliri
nizin çok üzerinde tüketiyorsunuz, bunun bedelini 
ödemeden borçlarınızı tasfiye eder misiniz! Olmaya
cak bir şey bu. Bence en gerçekçi yaklaşım para bas
maktır.

Ümran: Para basmak, biraz fazla riskli bir yöntem 
değil mi?

Canikli: Hayır değil. Kim için riskli bu, diye sor
mak lazım burada. Bu durumda, şu anda ilk defa şim
diye kadar faizle büyük gelirler elde eden, devletin 
desteğini arkasında hisseden kesimler, işte en büyük 
kayba bu para basımında bunlar uğrayacak. 45 milyar 
dolar olan alacakları 20-25 milyar dolara düşecek. 
Yani şimdiye kadar esnafa, dar gelirliye ödetilenin 
dışında, ülkenin kaymağını yiyen kesime yüklenme 
imkanı ve ihtimali ortaya çıkacak. Bu imkan kaçırıl
mamalıdır. Son derece tarihi bir imkandır. Şu anda 
ekonomide çok ciddi likidite problemi var. Türki
ye’de değiş-tokuşu sağlayacak likidite yok. Nedeni şu 
bunun:2000 yılında uygulamaya konulan programın 
para politikası ayağında Merkez Bankası, döviz girişi
ne ve döviz talebine, giriş ve çıkışma bağlandı. Mer
kez Bankası’na birileri döviz sattığı zaman, piyasaya 
Türk lirası çıktı. Merkez Banlcası’ndan döviz aldığı 
zaman da piyasadan Türk Lirası çekildi. Hatırlayın, 
birincisi, o kriz günlerinde on milyar dolar gitti. Do

layısıyla on milyar dolar karşılığında Türk Lirası pi
yasadan çekildi. İkincisi, Bankalar kredi açmadılar. 
Mevcut kredilerini de geri çağırmaya başladılar. 
Bankalar kredileri azalttığı için, kredileri geriye ça
ğırdığı için bu tavır nedeniyle de likidite problemi 
ortaya çıktı. Üçüncü olarak da piyasada dolaşan mü
badele aracı olarak kullanılan çekler, şu anda bu 
fonksiyonu tamamen kaybetti. Şimdi artık kimse çek 
kabul etmiyor. Çek aslında para gibiydi Türkiye’de. 
Piyasada ne kadar çek dolaşıyor bilemem ama, nor
malde para alır çek verirsiniz ama çek alıp parar ve
rir olunmuştu. İnanılmaz bir likidite problemi doğdu.

Şu anda piyasaya para 
basıp verseniz bu enf
lasyona neden olmaz. 
Çünkü piyasanın buna 
ihtiyacı var. İhtiyaçtan 
fazlası enflasyona ne
den olur. Teorik olarak 
mucizevi bir imkan olsa 
ve bir el, faizleri toplam 
bütçenin içerisinden 
çekip alsa, bütçe fazla 
verecek. Fazla veren bir 

bütçe teorik olarak enflasyonun sıfırlanması demek 
olur. Dolayısıyla para basarak iç borcu da tasviye 
edeceksiniz. Fiyatlar yükselecek ama Derviş’in dedi
ği gibi hiper enflasyon olmayacak, aksine kamu fi
nansmanında denge sağlanacak. Bu denge sağlanın
ca da piyasadaki parasal denge de sağlanmış olacak. 
Enflasyon, tanımı gereği fiyatların sürekli artan 
oranda yükselmesidir. Hiper enflasyonda üç rakamlı 
ve sürekli çıktığı zaman yani birinci yıl %20, ikinci 
yıl da %40 olsun, beşinci yıl % 80 daha sonra % 120 
bu gerçek enflasyondur; hiper enflasyon budur. Hal
buki şöyle olsa, enflasyon oranı % 120, bu 200 oldu, 
daha sonra 180, burada enflasyon kontrol altındadır. 
Tehlikeli olan birincisidir. Dengeyi yüksek fiyat se
viyesinde kuruyoruz.

Ümran: Hiper enflasyon olacak diyenlerin argü
manları nedir?

Canikli: Piyasaya çıkan parayla enflasyon arasın
da doğrudan bir ilişki vardır. Benim söylediğim şeyi
2. Dünya Savaşından sonra Almanya yaptı; Fran
sa’ya olan borçlarını para basarak ödedi. Borçları bi
tince de kontrol altına aldı. O açık ortadan kalkınca 
da dengesini kurdu ve normalleşti. Şu anda bu sistem 
biraz daha zor ama imkansız değil. Ve görünen başka 
bir yol da yok.

Ümran: Teşekkürler. h

Parayla enflasyon arasında doğrudan bir 
ilişki vardır. Benim söylediğim şeyi 2. 
Dünya Savaşından sonra Almanya yap
tı; Fransa’ya olan borçlarını para basa
rak ödedi. Borçları bitince de kontrol 
altına aldı. O açık ortadan kalkınca da 
dengesini kurdu ve normalleşti.
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Yolsuzluk: Siyasi ve İdari İşlerin 
Kötüye Kullanılması

Y olsuzluğun tanımı üzerine hiç bitmeyen tartış
malara rağmen, yolsuzluğun, aslında siyasi oto
ritenin ve bürakrisinin yektilerinin doğrudan 

ya da dolaylı bir şekilde kişisel kazançlar uğruna kötü
ye kullanılmasından kaynaklandığı konusunda hepi
miz mutabıkız. “Dolaylı kişisel kazanç”, herhangi biri
nin kendi kurumu (örneğin devlet kurumlan, siyasi 
parti veya şirket) için uygunsuz bir şekilde sağladığı 
faydalan kapsar. Sorunun, kültürel nedenleri, köken
leri üzerinde yoğunlaşan yaklaşımlar konusunda odak
lanmak yerine, önce, çeşitli ülkelerde yasa dışı ilan 
edilen spesifik eylemlere göz atmamız yararlı olabilir. 
Sözgelişi, her yerde hemen herkesin yakındığı ve or
taklaşa olarak kınadığı ülke içinde ve uluslararası düz
lemde yaşanan rüşvet sorunu, yasadışı siyasi bağışlar, 
diğer yasadışı ödemeler, sahtekarlık, oyların satın alın
ması, yetkilerin kötüye kullanılması ve güvenin bozul
ması, kamu fonlarının kötüye kullanılması ve çıkarla
rın çatışması gibi spesifik yolsuzluk olayları ve suçları 
üzerinde durmak öncelikli olmalı. Çünkü diğer yolsuz
luk olayları, burada saydığımız olayları, suçları destek
leyici rollere sahip. Zira bu suçlar görevin kötüye kul
lanılmasını, haksız kazanç sürecini kolaylaştırarak 
meşrulaştırır veya önceki suçların bir şekilde kılıfına 
uydurularak örtbas edilmesini sağlarlar. Yasadışı fonla
rın temini ve kullanılması, suç işlemeye yardım, muha
sebe kayıtlarına ilişkin suçlar, evrakta sahtecilik ve 
tahrifat, yasadışı kazançların aklanması bu tür suçlar
dan bazılarıdır.

Yolsuzluk olaylarına karışan kişilerin perspektifin
den meseleye bakarsanız, yolsuzluk olarak nitelendiri
len uygulamaların asıl amacı, girişimcinin iş dünyasını 
ve görevlerini, uygunsuz bir şekilde şekillendirmesidir. 
Buna göre, yasadışı ödemeler; rekabeti, müşterileri ve 
resmi yönetimleri etkileyen toplumsal hareketleri yön

lendirmek için yapılmaktadır. Girişimcinin iş imkan
larını araştırmak için başvurduğu yolların, legal veya 
illegal olması girişimci için hiç de önemli değildir. 
Amaç, istenen hükümet politikalarını desteklemek, is
tenmeyen hükümet müdahalelerini önlemek ve dola
yısıyla yasal veya yasadışı yollarla yapılan işin maliye
tini azaltmaktır. İş çevreleri, bu amaçlarına ulaşabil
mek için, olayı, siyasi ve idari düzenlemeleri yakından 
takip ederler.

Politik düzeyde ise amaç, olumsuz etkileri olabile
cek düzenlemeleri ve politikaları engellemek ve iş ve 
çıkar çevrelerinin işlerine yarayacak olanları ise des
teklemektir. Bu amaca, yasal yollardan yolsuzluğa ka
dar pek çok yolla ulaşılabilir. Örneğin birçok ülke, lo
bi faaliyetlerini kabul etmiş ve düzenlemiş durumda. 
Pek çok ülkedeki yasal ve hukuki düzenlemelere göre, 
bu, temsilcileri seçmenlerine bağlayan önemli bir yol
dur. Ancak bazı ülkelerde ise, lobi faaliyeti tamamen 
kurumsallaşmış bir yolsuzluk biçimi ve anti-demokra- 
tik bir uygulama olarak görülmektedir. Siyasi yapıya 
ait kararları etkileme denemelerinin başka yasal yolla
rı da vardır. Örneğin siyasi kampanyalara maddi yar
dımlar yapılması veya çeşitli iş çevrelerinin ve büyük 
sermaye gruplarının çeşitli siyasi partilere yaptıkları 
bağışları basında yayınladıkları ilanlarla duyurmaları 
gibi. Bu uygulamaların ikisi de sistemde kimi insanları 
ve güç odaklarını suç işlemeye teşvik edecek çeşitli 
“yasal” boşlukların oluşmasına yol açıyor.

Kamu kurumlan ile özel sektör arasındaki “döner 
kapı”da yasadışı etkiler için daha fazla imkan sağlıyor 
ve uygun zemin oluşturuyor. Çok kısa zaman içinde 
hatta “iş değiştirme”nin kolay olduğu birçok ülkede 
tam bir çıkar çatışmaları düzeninin hakim olduğunu 
görmek mümkündür ve bu düzenin yarattığı sorunlar 
da çoğu zaman çözümsüzdür. Resmi yetkililerin veya 
milletvekillerinin, çıkarları bu insanların idari veya 
yasama ile ilgili tasarruflarından ilintili veya bağlantı
lı olan şirketlerin yöneticileri ya da hisse sahipleri gibi
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davranmaları, yasal olduğu zaman yine benzer çıkar ça- 
tışmalarının önüne geçebilmek mümkün olamıyor.

İş dünyası ile siyaset dünyası arasında yasal ve yasal 
olmayan ilişkilerin sözkonusu olduğu ortamlarda veya 
sistemlerde tüm bunlara ilaveten, yolsuzluklar, kamu
nun veya ülkenin yüksek menfaatleri gerekçe gösteri- 
lerek örtbas edilebilmektedir. Bu gibi durumlarda sığı
nılan veya geliştirilen gerekçe şu oluyor: Sistemde bir 
meşruiyet krizinin ya da hükümette istikrarsızlığın ya
şanmaması için, adaletin teminini ikinci plana atmak 
tercih edilmelidir; çünkü bu yöntem, sistemin ve hü
kümetin geleceği açısından daha az zararlı olan bir 
yöntemdir! Öte yandan yolsuzlukların örtbas edilmesi
nin en önemli nedenlerinden biri de, güç odaklarının 
kendi yakın dostlarının veya bizzat kendilerinin bulaş
tığı yolsuzlukları gizlemektir.

Neticede, gerek gelişigüzel, gerekse sistematik ola
rak gerçekleştirilen yolsuzlukların maliyetinin bir ülke 
için ne kadar büyük ve ürkütücü olduğunu hiçbir za
man kesin olarak öğrenmemiz mümkün olmuyor. En 
kötüsü de, resmi yetkililerin yasadışı pazarların işleti
minde doğrudan rol aldığı ve yararlandığı durumlardır.

Denetlemeler düzeyinde, yolsuzluk uygulamaları, 
karşı tesirleri ya da güçleri engellemeye yönelik düzen
lemeler yapılmasını sağlamak için hız kazanıyor. Yol
suzluk olaylarına karışan kişiler veya güçler, kendileri
ni yasal uygulamalara karşı korumanın yollarını araştı
rıyorlar. Başka durumlarda ise, bunlar, diğer yasadışı 
girişimlere karşı rekabetçi mücadelelerinde polis veya 
ordu gibi diğer güvenlik teşkilatlarından aracılılar kul
lanma yolunu seçiyorlar. Bunu gerçekleştirebilmek 
için, polislere ve diğer emniyet teşkilatlarına rakipleri 
hakkında bilgi vermeyi ve böylece rakiplerinin yasal 
uygulayıcılar tarafından hedef alınmasını sağlamayı 
amaçlıyorlar. Yine, yolsuzluk ve yasadışı yollardan ka
zanç elde etme olayları, oportünist bir şekilde rüşvet 
almaktan yasadışı ekonomik faliyetlere kadar değişik 
şekiller alabilir. Yolsuzluk, burada “sosyal kontrol me
kanizmalarını kontrol” altına-alma çabasıdır.

Politika-yapıcılarm ve yasa-koyucuların karıştığı 
yolsuzluk olayları, resmi yetkililerin, kamu menfaatle
rini önemsememeleri ya da kamu menfaatlerine açık
ça aykırı davranmaları yoluyla, özel kişilerin (kendile
ri de dahil) menfaatlerini en iyi biçimde korumaları 
biçiminde tezahür etmektedir. Bu bağlamda yolsuzluk, 
siyasi ve idari işlerin “Özelleştirilmesi”, belli odakların 
veya grupların çıkarlarının korunması olarak tanımla
nabilir. Burada, belli odakların veya grupların çıkarla
rının korunması kısmi ve geçici ya da eksiksiz ve uzun 
süreli olabilir. Bu tür bir yolsuzluk tanımının önemli 
avantajlarından biri, sadece alışılagelmiş “organize 
suç”lara karşı değil, aynı zamanda meşru girişimlerin 
yasadışı uygulamalarına da dikkat çekiyor olmasıdır.

Yolsuzlukla etkili bir şekilde mücadele edebilmek 
için, problemi çok iyi anlamamız gerekir. Bu makalede 
benim geliştirdiği temel argüman, yolsuzluğun neden
lerinin veya kökenlerinin, yasadışı pazarlan (piyasala
rı) besleyen, şeffaflığı gölgeleyen ve hesap verilebilirli- 
ği engelleyen kriminojerıik (suça teşvik edici) asimetri
lerde (“dengesizliklerde”) aranması gerektiği görüşü
dür. Bu makalede, yolsuzluğun nedenlerini ve sonuçla
rını; resmi yetkilileri, yolsuzluğa bulaşmaya iten ne
denleri ve yolsuzluğun önlenmesi için alınması gere
ken önlemleri inceleyeceğim.

Kriminojenik Asimetriler ve Yolsuzluk

Kriminojerıik asimetriler siyaset; kültür, ekonomi ve hu
kuk alanlarındaki ayrılıklar, yanlış seçimler ve eşitsiz
likler olarak tanımlanabilir. Asimetriler, kriminoje- 
niktir. Çünkü asimetriler, herşeyden önce, yasadışı 
mallara ve hizmetlere talep yaratırlar ya da bu taleple
ri kuvvetlendirirler; ikinci olarak, belli başlı büyük ak
törlerin yasadışı alış verişlere katılımlarını özendirirler 
ve son olarak, otoritelerin yasadışı faaliyetleri kontrol 
etme yeteneklerini azaltırlar. Bunların hepsi, hem yur
tiçi hem de uluslararası durumlarda geçerli olmasına 
rağmen, sonuncusu, küresel düzlemde geçerlidir. Asi
metriler, otoritelerin gizli anlaşmaları yoluyla ama 
özellikle de, yasadışı piyasaların oluşturulması sayesin
de doğrudan ya da dolaylı bir biçimde yolsuzluğa ne
den olurlar.

Problemli yasal asimetrilerin örnekleri farklı ülke
lerin bankacılık ve vergi sistemlerinde bulunabilir. Bu 
asimetriler, birçok kişiyi ve kuruluşu, kendi ülke yasa
larını ihlal anlamına da gelse, birtakım yasadışı işerin 
ve para transferlerinin kolaylıkla gerçekleştirilmesine 
davetiye çıkarmaktadır. Ayrıca bu yapı, yolsuzluk 
olaylarının saptanmasına karşı da bir koruma sağlıyor. 
Bir başka örneği ise, yabancı bürokratlara verilen rüş
vete karşı muamele farklılıkları. Bazı ülkelerde bu cid
di bir suç iken, birçok ülkede vergiden muaf tutulabi
lir bir iş harcaması olabiliyor. Bu, insanların kendi yol
suzluk uygulamalarını “teknik ihlaller” biçiminde meş
rulaştırmalarını kolaylaştırıyor.

İdari asimetriler de hızlı para ödemelerini menfaate 
dayalı sistemler gibi besliyor. Bazı idareler diğerlerin
den daha iyi ve hızlı çalışırken, engeller ve sonuçsuz 
çabalamalar “işi yaptırmak” veya gereksiz masrafları ve 
ertelemeleri engellemek için yapılan yasadışı ödemele
ri motive ve rasyonalize ediyor. Yavaş ve yetersiz yöne
timlerin bulunduğu ülkelerde iş yapan şirketler “işi 
yaptırmak” için “hızlı para”yı ödemeye daha meyyal 
oluyorlar. Diğer durumlarda, eğer bir şirket başka şir
ketlerce teklif edilen rüşvet miktarınca ya da daha faz
la rüşvet vermeye yanaşmıyorsa, anlaşmayı kaybedebi
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lir. Daha az liyakatçi ve da- 
ha çok eşitsizliğin olduğu 
toplumlarda, insanlar işle
rini ya da başka iltimasları
nı korumak için rüşvet ver
meye daha hazırdırlar. Bu 
süreçte, yönetimler zayıflar: 
rüşvetin zorunlu bir kötü
lük olduğu şeklindeki hızla 
yayılan meşrulaştırmalar 
şirket yöneticilerinin akıl
larını zaafa uğratırlar.

Kültürel asimetrileri, 
örneğin zengin bir birikime 
sahip olan ülkeler ile sanat- 
kolleksiyoncusu ülkeler 
arasında bulabilirsiniz. Bu
nun bir sonucu olarak, ülke 
hâzineleri (zenginlikleri) yasadışı yollardan asıl yerle
rinden çıkarılarak suni (yapay) koşullara ve müzelere 
ya da galerilere taşmıyor. Sanat eseri kaçakçılığı orga
nizasyonu çok karmaşık bir iştir ve başlangıç noktası 
olan ülkenin resmi yetkilileri kadar son nokta olan ül
kenin resmi görevlileri de bu organizasyonun içinde
dir. (Canklin, 1994). Yasal ve kültürel asimetrilerin 
bir kombinezonu (birleşmesi), kara para aklanmasını 
hatırlatır şekilde, bu mesele ile ilgili, ülkelerarası vergi 
kanunları sayesinde çalıntı sanat eserlerinin de aklan
masına (temize çıkması) yol açıyor. Yolsuzluğu kolay
laştıran bir başka kültürel asimetri de kamu ya da ülke 
çıkarlarının farklı yorumlanması sonucunda ortaya çı
kıyor. Bir yerde vatansever bir davranış, başka bir yer
de ise yolsuzluk olarak değerlendirilebiliyor.

Ekonomik ve politik asimetriler toplumun geniş 
kesimlerinde yoğun tepkileri beraberinde getiriyor. Bu 
asimetriler, insanlar kendilerini yoksulluktan kurtar
mak ve iş bulabilmek için ödeme yaptıklarında ve da
ha iyi bir gelecek için gelen yabancı mültecilerin ka
çakçılığında, sermaye hareketlerinin ve yolsuzluğun 
altında yatan ve bunları besleyen sebeplerdir. Bir diğer 
bakımdan, bu asimetriler yolsuzluğun; yerel ekonomi
lerde işlevsel olduğu ve servetin yeniden dağıtımının 
bir yolu olduğu şeklinde meşrulaştın imasına yönelik 
davranışların gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Bu
nun örneklerine, A B ’de yaşanan yolsuzluk ve hortum- 
lama olaylarının ve Brüksel’den gelen paraya karşı mü
cadelenin öyle çok da öncelikli bir mevzu olmadığı 
A B’nin bazı azgelişmiş bölgelerinde rastlamak müm
kün (Passas, 1994). Son olarak, menfaate dayalı sis
temler genel bir hal aldıkça, bu sisteme iştirak edenler, 
nahoş bir hareket yaptıklarına daha pek inanmıyorlar. 
Yolsuzluğu kolaylaştıran asimetrilerin başka bir şekilde 
ortaya çıkışı ise; hükümet üyelerinin açıkça iki Orta

doğu ülkesi olan İran ile 
Irak arasındaki kimi ça
tışmaların Batılı ülkele
rin çıkarlarına uygun düş
tüğünü ortaya koymala
rıyla gerçekleşti (Ulusla
rarası teknoloji ve diğer 
malzemelerin ticaretin
deki rüşvet uygulamaları 
için bkz., Phytian, 1996).

Bir ya da birkaç şirke
tin kontrol altında tuttu
ğu piyasalardaki mono- 
polistik (tekelci) veya 
oligopolistik (şirketlerin 
az sayıda kişiler tarafın
dan kontrolü) yapılar da
ha başka sorunlara sebep 

oluyor. Hükümet, özel görevleri yerine getirmesi veya 
hizmet sağlaması ya da kamu işlerinin yürütülmesi için 
özel şirketlerle çalışmayı isteyebilir. Ancak az sayıda 
şirketin işi yürütme olanağının bulunması, ortamı yol
suzluk uygulamaları açısından son derece müsait kılı
yor. (Örneğin yüksek ücretlendirme, düşük kalitede iş
çilik, işin geç teslim alınması gibi). Örneğin böyle bir 
durum askeri savunma projeleri alanında görülebiliyor. 
Şüphesiz bu alanda, oligopolistik şartlar arzu edilebilir. 
Hiç kimse ulusal ve uluslararası güvenliği tehdit ede
cek ölçüde silah ya da teknoloji artışını istemez her
halde. Öyle ise, bu alanda özel dikkat göstermek ve 
alışverişleri denetleyecek özel yapılara sahip olmak ge
rekir. Diğer durumlarda, şirketlerin uygunluklarını 
sağlayacak özel şartları gerektiren kurallar oligopolleri 
ortaya çıkarabilir. Yine farklı durumlarda, oligopoller 
bazı şirketler için öncelikli anlaşmaları dikte eden ku
rallar sayesinde ortaya çıkabilir. (Örneğin yabancılar 
karşısında yerli şirketler gibi). Mantıki olarak, benzer 
bir durum bir parti veya rejimin uzun dönemler boyun
ca “gücü ve karar yapıcı organları” tekeline almasıyla 
ortaya çıkar. Ekonomik asimetriler piyasaya yapılan 
devlet müdahaleleriyle de ortaya çıkarlar. Ortak Ta
rım Politikası (CAP) ve diğer korumacı programlar arz 
ve talep asimetrilerini, ayna mallar için fiyat asimetle- 
rinini eşit olmayan ekonomik alışverişleri ya ortaya çı
karırlar ya da bunların sürdürülmesine katkıda bulu
nurlar. Yine, bu tür programlar eşitsizlikleri ve Içüncü 
Dünya’nın bağımlılığını artırır.

Bununla beraber, korumacılığın yürürlükten kaldı
rılması yolsuzluk fırsatlarının veya dış sebeplerin tama
men bertaraf edilmesine neden olmayacaktır. Gözlem
lenmiş bir gerçeklikten ziyade teorik bir yapı olan “ser
best piyasalar” rüşvet için sınırsız olanakların olduğu
nu tekrar tekrar ve sık sık gösteriyor. Ekonomik piya
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saların liberalleşmesini destekleyen birçok ülkede -kri- 
minojenik asimetrileri çağrıştıran, aralarında Lockhe
ed, Exxon, Malezya barajı, Irakgate, ABD’deki tasar
ruflar ve krediler endüstrisi, ABD Savunma Bakanlı
ğının projelerinde evrak sahtekarlığı gibi skandallarm 
da bulunduğu birçok skandala rastlamak mümkün. Bü
tün bunlara ilave olarak, Batının serbest piyasa destek
çisi kurumlan olan IMF (Uluslararası Para Fonu) ve 
Dünya Bankası, 3. Dünya ülkelerinde yolsuzluğun 
azaltılmasını talep ederken, aslında kendilerinin ya da 
Batılı şirketlerin çıkarlarını destekliyor görünüyorlar. 
Bu gibi çifte standartlar, özellikle bütün kamuya yayıl
dığında uluslararası normların ve düzenin meşruiyetini 
zayıflatır ve daha başka asimetrileri ortaya çıkarır ya da 
kriminojenik (suça teşvik edici) potansiyele sahip 
olan asimetrileri aktif hale getirir.

Arz talep asimetrileri, kaçakçılığın her çeşidi, fiyat 
kırmaları ve diğer sömürü yolları (örneğin, savaş zama
nı ve uzayan bölgesel çatışmalar esnasında ortaya çı
kan kara borsalar gibi) için gerekli koşullardır. Asi
metriler yasadışı, ahlaksız veya yüz kızartıcı mallara ta
lep yaratırlar. Yasadışı piyasalar arz ve talep kurallarını 
bazen meşru (yasal) piyasalardan daha katı uygularlar. 
Çünkü İkincisi genellikle bir devletin korumacı ön
lemlerinden hoşnuttur. Yerel talep ile arz arasında bir 
açık varsa, orada hemen sınır ticareti teşekkül eder. 
Eğer bu ticarete konu olan mallar ya da hizmetler, ya
sadışı ilan edilmişse bu durumda talebi karşılamak adı
na yasadışı girişimler devreye girer.

Kriminojenik arz-talep asimetrileri, hükümetler ya
sadışı mallara ve hizmetlere olan talebi kısmayı başara
mazlarsa, yine ortaya çıkarlar. Örneğin, uyuşturucu ka- 
çakçığma karşı yürüten savaşta başarılı olmaması ve 
bunların kullanımının yasaklanması, uyuşturucuların 
fiyatlarının daha da yükselmesine ve günlük madde ih
tiyacını karşılamak için işlenen 
ikincil suçların artmasına yol 
açabiliyor. Buna ilave olarak, da
ha az miktarda arz ve arza talep 
birçok bağımlının mahrum bıra
kılması anlamına geliyor. Bu pi
yasada iş yapmak; daha sert ceza
lar, daha riskli bir gelecek doğ
rultusunda çok pahalıya malolu- 
yor. Yolsuzluk ihtiyacı ve görme
yen (ya da görmezlikten gelen) 
gözleri satın almak en yüce amaç 
haline geliyor. Bu nedenle, yol
suzluğun maliyeti resmi görevli
leri veya yöneticileri iştirake 
yönlendirecek derecede yüksek 
oluyor. Bu manada, devlet politi
kacıları, daha iyi bir organize su

ça ve resmi dairelerde daha fazla yolsuzluğa yönelik 
güçlü teşviklerin ortaya çıkması gibi istenmeyen etki
leri de içinde barındırabiliyor.

iktidar asimetrileri, sorunlarımızı daha fazla artır
makta ve içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Kişile
rin ya da kurumlanıl ellerinde bulunan çok geniş yar
gı selahiyetleri yolsuzluk uygulamalarına olan eğilim 
ve motiveyi yaratır. Sayılı (az sayıda) “denetim ve 
denge” mekanizmasının olduğu ya da hiç olmadığı du
rumlarda, insanlar yetkilerinin verdiğinden fazlası bir 
çıkar sağlamanın birçok yolunu bulabiliyor. Bu tip 
“rüşvet-eğilimli” durumlara, gücün birkaç kişinin elin
de toplandığı otoriter rejimlerde rastlamak mümkün. 
Bir başka örneği ise; olağanüstü uzmanlaşmış becerile
re ve bilgiye sahip insanlara güç bahşedildiği durum
lardır. Tanımlarsak, bu tip insanlardan çok fazla yok
tur ve böylece bunlar verilen güçlerini (yetkilerini) 
çok büyük bir dereceye kadar denetimsiz kullanırlar. 
Yine, savunma endüstrisi bu durumun somut bir örne
ği olabilir. Bu gibi bir riskin ilave örnekleri fizik, tıp 
vb. alanlarda da bulunabilir.

Otorite pozisyonundaki kimseleri kontrol edebil
meyi kısıtlayan, şeffaflığın olmayışı, bankalardaki gizli
likten otoritenin sorgulamasının engellendiği dikta- 
toryal rejimlere kadar bir dizi faktör nedeniyledir. Ay
nı sorun becerilerin ve bilginin ihtisaslaşması ve daha 
az bulunuşunun da bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. 
Eğer verilen bir kamu işi veya özel bir görev; bütün bir 
projeyi ancak bir kaç kişinin anlayabileceği ölçüde 
karmaşık ve anlaşılmaz detaylar içeriyorsa, bu durum
da şeffaflık önemli ölçüde kayboluyor. Belirli bir sektö
re ait düzenlemelerin açık değil, belirsiz ve teknik açı
dan karmaşık olduğu durumlarda gazetecilerin, kamu
oyunun ve meslekten olmayan insanların etkili kont
roller yapma olanakları ortadan kalkıyor. Tarımsal 

sübvansiyonlar, fiyat desteklemeleri 
ve banka borçlarına verilen verilen 
garantilere ilişkin düzenlemeler bu 
sorun için iyi örnekler teşkil ediyor 
(AB Ortak Tarım Politikası için 
bkz. Passas, 1994; ABD tarım üreti
mini desteklemek için banka borç
larına verilen garantiler. (Bkz. 
Mantius, 1995)

Yolsuzluk Neden Cazip 
Hale Geliyor?

Son on yıldaki globalizasyon ve li- 
beralizasyon süreçleri ya bu tip asi
metrilerin sayısını ve çeşidini artır
dı ya da bunların varlıklarına olan 
dikkatleri (Passas, 1997). Bu ne
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denle, kriminojerıik etkilerin 1990’larda öncesine na
zaran daha fazla olması beklenebilir. Örneğin, Alman
ya’nın birleşmesi beraberinde mallara olan yüksek bir 
talebi ve buna paralel olarak yabancı para birimlerinin 
kıtlığını da getirdi (Spengel, 1995). Dünyanın farklı 
bölgelerinde sınırlar yeniden çizilirken ya da tartışılır
ken, geçici de olsa yasal uygulamalardaki asimetrilerde 
bir artış görüldü. Eski sosyalist ülkelerdeki büyük bek
lentiler hayal kırıklığı ve ger
çeğin görülmesiyle son buldu.
Özelleştirme (süreçlerinin) 
dalgaları görevi kötüye kullan
ma ve rüşvet için hayli büyük 
imkanlar sağlıyor. (Glinkina,
1994; Saba ve Manzetti,
1996/97). Teknolojik ilerle
meler farklı ülkeler arasındaki 
bağlantıyı daha kolay ve çabuk 
hale getirdi. Bu, geleneklerin 
ya da yaşam biçimlerinin çatış
ması kadar göreli yoksulluk 
duygularının da yükselmesi ih
timalini kuvvetlendiriyor (Pas- 
sas, 1997b). Bütün bu sebepler, elbette yolsuzluğun 
önceye nazaran şimdilerde daha büyük bir sorun oldu
ğunu ortaya koyuyor.

Aynı zamanda, soğuk savaşın bitişi batılı toplıım- 
larda önemli bir düşmanı, yani komünizmi de bertaraf 
etmiş oldu. Geçmişte bu düşmana karşı savaşmış olan
ların yönetimleri bugün her zamankinden daha çok in
celemeye konu oluyor. Anti-komünist projelere (tasa
rılara) harcanan kaynaklar yasal (hukuki) uygulamala
ra aktarılmış durumda. İstihbarat teşkilatları, rollerini 
yeni bir güvenlik tehdidi olan uluslararası organize 
suçlar ve yolsuzluk ile mücadele doğrultusunda yeni
den tanımlıyorlar (Naylor, 1995; Williams, 1994). Bu 
şu anlama geliyor: Bu gibi sorunların halk tarafından 
tartışılması ve boyutlarının gözler önüne serilmesi bu 
teşkilatların çıkarlarına, öncesine nazaran bugün daha 
uygun. Bu gelişmeler daha fazla yolsuzluk olayının tes
hirine ve bunlara yaptırım uygulanmasına yol açacak
tır. Bu da sorunun aslında gerçekleşenden daha hızlı 
büyüdüğü algısına sebep olacaktır. Son olarak, demok
ratikleşme ve ekonomik liberalizasyon süreçlerinin 
hızlanması, yolsuzluğun sebep olduğu kayırmacılığa ve 
piyasa bozukluklarına şiddetle karşı çıkan davranışla
rın gelişmesine yardımcı olacaktır. Sorunun daha fazla 
farkında olmak ve daha az tolerans göstermek, yolsuz
luğun tekrarlanma oranında istenilen (umut edilen) 
düzeyle bir araya geldiğinde; tartışmaların yoğunluğu 
ve bu felakete karşı yapılan çok sayıda girişimi iyi açık
lanıyor. Sonuç olarak, yolsuzlukla mücadele eden ulus
lararası birçok teşebbüs ortaya çıktı (bütün bu girişim

lerin bir özeti için bkz., Passas, 1997a). Çok sayıda in
san yolsuzluğun olumsuz sonuçlarının geldiği sınırları 
görmüş durumda.

Yolsuzluğun Sonuçları

Yolsuzluğun çok çeşitli sonuçlarının genel olarak ana
liz ettiğimizde, etkilerinin olumsuz olduğunu görüyo

ruz. Bununla beraber yolsuzlu
ğun, politika yapıcıların yolsuz
luğa son verme çalışmalarında 
dikkat etmeleri gereken bazı 
karmaşık, hatta olumlu etkileri 
de vardır. Yasadışı piyasalarda 
görülen “şiddet”, bir münakaşa 
azmi mekanizmasıdır. Yüksek 
oranlarda şiddet, bu piyasalar
da karışıklığın hakim rekabetin 
katı olduğunu ve liderlerin iyi 
tanınmadığını gösterir. Diğer 
tarafta, iyi organize olmuş yol
suzluk olayları ve pürüzsüz bir 
şekilde işleyen yasadışı piyasa

lar şiddete başvurmayı gerektirmez. Anlaşmazlıklar, 
görevleri sınırı aşanları işlerinden el çektirmek olan 
kanun uygulayıcılarına rüşvet vererek çözülebiliyor. 
Dolayısıyla, en iyi organize suçlar, bizim hakkında bir- 
şey bilmediklerimiz oluyor. Çünkü yolsuzluk, medya
nın ya da kamuoyunun dikkatini çekecek şiddet kulla
nımını kısıyor. Suç unsurunun daha az organize oldu
ğunda ve üzerine daha fazla gidildiğinde İtalya’da sulh 
hakimlerinin öldürüldüklerine tanık olduk. Eğer İtal
ya’daki eski başbakanlar hakkındaki esas iddialar doğ
ruysa, ülkeyi yönettikleri sırada şiddet unsurunun ol
mayışı, en iyi organize suçların şiddetin kamuoyu bil
gisinin olmadığı durumlarda şekillendiği yönündeki 
görüşü doğrular nitelikte.

Düzenlemeler ve hukuki uygulamalar yasadışı te
şebbüslerin yürütülmesinde masrafları temsil ediyorlar. 
Hukuksuz uygulamalar daha agresif ve etkin bir biçim
de sürdürüldükçe, bu gibi girişimlerden sağlanan karlar 
da azalıyor. Suç işleyen girişimciler yolsuzluk yoluyla 
hükümetin bu fonksiyonlarını işlevsiz hale getirebili
yorlar. Eğer polisi birtakım ipuçları ve bilgiler yoluyla 
rakiplerine düşman edebilirlerse, bu fonksiyonları ken
di lehlerine bile çevirebiliyorlar. Bu yolla, en etkin ve 
organize suçlar, akıllıca yürürken ve yasadışı piyasala
rın daha büyük bir bölümünü kontrol ederken; polis 
teşkilatları da kamuoyuna suç unsuru taşıyan piyasala
ra ve yolsuzluğa karşı nasıl başarıyla savaştıklarını gös
termiş oluyorlar.

Birçok kimse, zayıf ve daha az organize devletlerin 
yolsuzluk uygulamalarından daha çok muzdarip olduk
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larını öne sürüyor. Bu, zayıf hükümetlere sahip Güney 
ülkelerinin yolszuluklardan dertli oldukları yönündeki 
kanıtları da destekler görünüyor. Ancak, benim anali
zim daha rahatsız edici bir ihtimali işaret ediyor. Şöyle 
ki; en kötü sorunlar tam da bizim sorunsuz zannettiği
miz yerlerde olabilir. Yolsuzluğun işlevi düşünüldüğün
de, daha az etkin ve organize olamamış yönetimlerle 
çalışan yasadışı girişimcilerin masrafları (maliyeti) çok 
yüksek oluyor. Böyle oluyor, çünkü bu girişimciler te
şebbüslerinin “korunması”nı sağlamak için birçok 
farklı kimseye ödeme yapmak zorunda kalıyorlar. Da
ha organize, daha kalıcı, etkili ve merkezi yönetimler
de yolszuluk olaylarına karışan kimselerin maliyeti çok 
daha az oluyor. Yasadışı işlemlerin nasıl gittiğini daha 
etkin bir biçimde takip edebilecek anahtar kişilerle ça
lıştıklarında paralarının karşılığını daha iyi alıyorlar. 
Kuzey ülkelerinde daha az maliyetler ve yasadışı giri
şimlerin başarıya ulaşmasının daha kesin oluşu, bu ül
kelerdeki girişimcileri doğu tarafındaki rakiplerinden 
çok daha rekabetçi yapabiliyor. Kuzeyde daha büyük 
çaplı mal ve hizmet ticareti olduğundan, yasadışı piya
salara katılma şansı da daha yüksek oluyor. Son olarak, 
yasal ve yasadışı işlerin her ikisinin de küreselleşmesi 
çerçevesinde, bu yerkürenin batı bölgelerinde en bü
yük avantajlara sahip olan ve karlarını maksimize 
edenler başka yerlerdeki rakiplerini ya geçecektir, ya 
da en azından bunlara yetişecektir.

Bunun ışığında, geleneksel olarak yolsuzluğun he
men hemen hiç olmadığı düşünülen ülkelerde “sessiz”, 
etkili ve iyi organize olmuş yasadışı pazarlar (piyasa) ve 
yolszuluk uygulamaları beklenebilir. Eğer yasadışı mal
lara veya hizmetlere yüksek talep varsa ve eğer krimi- 
nojenik asimetriler devredeyse, kısmen kalıcı ve güçlü 
hükümetler, en karmaşık ve iyi organize suçları kolay
laştıran rüşvet uygulamaları için verimli topraklardır 
denilebilir. Birçok Kuzey ve Batı ülkesindeki son skan- 
dallar ve yüz kızartıcı ifşaalar bu analize sağlam destek
ler sağlıyor (Chanbliss, 1988; della Porte ve Many, 
1995; Economist 1992a, 1992b; Jamiesan, 1996; Rid- 
ley ve Psig, 1996).

Ayrıca, ciddi görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk 
olaylarına karışan kimseleri koruyarak oluşabilecek 
skandallarm önü almıyor (Bu skandallar kamu görevi
nin suistimal edilişinin ifşası sayesinde ortaya çıkıyor). 
Bu manada, yolsuzluk, siyaset sınıfına yönelik demo- 
ralizasyon ve kinizmin (ikiyüzlülüğün) ve meşruiyet 
krizlerinin yayılması riskini azaltıyor. Bir kimse 
haklı olarak yolszuluğun, skandallarm sebebi oldu
ğunu öne sürebilir. Ancak, ironi (çelişki) şu ki, yol
suzluk makinesi iyi işledikçe, kamuoyuna daha az 
bilgi sızar. Yine, en ciddi yolszuluk olaylarının ya
şandığı yerlerin, bizim en az olacağını tahmin etti
ğimiz yerler olması olasılığı var.

Farklı bir perspektiften bakıldığında, bazıları yol
suzluğun refahın yeniden dağılımı gibi faydalı bir etki
sinin olduğunu söylüyorlar. Müşterilik geleneğinin ol
duğu alanlarda, rüşvet ve yasadışı hediyeler vermek 
bazı insanların karşılaştıkları sorunları çözmelerine 
yardımcı oluyor. Ancak, bu argüman yakından, dik
katli bir incelemeye dayanmıyor. Yolsuzluk, güç eşit
sizlikleri (örneğin kriminojenik güç asimetrileri) koru
yor. insanlar yargıya yardım etmedikleri ve kendileri
ne “yardımcı olan faktörlere” daha fazla bağımlı ve 
borçlu hale geldikleri sürece bu statüko devamlı kala
caktır. (Johnston, 1989). Yolsuzluk olgusu, tek-kişi 
telc-oy ilkesine dayanan demokratik yönetim fikriyle 
de çelişiyor.

Içüncii dünyada, yolsuzluk, ulusal, toplumsal, eko
nomik ve politik ilerlemeyi ve kalkınmayı engelle
mektedir. Sermayenin Batı’ya transferini de kapsadığı 
için, yolsuzluk, ekonomik kalkınmanın altını oyuyor. 
Bu, sırasıyla politik istikrarsızlığa olduğu kadar zayıf bir 
altyapıya, eğitim, sağlık ve diğer kamu hizmetleri sis
temlerinin oluşmasına neden oluyor. Kamu kaynakla
rı adaletsizce paylaştırılıyor. Dolayısıyla yetenekli ve 
dürüst vatandaşlar engellenmişlik hissine kapılıyorlar 
ve toplumda genel güvensizlik havası yaygınlaşıyor. 
Tüm bunların bir sonucu olarak birçok yabancı yardım 
kayboluyor, projeler tamamlanamıyor, üretim kapasi
tesi zayıflıyor, yönetimin etkinliği azalıyor ve siyasi dü
zenin altı oyuluyor.

Benzer tahripkar sonuçlara, endüstrileşmiş ülkeler
de de rastlıyoruz (Heidenheimer et al. 1989); Possa- 
mai, 1985). İşlerini kurallara uygun ve dürüstçe yürüt
mek isteyen kişiler demoralize oluyorlar ve hukukun 
üstünlüğüne duydukları güveni kaybediyorlar. Yolsuz
luk, rüşvet vermek isteyen ve verebilenleri ödüllendi
rerek ve eşitsizlikleri sürdürerek kamu kummlarına gü
vensizliği doğuruyor ve ahlaki ilkelerin altını oyuyor. 
Ekonomik rekabet bozuluyor ve kamu sermayesi (fon
ları) çarçur ediliyor. Kurumsal ve piyasaya dair reform

lar halkın gözündeki kre- 
dibilitelerini yitirdikçe 

demokratikleşme sü
reçleri (ki bunun as- 

eşitsizlikleri gider
mesi ve şeffaflığı tesis et

mesi beklenir) hız kaybe
diyor. İtalya’da,

\  mafya ile 
r e s mi
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revliler arasındaki yasadışı ilişkilerin İtalya’nın doğu 
bölgelerindeki sosyo-ekonomik yapıya nasıl zarar ver
diği görüldü. Öyle ki, bu bölgeler ulusal gelirde, istih
damda ve yatırımlarda son sırada yer alıyorlar.” (Ar- 
tachi, 1995:246). Her yıl büyük miktarda paranın yol
suzluk olaylarına karışması sonucu bu olaylardan ulus
lararası mali sistem de etkilendi. Yolsuzluğun ürettiği 
ihmal edilemeyecek miktardaki para, her mali siste
min iştahını kabartacak cinsten. Bu gelişmelerde “re
kabetçi diizensizlikler”in gerçekleşmesi rolü var. Öyle 
ki, bununla birlikte, insanlar bu tip kazançlar elde et
meye çalışmak gibi bir yapıya meylettiklerinde yöne
timlerinde bir gevşeklik ve gizli ön koşulların sayısın
da artış oluyor. Kara para aklama işi de bir başka lcO rlı 
iş oluyor. Tabii ki, yolsuzluğun yolaçtığı sonuçlar ve 
bu sermayeye olan artan bağımlılık gibi faktörlerle bir
likte, uluslararası çatışmalar ve gerilimlerin artması da 
bir başka risk. Bir kısım ülkeler, yurtdışma çıkan bu 
sermayenin iadesine ve ulusal onuru zedeleyici veya 
diğer ülkelerin egemenliklerini ihlal edici olabilecek 
birtakım sınır ötesi tahkikatlar yapmaya girişirken; di
ğer bir kısım ülkeler de diğer ülkelere, yasalarını değiş
tirmeleri ve rüşvet olaylarında karşılıklı yardımda bu
lunmaları için alışılmamış güç kullanımları sonucu 
baskı yapıyor. Yolsuzluk ile “organize suç” arasındaki 
bağlantılar açıklığa kavuştukça küresel tehlikeler her 
zamankinden yüksek düzeyde oluyor.

Yolsuzluğun Siyasi Sonuçları

Yukarıda analizi yapılan yolszuluk olgusunun pek çok 
siyasi sonuçlan var. Bir kimse, siyaset inşası gibi farklı 
bir işe girişmeden önce yapısal faktörleri ve sorunları 
gözönüne almalı ve aklı selim sahibi olmalı. Örneğin 
birçok gözlemci aynı personelin uzun bir zaman dilimi 
boyunca aynı görev yerinde bulunmasının yolsuzluk 
şansını arttırdığına işaret ediyorlar. Bu riski azaltmak 
için görevlilerin sık sık yer değiştirmelerini tavsiye 
ediyorlar. Yapısal analizciler bu tavsiyeye katılıyorlar 
ancak yalnızca aynı işi yapabilecek yeterli miktarda sa
yıda kalifiye elemanın olduğu durumlar için. Ayrıca 
bu yolla yolsuzluk olaylarından doğan zararları azaltır
ken aynı anda beceriksizlik ve münasebetsizlikler yü
zünden bu zararları arttırıyoruz. Bu karmaşık ve kolay 
anlaşılamaz rejimlerin kontrolü hususunda önemli bir 
konu. Bu nedenle, kar-zarar analizleri çok dikkatli ve 
bütün tablo gözönünde bulundurularak yapılmalıdır.

Yukarıda sözü edilen analizler ışığında alınabilecek 
genelde politik ama özelde uygulanabilir somut ve kı
sa vadeli önlemler, şunlardır: (bkz. Passas, 1997a). 
Öncelikle, bu önlemler, yasal uygulamaların yasadışı 
imkanlara meydan vermesini engellemeli. Devlet da

ireleri ve özel sektör arasındaki “döner kapı” sonucu 
ortaya çıkan iltimas istekleri minimize edilmeli. Ata
ma durumları ya da bir memurun görev yerinden ayrıl
ması durumunda bürokratlar kızağa çekilmeli.

Siyasi lobicilik ve kampanya faaliyetleri, çok şeffaf 
ve demokratik bir biçimde yapılmalı. Öyle ki hem Av- 
rupalı hem de ulusal kanun yapıcılar (milletvekilleri) 
daha fazla çıkar grubunun farkına varabilsinler. Ancak 
çıkarların çatışmasının kurumsallaşmasını engelleme
ye dikkat etmek gerekir (Passas, 1996). Örneğin, çıkar 
münasebetleri ya da çatışmaları basitçe açıklanır ve 
kaybedilirse, bunlar çözümsüz kalır. Milletvekillerinin 
ve yetkililerin (yolsuzluk karşıtı) tedbirlerin zarardan 
çok faydalarının olduğunu garanti etmeleri gerekir. 
Acil önlem paketleri, daha etkili olabilir. Ancak asla 
insan haklarını tehdit eden veya demokratik gelişme
lerin altını oyacak biçimde olmamalıdır. Bütün bu yu
karıdaki sorunlar birlikte ele alınmalı. Yolsuzluğu ön
lemeye dönük politikalar başarıya ulaşmadan önce 
tüm dikkatler yasadışı piyasalarda yükselen şiddet ris
kine verilmeli. İtalya, Kolombiya, ABD ve diğer ülke
lerdeki olaylar; yolsuzluğu ve organize suçları engelle
mek için belirli bir gayret sarfedildiğinde şiddet olay
ları oranlarının arttığını gösteriyor. Otoriteler bu neti
ceye hazırlıklı olmalılar. Yolsuzluğu önleyebilmek ve 
sorumluları, suçlu bulunan kişileri cezalandırmak için 
e pret gösteren teşkilatlar, yasadışı piyasaların (pazar
ların) olmasının beklendiğini kriminojenik asimetri 
alanlarında yasadışı uygulamalara karşı aktif rol alabi
lirler. Yasal önkoşulların, tedbirlerin ve politikaların 
birleşmesi doğrultusunda uluslararası düzeyde ortak 
harekete acil ihtiyaç var. Daha kısa dönemde, yargı
nın işlerine engel olan yasal ve kültürel asimetriler 
azaltılmalı, suça ilişkin prosedürler, delillerin toplan
ması, kabul edilebilirliği ve hukuki sorunlar, çok ulus
lu anlaşmalar yoluyla dile getirilmeli. Son olarak, en 
önemlisi de, en etkili uzun-vadeli hedef, krimonojenik 
asimetrilerin azaltılması ve ortadan kaldırılması olma
lıdır. Bu asimetrilerin neden olduğu tahripkar sonuç
lar, küreselleşme sürecinin hızlanması ve yaygınlaşma
sı nedeniyle daha korkutucu ve tehlikelidir. Ancak 
yolsuzluğu önlemenin çareleri vardır ve bu konuda ge
reken özen ve titizlik gösterildiği zaman yolsuzlukla 
mücadelede başarıya ulaşmak her zaman mümkündür 
(Passas, 1997). Yolsuzluğa yol açan kaynaklar kurutul
madıkça, uluslar arası lcara-para piyasaları varlığını 
sürdürmeye ve yolsuzluk olayları ortaya çıkmaya de
vam edecektir. ■

* Nicos Passas: Temple Üniversitesi, Philadelphia, ABD
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YOLSUZLUK EKONOMİSİ
ihracatta ukara para”

M. ŞEV KET AYVAZOGLU

U mran’m önceki sayılarında “Yolsuzluk Eko- 
nomisi”nin bir “sistem sorunu” olduğu üze
rinde durmuş, bu sistemin işleyiş mantığı ile 

ilgili örnekler vermiştik.
Bu yazımızda ise 1980 sonrası “üçüncü kuşak” ola

rak tabir edilen kesimin “ihracat serüveni"ni ele ala
cak, “ihracatta kara paranın izi”ni sürmeye çalışacağız.

12 Eylül Sonrası Değişim

12 Eylül darbesi, siyaseti olduğu kadar ekonomiyi de 
derinden etkileyecek radikal dönüşümlerin başlangı
cı oldu. Darbe sonrası kurulan birinci ve ikinci Tur
gut Ozal hükümetlerinin, olumlu-olumsuz bir dizi ka
rarı hayata geçirmesiyle; Türkiye’nin siyasal ve eko-. 
nomik gidişatı da yeni bir sürece girmiş oldu.

1983-1995 yılları arasında uygulanan ekonomik 
politikalar birçok yönüyle tartışılmıştır. Dönemi şid
detle eleştirenlerin yanısıra övgüyle söz edenler de 
var. Ancak her iki kesim de bu dönemin Türkiye’ye 
“yeni zenginler” armağan ettiğinde hemfikirler.

Bu dönemde Türk parasmı koruma kanunu kaldı
rılarak TL konvertibl hale getirildi. 70’li yıllarda be
nimsenen “ithal ikameci” anlayışın yerine “ihracata 
dayalı büyüme” modeli geliştirildi. “Ne olursa olsun, 
nasıl olursa olsun” mantığıyla ihracat teşvik edildi.

Pazar ekonomisine geçen Türkiye’de “l<ara para
nın aklanması”nda en etkili yollardan biri de “hayali 
ihracat" oldu. Hayali ihracat davalarında yargılanan
larla kara para aklayanlar aynı isimlerdi. Yasadışı fa
aliyetlerden kazanılan paralarla fabrika satın alarak 
“beyaz yalialılar” sınıfına dahil olan pekçok isim, ya
sal olanla yasadışı arasındaki farkı inceltip adeta yok 
ettiler. Aynı yıllarda arazi mafyası gelişirken kumar
haneler de para aklama makinelerine dönüştü.

Gazeteci Enis Berberoğlu “Kod Adı Yüksekova”

adlı kitabında bu süreci şöyle anlatır: “1980’li yıllar 
Türk mafyasının gelişimi için gerekli iç ve dış koşul
ları hazırladı. Çünkü ekonomi politikası kamu rant
larının özel sektöre aktarılması üzerine çizildi, ama 
gerekli hukuki alt yapı ihmal edildi. Dahası kamu 
rantının sıradan vatandaşa ulaşmasını kontrol eden 
aracıların, yani mafyanın örgütlenmesine göz yumul
du. (...) Vatandaş arsayı hâzineden satın almak yeri
ne, mafyaya para ödedi... Kısacası devlet vergiden 
vazgeçti, ama verginin yerini haraç aldı. Türk ekono
misi dışa açılmanın da yardımıyla serpilirken en hız
lı büyüme, hizmetler sektöründe yaşandı. Bu sektör
deki hızlı alış-veriş temposu, yüksek enflasyon çek- 
senet tahsilatında tıkanıklık yarattı. Kamuya kaynak 
ayırmama politikasından adalet de payını aldığından 
acil taleplere cevap veremedi... Topuğa sıkılan kur
şun en etkili ceza infaz yöntemi haline geldi...”

“Kara Para Cenneti”

“Kara para” denilen olgu özünde bir yaşam biçimi 
oluşturdu. Uyuşturucu fonlarından, hayali ihracata, 
arsa spekülasyonundan, nakit kaçakçılığına, kumar 
ve gazinoculuk sektöründen borsaya birçok alan kara 
para kaynağı haline geldi.

Türkiye, 1980’li yıllardan itibaren adeta bir “icara 
para” cenneti oldu. O tarihlerde uyuşturucu ile başla
yan, bugün ise silah kaçakçılığı, mali suçlar, kadın ti
careti, otomobil kaçakçılığı, göçmen ticareti, bavul 
ticareti gibi zengin bir karapara yelpazesine sahip bir 
ülke... Bu sektörde milyonlarca insan “karapara” ol
gusuyla yaşıyor. Toplumun önemli bir kesimi “kayıt 
dışı” denilen bu ekonomik dinamiklere bağlı.

“Kara para”ya dayalı ekonomik kalkınma modeli 
(!) sosyal ve politik yozlaşmayı da getiriyor... Kamu 
finansmanını mafyatik sermaye yapıyor; devlete borç
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veriyor ve bunun bedeli ağır oluyor; yüksek faiz, siya- 
sette kontenjan, ihaleler, teşvikler, hazine arazileri 
verilen borcun karşılığı olarak isteniyor. Siyaseti de 
bu güçler finanse ediyor. Masraflı seçim kampanyala
rı, gösterişli mitingler, milletvekili transferleri...

Bu kirli düzende “hakimiyet kayıtsız şartsız mafya- 
tilc sermayeye aittir.”1 2000 yılı rakamları ile Türki
ye’de yılda 39 ila 59 milyar dolar arasında karapara 
trafiğinden söz ediliyor. Bunun aklanan miktarı ise 
590 milyon dolar ile 47 milyar dolar arasında.

Miktarlar ne olursa olsun, kara paraya dayalı bu 
ekonomi, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, siyasal ve 
yönetsel dokusunu ağır biçimde tehdit ediyor.

1980’li yıllarda “hayali ihracat” ile başlayan; ikti
darların bilerek veya sorumsuzca göz yumdukları bu 
süreç, 20 yıllık PKK terörü, devlet içinde oluşan çe
teler, Türkiye’nin bünyesini kanserojen urlar gibi sa
ran organize suç örgütleri, ihale mafyaları, kara para 
rantlarının paylaşım kavgaları günümüze kadar sürüp 
geliyor.

Dünden Bugüne Hayali Devler

runmuş, ortaya çıkan yasadışı uygulamaların devlete 
sıçramadan örtbas edilmesi için çaba sarfedilmiştir.

Hayali ihracat tartışmaları sırasında bazı bakan
ların da işin içinde olduğu, birçok ünlü holdingin, 
mafyanın ve devlet istihbarat örgütlerinin yanı sıra 
bakanların da hayali ihracat yaptığı iddia edilmiş, 
bunlar tabii ki reddedilmiştir. Örneğin, Devlet Baka
nı Mehmet Ali Yılmaz’m  ismi hayali ihracatçı olarak 
anılmaya başlamış, “isim benzerliğidir” denilerek ge
çiştirilmeye çalışılmış, ama bütün çabalara rağmen 
hayali ihracat yapan şirketlerden TEKPA’nın Devlet 
Bakanı M. Ali Yılmaza ait olduğu kesinleşmiştir. Ka
bine üyelerinin birisinin, yasadışı işlere karıştığının 
kesinleşmesi üzerine hükümet istifa etmemiş, hiçbir 
şey olmamış gibi yoluna devam etmiştir.

Aynı günlerde bir gazete haberi: “Devlet Bakanı 
M. Ali Yılmazın TEKPA adlı firmasının hayali ihracat 
yoluyla devletten bugünün rakamıyla 250 milyarlık teş
vik primi aldığı ortaya çıktı.” (Cumhuriyet, 20.5.1993).

Komisyon Raporları Sümenaltı

Hayali ihracat tartışmaları ayyuka çıkınca konuyu 
araştırmak üzere Meclis’te bir araştırma komisyonu 
kuruldu. Komisyon aylarca çalıştı, yüzlerce kişiyi din
ledi, binlerce sayfa belge topladı. Sonra raporunu 
yazdı ve yazılan rapor Meclis’te hiçbir işleme tabi tu
tulmaksızın rafa kaldırıldı. Tıpkı diğer araştırma ko
misyonlarında olduğu gibi. Hayali İhracat Komisyo
nunun  araştırmaları sürerken Komisyon’a bilgi ve
renler ilginç şeyler de söyledi elbette.

Komisyon’a çağrılan Eski Maliye Bakanı Ekrem 
Pakdemirli, o zaman henüz bakan olan Tansu Çiller 
hakkında söyledikleriyle dikkat çekiyordu. Pakdemir
li, Bakan Çiller’in Çukurova Holding’e usulsüz ola
rak 250 milyon dolarlık akreditifi ödettiğini söylü
yordu. (Evrensel, 6-8 Haziran 2000)

Hayali ihracatçılar Meclis’in içini sağlam görü
yorlardı. Peki ya diğer devlet kurumlan? Emniyet, 
M IT vs. O cephe de sağlamdı. Daha sonra anlaşılaca
ğı üzere hayali ihracat yapan birçok firmanın ortak
ları arasında M IT görevlileri bulunuyordu. Örneğin 
İzmir’de yakalanan hayali ihracatçılardan Mustafa 
Necati Ercan’ın eski M IT elemanı olduğu ortaya çı
kıyordu. M IT’in başındaki Nuri Gündeş, bir başka 
M İT’çiyi Nihat Yıldız’ı, Başak Şirketler Grubu’nda 
çalışması için görevlendiriyordu. Başak Şirketler 
Grubu da hayali ihracatın yıldız firmalarından biriy
di. Ortakları arasında Ertan Sert ve Necdet Ulucan da 
bulunuyordu. Marmaris hayali ihracat davasından

Birçok medya kuruluşunun sahibi olan Erol AKSOY, 
İktisat Bankası'nın da sahibiydi.

Umran’ın 79. sayısında, altın kaçakçılığını tahlil et
miştik. 6 Kasım 1983’de yani Özal’m başbakan oldu
ğu tarihten sonra “altın kaçakçılığı” yerini “hayali ihra
cat” a bırakmış, 1985 yılında “döviz affı yasası” ile de 
altın kaçakçılarına ülkeye giriş izni verilmişti.

Hayali ihracat yalnızca “beleşten” para kazanma
ya hevesli birkaç tokatçının devleti dolandırmasının 
çok ötesinde bir organizasyon. Açığa çıkan kısmıyla 
bile 12 Eylül cuntacılarının, başbakanın, bakanların, 

emniyet müdürlerinin, istihbarat 
örgütlerinin, mafyanın, kaçak

çıların, patronların içiçe oldu
ğu bir organizasyon. Somut 

olarak birçok isim hayali 
ihracat olayında 

ortada olma
sına rağ- 

m e n 
b u n l a r  

özenle
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Hayali ihracat olayı yalnızca devletten haksız 
teşvik alarak yapılan bir yolsuzluk değil, bazı 
devlet adamlarınca planlı olarak desteklenen 
kapsamlı bir organizasyondur.

içeri alman Ertan Sert, başta Başbakan Özal olmak 
üzere birçok politikacıya mektup yazarak: “Konuşur
sam çok kişinin canı yanar” demişti. Bu mektuptan kı
sa bir süre sonra Sert tahliye ediliyor ve sonrasında 
suskunluğa bürünüyordu. (Evrensel, 6-8 Haziran 
2000)

Erol Aksoy’un Yükselişi

Ertan Sert, konuşmalarında “ilk hayali ihracat altın ka
çakçılığı işidir”, “Altın liaçakçılığında Erol Aksoy da
var” diyordu, Kapı
kule’de yapılan 
operasyonu kaste
derek. Show TV - 
’nin de sahibi olan 
Erol Aksoy bu alış
kanlığını sürdürme
ye devam ediyordu.
Medya grupları ara
sında futbol maçlarının tv’den hangi televizyon ka
nalı tarafından yayınlanacağı kapışmasının sürdüğü 
günlerde rakip kanallar Aksoy’a ait AKS şirketinin 
1996 yılında hayali ihracat yaptığını belgeleriyle or
taya koyuverdiler. Erol Aksoy, altın ve döviz kaçak
çılığının en yoğun olduğu günlerde dövizleri ihracat 
karşılığı gibi göstererek kabul eden bankalardan biri
nin genel müdürüydü. Yani maaşlı bir memurdu. 
Şimdi aynı Erol Aksoy bankalarıyla, şirketleriyle ve 
televizyonlarıyla hatırı sayılır zenginlerden.

Hayali İhracat Patlaması

1985 yılma gelindiğinde gazeteler, çarşaf çarşaf ihra
cattaki patlamayı anlatan haberler yayımlıyorlardı. 
“Ekonomide darboğaz aşıldı”, “Devlerin ihracat başarı
sı”, “Büyüklerin notu pekiyi” gibi haberlerle çizilen 
pembe tablo, ekonominin kapkara yüzünü saklama 
çabasından başka birşey değildi.

1984 yılının ekonomik değerlendirmesi yapılır
ken; “Dış Ticaret Sermaye Şirketleri 1984 yılında 2 
milyar 620 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.” 
diye yazıyordu gazeteler ve ardından bu patlamayı 
gerçekleştiren “21 Dev”in listesini sıralıyordu: AK- 
PA, Anadolu Export, Cam Pazarlama, EX-SA, Çola- 
koğlu, EDPA, Çukurova Dış Ticaret, İmeks, İzdaş, 
Menteşoğulları, RAM Dış Ticaret, Süzer, Tekfen, 
Temel, PENTA, Meptaş, Ekinciler, Yaşar Dış Tica
ret, Borusan, ENKA, MEPA. Bu 21 şirket içinde bi
rinciliği EN KA, ikinciliği KO Ç  Grubuna bağlı 
RAM Dış Ticaret, üçüncülüğü de MEPA alıyordu.

Ama bu rakamların nasıl şişirme olduğu, işin gerçek 
yüzü, hayali ihracatın boyutları yıllar sonra kurulan 
Hayali İhracatla İlgili Meclis Araştırma Komisyo
nu’ nun raporlarına şöyle yansıyordu:

" 1.1.1984-31.12.1990 tarihleri arasında ülke gene
linde ihracatçı firmalara toplam 2.426.948.788.000. 
T L ’lık vergi iadesi ödemesi yapılmıştır. Bu süre içerisin
de yapılan ödemelerden 269.908.779.840 T L ’lık kısmı
nın tamamen hayali ihracat karşılığı yapıldığı, Merkez 
Bankası’na ulaştırılan ve işleme konulması yetkili kuru
luşlarca istenen talimat ve raporlardan tespit edilmiştir.

Bankalarca bildirilen 
hayali ihracat işlemle
rinden tespit edilebilen 
469 ihracatçı, imalat
çı firmanın hayali ih
racata adı karıştığı, bu 
firmalardım 303 ihra
catçı firmaya vergi ia
desi ödendiği, bu fir

malardan 256 adetinin ise haksız vergi iadesi aldığı anla
şılmıştır. Bu belirtilen firmaların toplam olarak aldığı ih
racata vergi iadesi tutarı 1.378.962.272.640 T L  olup, 
bu tutarın rapor konusu gerçek dışı ihracatlarına 
269.908.779.840 TL ödeme yapılmıştır. 1984-1990 
yıllan arasında yapılan ihracatta vergi iadesi ödemeleri 
içerisinde hayali ihracata adı karışan firmalara ödenen 
vergi iadesi % 64’tür.”

Rakamlarda görülen, Türkiye ekonomisinin ta
mamen bir kara para ekonomisi olduğu gerçeğidir.

Sadece Teşvik mi?

Meclis raporunda sıralanan yasal düzenlemeler gözö- 
nüne alındığında çok daha iyi anlaşılmaktadır ki, 
hayali ihracat devletin yeraltı dünyasıyla ve holding 
patronlarıyla ortak olarak düzenlediği kapsamlı bir 
kara para yıkama operasyonudur. Uyuşturucudan, si
lah kaçakçılığından, yedek parça kaçakçılığından, 
akla gelebilecek her türlü pis işten elde edilen para
lar, yapılmış gösterilen ihracatın bedeli karşılığıymış 
gibi Türkiye’ye getiriliyor, Devlet Planlama Teşkila
tı ve Merkez Bankast’mn özel çabalarıyla kara para
nın sahiplerine yıkanmış olarak, tertemiz teslim edi
liyor.

1998 yılında devletin “Üstün Hizmet Madalyası” 
Demirel tarafından köşkte düzenlenen bir törenle 
birçok ünlü iş adamına takılmış ve yaptıklarından 
ötürü şükranlar bildirilmişti. Bu “ünlü”ler içerisinde 
Rahmi Koç, Suna Kıraç, Ali Osman Sönmez, İbra
him Bodur, Şarık Tara, Selçuk Yaşar, Halis Toprak,
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Sefer Ulusoy, Nihat Gökyiğit, Nejat ve Şakir Eczacı- 
başı da bulunuyordu. Meclis Araştırma Komisyo- 
nu’nun raporundaki hayali ihracat yapan şirketlerin 
listesine baktığımızda, bu ünlü işadamlarının ço
ğunun, Devlet Üstün Hizmet Madalyası’nı haketmek 
için o günden kolları sıvadıklarını görüyoruz. Bunla
rın devlet tarafından madalyalarla ödüllendirilmesi 
ekonominin işleyişinin nasıl olduğunu gözler önüne 
seren bir örnek değil 
mi?

Hayali ihracat or- 
ganizasyonunun na
sıl tezgahlandığına, 
mevzuatların nasıl 
düzenlendiğine ve 
operasyonun kimler 
tarafından yürütül
düğüne bakacak olursak, hayali ihracat olayının yal
nızca devletten haksız teşvik alarak yapılan bir yol
suzluk olmadığını, bazı devlet adamlarınca planlı ola
rak desteklenen kapsamlı bir organizasyon olduğunu 
görüyoruz.

Meclis Araştırma Komisyonu 
Raporu’ndan Notlar

TBMM Araştırma Komisyonu, raporun son bölü
münde hayali ihracat ve bunların sorumlularını şöy
le değerlendiriyor:

“Hayali ihracat firmalarının bir kısmının asıl sahiple
rinin mafya olarak bilinen kişiler olduğu, bunların sahip
leri olduğu firmalar hakkında bazı olaylarla ilgili ihbarla- 
nn değerlendirilmek üzere gönderildiği Devlet Planlama 
Teşkilatı’nda 86/11237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 
gereği kayda değer herhangi bir işlem yapılmadığı için bu 
ihbarlann değerlendirilip sonuçlandınlamadığı, böylece 
gerekli tedbirlerin alınmadığı, bazı firmaların sahipleri ve 
iş takipçilerinin terör olaylarına bulaşmış olduğu, getirilen 
dövizlerin bir kısmının uyuşturucu kaçakçılığından elde 
edilen para olduğu, böylece kara paranın bu şekilde haya
li ihracat yoluyla aklandığı anlaşılmıştır.

Hayali ihracat olaylarının Gümrük müfettişleri ve 
Gümrük kontrolörlerince de tahkik edildiği, bu soruştur
malarda diğer hususlarla birlikte özellikle birl<aç memu
run görev yaptığı küçük gümrük idarelerinde gümrük gö
revlilerinin büyük oranda suistimallerine rastlanmış, bazı 
hayali ihracatlara ilişkin olarak da sahte gümrük mühür
leri ve kaşeleri kullanılarak sahte çıkış beyannameleri dü
zenlendiği, bu gümrük çıkış beyannamelerinin ilgili güm
rüklerde kaydı bulunmadığı gibi işlem yaptığı belirtilen 
memurların da gerçek olmadığı müşahade olunmuştur.

Sonuç olarak ihracatı artırmak, bu alanda görülen 
mevcut tıkanıklıkları gidermek bahanesiyle 7/10624 sayı
lı Bakanlar Kurulu kararımla belirtilen esasları kanunsuz 
emir ve talimatlarla değiştirmeye giden ve bunlann uygu
lamasını sağlayarak Hâzineyi büyük oranda zarara uğra
tan dönemin bir kısım yetkili siyasileri ve bürokratları ile 
sonradan yapılan bütün bu yasal prosedürlerden yoksun 
işlemleri 7/11237 ve 7/11509 sayılı Balianlar Kurulu

kararıyla yasal hale 
getirmeye çalışan ih
racat işlemlerinden 
sorumlu dönemin ba- 
kanları ile başbakan 
sorumludur. ”

İşin boyutları
nın nerelere kadar 
uzandığı konusunda 
Meclis Hayali İhra

cat Araştırma Komisyonu’nun raporunda yer alan şu 
satırlar ilginç ipuçları vermektedir:

“Düsseldorf Gümrük Araştırma Bürosu görevlilerin
ce yürütülen araştırma ve soruşturma sonucunda Komis
yonumuzca yapılan araştırmada hayali ihracat yaptıkları 
tespit edilen Delta Dış Tic. A .Ş ., Armasan Armatür 
San. ve Tic. A .Ş ., Ba-Gi Bayan Giyim A .Ş., Can-ek 
Dış Tic. A .Ş ., Cebitaş Dış Tic. A .Ş ., GSD Dış Ticaret 
A .Ş., İmpo Beynelmilel Muhaya Paz. Organizasyon 
A .Ş ., Kibar Dış Tic. A .Ş ., KoçmarDış Tic. A .Ş ., Me- 
As Dış Tic. A .Ş ., Sönmez Butik Faik Sönmez Teles. 
San. A .Ş ., Tira Dış Tic. A .Ş ., Yavuzlar Gıda A.Ş. 
isimli 14 şirkete ödenen ihracat karşılığı toplam 
80.059.511 DM paranın, halen Almanya’da uyuşturu
cu kaçakçılığı suçundan tutuklu T C  vatandaşı Arif T e
mel ile Münşengladbah firmasının sahibi olan Alman va
tandaşı Peter Dirim isimli şahıslar tarafından Almanya 
ve Zürih’teki Shakarchi, Şokorgo şirketleri kanalı ile ve 
bu şahısların talimatlarıyla bahse konu 14 şirkete para 
transferi yapılmak suretiyle sağlandığı, transfer edilen bu 
paranın yapılan ihracat karşılığından elde edilen para ola
bileceği, böylece kara paranın bu şekilde hayali ihracat 
yoluyla aklanıldığı anlaşılmıştır.”2

Bugün kara paranın izlerini her ekonomik faaliyet 
alanında hissetmek mümkün.

D PT Raporu

Türkiye’de kara paranın temelini oluşturan “suç eko
nomisi” bir kavram ve vaka olarak 8. Beş Yıllık Kal
kınma Plam’na da girdi.

Kayıt Dışı Ekonomi Özel İhtisas Komisyonu’nun ra
porunda “suç ekonomisi”nin başlıca alanları, uyuştu
rucu, silah kaçakçılığı, arazi yağması, hayali ihracat,

2000 yılı rakamları ile Türkiye’de yılda 39 ila 
59 milyar dolar arasında karapara trafiğinden 
söz ediliyor. Bunun aklanan miktarı ise 590 
milyon dolar ile 47 milyar dolar arasında.
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bilgi ticareti, vergi kaçırma olarak sıralanıyor.
Raporda, kamu ihalelerinde dönen komisyonla- 

rın, alman rüşvetlerin, yağmalanan arazilerden sağla
nan kazançların “ölçülemez” boyutlarda olduğu vur
gulanıyor.

Güvenlik ve yargı makamlarına intikal eden “suç 
ekonomisi” kapsamındaki davaların sayısı “kara pa
ra” belasının büyüklüğünü de gözler önüne seriyor.
Türk Ceza Kanunu 
hükümlerine göre 
açılan davaların sa
yısı 475 bin, sanık 
sayısı 728 bin. Ka
çakçılığın Men ve 
Takibine Dair Ka
nun, Devlet İhale ..................v \j . t t i rım goruyoruz.Kanunu, Vergi Usul °  ’
Kanunu, Gümrük
Kanunu kapsamında açılmış 1 milyon 25 bin dava 
var. Bu davalarda sanık sayısı 1 milyon 153 bin. 
DPT’nin raporunda, organize suçlar kapsamında 549 
sanığın toplu silah kaçakçılığı, 213 sanığın münferit 
silah kaçakçılığı, 57 sanığın radyoaktif madde kaçak
çılığı suçlarından yakalandığı belirtiliyor. Bu kapsa
ma giren 191 olay nedeniyle halen 1.438 kişi yargıla
nıyor.3

Meclis Araştırma Komisyonu’nun raporun
daki hayali ihracat yapan şirketlere baktığı
mızda, bu ünlü işadamlarının çoğunun, Dev
let Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendikle-

Emniyet Raporu

Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize 
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı “Kara Para Akla
ma Yöntemleri”ni 18 madde ile özetliyor.4

Kaçakçılık Daire Başkanlığının hazırladığı kara 
para raporunda, karaparanm tarihsel gelişimi anlatı
larak en çok kullanılan karapara aklama yöntemleri 
şöyle sıralanıyor:

Nakit kaçakçılığı: Kurye; parayı, nakit para üze
rinde denetimi olmayan ve banka gizliliği bulunan 
ülkeye taşır. Parayı bankaya yatırarak aklar.

Smurfing (Mantarlama): Para, devletin muame
lelerine koyduğu temel sınırın altında parçalara bö
lünerek başka ülkeye transfer edilir.

Yapılandırma: Karapara büyük ekonomik operas
yonlarla nakledilir.

Vergi cennetleri: Bazı ülkelerde vergi yoktur ve
ya çok düşüktür. Nakit üzerinde kontrol yoktur. Ban
ka ve şirket kurmak çok kolaydır. Karapara bu ülke
lerde kolayca aklanabilmektedir.

Borç ödeme: Para, vergi cenneti denen ülkeler
den birinde bankaya yatırılır. Sonra başka bir ülkede, 
bir bankaya transfer edilir. Böylece ani zenginleşme

nin kaynağı olarak borcun geri alınması gösterilir.
Taşeron şirket: Küçük sermaye ile şirket kurulur. 

Belli bir süre sonra şirket sermayesini artırarak büyür.
Nakit işlemleri: Restaurant, otomobil yıkama, 

taksicilik, gazinoculuk, otelcilik gibi nakit para kul
lanılan işyerleri kullanılır. Bunun nedeni günde kaç 
iş yapıldığının tespit edilmesinin imkansız oluşudur. 

Kumar ve gazinoculuk: Kara para aklayıcı, ku
marhaneden yüklü 
miktarda fiş alır. 
Kumarhaneden ç ı
karken fişlerin kar
şılığında çek alır. 
Paranın kaynağı so
rulduğunda kumar
dan kazandığını be
yan eder.

Yeraltı bankacı
lığı: Aklayıcı karaparayt bir bankere yatırmaktadır. 
Banker, tekrar ülkesine döndüğünde tanındığından 
parayla ilgili bir sorun çıkmaz.

Şişirilmiş faturalar: Aklayıcı, parayı transfer 
edeceği ülkedeki bir şirketten mal veya hizmet alın
mışçasına bir fatura alır. Bu fatura ya sahtedir veya şi
şirilmiştir. Sonra karaparayı aldığı mal ve hizmetin 
karşılığıymış gibi o ülkeye gönderir.

Nakit değişim: Aklayıcının parası döviz ise, dö
viz büroları hem paranın dövize çevrilmesi hem de 
paranın naklini de sağlamaktadır.

Borsa: Broker aracılığıyla borsa senedi veya bono 
satın alınarak kara para aklanabilmektedir.

Transfer edilmeyen nakitler: Transferi mümkün 
olmayan antika alıp bunları döviz karşılığında sata
rak karaparayı aklayabilmektedir.

Kuryelerin kullanılması: Sınırlanan geçişlerde 
kolaylık gören kuryeler kullanılır.

Perakendeci bankacılık: Konvansiyonel cari he
saplar, maaş aklamak amacıyla kullanılır.

Telefon Bankacdığı: Belirli miktarlardaki öde
meler bilgisayara bağlı telefon yardımıyla yapılabil
mektedir. Buna akıllı telefonlar da dahil edilebilir.

Ev-ofis bankacılığı: Elektronik cihazlar yardı
mıyla bankaya gitmeden para transferi sağlanabilir.

Otomatik vezne makineleri: ATM ’lerle para 
transferi yapmak da mümkündür. h

DİPNOTLAR
1. Parlar, Suat, Kirli İşler İmparatorluğu, s.235, Bibliotek Yay., 

1998, İst.
2. Semih Hiçyılmaz, “Altın Kaçakçılığından Hayali İhracata”, 

Yeni Evrense! Gazetesi, 7, 8, 9 Haziran 2000.
3. Erten, Taylan, “Evrensel ve Ulusal Bela: Kara Para", E kon o

mik Denge Dergisi, sayı: 27. s. 12
4. Ekonom ik Denge Dergisi, sayı 27, s.6.
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FITRATIN BOZULMASI VE 
TOPLUMSAL ÇÜRÜME

YILDIRIM C A N O Ğ L U

Giriş

E ndüstri sonrası dönem, “bilgi çağı” olarak 
anılmaktadır. Bu dönemi, yakalamış toplumla- 
ra “bilgi toplumu” denmektedir. Bu dönemde 

bilginin üretilme, iletilme ve kullanılma hızı çok 
yüksektir. Bilgi ve teknolojinin yenilenme süreci çok 
kısalmıştır. Bilişim, iletişim ve ulaşım teknolojileri, 
baş döndürücü bir hızla gelişip değişmektedir. Uydu 
haberleşme, internet ve ulaşımın ulaştığı boyut, bü
tün ülkelerin ulusal sınırlarını zorlamakta, kültürleri
ni ve üretimlerini etkilemektedir.

Bu süreçteki sanayileşmiş ülkelerde hakim olan 
anlayış, sürekli tüketimdir. Sanayileşmiş ülkeler, iç 
piyasada var olan müşteriyi tüketime zorlayıp müsrif 
hale getirirken; dış piyasada da zengin olmayan ülke
leri iyi ve uysâl birer pazar olmaya zorlamaktadırlar. 
Ancak bu yeni sömürgecilik dönemi öncekilerden 
çok farklı bir süreçtir. Kullanılan yöntemler, politi
kalar tamamen farklıdır. Bu dönemde daha az güç ve 
şiddet kullanılırken, çok yüksek dozda büyük bir psi
kolojik ve ekonomik savaş yürütülmektedir. Buna 
Postmodern Sömürgecilik dönemi diyebiliriz. Yürütü
len yüksek yoğunluklu psikolojik bir savaşla, kendi 
değerlerini fakir ülkelere evrensel değerler olarak ka
bul ettirilmek istenmektedir. Küreselleşme sloganı, 
bu sürecin meşruiyet arayışının bir ifadesi olarak de
ğerlendirilebilir. Böylelikle sömürgecilik gözlerden 
uzak tutulmaktadır. Gerçekte ise küreselleşme, yeni 
sömürgeciliğin adıdır: Postmodern Sömürgecilik.

Postmodern Sömürgeciliğin etki alanına giren 
bütün toplumlarm, toplumsal değerlerinin alt üst ol
ması yeni sömürgecilik anlayışının, stratejisinin do
ğal sonucudur. Dikkat çeken bir husus da, sömürgeci 
ülkelerin kendi ülkelerindeki toplumsal değerleri bi
tirmiş olmalarıdır. Postmodern Sömürgeciliğin tüm

dünyada etki alanını giderek genişletmesi dünya öl
çeğinde büyük bir toplumsal değer erozyonunun ya
şanacağı anlamına gelmektedir. Bu çalışmada, top
lumsal değer erozyonunun temel sebebi araştırılmak
tadır.

Toplumsal Değerlerde Çürüme

Bilim ve teknolojinin gelişip değişmesi arzu edilen 
ekonomik zenginliği, Postmodern Sömürgeci ülkele
re fazlası ile sağlamıştır. Bu gerçektir. Ancak bilim ve 
teknolojinin neden olduğu ekonomik zenginliğin so
nucunda bu zenginleşmiş ülkeler, huzur ve mutlulu
ğu yakalayabilmişler midir? Francis Fukuyama, Büyük 
Çözülme adlı kitabında “bilgi toplumunun tüm so
nuçları gerçekten de o denli olumlu mu?” diye sordu
ğu soruya olumlu cevap verememektedir:1

“Suç ve toplumsal kargaşa artmaya başlayınca 
dünyanın zengin toplumlarınm kentsel alanları nere
deyse oturulmaz hale geldi. İki yüzyıldır sürüp giden 
toplumsal bir kurum olan akrabalığın çöküşü, yir
minci yüzyılın ikinci yarısında hızlandı. Birçok Av
rupa ülkesinde ve Japonya’da doğum oram öylesine 
düşük ki, yeterli göç de olmazsa, bu toplumlar önü
müzdeki yüzyılda nüfus kaybıyla karşı karşıya kala
caklar. Evlilik ve doğumlar azaldı, boşanmalar hızla 
artıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde üç çocuktan 
biri, İskandinavya’da ise çocukların yarısı evlilik dışı 
doğuyor. Sonuç olarak kurumlara olan güven, 40 yıl
lık derin bir çöküş sürecine girdi... İnsanların birbi- 
riyle ilişkilerinin doğası da değişmişti. Bireyler arası 
ilişkilerin zayıfladığına ilişkin somut kanıtımız olma
sa da, aralarındaki bağların daha kısa ömürlü olduğu, 
bağımsızlaştığı ve daha küçük gruplara özgü kaldığı 
da bir gerçektir.

Bunlar dramatik değişiklikler ve benzer yapılarda
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ki ülkelerde ve tarihin aynı döneminde ortaya çıktı
lar. Böylece yirminci yüzyıl ortalarında endüstri top- 
lumuna egemen olan toplumsal değerlerde Büyük 
Çözülme’yi doğurdular... Bu çöküntü; suç, babasız ço
cuklar, eğitim fırsatları ve dereceleri, güvensizlik ve 
bunun gibi bir çok konudaki istatistiklerden zaten 
belli oluyor.

Batı toplumlarındaki insanları biraraya getirmiş 
olan ortak değerlerin ve toplumsal bağların zayıfladı
ğını gösteren olumsuz gidişin ekonomik yapıları en
düstri toplumundan bilgi çağma geçmekte olan top
luluklarda ortaya çıkması yalnızca bir rastlantı mıdır 
acaba? Bu kitabın ortaya süreceği hipotez, bu ikisinin 
yakından ilişkili olduğu ve daha karmaşık, daha çok 
bilgiye dayanan bir topluma doğru gidildikçe, top
lumsal ve ahlaki yaşamımızda kötü şeylerin başgös- 
terdiğidir”

Toplumsal düzenin alt üst olması, suç ve kargaşa
nın artması, akrabalık kurumunun ve komşuluğun 
çökmesi, doğum oranının azalması, boşanmaların 
artması, evlilik dışı çocuk sayısının çoğalması, birey
cilik, İnsanî ilişkilerin zayıflaması ve kısa ömürlü ol
ması, şiddetin artması ve yaygınlaşması, kişi ve lcu- 
rumlara güvensizlik, ailenin yıkılışı, uyuştumcunun 
yaygınlaşması ve gayrı meşru cinsel ilişkilerde mey
dana gelen patlama, zengin sanayi toplumlarımn kar
şı karşıya kaldıkları en büyük sorunlardır. Değerlerin 
bu derece geniş bir alanda ve yüksek dozda aşınması, 
insan fıtratının tahrip edilmesinin doğal bir sonucu
dur. Fukuyama’nm söz konusu kitabındaki verilere 
bakıldığında batı toplumları, gelecek nesillerle ilişki
lerini koparmış ve nesillerinin devam edip etmeyece
ği sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır. Tüm canlılar, 
kendi nesillerini devam ettirmek için mücadele eder
ken; bilgi çağı toplumları, nesillerini kendi elleri ile 
yok etmekle meşguller. O nedenle bu toplumların 
karşı karşıya kaldığı durum, bir çözülmeden ziyade 
gerçek anlamıyla bir çürüme halidir.

Hata, Kullanılan Bilgi Kaynaklarındadır

Bu noktada sorulması gereken temel soru, sanayileş
miş toplumlarda neden bu denli büyük bir bunalım, 
eş zamanlı olarak ortaya çıkmıştır? Bu toplumlar, ne
rede yanlış yapmışlardır?

Batı aklı kavrayamadığı, deney ve gözlemle des- 
tekleyemediği formüle edemediği şeyleri inkar et
mektedir. Toplumsal Değerlerini (Toplumsal Serma
ye, Sosyal Sermaye) bu temel bakış açısı ile inşa et
miştir. Batı, toplumsal sermayesini Yaratıcının bilgi

sine (Vahiy) başvurmadan yalnızca akla ve beş duyu
ya dayanarak oluşturmuştur. Yaratıcının bilgisinden 
bağımsız ve fakat bilim ve teknolojinin gelişimine 
bağlı olarak insan ve insani ilişkiler tanzim edilirken, 
insan yapısındaki karmaşık ilişkiler ve birbirine zıt 
değerlerin çatışması bir bütün olarak algılanamamış 
ve de görülememiştir. Dolayısıyla asıl sorun, vahyî 
bilgi eksikliğinin doğal sonucu olarak, insanı tanıya
mamaktan ve gereğince idrak edememekten kaynak
lanmaktadır. İnsan tüm tezatlı vasıfları ile bir bütün 
olarak anlaşılamadtğı için aşırı kâr hırsı, lüks, israf ve 
birey egoizminin en süfli istekleri hayatın şekillendi
rilmesinde etkili olmuş; Fukuyama ve Brzezinslci’nin 
ifade ettiği gibi herşeyin ölçüsü dolar olup çıkmıştır.

Çöküşün Genel Yasası:
Toplumsal Sermaye Çürümesi

Tarihi bir olgu olarak; Toplumsal Sermayesini tüke
ten toplumlar, tarihte uzun süre etkinliklerini ve var
lıklarını devam ettirememişlerdir. Şu veya bu şekilde 
toplumsal sermayelerini tüketen Roma, Selçuklu, Bi
zans, Osmanlı ve SSCB imparatorlukları benzer has
talıktan dolayı önce etkinliklerini, sonra da varlıkla
rını kaybetmişlerdir.

E bu Hamid el-Gazalî’ nin (MS. 1058-1111) Sel
çuklu Sultanı Mucîruddin’e yazdığı mektupta dile ge
tirdiği, vurguladığı hususlar; toplumsal sermayenin 
tükenişi ile toplumların çöküşü arasındaki ilişkiyi or
taya koyması açısından önemli bir belge hüviyetin
dedir:2

“Mümkün olan en kısa-zamanda ve otoritenin ulaşa
bildiği her yerde yolsuzlukların, adam kayırmacılığın, 
adaletsizliklerin, zulmün, rüşvetin ve diğer kötülüklerin 
tümünün kökünü kazımak için eliııden geleni yapmada 
kusur etmemelisin. Ülkemizin halkı, ülkemizin şerefi; ül
kemizin halkı, ülkemizin gerçek zenginliğidir. İçinde bu
lundukları yolsuzluktan senin haberin yok. Ülkenin bu 
kısmında olan anarşiden haberdar olmayabilirsin. Vergi 
tahsildarları yolsuzluk yapıyorlar. Fakir halkı kendi çı
karları için sömürüyorlar. Topladıkları verginin pek az 
bir kısmını devlete veriyorlar. Vergi oranlan, halkın kar
şılayamayacağı kadar yüksek. Bu sözlerim üzerinde dü
şün. Fakirlik ve açlık onlara büyük acılar veriyor. Vücut
ları yoksulluktan harap olmuş durumda. Takatleri kesik. 
Uzun zamandır çektikleri sıkıntılar, bedenlerini kuru bir 
iskelete çevirmiş. Oysa sen. lüks içinde bir hayat sürdürü
yor, yönetimin altındaki insanlara, onların sorunlarına 
karşı ilgisiz davranıyorsun.”

Burada, toplumların çöküşüyle toplumsal sermaye
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arasındaki ilişki; “ülkenin halkının ülkenin gerçek zen
ginliği" olduğu söylenerek ortaya konulmaktadır. Dik
kat çekilen noktalar, toplumların tarih boyu çürüme
sine sebep olan konulardır.

Selçuklu gibi Osmanlı’mn da benzer hastalığa ya
kalandığını görmekteyiz. 1717 yılında idam edilen 
Osmaıılı Maliye Bakanı Sarı Mehmet Paşa, toplum
sal sermayeyi tüketen çok önemli bir hastalığa; rüş
vete, dikkat çekmektedir:3

“Rüşvet; her türlü kanunsuzluğun ve zulmün hem 
başlangıcı ve hem de kaynağıdır. Her türlü çarpıklığın, 
fitne fesadın anası 
rüşvettir. En büyük 
felaketlerin, daya
nılmaz acıların kö
künde rüşvet vardır.
Müslümanlara, dine 
ve devlete zarar ve
rebilecek unsurlar 
içerisinde rüşvetten 
daha tehlikeli olanı yoktur. Kanunsuzlukları, adaletsizli
ği, zulmü üreten bir makinedir rüşvet. İnancı ve devleti 
kökünden yıkar.”

Bugün ülkemizin yaşadığı sürecin, bunlardan çok 
farklı olmadığını söylemek abartı olmayacaktır. Bir 
kısım insanlar, lüks ve israf içinde yaşarken, büyük 
bir çoğunluğun yoksulluk sınırının altında kalması, 
orta sınıfın yok olmaya yüz tutması, bürokrasi ve si
yaset erbabının sorumsuz ve vurdum duymaz tavırla
rı, bazı kurumlarm bir korku unsuru olarak takdimi, 
yaşayan halkın sanal bir halk için feda edilmesi, yol
suzluğun, alkolün, uyuşturucunun, intihar, tecavüz 
ve şiddetin yaygınlaşması gibi göstergeler, Selçuklu 
ve Osmanlı’nm son dönemlerinden pek de farklı bir 
konumda olmadığımızı göstermektedir.

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı, tarihin fark
lı dönemlerinde yaşamış imparatorluklar olup farklı 
inanç ve yaşam biçimlerini benimsemişlerdi. Ancak 
yıkılış dönemlerine baktığımızda, hepsinde bazı ben
zer davranış ve yaşam tarzının var olduğunu görmek
teyiz. Burada, benzerlik ve özdeşlik kavramlarını ay
nı anlamda kullanmadığımıza dikkat edilmelidir. Ba
zı toplumların Hıristiyan, bazılarının da Müslüman 
olmuş olması, gelinen noktada sonucu değiştirme
mektedir. Toplumların yıkılış yasaları, ilahi yasalar 
olup geneldir; insandan insana, toplumdan topluma 
değişmemektedir. Sarı Mehmet Paşa’mn veya Gaza- 
lin in  tasvir ettiği, hitap ettiği toplumlar ve yönetici
ler ismen ve de şeklen müslümandılar. Ancak bu du
rum, yıkılışın tabî olduğu yasaları değiştirmeye yet

memiştir. Değerler sistemini bozan, toplumsal serma
ye ve enerjisini tüketen, imanları ile amelleri birbiri
ni tutmayan her toplum, aynı akıbeti paylaşacaktır. 
Bu durum, Allah’ın bize bildirdiği bir kanuniyet ola
rak vuku bulmaktadır:

“Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kö
tü hileli düzenler kurmak istiyorlar. Halbuki kötü tuzak, 
düzen sahibinden başl<asını kuşatmaz. Onlar öncekilerin 
başına gelenlerden başl<asını mı bekliyorlar? Allah’ın ka
nununda ne bir değişme bulursun; ne de Allah’ın kanu
nunda bir sapma bulursun”. (35 Fatır 43) “Her ümmet

için bir ecel vardır. 
Onların ecelleri ge
lince , ne bir saat er
telenebilirler, ne de 
öne alınabilirler; 
tam zamanında çö
kerler.” (7 Araf 
34)

T o p l u m l a r ,  
kendi yaptıkları (kazanımlar) ile ya yükselir, mutlu 
ve huzurlu olur; ya da bunalım içinde kıvranarak ka
çınılmaz akıbetleri olan yıkımla yüz yüze gelirler: 

“Eğer o ülkeler halkı, inansalardı ve korkup şakıma
lardı, gerçekten üzerlerine hem gökten, hem de yerden sa
yısız bolluklar (bereketler) açardık; ancak onlar yalanla
dılar, bizde onlan kazanageldikleri nedeniyle yalalayıver
dik” (7 Araf 96)

İnsan Fıtratının Tahribi: 
Hevânın Ilahlaştırılması

Toplumsal çürüme sorununun çözümü, insan ve in
san davranışlarının ne olduğu temel sorusunun ceva
bına gelip kilitlenmektedir. Eğer insan davranışları
nın insan yapısıyla bağlantıları tam ve gerçek boyu
tuyla kavranamaz ise, yanlış davranış ve anlayış şekil
lerinin ana unsurlar olduğu yanılgısına düşebiliriz. 
Var olan durumun etkisinde kalıp, onun teorisini ih
das etmeye çalışırız. Bugün için sis perdesi ile örtülü 
olan gerçeği göremez ve fakat sisin sonuçlarına iliş
kin durum tespitleri ile yetinebiliriz. Bugün insanla 
ilgili yapılmış pek çok çalışma vardır ve insan davra
nışlarını açıklığa kavuşturabilmek için pek çok mo
del ortaya konmuştur. Ancak kirletilmiş bir dünya, 
insan gerçeğini koyu bir sis perdesi ile örtmüştür. İn
sanla ilgili çalışmalar bu örtüyü kaldırma girişiminde 
bulunmadan gerçeği aradıkları için, ortaya atılan 
modellerin hiçbiri, insanı bir bütün olarak kuşatama- 
maktadır.4 İşte bugün için ana sorun bu yaklaşım tar

Küreselleşme sloganı, bu sürecin meşruiyet ara
yışının bir ifadesi olarak değerlendirilebilir. 
Böylelikle sömürgecilik gözlerden uzak tutul
maktadır. Gerçekte ise küreselleşme, yeni sö
mürgeciliğin adıdır: Postmodern Sömürgecilik.
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zıdır. Bu da araştırmada eksik bilgi kaynaklan kullan
maktan kaynaklanmaktadır. İnsanın yaratıcısı olan 
Allah’ın insana ilişkin bilgisine başvurmadan yapı
lan bütün çalışmalar, eksik olmaya mahkumdur. Or
taya konan tüm modellerin de, gerçeği bir bütün ola
rak yansıtması bundan dolayı mümkün olamamakta
dır. Toplumsal Kirlenme sorununu gerçek anlamıyla 
çözebilmenin yolu, yaratıcının yarattığı varlığa (in
san) ilişkin bilgisine başvurmak ve onu kullanmak
tır.5 Yaratıcının bilgisine (Kur’ân) başvurmakla, so
runa ilişkin sübjektiflik, genel olarak ortadan kalkar. 
İnsan bir bütün olarak 
ele alındığından, genel 
olarak, birbirine zıt 
özellikler içeren iki ka
rar merkez (nefs ve 
kalp) arasında optimal 
bir çözüme ulaşılır.
İyi/güzel olanla, kö
tü/çirkin olan, temizle 
kirli, ilahı olanla şeytanî olanın çatıştığı bir yapı; iyi
ye, güzele ve temize doğru yönlendirilebilir.

Kirlenme sorunun temeline inebilmek için Ku- 
ran’m “hevâ” diye isimlendirdiği ve insandaki karar 
merkezlerini daima olumsuz olarak etkileyen bir kav
ramı gözönüne alınmamız gerekir.

Hevâ
Hevâ, Kur’an-ı Kerim’deki anahtar kavramlardan 

biridir. Yaklaşık olarak 30 yerde geçmektedir. İnsan
da var olan karar merkezlerinden nefsin, genel ola
rak, ana çalışma frekansıdır. Toplumsal çürümenin 
motoru olarak değerlendirilebilir. Hevâ, “benliğin 
şehvete meyli ve keyfiliği tercih etmesidir.”6 İnsanın 
yücelikten basitliğe düşmesini sağlayan, zan ve tah
mine dayalı bilgilerle insana hükmeden, hayatı yal
nızca kendi ekseninde şekillendirmek isteyen bir nef
sin düşünme ve davranma halini ifade eder. İnsan 
bencilliğinin etkin unsur olarak dışavurumu ve haya
tı tanzim girişimidir. Hevâ, insan nefsinin cehalet ve 
kibre dayalı olarak oluşturduğu ve ilahi bilgiye daya
lı değerler sisteminin karşısında olan bir değerler 
topluluğudur. İnsan fıtratının bozulmasını ifade eder.

“Onlar kuruntudan ve nefislerin hevâlanndan başka 
hiçbir şeye tabi olmuyorlar.” (Necm 23)

Hevâ; zan, tahmin, bilgisizlik ve kendini beğen
mişlikle (istikbar) içiçedir (2 Bakara 120, 145; 5 Ma- 
ide 48; 6 En’am 119; 30 Rum 29; 13 Rad 37; 45 Ca- 
siye 18; 53 Necm 23). Cehaletle gururun ona refakat 
etmesi hevâyı, insan ve toplum hayatında daha tah
ripkar yapar. Hevâ, hayatı birey nefsine indirger. Ha
yatın tümüyle birey bazına indirgenmesi ve yalnızca 
bireyin ihtiyaçlarının yada birey çıkarlarının aşırı bir 
şekilde öne çekilmesi, insan nefsinin doymazlığını

azdırıp insanı sapıklığa 
sürükler:

“Allah’tan bir kılavuz 
olmaksızın, hevâsına 
uyandan daha sapık kim
dir.” (28 Kasas 50) 

Toplumsal sermaye
nin hevâya dayalı ola
rak inşa edilmesi; bireyi 

sapıklığa sürüklerken, kaçınılmaz bir şekilde toplu
mun, çevrenin, kısaca herşeyin bozulmasına ve niha
yetinde yıkılıp yok olmasına sebebiyet vermektedir: 

“Eğer hak, onların hevâlarına uyacak olsaydı, hiç 
tartışmasız, gökler, yer ve bunların içinde olan herkes ve 
herşey bozulmaya uğrardı.” (23 Müminun 71)

Hevânm bu tahripkar gücünden dolayı bütün 
peygamberler uyarılmış, dikkatleri çekilmiştir:

“Öyleyse, ona inanmayıp da kendi hevâsına uyan, 
sakın seni ondan alıkoymasın; sonra yıkıma uğrarsın.” 
(20 Taha 16)

Bu noktada çok daha önemli olan bir husus da, 
hevâya uyanın görünür kimliği ne olursa olsun sonu
cun (yıkım) değişmemiş olmasıdır. Bu noktada he vâ
sini ilahlaştıran bir ateist ile hevâsını ilahlaştıran bir 
Müslüman arasında ayırım yapılmamaktadır. Bu tür 
insanların tümü; gerçeği ters yüz eden zalimler ola
rak, hevâlarına uyarlar ve hevâlarını hayatın merke
zi yapmaya gayret ederler:

“Zulmetmekte olanlar, hiçbir bilgiye dayanmaksızın 
kendi hevâlarına uymuşlardır. Allah’ın saptırdığını kim 
hidayete erdirebilir? Onların hiçbir yardımcıları da yok
tur." (30 Rum 29).

Şu veya bu şekilde toplumsal sermayele
rini tüketen Roma, Selçuklu, Bizans, Os- 
manlı ve SSCB imparatorlukları benzer 
hastalıktan dolayı önce etkinliklerini, 
sonra da varlıklarını kaybetmişlerdir.

Hevâ Sapıklığa ve Yıkıma Götürür 
Hevânm etkisindeki bir insanın şeytanla irtibatı 

artar ve zamanla şeytanın oyuncağı olur (6 Enam 
71). Bu durumdaki insanlar gerçekleri göremez ve 
duyamazlar. Hoşlarına gitmeyen, çıkarlarına engel 
olan herşeyi ret ve inkar ederler:

Hevâ Bireysel Çıkarlarda Sınır Tanımaz 
Bozulmanın ardından gelen yıkım; insan yapısı

nın yalnızca tek yönlü olarak nefsin hevâsı istikame
tinde koşullandırılması ve buna uygun bir ortamın 
oluşturulması ile bağlantılıdır. İnsanın her istediğini 
yapma yetkisini kendinde görmesi, bireysel çıkarların
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sınır tanımazlığı ve bu konudaki aşırı özgürlük bir 
müstağnileşmedik İnsanın kendini, kendine yeter 
görmesi ve bir başkasına ihtiyaç hissetmemesi, top
lumsal dayanışma ve değerlerin çözülmesi demektir. 
Arkasından kaçınılmaz olarak kirlenme ve çürüme 
gelir. Bu nedenle Allah, insana her arzu ettiği şeyin 
(bireysel çıkarlar) verilmesinin yanlış olduğuna dik
kat çekmektedir:

“Onlar, yalnızca zanna ve nefislerinin hevâ olarak 
arzu ettiklerine uymaktadırlar. Oysa andolsun, onlara 
Rablerinden yol gösterici gelmiştir. Yoksa insana “her ar
zu edip dilekte bulunduğu” şey mi var? (53 Necm 23, 
24)

Batı düşünce sistemi bu noktada bir çıkmaz soka
ğın içinde bocalayıp durmaktadır. “Toplum için bi
reysel çıkar erdemden daha istikrarlı bir unsurdur” 
anlayışı, batı düşüncesinin temel aksiyomudur bu
gün. Ekonominin motivasyonu için kullanılan birey
sel çıkarlar, toplumsal yapının sağlığı için isteneni 
gerçekten başarmakta mıdır? Yoksa meyvenin içine 
giren bir kurt gibi, toplumu içten içe çürütmekte ve 
sona doğru yaklaştırmakta mıdır?

“Çağdaş toplumların temel taşı bir değer haline 
gelmiş olan bireycilik, kendine yeterli özgür kişilerin 
gururunu bir tür içe dönük bencillikle gölgelemeye 
başlıyor ve böylece başkalarına duyulması gereken 
sorumluluklara kulak asmadan had safhaya ulaşan ki
şisel özgürlük kendi içinde bir sona yaklaşıyor. Birey
lerinin, tarihin herhangi bir döneminde görülmemiş 
düzeyde özgürlüklere kavuştuğu toplumlarda insan
lar, tek tük kalmış da olsa, onları bağlayan yükümlü
lüklerden sıkılıyorlar. Bu tür toplumlar için beliren 
tehlike, insanların kendilerini ansızın yalnız bulma
larıdır; herkesle iletişim kurmakta, ahbaplık etmekte 
özgür olsalar da samimi topluluklar içindeki insanlar
la bağ kurabilmeleri için gerekli olan ahlâksal taah
hütlere girebilme yetenekleri yoktur... Bireycilik, 
çağdaş demokrasinin temel taşıdır elbette; ama aşırı 
bireycilik'-de toplumsal bağın gerçekleşmesinde en
gelleyici oldfiğu için, demokrasi açısından olumsuz 
etkiler ortaya çıkarabilir. Böylece, postmateryalist 
değerlere geçişin toplumsal sermayenin bazı tiplerin
de düşüşü sergilediği ortaya çıkıyor.”7

Hevâsını ilah edinmeyi yaşamın temel ilkesi hali
ne getirip suç ve kargaşayı artıran, akrabalık bağları
nı çökerten, ailenin çözülüşünü hızlandıran, evlilik 
dışı bir yaşamı meşru gören, boşanmayı hızlandırıp 
çocuk yapmayı engelleyen ve gayrı meşru çocuk ya
pılışına, şiddet ve uyuşturucu kullanımının yayılma
sına seyirci kalan batı düşünce sistemi; bu yapısıyla 
insanlığın geleceği için çok fazla bir şey söyleme, ne

gücüne ne de imkanına sahiptir. Böyle giderse, vah
yi bilgiye teslim olmazsa, batı toplumu kendi kendi
ni tahrip edecektir. Bu batı için önüne geçilemez bir 
süreçtir:

“Bireysel seçebilme özgürlüğünü artırmak için 
kendini, normları ve kuralları tepe taklak etmeye 
adamış bir toplum, giderek daha fazla kargaşaya kapı
lacak, parçalanacak, izole olacak, ortak amaçlarını ve 
görevlerini gerçekleştiremez hale gelecektir. Tekno
lojik gelişmesinde “sınır yok” ilkesini benimseyen bir 
toplum, kişisel davranışlara ve buna bağlı olarak suç 
artışına, dağılan ailelere, çocuklarına karşı sorumlu
luklarını yerine getiremeyen ana-babalara, birbirini 
umursamayan komşulara, toplumsal yaşamın dışına 
atılmış vatandaşlara da “sınır yok” demektedir. ... 
Dürüstlük, vefakârlık, sözünü tutmak gibi erdemler 
artık etik değerler olarak itibar görmüyorlar; onların 
Dolar ölçütüyle somut değerleri var, ortak bir sona 
ulaşmak isteyen gruplar tarafından kullanılarak onla
ra yardımcı oluyorlar.”8

Hevâ İnsanı Kör, Sağır ve Akılsız Yapar
Günümüz dünyasında pek çok bilim adamı; Fuku- 

yama’mn yukarıda ifade ettiği acı sonuçları görmüş 
olmalarına rağmen, neden bu akışı durduracak tat
minkar bir çözüm önerisi sunamamaktadırlar? Çö
zümdeki zorluk, hevânm insan üzerinde yaptığı kar
maşık etkilerden kaynaklanmaktadır. Hevânın vücut 
verdiği bir çekim alanına giren ve kendi iradi kont
rolünü kaybeden insanlar; zanları, tahminleri ve ki
birlerinin neden olduğu bir körlük ve sağırlıkla ger
çekleri görememekte ve duyamamaktadır:

“Şimdi sen, kendi hevâsını ilah edinen ve Allah’ın bir 
ilim üzere kendisini saptırdığı, kulağı ve l<albi üzerine 
damga vurduğu ve gözü üstüne de bir perde çektiği kim
seyi gördün mü? Artık Allah’tan sonra ona kim hidayet 
verecektir? Siz yine de öğüt alıp düşünmüyor musunuz?” 
(45 Casiye 23)” “Kendi hevâsını ilah edineni gördün 
mü? Şimdi ona liarşı sen mi vekil olacaksın? Yoksa sen 
onların çoğunu söz işitir ya da aklını kullanır mı sayıyor
sun? Onlar, ancak hayvanlar gibidirler; hayır, onlar yol 
bakımından daha da şaşkın ve sapıktırlar” (25 Furkan
43,44)

Hevâlarını İlahlaştiranlar Başimlarını Saptırmak İçin 
Mücadele Ederler

Bu noktada unutulmaması gereken bir başka ger
çek de; hevâlarını ilahlaştıranlarm, hevâlarının ön
gördüğü bir dünyayı tanzim etmek için başkalarının 
düşünce ve yaşam tarzlarına müdahale etmeleri ve 
onları saptırmak için mücadele etmeleridir:
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“Kuşkusuz çoğu, bir ilim olmaksızın kendi hevâlany- 
la başlialarını saptırıyorlar. Şüphesiz senin Rabbin haddi 
aşanları en iyi bilendir.” (6 Enam 119)

Hevâsını ilahlaştıranlar, tarih boyu bu misyonu 
yerine getirmişlerdir. İyiyi, güzeli, temizi, doğruya 
arayanlara, hak-hukuk ve adalet isteyenlere hep bas- 
kı yapmışlardır. Bu ülkenin insanları, aydınlığın gel- 
meşini, adaletin hakim olmasını istiyorlar ve zulüm 
altında ezilip yok olmayı istemiyorlarsa, birlik olarak, 
hevâlarını ilahlaştıranlara karşı onurlu bir mücadele 
vermelidirler:

“Nefsini, sabah akşam O ’nun rızasını isteyerek Rab- 
lerine dua edenlerle birlikte sabrettir. Dünya hayatının 
aldatıcı sözünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. 
Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi 
hevâsına uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme.” (18 
K eh f28)

Sonuç: Hevâdan Arınmış Dosdoğru 
B ir İstikamet Tek Çaredir

İslam dünyası, bilim ve teknolojiyi üretememekten 
dolayı, genelde, batı karşısında ezik ve buruktur. Son 
200 yıllık ardışık mağlubiyetler zinciri, bazılarımızı 
daha duygusal, daha tepkici ve daha retçi yaparken; 
bir kısmımızı da tam teslimiyetçi, şabloncu ve taklit
çi yapmıştır. Bir kesim batıdan gelen herşeye kötü 
derken, bir kesimimiz de herşeye iyi demektedir. Bu 
karmaşık duygular, batıyı her konuda referans görme 
ve gösterme gibi bir zaafın oluşmasına neden olmuş
tur.

Mağlubiyetlerin oluşturduğu bir şuur altı olayı, 
bizi tahammülsüz yapmıştır. Bizler gerçekçi olabi
lirsek, insanlığı girdiği çürüme sürecinden çıkara
bilecek bir atılımı gerçekleştirebiliriz. Kişiliklere 
sinen ezilmişlik duygusunu atabiliriz. Batıdan ala
bileceklerimiz yanında, batıya sunabileceğimiz da
ha çok zenginliğimiz olduğunu görebiliriz.

Hevânm hakim olmadığı bir dünyayı, bugün 
Müslümanlar inşa edebilirler. Bu imkan ve şansla
rı vardır. Bugün ya bunu başaracaklar; ya da hem 
bu dünyada, hem de öteki dünyada zillet içinde ya
şayacaklardır. Üçüncü bir yol yoktur.

Hevânın hiçbir şekilde kendisine bulaşmadığı 
vahyi bilgiye sahip olan Müslümanlar, ellerindeki 
cevherin kıymetini bilmeli ve tarihi sorumlulukları
nı yerine getirmelidirler. (5 Maide 48, 49)

Bugünün Müslümanları, bu kutsal görev için ön
celikle nefislerini temizlemelidirler. Cennete giden

yolun, nefislerini hevâdan arındırmaktan geçtiğini 
görmelidirler:

"Kim de Rabbinin maliamından korkar ve nefsi de 
hevâdan sakındırma, artık hiç şüphesiz cennet onun için 
bir barınma yeridir.” (79 Naziat 40,41 )

O nedenle Müslümanlar, sapmış bir topluluğun 
hevâlarma uymamalıdırlar:

“Ey Kitap Ehli, haksız yere dininiz konusunda aşırı 
gitmeyin ve daha önce sapmış, bir çoğunu saptırmış ve 
dümdüz yoldan kaymış bir topluluğun hevâlarına uyma
yın” (5 Maide 77).

O nedenle Müslümanlar, batılılaşarak yok olma 
hareketine karşı onurlu bir duruşla karşı çıkmalılar: 

“Sen onların dinlerine uymadıkça, Yahudi ve Hıristi- 
yanlar senden kesinlikle hoşnut olacak değillerdir. De ki: 
“Kuşkusuz doğru yol, Allah’ın gösterdiği dosdoğru yol
dur” . Eğer sana gelen bunca ilimden sonra onların hevâ
larma uyacak olursan, senin için Allah’tan ne bir dost 
vardır, ne de bir yardımcı vardır." (2 Bakara 120)

Ve nihayet Müslümanlar, Allah’ın kendilerine 
emrettiği, gösterdiği ve hevânın etkili olmadığı dos
doğru bir istikamet tutturmalıdırlar:

“Şu halde, sen bundan dolayı davet et ve emrolundu- 
ğun gibi dosdoğru bir istikamet tuttur. Onların hevâlan- 
na uyma. Ve deki: Allah’ın indirdiği her kitaba inandım. 
Aranızda adalet yapmakla emrolurıdum. Allah, bizim de 
Rabb’imiz, sizin de Rabb’inizdir. Bizim amellerimiz bi
zim, sizin de amelleriniz sizindir. Bizimle sizin aranızda 
bir tartışma konusu yoktur. Allah, bizi bir arada birleşti- 
rip-toplayacak ve dönüş de O ’nadır" (42 Şura 15) ■
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AVRUPA BİRLİĞİ, TÜRKİYE VE 
OSMANLI MİSYONU

açıkoturum

Katılanlar: Ahmed Davudoğlu, Yusuf Kaplan, Necmettin Türinay

Yusuf Kaplan: Bu ayki sohbetimizin konusu, Türkiye- 
Avrupa Birliği ilişkilerini iredelemeye geçmeden ön
ce isterseniz konuyu tarihsel, kültürel ve siyasi arkap- 
lanları açısından masaya yatıralım ve çok yönlü bir 
kazı yapalım. Sorum şu: Avrupa neresi? Türkiye ne
reye düşer?

Ahmet Davudoğlu: Avrupa Birliği oluşumunda 
Kutsal Roma-Cermen sentezini görmek mümkündür. 
Hıristiyanlık bir Ortadoğu (Filistin) diniydi, sonraki 
asırlarda bir anlamda Roma’nm hukuk geleneği, Hı
ristiyanlığın metafiziği ve Cermen kültürünün dina
mizmi birleşti. Şarlman’dan itibaren Avrupa bölün
me süreci yaşadı. Şarlman imparatorluğunun parça
lanması esnasındaki harita, Avrupa’yı üçe böldü. Bu 
haritanın oluşum kompozisyonuna baktığınızda bir 
tarafta Fransa, diğer tarafta Almanya, üçüncü olarak 
Hollanda’dan İtalya’ya kadar uzanan bir hat görüyo
ruz. Şimdi bu bölünme daha sonra Almanya ve Fran
sa arasındaki mücadeleyi de yansıtır. Şarlman İmpa
ratorluğu Peter, Luther ve Louis arasında parçalana
cak, daha sonra bütünleşme olacak, ki bu birleşmeyi 
Napolyon gerçekleştirecektir. Napolyon’un birleştir
diği Avrupa’yı 
1815 Viyana 
Kongresi tekrar 
parçalayacaktır.
V iyana Kongre- 
si’nin parçaladığı 
Avrupa’yı birleş
tirmeye çalışan 
Bismark oldu. Da
ha sonra bu bü
tünleşmeyi parça
layan II. Dünya 
Savaşı’ndaki par
çalanma oldu.
Böylesi bir seyir

var. Bu parçalanma-birleşme esnasında Osmanlı hep 
bunları en olumlu şekilde değerlendirmeye çalışmış
tır. Kapitülasyonlar bu sebeple verilmiştir. Protestan- 
lar bu sebeple desteklenmiştir. Avrupa Birliği’nin 
medeniyet dönüşümünü değerlendirirken bir başka 
boyut var ki o da şudur: Bir medeniyet belirli bir saf
haya geldikten, gelişme döneminde belirli bir olgun
luğa ulaştıktan sonra eksen değiştirmelerine uğruyor. 
Batı medeniyeti bu çerçevede 12-13. yüzyıllardaki o 
“ön-modernite” dediğimiz ilk nüvelenmeleri itibariy
le gerek kültürel açıdan reformasyonunu, gerekse ku
rumsal açıdan yeni atılımları gerçekleştirir. Mesela 
ilk başşehir Paris’ten başlar. O güne kadar başşehir 
diye bir kavram yoktu Avrupa’da. Şehir yoktur, bıra
kın başşehri. Bu kavramlar o dönemde oluştu. Sana
yi devrimi, aydınlanma, siyasal olarak da ulus-devlet 
Avrupa’da kendine has yeni bir medeniyet havzası 
oluşturdu.

Kaplan: Ahmet Bey, medeniyetlerin eksen değiş
tirme problemini veya süreçlerini biraz daha açımla
yabilir miyiz? Çünkü bu sorun, hem müslüman coğ
rafyanın, hem Uzak Asya’nın, hem de Batı uygarlığı

nın gelecekte 
alacağı görü
nümler ve 
yö n e l i ml e r  
açısından bir 
hayli önemli 
sanıyorum.

D avudoğ
lu: Evet...
Katılıyorum  
size. Şimdi, 
medeniyetle
rin eksen de
ğiştirm esini 
şu üç olgu ile
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belirleyebiliriz. 1. Mallar ve para nereden nereye akı- 
yor? 2. Kültürel dünya, nereden nereye akıyor. 3. S i
yasi organizasyonlar nereden nereye akıyor? Bütün 
bunlar 19. yüzyıla kadar Avrupa’daydı. 19. yüzyılın 
üçüncü çeyreğinden itibaren büyük banker aileleri 
Londra’dan Amerika’ya göçtüler. Böylece borsa 
Londra’dan New York’a taşındı. Büyük Alman üni
versitelerinin kurucu profesörleri Amerika’ya göç et
tiler. Bu “Amerikan Yüzyılı” denecek dönemin sin
yalleridir. Bu bir eksen değiştirmesidir. Bizim tarihi
mizde de bunun örnekleri vardır. Mesela 1258’de 
Bağdat’ın düşmesi, İslam medeniyetinin “düşmesi" 
olarak görülür. Oysa bu bir eksen değiştirmesidir. 
Ondan sonra eksen medeniyet İstanbul’a, Buhara’ya, 
Bosna’ya, Nijerya’ya kaymıştır; Atlantik ekseni, A v
rupa’daki iktisadi canlılığı Amerika’ya taşıdı yani bir 
uluslararası düzen, Birleşmiş Milletler sistemi ikame 
etti. Bu eksen de bunalıma girdi. Avrupa’daki felsefi 
canlılığını sürdüremedi. Çünkü Avrupa’da bu Yu- 
nanlılarla-Roma ilişkisi temeline dayanıyordu; Ab- 
basi-Osmanlı ilişkisi gibi. Avrupa ile Amerika ilişki
si de böyle. Amerika kurumsal bir zirve ama bir me
deniyet sürekliliğine sahip değil. Avrupa, Batı mede
niyetinin düştüğü bir dönemde bunu şu üç tepkiyle 
aşmaya çalışıyor: Birincisi, ekseni Pasifiğe taşımak; 
İkincisi, kültür mozayiği (örneğin Japonya’nın kay
naşması); üçüncüsü ise ekseni, Avrupa’ya çekme ça
basıdır. Düşünsel anlamda bir açılım yapmadan “ge
lenekçi bir oluşum” gerçekleştiremezsiniz. Avrupa 
yükselen ekonomik gücüyle tekrar ekseni kendine 
çekmeye çalışıyor, ama bu bir dinamizm ister. Bu di
namizm şu an Avrupa’da pek yok. Mesela, Alman
ya’m, nüfusu bu yıl 700 bin kişi azaldı. Düşünsel di
namizmi destekleyecek unsurlar da yok. Avrupa, ek
seni kendine çekmeye; Amerika ise Atlantik ekseni
ni korumaya çalışıyor. Avrupa Birliği, bugünkü yapı
sıyla medeniyet açılımı oluşturacak bir nitelik taşı
mıyor. Bir medeniyetin yeni açılımlar geliştirebilme
si yeni kültürlerle yoğun temasa geçmesine bağlıdır. 
Ki, Avrupa bunu yeni coğrafyalarla hiçbir zaman ya
pamadı. Sömürgeleştirdi ve geri döndü. Kendi havza
sında tuttu. Mesela Osmanlı gibi bir havzayı doğru
dan etkileşime tabi bırakmadı. Bu sebeple şu anda 
yeni bir medeniyet sıçraması yapması çok zordur. Bu 
tür bir sıçramayı gerçekleştirebilmesinin bir imkanı 
var. Sömürgeci birikimin sonucu olarak ortaya çıkan 
ve Avrupa içine girmiş olan Asya ve Afrikalı unsur
lar ile Almanya’daki Türkler... Şu anda bu bağlamda 
Avrupa’da ciddi problemler yaşanıyor. Bu şekliyle bir 
medeniyet açılımı görmek zor, ama AB, ekonomik-

politik bir güç olma işlevi görecektir. Bu ekonomik- 
politik güç, Atlantik ve Pasifik’te oluşan güçlerle he
men hemen aynı düzeydedir. Yani Pasifik’teki üretim 
gücüne baktığınızda, Amerika’yla Atlantik’le kıyas
ladığınızda bunlardan biraz geri olsa da, AB, ekono- 
mik-politik bir güçtür. Bu gücün bir medeniyet açılı
mına dönüşmesi ayrı bir sorudur.

Kaplan: Peki, Türkiye-Avrupa ilişkilerine gelecek 
olursak... Her şeyden önce, farklı medeniyet tecrübe
lerine, birikimlerine sahip olan Türkiye ile AB ülke
lerinin ilişkileri biraz sorunlu olmayacak mı? AB ül
keleri bu sorunun farkındalar ama Türkiye sanki böy
le bir sorun yokmuş gibi hareket ediyor. Kendimizi 
aldatıyoruz diye düşünüyorum. Bizim AB ile ilişkile
rimizin netameli bir seyir izlemesinin nedenleri bura
da gizli değil mi? Biz, kendi özgünlüğümüzün, imkan
larımızın ve dinamizmimizin ne kadar farkındayız 
acaba?

Davudoğlu: Haklısınız. Bu mesele, bizim açımız
dan da, AB ülkeleri açısından çok hayati bir mesele. 
Ancak sizin sorunuzda da ima ettiğiniz gibi, bizim bu 
meselenin ne kadar farkında olduğumuz çok su götü
rür. Şimdi, Türkiye’nin A B ’ye girişi bu çerçevede de
ğerlendirildiğinde her şeyden önce bu, bir kültürel 
açılım sınavıdır; ama Avrupalılar, bunu göğüsleyebi
lecek durumda değiller. Türkiye’nin özgünlüğü şura
dadır: Zengin bir tarihi geçmişi vardır. Bu hem avan
taj hem dezavantajdır. Onları kendi kıtasına hapset
miş ve kendi bölgelerinde onlar üzerinde hakimiyet 
kurmuş yegane Avrupa dışı unsur, Osmanlı’dır. Bu 
birikime sahiptir Türkiye. Ne Çinliler ne de başkası 
bu imkana sahiptir. Tarihte bu imkana ve etkileşim 
gerçekleştirme dinamizmine sahip olan iki aktör ol
muştur: Biri Endülüs, diğeri Osmanlı. Ruslar’m duru
mu burada biraz farklıdır: “Paradigma içi öteki”dir 
Slav ve Rus unsur. Ama Osmanlı “farklı öteki”dir 
Avrupalılar için. Avrupa ile ilişkilerimiz, 1071 Ma
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lazgirt Savaşı ve 1096 Haçlı Savaşlarındaki karşılaş
ma ile başlar. Üçer yüzyıllık aralarla üç farklı para
metre ekseninde bugüne kadar süregelmiştir Avru
pa'yla kurduğumuz ilişkiler. 1096’dan 1355’e (Os- 
manlı’nın Avrupa’ya geçişine) kadar olan dönem 
Anadolu’da geçen ilk üç yüzyıllık dönemdir: Bu dö
nemde, her iki taraf için denge sözkonusudur; bir ta
rafın diğeri üzerinde mutlak hakimiyeti yoktur. Ama 
1355’den 1699’a kadar, takriben 300 yıl Osmanlı’nın 
Avrupa’ya mutlak hakim olduğu bir dönemdir. Bu 
dönemde Osmanlı, Avrupa 
içinde tüm parametreleri kul
lanabilmiştir. 1699’dan, 1999 
yine takriben 300 yıldır. Bu 
dönemde Osmanlı ve Türk un
sur Avrupa karşısında gerileye
rek bugünlere kadar gelmiştir.
Son dönem, hem siyasi hem de 
diplomatik ilişkiler bakımın
dan alan (pasif) tarafın Türk- 
•ler, veren veya etkileyen (ak
tif) tarafın Avrupahlar olduğu 
bir üçyüz yıldır. Biz Türkiye 
olarak üçer yüzyıllık üç dö
nemden oluşan bu yoğun iliş
kilerin muhasebesini çok sağ
lıklı yapıp, yeniden değerlen
direbilirsek, hem Avrupa ile 
olan yeni ilişkilerde, medeni
yetler arası etkileşimlerin ciddi bir değerlendirmesini 
yapabilir; hem de diplomatik-siyasi ilişkileri ciddi bir 
eksene ve temele oturtabiliriz. Ama ikinci üçyüzyılm 
ütopik etkisi ile davranırsak, Avrupa ile rasyonel iliş
ki kuramayız. Üçüncü üçyüzyılm mahcubiyeti içeri
sinde davranırsak, aşırı teslimiyetçi bir tavra gireriz. 
Sağlıklı ilişki kuramayız. Kendi gücümüzü fark ede
meyiz. Dengeli bir ritmi yakalamak lazım.

Kaplan: Bu çerçevede yeri gelmişken Ameri
ka’nın bu son dönemdeki konumuna ve rolüne de 
değinmek de yarar var, sanıyorum. Hem Avrupa- 
Amerika, hem Amerika-Türkiye ilişkileri açısından 
bakılınca Avrupa Birliği’nin gerçekleştirmeye çalıştı
ğı proje nereye kadar gidebilir? Türkiye “bu arada" 
nerede olacak? İki arada bir derede kalmaya mı de
vam edecek?

Davudoğlu: Bu sorunuzu cevaplandırabilmek için 
yine üç parametreyi göz önünde bulundurmak lazım. 
Avrupa’nın Amerika karşısında şu an için çok şanslı 
olmadığı kanaatindeyim. Birincisi, kültürel hakları 
evrenselleştirebilme kabiliyeti açısından bakıldığın

da, şu anda Amerika, Avrupa’dan daha iyi durumda. 
Mesela Amerikan sineması gibi evrenselleşebilmiş 
bir Alman, Avrupa sinemasından bahsetmek müm
kün değil, ama bir Holywood tüm dünyaya hitap edi
yor. İngilizce, Almanca ve Fransızca’yı kalbinden vu
ruyor. Almanlar ve Fransızlar buna direnmeye çalışı
yor. Geçenlerde Almanya’ya gittiğimde karşılaştığım 
bir durumu sizinle paylaşayım. Almanya’nın Berlin 
şehrinde küçük bir New York kuruluyor. Şehrini kay
beden bir kültürün yaşama şansı yoktur,. Amerika’nın 

başarısının arkasındaki en te
mel unsur, sıradan basit dav
ranışları üniform (yekvücut) 
hale getirip evrenselleştire- 
bilmesidir. Şu anda Avru
pa’nın böyle bir kabiliyeti 
yok. İkincisi, üretim üstünlü
ğü, ekonomik üstünlük bakı
mından da, teknoloji ve tek
nolojiden doğan patenti elin
de tutma kabiliyeti Ameri
ka’nın elinde şu anda; kısmen 
Japonların ve taktik yönüyle 
de Çinlilerin elinde. Clinton 
dönemindeki Amerikan sıç
raması biraz da internet tek
nolojisi üzerinden sağlanan o 
yeni hava ile olmuştur. Ayrı
ca Amerikan nüfusu, Avru

pa’ya göre daha gençtir. Amerika daha esnek davra
nır. Katı bir Amerikan kimliği olmadığı için insan is
tihdamı kolay oluyor. Mesela bilgisayar teknolojisi 
için Almanya Hintlileri almak istedi; Hintliler git
medi. Çünkü katı bir Alman milliyetçiliği var. A l
man ırkı diye bir unsur var. Amerikan ırkı diye bir 
şey olmadığı için insan ve beyin göçünü çok rahat 
sağlayabiliyor. Kültürler arası diyaloğu daha rahat 
oluşturabiliyor. Örneğin Amerikan başkanları her di
nin temsilcileri ile görüşüyor. Ramazan ayında Müs
lümanlarla ilgili mesajlar yayımlıyor. Amerika bura
da bunu çok iyi farketti ve “medeniyetler çatışması” 
denilen şeyin sonuçlarını farketti ve bunu tamire uğ
raşıyor.

Üçüncüsü, düşünsel atılımı kendi bünyesine çek
meye çalışıyor. Amerika şu an güçlü bir şerh ve haşi
ye dönemi yaşıyor. İngiliz ve Alman Üniversiteleri 
bile Amerikan standardını kullanıyor. Amerika’nın 
şöyle bir avantajı var: Düşünsel canlılık yok ama ku
rumsal yapıları sağlam. Altyapıyı destekleyen, onun 
sonuçları hemen alman bir Amerika. Askeri strateji
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açısından bakılınca, Avrupa ordusunun oluşması çok 
yavaş sürüyor. Kurumsal yapıları da dinamik, ani ka
rar verebilecek kuıumlardan oluşmuyor. Çok hantal. 
Amerika ise daha ani kararlar alabilmektedir. Uzay
daki üstünlüğüm ile sizi her an destekleyebilecek du
rumdayım, demektedir.

Amerika noktasal bunalım alanlarında Avrupa’ya 
imkan ve fırsat tanıyacaktır ama küresel egemenlik 
bakımından birşeyleri paylaşıyor gözükse bile aslında 
maliyeti paylaşmaktadır. Şu andaki rekabette coğrafi 
alan, nüfus dinamizmi, hare
ket kabiliyeti hala Avrupa’ya 
göre çok daha avantajlı gözü
küyor.

Kaplan: Sayın Türinay,
Ahmet Bey’le Türkiye-AB 
ülkelerinin ilişkilerini, dina
miklerini, imkanlarını ve za
aflarını geniş bir tarihsel, 
kültürel ve siyasi persektife, 
bir medeniyet perspektifine 
oturtarak analiz ettik. Size, 
deneyimli bir bürokrat ve ya
zar olarak Türkiye-AB ilişki
lerinin bugününü ve yarınını 
sormak ve sizden geleceğe 
nasıl ve ne tür bir projeksi
yon yapılabileceğini öğren
mek istiyorum. İlkin, bize,
Avrupa’yı birleşmeye götüren saiklerin neler olduğu
nu açımlamanızı isteyelim...

Necmettin Türinay: Avrupa’yı birleşmeye götüren 
saikleri, Roma sonrasında aramamız yerinde olur di
ye düşünüyorum. Roma döneminde Avrupa’nın bir 
bütünlük teşkil ettiğini görüyoruz. Akdeniz medeni
yeti çerçevesinde bir genişlemedir ama gene de Av
rupa’yı bütünleştiren bir iradedir. Roma sonrasında 
Avrupa’da çok çeşitlilik ve parçalanma süreci yaşan
dığını da tarih ve hafızalarımız bize hatırlatıyor. Bu 
bağlamda Ahmet Bey güzel ve özlü tespitler yaptı. 
Bildiğiniz gibi, derebeylikler döneminin en yoğun ya
şandığı, şehir kavramının çok geç teşekkül ettiği bir 
dönem yaşadı Avrupa. Derebeyliklerin teşekkül etti
ği, müşterek, toplu bir hayatın, merkezi hükümetle
rin bulunmadığı bir dönem. Fakat Ortaçağ'dan son
ra, özellikle coğrafi keşiflerden sonra, Avrupa’da hem 
bir zenginleşme, hem bir uluslararası açılım, hem de 
merkezi devlet geleneğinin oluştuğu bir süreç var. İş
te bu dönemde Avrupa, iki ciddi dış müdahale ile 
karşılaştı. Bunlardan birincisi Endülüs, bir diğeri de

doğudan Osmanlı’dır, Bu iki karşılaşmanın ikisinin 
de İslam ve Hristiyan karşıtlığı ekseninde cereyan et
mesi Avrupa’nın bilinçaltına; İslam’a karşı makul, 
akli bir yaklaşımı değil, savunmacı, düşmanca yakla
şımları yerleştirdi. Dolayısıyla Avrupa düşüncesi, İs
lam karşıtlığı ile siyasi ve toplumsal gelenek olarak 
devam etti. Bu nedenle, Avrupalıların, Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne girmesine yaklaşımları makul ve 
mantıklı olmaktan uzaktır.

Kaplan: Bu problem sadece Avrupalılara özgü bir 
problem değil, galiba. Bizde 
de aynı ölçüde olmasa bile 
benzer bir yaklaşım yok mu? 
Ayrıca bizim kafamız bu bağ
lamda Avrupalılardn daha 
karışık.

Türinay: Doğru. Haklısı
nız. Bu hissi karşıtlık, hem 
bizde, hem de onlarda var.

Ayrıca Avrupa, 20. yüz
yıldan itibaren Komünizme 
ve Sovyet Blok’una karşı da 
böyle bir tehdit hissetmiştir. 
Fakat şimdi Sovyet tehdi- 
di’nin ortadan kalkması ile 
beraber Avrupa ülkeleri, AB 
alanını doğuya doğru geniş
letmek için son derece uy
gun bir imkana kavuştu. İşte 

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye karşı yaklaşımlarında 
Doğu Avrupa’ya doğru ilerleme imkanının varlığı 
Avrupa ülkelerini Türkiye’ye karşı bir ihtiyata sevk 
ediyor.

Kaplan: Peki, bu durumda ne yapmak gerekiyor? 
Ne tür bir yol, yordam, tavır, politika geliştirmek ge
rekiyor, sizce?

Türinay: Kanımca, yapılması gereken şu: Bilin- 
çakındaki olguları silmek mümkün olmamakla bera
ber daha gerçekçi ilişkiler gerçekleştirme isteğinden 
asla kaçınmamak gerekir. Türkiye yönetimleri, men
sup olduğumuz toplumu, 20. yüzyıl başlarından itiba
ren batı medeniyetinin içine sokmaya çalıştılar. Ba
tılılaşmayı, batı medeniyet ve kültürünü ideolojik 
olarak kabul etmekle beraber, Türkiye yöneticileri 
daima bizi kapalı bir toplum olarak muhafazayı esas 
aldılar. Şimdi Avrupa Topluluğu ülkeleri ile daha 
serbest ilişkilerin geliştirildiği aracısız insan ve top
lumlararası münasebetlere girildiği bir ortamda nasıl 
bir durumla karşılaşacağımız hususunda Avrupa ül
keleri kadar Türkiye yöneticilerinin de bir komplek-
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si ve endişesi bulunmaktadır. Bu endişeleri ortadan 
kaldırıcı, son derece gerçekçi bir hareket tarzını üret
memiz gerekiyor. Bu noktada Türkiye’nin Avrupa ile 
ilişkilerinde kendiliğinden bir ilişki olmuyor.

Kaplan: Bu içe kapanma meselesi önemli. Ben, bu 
içe kapanma meselesinin “çift yönlü” bir kapanma 
olduğunu düşünüyorum. Hem kendi dinamiklerimi
ze, hem de Batıya kapatıyoruz kapıları. Ne’yi, niçin 
yaptığımızı, yaptığımız şeylerin neye tekabül ettiğini 
bilemiyor, farkedemiyoruz. O yüzden hem dışarı ile 
hem de kendi dinamiklerimizle yüzleşmemiz lazım. 
Bu noktada Avrupalıların Türkiye’ye nasıl baktıkla
rını biraz açalım isterseniz?

Türinay: Avrupalıların Türkiye’ye bakışında on
ları endişeye sevk eden temel saik şudur: Çok farklı 
bir kültür ve çok farklı bir dine mensup olan Türkle- 
rin yoğun bir şekilde Avrupa ülkelerine göç etmesi 
halinde Avrupa yaşayışı ve insanının kendisini nasıl 
hissedeceği noktasında fevkalade bir rahatsızlık içeri
sindeler. Özümsenmesi, simile edilmesi çok zor olan 
bir toplum karşısındalar. Almanya’da yaşanan tecrü
be, Türklerin o ülkelerde, bir arada, dayanışma içeri
sinde, şehirlerin belirli.bölgelerinde biraz daha kapa
lı sayılabilecek yaşama tarzları geliştirmeleri, Türkle
rin ve İslam toplumlarının asimile edilemeyeceği, o 
toplumlara uyum sağlamayarak varlıklarını muhafaza 
edecekleri ve giderek çoğalacakları endişesi ile farklı 
kültürlerin, farklı medeniyete mensup kitlelerin Av
rupa’nın bütüncül yapısını sarsacağı gibi endişeler... 
Şimdi bu noktada Avrupa ülkelerinin ifade etmedik
leri, ama yapılan icraatlardan anladığımıza göre Tür
kiye’ye karşı takındıkları tavrı şu şekilde formüle 
edebiliriz: Türkiye ile ekonomik ilişkileri alabildiği
ne geliştirmek; Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne dahil et
mek yerine, onunla artı bir ilişki geliştirmek. Bu iliş
ki biçimini, aynı şekilde Ukrayna için de düşünüyor
lar. Avrupalılar genişleme konusunda Doğu Avru

pa’yı içine alacak, fakat Ukrayna ve Türkiye’yi dışar- 
da tutacak şekilde bir yaklaşım sergiliyorlar. Bu nok
tada Avrupa Birliği’nin Ortodoks dünyaya açılması 
anlamında bir kuşkusu olmadığı anlaşılıyor. Fakat bu 
kuşkunun önümüzdeki dönemde biraz daha artacağı
nı ve daha ihtiyatlı tutumlar geliştireceklerini tah
min ediyorum. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerin
de, Avrupalıların ve Türklerin dışında üçüncü bir 
faktör devreye giriyor. Bu Amerika faktörüdür. Her 
ne kadar insan hakları konusunda, demokratikleşme 
konusunda, bazı hakların kısıtlanması noktasında bir 
baskı uygulamakla beraber nihai olarak Türkiye’nin 
Avrupa Birliği’ne girmesi noktasında Amerika’nın 
ciddi bir ısrarı olmadığı ve olmayacağı ortaya çıkıyor. 
Bu durum Avrupa ordusu meselesinde (Clinton dö
neminde) daha ciddi ortaya çıktı. Nitekim Ameri
ka’nın Kafkaslar, Orta Asya ve Ortadoğu’da Türkiye 
ile daha bağımsız ilişkiler kurmak istemesi, Avrasya 
politikasında Türkiye ile beraber hareket etmek dü
şüncelerini de dikkate aldığımızda Türkiye’nin Av
rupa Birliği ile siyasi manada dış politika ve Avrupa 
Ordusu meselesinde ciddi bir entegrasyona girmesini 
istemediği düşüncesi daha ağır basıyor.

Kaplan: Ahmet Bey, aynı soruyu size de sormak 
istiyorum. Avrupa, Türkiye’ye nasıl bakıyor?

Davudoğlu: Necmettin Bey’e katılıyorum. Böyle 
bir bilinçaltı var. Bunun kısa sürede değişmesi zor, 
ama Avrupa’yı çelişkiye düşüren temel mesele şudur: 
Türkiye 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa ile stra
tejik bakımdan aynı kutupta yer aldı. Dolayısıyla Av
rupa Birliği’nin oluşma sürecinde stratejik maliyeti 
ödeyen ülkelerden bir tanesi de Türkiye’dir. Sovyet- 
ler Birliği’nin Avrupa üzerine baskı yapan tankları
nın Kafkasya’ya çekilmesi için Türkiye Doğu Anado
lu’da ciddi bir asker barındırdı. Avrupa üzerinde Sov
yet baskısının azalmasının önemli bir sebebi de bu- 
dur. Türkiye N A TO ’da ağırlıklı bir yere sahip. Avru
pa 2. Dünya savaşı sonrası ortaya çıkan tabloda stra
tejik ortaklık yaptığı için Türkiye’yi bünyesinden ko
paramaz; N A TO ’dan da koparamaz.

Kaplan: Neye dayanarak söylüyorsunuz? Bu argü
manınız önemli. Biraz açmanızı istesem...

Davudoğlu: Elbette. Bunu şöyle açabalirim: Avru- 
pa-Türkiye ilişkilerinin beş boyutu var.' Birincisi, 
diplomatik/politik boyut: ki bu, görünen düzlemdir. 
Kontrol edilebilir. Rasyonel bir düzleme çekilebilir. 
Ve o düzlemde ilişkiler günbegün değişebilir, her an 
pozisyonunuzu ayarlamanız gerekir. İkincisi, iktisadi 
düzlemdir. Biraz daha yapısaldır. İntibak biraz daha 
uzun sürebilir. Uçünciisü, hukuki düzlemdir. Devle
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tin yapısı ve siyasal dönüşümünü gerektirir. Dördün- 
cüsü, stratejik düzlemdir. Bütün bunları içine alan ve 
bir ülkenin uzun dönemli perspektif olarak kendini 
nerede gördüğü ile ilgili olan bir düzlemdir. Beşinci
si de, medeniyet ve kültür düzlemidir. Bunlar giderek 
derinleşen düzlemlerdir. Birinci düzlem açısından 
baktığımızda her iki taraf da karşılıklı pozisyonlarını 
takip etmek zorundadır. Diplomatik olarak Türki
ye’ye baktıklarında gördükleri şu: Böylesine dinamik 
bir nüfusla yaşlı bir Avrupa’ya çok rahat insan akta
rabilecek, stratej ik açıdan kaçınılmaz bir şekilde ya
nında tutulması gereken ama ekonomik maliyetler 
ve kültür farklılıkları açısından da dışarıda tutulmak 
istenen bir ülke var. Avrupa Türkiye’yi böyle görü
yor. Kısa dönemli olarak düşünülen şeyse şu: Türki
ye’nin Avrupa’ya getireceği yüklerle, Avrupa dışında 
durmasının Avrupa’ya getireceği stratejik maliyetler 
arasında bir optimizasyon yapmak. Böyle bir optimi- 
zasyon diplomatik anlamda nasıl yapılır? Mümkün 
olan en uzun döneme yayarak, karşı taraftan alabile
ceğiniz, bütün stratejik şeyleri alırsınız, -ki Gümrük 
Birliği böyledir- onun ekonomik ve kültürel hayat 
alanını kendinize bağlarsınız, fakat stratejik olarak 
getireceği maliyetleri de üstlenmezsiniz. Avrupa ta 
başından Türkiye’yi bekletmeyi düşündü ve tüm 
planlarını ona göre yaptı. İşin ilginci Türkiye’nin 
içindeki temel aktörler de buna uygun bir pozisyon
da hareket ettiler. Türkiye kendini ayarlayıp A B’ye 
girmekten çok Avrupa ile diplomatik oyunu sürdüre
lim ama mümkün olduğu kadar da özerk bir alanı 
içerde ve dışarda muhafaza edelim şeklinde yol ve tu
tum izledi. Bu tutum, son on yıldaki Avrupa ile siya
si ilişkilere doğrudan damgasını vurdu. Son ulusal 
programda da en çarpıcı husus bu talebin sürmesidir. 
Mesut Yılmaz’ın açıkladığı gibi, “zamana ihtiyacımız 
var, zannediyorum Avrupa da bu zaman konusunda 
bizimle aynı düşünüyor” dedi. Her iki taraf da birbi
rine “hayır” diyebilecek açmazları görüyor, ama 
“evet” demenin getireceği, değişimlerden de ürküyor. 
Bu iki tarafı da beklemeye sevk ediyor. Her iki taraf 
da birbirini zorlamıyor. Mesela Türkiye Lüksem- 
burg’dan sonra bir ara zorlandı. Helsinki’de ilişkiler 
tekrar düzeldi. Fakat Helsinki’den sonra Avrupa da 
Türkiye’nin yaptığı taahhütler konusunda ciddi bir 
pres uygulamadı. Türkiye, Kopenhag Kriterleri konu
sunda yapacaklarını hep zamana yayıyor. Fakat bu 
konuda çok ciddi adımlar atılmıyor. Her iki taraf da 
diplomatik düzlemde kendi manevra alanlarını açık 
tutmak şartıyla karşılıklı pozisyonlarını koruyorlar.

Kaplan: Peki, Ahmet Bey, A BD ’nin Türkiye’nin

AB üyeliğine nasıl baktığı konusunda neler söylemek 
iterseniz?

Davudoğlu: Ben, bu konuda, Necmettin Bey’den 
farklı düşünüyorum. Amerika, Türkiye’nin A B’ye 
girmesini isteyebilir, içerden İngiltere’nin, dışardan 
ABD’nin pozisyonu A B’nin genişlemesine yöneliktir 
ve bu çelişki de değildir. Avrupa’da iki kanat var: Bi
rincisi derinlemesine gitmek isteyen kanat; Almanya 
ve Fransa'nın özellikle istediği, Kutsal Roman-Cer- 
men opsiyonu diyebileceğimiz seçenek. İkincisi, ge
nişlemeye dönük kanattır. Genişlemenin maliyetini 
Almanlar bildiği için onlar teenni ile davranıyorlar. 
Genişleyen herşey momentumunu (hızını ve gücü
nü) kaybeder. Dolayısıyla İngilizlerin ve ABD’nin 
Türkiye’nin A B’ye girişine sıcak bakmalarının nede
ni budur. Özellikle Almanya ve Fransa ekseninin güç 
kaybetmesini bekliyorlar. Türkiye’nin, Birliğe girdi
ğini düşünün. Avrnpa Parlamentosu’nun milletve
killerinin yaklaşık % 30’u Türk olmak zorunda. Av
rupa bunu kaldırabilecek mi? Birçok karar mekaniz
masında aktif olarak bulunacak kuşkulu bir Türki
ye... Bu şu demektir: Amerika her an için Türkiye 
üzerinden A B’ye müdahil olabilecektir. Eğer Ameri- 
ka-Türkiye ilişkileri ciddi bir kriz yaşamazsa tabii ki. 
Bu noktada Amerika’nın iki opsiyonu da açık tuttu
ğu kanaatindeyim. Türkiye’nin dışarda kalması da, 
içerde bulunması da değerlendirilebilecek avantajlar 
getiriyor. Dışarıda tutması ne avantajlar sağlar? 
Amerika’nın Ortadoğu ilişkilerine bakın; Ameri
ka’nın ilişkileri kiminle kötü ise Avrupa’nın iyi. İran, 
Irak, Suriye, ABD’nin dışladığı; Avrupa’nın ise eko
nomik, siyasi ilişkilerini arttırdığı ülkeler bunlar. 
Blok içi ittifakta ciddi bir çelişki var burada. Farklı 
koalisyonlara oynuyorsunuz. Türkiye özellikle Hel
sinki’ye kadar ABD yanında bir politika sergiledi. 
Türkiye Avrupa ilişkilerinde en gri nokta, dış politi- 
lca’dır. Ortadoğu, Kafkaslar, Balkanlarda şu ana kadar
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Amerika ile ittifaka dayalı ilişkiler kurdu. 2004 yılın
da Avrupa ile ilişkiler oturursa, bu vizyon ile Ameri- 
ka ilişkilerini sürdürürse Türkiye bu ilişkilerde karlı 
çıkar.

Kaplan: Necmettin Bey, kaldığımız yerden devam 
edelim isterseniz... Türkiye-AB ilişkileri nasıl bir se- 
yir izleyecek sizce?

Türinay: Aramızda yaşanan krizlere rağmen, Tür
kiye’nin Avrupa ile ilişkilerini kesmemesinin bir se
bebi var. Türkiye A B ’ye herşeye rağmen girebileceği 
ve girmek istediği fikrini daima muhafaza etmek ve 
bunu izhar etmek istiyor. Burada ana mesaj şudur: 
“Beni şu şartlarda kabul ederseniz A B’ye girebilirim” 
diye bir mesafeli tutum içerisinde kendisini koruyor. 
Burada Türkiye’nin önem verdiği hususlardan birisi, 
çevre sorunlarıdır. Kıbrıs ve Ege sorunlarını AB içe
risinde çözebilir miyim? yaklaşımıdır. Bu süreçte bu 
sorunları çözmek istiyor. Avrupa ile ilişkilerini kes
miş bir Türkiye kesinlikle kaybedecek taraf olacaktır. 
Bunun için gerek A B ile gerekse Amerika ile yakla
şımları kendi lehine çözme arayışı sürüyor. Bu bir. 
İkincisi, asıl söylemek istediğim şu: Türkiye, A B ’ye 
eşit üyelerden bir üye olarak girme imkanı elde etme
se bile bugünkü şartlarda 15+1 veya 27+1 gibi bir ül
ke olacağa benziyor. Şimdi bu şartlar altında Türkiye 
bütünüyle serbest dolaşım hakkı kazanmasa bile, yi
ne de çok geniş bir nüfusun Avrupa ülkelerine gide
ceğini akıldan çıkarmamamız gerekiyor. Mesela Oda
lar Birliği’ne üyeleri, öğretim üyeleri, bürokratlar, din 
adamları gibi belli sınıflar AB ülkelerinde serbest do
laşım imkanına kavuşacaklardır. Ki bu yönde çalış
malar var. Daha önce giden işçi sınıfından farklı ola
rak okumuş yazmış, orta sınıfımız bu ülkelerde dola
şacağına göre, bizim bu şartlarda bir yaklaşım geliştir
memiz gerekiyor.

Kaplan: Önemli bir konuya değindiniz. İlk kez 
ciddi bir yüzleşme imkanı doğabilir böylece. Sizce, 
Türkiye’nin bu konuda geliştirmesi gereken yaklaşım 
ne olmalı?

Türinay: Şimdi, Türkiye’den oralara giden insan
lar şimdiye kadar bu toplumun eğitim seviyesi en dü
şük sınıfları oldu. Kendilerini daha kolay muhafaza 
edebilmek için daha kapalı yaşayışlara girdiler. Şim
di. toplumun okumuş, yazmış, ekonomik imkanları 
olan başka bir sınıfı orada bulunacak. Bu karşılaşma 
sonrası bizim insanımız oralara gidip Avrupalı insan
la yüzleşecek, bu yüzleşme karşısında Türkiye insanı, 
kendini nasıl ifade edeceği ve karşısındakileri nasıl 
anlayacağı gibi sorunlarla karşılaşacak. Bu ülkenin 
aktif sınıfları; kendi dışındaki insanları tanıyacak.

Bu, ileriki dönemde Avrupalılarla daha değişik ilişki
ler geliştirecektir. Ülkemiz insanının batıyla esas ta
nışması, karşılıklı birbirine içini açması ile gerçekle
şecektir. Bugün Avrupa’ya, yurt dışına gelip giden 
insanlara soruyorum. Onlar sizin müslümanlığınızı 
biliyorlar, size ne tür sorular soruyorlar? Veya siz on
lara ne tür sorular soruyorsunuz? Bakıyorsunuz bu 
manada bir soru sorma yok. Kapalı bir duvar var. 
Halbuki müşterek bir sohbeti geliştirebilmek gerekir. 
İşte bu yeni giden sınıflarımız bu karşılıklı diyaloğu 
kısmen daha sağlam bir şekilde devreye sokma imka
nına haiz sınıflarımız olacaktır. Zamanla radyoları
mız, televizyonlarımızla batıyla bu manada uzaktan 
ve yakından kültürel ilişkilerimiz artacaktır. Bizim 
tarihsel tecrübemize bakarak, ben çok ciddi komp
leksler içerisinde davranmamamız gerektiği kana
atindeyim. Başkalarını tanımak ve ilişki kurmakla 
daha sağlıklı süreçlere gireceğimiz kanaatindeyim. 
Kendini ifade edebilmek, eksiklerini görmek, kendi
ni geliştirmek... Bizim ülkemizde, insanlarımız ara
sında şöyle bir düşünce vardır. Tarihimize yönelmek, 
milliyetimize, dinimize yönelmek vs. Bu tarzda bir 
yönelim kendinden, zamandan ve bugünkü çağdaş 
hayattan bir kaçışa dönüşüyor. Halbuki zıddıyla kar- 
şılaşabilen insanın kendini ifade edebilmek için bu 
arayışlara, bu okumalara, bu araştırmalara yönelme
si... Asıl fonksiyon bu noktada olacaktır. Zıtlarımızla 
karşılaştığımız anda kendimizi daha iyi idrak edece
ğiz. Zaaflarımızı daha iyi fark edeceğiz. Ondan sonra 
daha fonksiyonel olacağız. Daha şahsiyetli hale gele
cek ve yüksek bir idrak noktasına ulaşacağımız. Bu 
bakımdan Avrupa ile ilişkilerimizin kesinlikle ka
panması taraftarı değilim.

Kaplan: Söylediklerinize katılıyorum. Kimliğin 
oluşumunda öteki ile farklı olanla yüzleşmk belirleyi
ci bir rol oynuyor. Ancak burada bir pürüz var: Bizim 
elitlerimizin Avrupa’dan beklentisi ile toplumun 
beklentisi farklı.

Türinay: Evet, bu noktada toplumun ve elitlerin 
beklentileri çelişmekle beraber bu yeni dönemde elit 
sınıfların batı ile kurdukları ilişkiler ile 19. ve 20. 
yüzyıldaki ilişkiler farklı tezahür edecektir. Çünkü 
Batıcılık ve Batılılaşma 19. ve 20. yüzyılda bir ideolo
ji olarak algılandı. Siyasi bir empoze olarak algılandı. 
İlk dönemdeki empoze bir batılılaşmadan farklı bir 
ilişki olacaktır. Burda bireysel, yüzyüze, ekonomik, 
sosyal, aracısız bir ilişki olacağı için 19. ve 20. yüzyıl
dan farklı bir sonuç doğuracaktır.

Kaplan: Bu ayki açıkoturumumuza katıldığınız 
için çok teşekkür ediyorum. ■
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PLATONİK AŞK’TAN FİİLİ YÜZLEŞMEYE

YU SU F KAPLAN

T ürkiye-Avrupa ilişkilerinin netameli, traji
komik bir tarihsel seyri var: Türkiye, Osman- 
lı döneminde Avrupa ile kurduğu ilişkilerde 

aktif ve belirleyici konumda olan taraftı. Modernleş
me tarihimizin başlangıcından bu yana, Türkiye-Av
rupa arasındaki ilişkilerin seyri bir anda tersine dön
dü: Osmanlı döneminde Avrupa’ya karşı savunma 
psikolojisi ile, Cumhuriyet’le birlikte ise yenilgi psi
kolojisi ile hareket ettik. Ve resmen teslim bayrağını 
çektik. Türkiye’nin bir medeniyet ve kültür değiştir
mesi gerektiğine karar, verildi elitle tarafından. İşte 
bu süreçte Avrupa ile kurduğumuz ilişkilerde bu kez 
aktif, belirleyici, yönlendirici, tanımlayıcı, özne olan 
taraf Avrupa oldu; Türkiye ise pasif, belirlenen, ta
nımlanan, nesne olan taraf konumuna düştü.

Türkiye’nin AB üyeliği sürecinin ilk kez ciddi bo
yutlar kazanması, Türkiye ile Avrupa arasındaki bu 
netameli, karmaşık ilişkilerin seyrini değiştirecek gi
bi görünüyor. Modernleşme tarihimizden bu yana 
Avrupa ile platonik aşk ilişkisi yaşayan Türkiye, bu 
süreçten sonra artık Avrupa ile ilk kez fiilen yüzleş
me imkanına kavuşmuş olacak. Türkiye’nin AB üye
liği süreci, hem Türkiye, hem de AB ülkeleri açısın
dan şu an her iki tarafta da resmen hakim olan söy
lem ve beklentilerin aksi istikamette sonuçlanacak! 
Tarihin şakası, bu kez gerçek olacak! Ben bu sürecin 
Türkiye’yi hem bugüne kadar izlediği yanlış politika
ları gözden geçirmeye, hem de kendi tarihi, siyasi ve 
kültürel imkanlarını ve dinamiklerini yeniden icat 
etmeye zorlayacak tarihi bir dönüm ve dönüşüm 
noktası olacağını düşünüyorum.

Bu yazıda, bu sorunu irdelemeye, analiz etmeye ve 
tartışmaya, ilkin, bir-iki soru sorarak başlamak istiyo
rum: Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ilişkiler, 
hangi temellere dayanarak geliştiriliyor ve sürdürülü
yor? Yine bununla ilintili olarak, Türkiye-AB ilişki

leri gelecekte nasıl bir seyir izleyebilir?
Türkiye-AB ilişkilerinin hangi temeller, ilkeler 

ve gerekçeler üzerine bina edilmeye ve sürdürülmeye 
çalışıldığı konusunda AB ülkeleri ile Türkiye’nin 
(elitlerinin ve toplumun) tavırları oldukça farklılık 
arzediyor. Bu nedenle sorunun daha iyi anlaşılabil
mesi ve anlamlandırılabilmesi için muğlak bir görü
nüm arzettiği özellikle AB ülkeleri tarafından daha 
iyi kavrandığı gözlenen asli, temel sorunları açıklığa 
kavuşturmak gerekiyor.

Sorunun bu şekilde ele alınması, Türkiye-AB ve
ya Türkiye-Avrupa ilişkileri sorunu olduğunda daha 
da bir aciliyet ve hayatiyet kazanıyor: Çünkü Türki- 
ye-AB veya Türkiye-Avrupa ilişkilerinin asli, temel 
ilkeleri, gerekçeleri henüz iki tarafça da tam olarak 
ortaya konulabilmiş değil.

Veya şöyle de söylemek mümkün: Avrupa (Birli
ği) ülkeleri, Türkiye ile neden, hangi ilkelere, hedef
lere ve gerekçelere dayalı olarak ilişki kurmak iste
diklerini; Türkiye ile bugüne kadar kurdukları ve bu
günden sonra kurmak istedikleri ilişkilerden ne tür 
sonuçlar elde etmek istediklerini genelde çok iyi bi
liyorlar. Ayrıca Türkiye’nin elitlerinin de, Türk top- 
lumunun da Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye ile 
kurmak istediği ilişkiler konusunda çok ciddi bir ka
fa karışıklığı yaşadığının farkındalar.

O halde sözkonusu ettiğimiz sorunların, yani Tür- 
kiye-AB ilişkilerinin dayandığı asli, temel ilkelerin, 
hedeflerin ve gerekçelerin nelerden ibaret olduğunu 
açıklığa kavuşturabilmek için cevabını araştırmamız 
gereken en öncelikli soru şu galiba: Türkiye-Avrupa 
Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilerin muğlak bir görü
nüm arzetmesinin nedenleri neler?

Bir kere, Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ilişki
lerin muğlak, belirsiz bir görünüme sahip olması, 
A B’den çok Türkiye’den, Türkiye’nin yaşadığı ama
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elitleriyle toplumunun farklı şekillerde algıladıkları 
ve tanımladıkları kendine özgü tarihi, siyasi ve kül
türel deneyimlerden, dinamiklerden ve sorunlardan 
kaynaklanıyor.

AB, Nereye Koşuyor?

Her şeyden önce, A B ’yi kuran Avrupa ülkeleri 
A B’nin hangi amaçlarla ve hangi temeller üzerine 
kurulduğunu, hangi yolları izleyerek nereye doğru yü- 
rüyebileceğini veya yürümesi gerektiğini -seçenekle- 
riyle birlikte- az çok belirlemiş dürümdalar. Hedefle
rini gerçekleştirme sürecinde çeşitli sorunlarla karşı 
karşıya kalabileceklerini elbette ki onlar da biliyor; 
ama hedefleri belli olduğu için bu süreç içinde karşı
laştıkları ve karşılaşabilecekleri sorunları ve engelle
ri nasıl aşabileceklerini kestirebilecek hem entelek
tüel, hem de stratejik, siyasi, ekonomik ve kültürel 
dinamiklere ve enstrümanlara yeteri kadar sahip ol
duklarının farkındalar. Başarmaya veya üstesinden 
gelmeye çalıştıkları şey, sahip oldukları dinamikleri, 
ne zaman ve hangi entrümanları devreye girdirerek 
hayata geçirebilecekleri sorunudur.

Bu sorunun üstesinden gelebilmek için, elbette 
ki, hem Avrupa-içi, hem de Avrupa-dışı küresel fak
törlerin, gerçekleştirilmek, hayata geçirilmek istenen 
şeyi hayata geçirme süreçlerinde olumlu ve olumsuz 
anlamlarda nasıl etkili ve belirleyici olabileceği me
selesi üzerinde etraflıca, çok yönlü ve çok boyutlu 
olarak kafa yormak ve karşılaşılabilecek muhtemel

engelleri ve sorunları aşa
bilmenin yollarını araştır
mak gerekiyor.

Özetle söylemek gere
kirse, AB ülkelerinin, 
A B ’nin hedefleri, bu he
deflerin nasıl gerçekleşti
rilebileceği, hedeflerin 
gerçekleştirilme sürecin
de karşı karşıya kalınacak 
muhtemel sorunların ve
ya açmazların nasıl aşıla
bileceği konusunda hem 
kafaları karışık değil; hem 
de bu süreçte ihtiyaç his
sedebilecekleri zihinsel 
ve maddi dinamiklere ve 
“enstrümanlara” yeteri 
kadar sahip olduklarının 
bilincindeler.

İşte, Türkiye’nin AB ile kurduğu veya kurmaya 
çalıştığı ilişkilerde, A B ülkelerinin hedefleri, ilkeleri 
ve entrümanları noktasında sahip olduğu netliğe, 
berraklığa sahip olduğunu söylemek çok zor. Zaten 
Türkiye’nin AB ile kurduğu ilişkilerin tam bir serü
vene, yılan hikayesine dönüşmesinin nedenleri bura
da gizli. İşte bu durum, AB ülkelerinin Türkiye ile 
nasıl ilişki kurabileceklerine karar vermelerini de 
zorlaştırıyor.

Türkiye’nin yaşadığı muğlaklığı, kafa karışıklığını 
daha iyi görebilmek için öncelikli olarak A B’nin he
deflerine, ardından da iki tarafın birbirine nasıl bak
tığına, birbirinden ne beklediklerine biraz yakından 
bakmak gerekiyor.

A B’nin Hedefleri

Avrupa Birliği, salt ekonomik bir birlik değil. Zaten 
Ortak Pazar’dan, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ve 
son olarak da Avrupa Birliği’ne dönüşmesi, A B’nin 
ekonomik birlikteliği aşan hedefleri olduğunu kendi
liğinden kanıtlıyor. Avrupa Birliği’nin hedefi, ulus- 
ötesi çok yönlü bir birlik, bir güç oluşturmak. Avru- 
palı yazarlar ve diplomatlar buna, “supra-national 
entity” diyorlar.

A B ’nin kısa vadede hedefi, ekonomik bir güç, bir 
blok oluşturmak. Bu hedef, henüz tam olarak gerçek
leşmiş değil. Zaten şu aşamada, gerek Avrupa’nın 
kendine özgü tarihi, kültürel ve siyasi sorunları gözö- 
nüne bulundurulduğunda, gerekse A B ’nin küresel
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düzlemde ne tür bir konuma, işlevlere sahip olabile
ceği, bu konuda karşı karşıya kaldığı sorunlar dikka
te alındığında ekonomik birlikteliğin tam olarak ger
çekleştirilebilmesi şimdilik zor gibi görünüyor. Ama 
A B’de, ortak para birliği, ortak para birimi oluşturma 
konusunda belirlenen hedeflerin ilk evresi tamam
lanmış durumda. Bu ilk evrede, ekonomik birlikteli
ğin tüm kavram ve kurumlanyla hayata geçirilmesi 
için hem AB-içi hem de AB-dışı pürüzlerin gideril
mesine ve gerekli adımların atılmasına, dolayısıyla 
kurumsal yapılanmanın tamamlanmasına çalışılıyor.

A B ’nin orta ve uzun vadedeki hedefi, Ortak bir 
Avrupa Bloğu’nun inşa edilmesi. Bu konudaki çalış
malar, henüz tasarım, plan, program ve strateji aşa
masını geçebilmiş değil. Ama Avrupa Ekonomik 
Topluluğu’nun Avrupa Birliği’ne dönüşmesi, A B’nin 
şu aşamada bile ekonomik bir birliktelikten çok da
ha öte ve fazla şeyler hedeflediğini kamtlıyor: Örne
ğin Ortak Bir Güvenlik ve Dış Politika belirlenmesi, 
bunun için gerekli kurumsal yapıların oluşturulması 
yönünde bir dizi çalışma içine girilmesi bunun en 
önemli kanıtı. Yine Ortak Avrupa Savunma Sistemi, 
Ortak Avrupa Ordusu oluşturulması konusunda cid
di tartışmaların yapılması da A B’nin sadece ekono
mik bir birlik ve birliktelikle yetinmeyeceğinin bir 
başka göstergesi.

İç ve Dış Dengeler ve Engeller

Tüm bunların gerçekleştirilebilmesi, aynı zamanda 
bölgesel ve küresel dengelerin de gözönünde bulun
durulmasını zorunlu kılıyor. Örneğin ABD’nin, Ja
ponya’nın, diğer Asya ülkelerinin, hatta Akdeniz, 
Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin A B ’ye bakışları 
da A B’nin hedeflerini ne ölçüde gerçekleştirebilece
ğini veya gerçekleştiremeyeceğini doğrudan ve do
laylı olarak etkileyecektir.

Dahası AB içindeki kimi güç dengeleri ve çıkar 
çatışmaları da A B ’nin hedeflerine ulaşıp, ulaşamama
sında veya ne ölçüde ulaşabileceğinde belirleyici ola
cak gibi gözüküyor. A B’nin Almanya, İngiltere, 
Fransa ve İtalya gibi “ağır toplar”inin AB vizyonla
rı, AB hedefleri oldukça farklılık arzediyor. Öte 
yandan A B içinde periferide kalan kimi ülkelerin 
A B’den beklentileri de yine farklılıklar gösteri
yor.

A B’nin hedefleri genelde belli olmasına ' 
rağmen, bu hedeflerin nasıl gerçekleştirilebile
ceğine, hangi ülkelerin A B’nin geleceğinin be
lirlenmesinde ne ölçüde ve neye dayanarak be
lirleyici olabileceğine ilişkin önemli sorular(m

cevapları) henüz netlik kazanabilmiş değil; yakın bir 
gelecekte de bu konularda ciddi mesafeler alınması 
beklenmiyor.

A B’nin genel hedefleri belli ama bu hedefleri ger
çekleştirirken izleyeceği yollar bir hayli dikenli.

Bunun en önemli nedeni, Avrupa ülkelerinin 
hem Avrupa tarihinde ilk kez kapsamlı bir birleşme
ye doğru gitmeleri, büyük bir blok oluşturmaya so
yunmuş olmaları; hem de gerek içerde yaşanan ve ya
şanabilecek sorunların, gerekse AB-dışı küresel güç
lerle kurulacak ilişkilerin belirlenen hedeflerin haya
ta geçirilebilmesini zorlaştıracak olması.

Büyük ve Güçlü Avrupa İdeali’ııin Saikleri

Burada Avrupa’yı birleşmeye iten temel saiklere de 
bakmak gerekiyor.

Avrupa ülkelerinin yüzyıllarca birbirleriyle savaş 
halinde olması ve son olarak iki büyük dünya veya 
paylaşım savaşına neden olmaları, yani barış ve gü
venliğin garantiye alınması ihtiyacı, Avrupa’yı bir
leşmeye doğru itiyor.

Bir başka önemli neden veya itki de, Avrupa’nın 
400 yıllık modern tarihi boyunca ilk kez kendi do
ğal/fiziki coğrafyasının sınırlarına hapsolmuş olması 
ve 20. yüzyılın ilk çeyreğine kadar Avrupa ülkeleri
nin modern dünya tarihinde üstlendiği siyasi, ekono
mik ve kültürel hegemonik gücü ve rolü bizzat 
ABD’nin üstlenmeye başlaması ve bu süreçte Avru
pa’nın rolünün ve gücünün şekillenmesinde ve hatta 
belirlenmesinde de ABD’nin kilit rol oynamaya baş
laması.

Bu durumun, kısa vadede Avrupa ile ABD arasın
da ciddi çatışmala
rın yaşanma
sına yol
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açması beklenmiyor. Zaten iki taraf da hegemonya 
kurma mücadelesinde birbirlerinin ayağına basma
ma, birbirlerinin ayağına bastıkları durumlarda ise 
bunun iki tarafı ciddi çatışmaların eşiğine getirme
mesi konusunda oldukça hassas ve dikkatli bir tavır 
ve politika izlemeye çaba gösteriyor. Ama ABD’nin 
Avrupa’nın hegemonik gücünün hem kırılmasında, 
hem de ikinci paylaşım savaşından sonra Avrupa’nın 
ayağa kalkmasında ve Avrupa’nın ayağa kalkışının 
A BD ’nin-kazanmakta olduğu hegemonik gücü tehli
keye sokmayacak şekilde ayağa kalkmasında belirle
yici olması, Avrupa’yı bir yandan birleşme konusun
da hızlı ve kalıcı adımlar atmaya itiyor; öte yandan 
da Avrupa’nın birleşme sürecinde atacağı adımları 
ikinci kez düşünerek atmaya zorluyor.

Burada altı çizilmesi gereken hayati noktalardan 
biri şu: Osmanlı’m n çökmesine veya İngiliz tarih fel
sefecisi Toynbee’nin deyişiyle “durdurulmacı”na ka
dar yaşanan tarihsel süreçte dünya tarihinde Avru
pa’nın karşısındaki en büyük küresel aktör veya ra
kip, İslam medeniyetinin tek temsilcisi rolü ve mis
yonu ile varlığını sürdüren Osmanlı idi. Osmanlı’nın 
çökmesi, bu önemli dış aktör’ün veya rakip’in tasfiye 
edilmesiyle, devre dışı bırakılarak aradan çekilmesiy
le sonuçlandı.

İşte modern dünya tarihi boyunca, en azından 
ulus-devletlerin doğuşunu hazırlayan, Avrupa’aki ça
tışmaları sömürgelere taşıyan 1648’de imzalanan 
Westphalia anlaşmasından sonraki üç yüzyıl süresin
ce Batı uygarlığı’nın  başlıca temsilcisi olan Avru
pa’nın dünya üzerinde kurduğu hegemonyanın karşı
sında Osmanlılar vardı. Osmanlıların tarih sahnesin
den çekilmesi, Avrupa’nın işini kolaylaştırmadı. Bu

kez, Batı uygarlı
ğ ının iki önemli 
aktörü Avrupa ile 
ABD’yi karşı karşı
ya getirdi. (Burada 
Sovyet deneyimi
ni, arızi bir durum 
olarak değerlen
dirmek gerekiyor. 
Sovyetlerin tarihe 
karışması da Sov
yetlerin asli bir 
karşı-güç veya al
ternatif dünya ak
törü veya küresel 
aktör olmadığını 
gösteriyor).

Türkiye’nin Osmanlı Misyonunu 
Tersine Çevirtmek

İşte A B’nin Türkiye ile kurduğu ve kuracağı ilişkiler 
bu noktadan sonra anlam kazanıyor. Avrupalılar da, 
Amerikalılar da, Türkiye ile bugüne dek kurdukları 
ve gelecekte daha somut ve spesifik alanlara ve te
mellere yayarak kuracakları ilişkilere hem bu tarihsel 
arkaplanı gözönünde bulundurarak; hem de Türki
ye’nin Osmanlı tecrübesinin gelecekte Türkiye’yi 
nerelere doğru sürükleyebileceğini gözönünde bulun
durarak bakıyorlar. Ancak Türkiye’deki siyasi, eko
nomik ve kültürel iktidar aygıtlarını yönlendiren ve 
şekillendiren elitler, Osmanlı deneyimini bu işin içi
ne karıştırmamakta direniyorlar. Fakat, Avrupalılar 
da (Amerikalılar da) çok iyi biliyor ki, birincisi, bu
gün Türkiye’de hakim olan siyasi, ekonomik ve kül
türel kurumlar Osmanlı deneyiminden kesinlikle ba
ğımsız olarak geliştirilmiş, yoktan varedilmiş kurum
lar değil; çünkü, toplumsal, kültürel ve siyasal değişi
min en temel ilkeleri, Türk elitlerinin saplantılarının 
bilimsel ve tarihsel gerçekliklerle kesinlikle açıkla
namayacağını ve örtüşemeyeceğini ortaya koyuyor. 
İkinci olaraksa, Türk toplumunu Toynbee’nin deyi
şiyle “bir kültür ve medeniyet değimine” zorlamaya 
çalışan girişimler veya Şerif Mardin’in saptamasıyla 
“Türkleri İslam kültüründen uzaklaştırma çabaları” 
etrafında geliştirilen değişim modelleri ve projeleri 
kısa devre yapmıştır: Bugün Türkiye’deki sistemin 
hegemonya, meşruiyet ve otorite krizi yaşaması bu
nun en somut göstergesidir. Eğer sistem bu anlamda 
köklü bir bunalım yaşamıyor olsa, Türkiye’de toplu
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mun taleplerine, duyarlıklarına, sorunlarına kulak tı
kayacak ve dolayısıyla demokrasiyi, insan haklarını, 
en temel özgürlükleri bile (tehlikeli gelişmelere im
kan tanıyacağı ve zemin hazırlayacağı gerekçesiyle) 
kısıtlayacak yollara başvurmaz/dı.

Özetlemek gerekirse, Türkiye’deki siyasi, ekono
mik ve kültürel dinamiklerin izlediği seyirle (ki bu, 
çevre’nin/toplumun merkeze yürümesi fenomenidir), 
Türkiye'deki iktidar aygıtlarına yön ve çeki düzen 
veren elitlerin kafasındaki Türkiye tablosu örtüşmü- 
yor; üstüne üstlük sür
git zıt bir görünüm ar- 
zetme eğilimi gösteri
yor.

İşte bizim elitleri
miz ne kadar tersini 
söylemeye çalışırlarsa 
çalışsınlar, Avrupalılar 
(ve tabii Amerikalılar) 
bu hayati gerçekleri çok iyi bildikleri için, Türkiye’yi 
kendi haline bırakmak istemiyorlar. Çünkü Türki
ye’nin kendi haline bırakılması, er ya da geç Türki
ye’nin Osmanlı’nın misyonunu üstlenebilecek bir 
dönemecin eşiğine gelmesini kaçınılmazlaştıracak ve 
Osmanlı’nın misyonunu üstlenecek bir Türkiye, böl
gedeki ve dünyadaki tüm dengeleri alt üst edecek; 
özellikle A BD ’nin Osmanlı coğrafyasında kurduğu 
hegemonya veya kuşatma operasyonu sona erecektir.

Söylemek istediğim şey şu: Türkiye’deki elitler, 
ne kadar Türkiye’nin Batılı bir yörüngeye girdiğini 
kanıtlamak için çırpınırlarsa çırpınsınlar, AvrupalI
lar da, Amerikalılar da, Türkiye’in Osmanlı tecrübe
sini resmen yoksaymasına rağmen fiilen yani tarihsel, 
kültürel, siyasal, toplumsal ve coğrafi dinamikleri ve 
sonuçları açısından inkar edebilmesinin mümkün 
olamayacağını çok iyi biliyorlar. Ve o yüzden Türki
ye’ye sürekli olarak kuşkuyla bakıyorlar. Türkiye’nin 
Osmanlı tecrübesinin ve hafızasının, Türkiye’yi ye
niden Osmanlı’nın misyonunu üstlenmeye itebilece
ğini ve bu durumun dünya üzerinde kurdukları hege
monyayı kıracağını, böylesi bir şeyin önlenmesi için 
Türkiye’nin kontrol altına alınması ve Osmanlı mis
yonunu oynayabilecek potansiyelini Batılı ülkelerin 
hegemonik misyonlarını pekiştirmekte kullanması 
amacıyla Türkiye’nin daha fazla gecikmeden Batı 
blokuna fiilen dahil edilmesi gerektiğini çok iyi bili
yorlar.

Başka türlü söylemek gerekirse... Amerikalılar da 
Avrupalılar da şu gerçeğin çok iyi farkındalar: Türki
ye’deki elitler görmezden gelseler ve aksini söyleyip

durmaya çalışsalar da, Türkiye’de siyasi, ekonomik 
ve kültürel iktidar aygıtlarına sahip olan ve yön ve
ren elitlerin kimliği ile toplumun kimliği örtüşmü- 
yor; birbirini besleyip bütünlemiyor; aksine birbirini 
itiyor ve çatışma halinde. Dahası, Türkiye’deki elit
lerin Türkiye’yi Osmanlı’nın mirasından ve misyo
nundan uzaklaştırma çabalarına rağmen, Türk toplu
mu, Osmanlı’nın mirasının ve misyonunun en temel 
belirleyici dinamiği olan müslümanlıkla ilişkisini ko
parmış değil; aksine daha da pekiştirme eğilimi gös
teriyor. Bunun en somut örneği, toplumun tarihsel,

kültürel dinamikleri
mizle özdeşleştirdiği bir 
partiyi, tüm engellelere 
ve engellemelere rağ
men iktidara taşımış 
olması. Bir başka örnek 
de, Anadolu sermayesi 
olarak adlandırılacak 

yeni bir fenomenin ortaya çıkması. Yani, siyasi,-eko
nomik ve kültürel olarak olumsuzlanan müslümanlı- 
ğın dinamikleri ve değerleriyle özdeşleşen toplumun 
(yani “çevre”nin) siyasi, ekonomik ve kültürel olarak 
merkez”e doğru yürümeye başlaması.

İşte bu gerçekler, elitlerin Avrupalılara ve Ame
rikalılara takdim ettikleri resmi Türkiye ile “gerçek 
Türkiye”nin fotoğraflarının örtiişmediğini gösteriyor. 
Türkiye’nin elitleri, her ne kadar tersini söylemeye 
ve kendi resmettikleri Türkiye fotoğrafının “gerçek 
Türkiye” fotoğrafı olduğunu söylemeye çalışsalar da, 
Avrupalılar da, Amerikalılar da buna bir türlü ikna 
olmuyorlar. Ve bir gün “derin Türkiye”nin Osman- 
lı’nın misyonunu üstlenebileceğini düşünerek Türki
ye’ye hem kuşkuyla ve mesafeli yaklaşıyorlar; hem de 
Türkiye’nin (Osmanlı’nın misyonunu üstlenmesine 
asla izin vermemek için) kendi haline bırakılmaması 
gereken bir ülke olduğunu düşünüyorlar.

Türkiye’nin A B ’ye aday ülke yapılmasında 
ABD’nin doğrudan müdahalesinin olmasının nede
ni, Avrupa Birliği ülkeleri ile ABD’nin Türkiye’nin 
gelecekte oynamaya kalkışabileceği Osmanlı’nın 
misyonunu üstlenebileceği kaygısını paylaşıyor olma
larıdır. ABD’nin Türkiye’nin A B’ye aday ülke yapıl
masında belirleyeci olması, Türkiye’nin (Batılı yö
rüngesinden çıkmaması için) böyle bir rolü üstlenme 
olasılığının artması ve bundan en fazla zarar görecek 
olan ülkenin bizzat ABD olacağını ve bu durumun 
Türkiye’ye (Batılı yörüngeye kilitlenmekten başka 
politikalar ve seçenekler geliştiremeyen ve geliştir
mek de istemediği apaşikar ortada olan resmi Türki
ye’ye), Türkiye’nin iç ve dış dinamiklerine “zarar”

Şerif Mardin’in saptamasıyla “Türkleri 
İslam kültüründen uzaklaştırma çabaları” 
etrafında geliştirilen değişim modelleri 
ve projeleri kısa devre yapmıştır.
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verecek şekilde sonuçlanacağını çok iyi biliyor olma- 
sidir.

Kısacası, Türkiye’nin A B ülkeleri ve ABD’nin çı
karlarının tehlikeye girmesine aracılık edebileceği 
anlaşılan bir “serseri maym”a dönüşme emareleri 
göstermeye başlaması, Türkiye’nin A B ’ye dahil edil
mesi veya kendi haline bırakılmaması gerektiği kay
gısını pekiştirmiştir.

A B ’den Urkmemek

Bu gerçekler gözönünde bulundurularak soruna ba
kıldığında Türkiye’nin A B ’ye üyeliğinden ürkme- 
mek, korkmamak gerektiğini söyleyebiliriz. Çünkü 
buraya kadar yaptığım panoramik özetlerden ve ana
lizlerden de anlaşılabileceği gibi, Türkiye’nin A B’ye 
duyduğu ihtiyaçtan 
çok, AB (ve dolayısıyla 
ABD) Türkiye’ye ihti
yaç hissediyor. Hangi 
Türkiye’ye? Elbette ki,
Batı yörüngesinden 
çıkmamış ve çıkmaya
cak olan “resmi Türki
ye’ce . Her ne suretle 
olursa olsun, Türki
ye’nin Batı yörüngesinden çıkmasını önlemek için 
Türkiye’nin bugüne kadar hep uzakta tutulduğu 
A B ’ye alınmasından veya başka şekillerde kontrol al
tında tutulmasından başka seçenekleri kalmadığını 
farketmiş dürümdalar AB ülkeleri ve ABD.

Türkiye’nin artık vakit geç olmasın diye A B’ye 
alınmak istenmesi, Türkiye’nin asli rolünü oynama
sını bir süre daha geciktirebilir ama bu rolün ne oldu
ğunu Türkiye’ye keşfettirmeye de katkısı olabilir bu 
yeni durum: Türkiye’de demokrasinin tam anlamıyla 
kök salabilmesi, insan hak ve özgürlüklerinin şu ya 
da bu şekilde de olsa garantiye alınma sürecine giril
mesi Türkiye’deki toplumsal, kültürel dinamiklerin 
iktidar aygıtlarını bizim dinamiklerimiz doğrultusun
da yeniden tanımlamaya ve belirlemeye itecektir.

Hükümetin veya Türkiye’deki güç ve çıkar odak
larının, Türkiye’de demokrasinin köksalmasına, öz
gürlüklerin ve insan haklarının pekişmesine, dolayı
sıyla halkın taleplerinin, duyarlıklarının ve öncelik
lerinin zamanla iktidar aygıtlarına yansıması “tehli- 
kesi”ne yol açabileceği düşüncesiyle Türkiye’nin AB 
üyeliğine sanıldığının aksine sıcak bakmadıklarını ve

bakamayacaklarını düşünüyorum. Toplumdan kor
kan bir elit tabakanın her şeye hükmetme, çeki dü
zen verme kaygısı içinde olduğu bir ülkede, AB üye
liği işi, kolay kolay kabul edilecek ve sonuçları haz
medilecek bir iş değil.

AB ülkeleri, Türkiye’nin A B’ye dahil olmasıyla 
birlikte Türkiye’nin kendi haline bırakılmamış ola
cağını, dolayısıyla kendi kontrollerindeki Türki
ye’nin Batı yörüngesinden çıkmasının zor olacağını 
düşünüyorlar. Ama yanılıyorlar. Fakat bu saatten 
sonra başka seçenekleri de olmadığının çok iyi far
kındalar.

Bu yüzden A B ülkeleri, Türkiye’nin AB üyeliği
nin gerçekleşmesinde siyasi/toplumsal yapılara da, 
ekonomik yapılara da pek fazla bakmayacaklarını de
falarca açıkladılar. Oysa, önceleri, Türkiye’nin eko

nomik olarak da, siya
si/toplumsal olarak da 
A B ’nin kriterlerinin 
çok uzağında olan bir 
ülke olduğunu söylü
yorlar ve bu yüzden 
Türkiye’nin AB üyeli
ğine kesinlikle sıcak 
bakılamayacağını itiraf 
ediyorlardı. Peki, ne 

oldu da, AB ülkeleri, Türkiye için öngördükleri kri
terlerin artık kendileri için pek fazla belirleyici olma
dığını ya da Türkiye’nin A B’ye girdikten sonra bu 
eksiklikleri yerine getirebileceğini belirterek tam bir 
“U Dönüşü” yaptılar?

Ne oldu da AB ülkeleri, bugüne dek AB üyeliği 
için olmazsa olmaz kriterlerin Türkiye’nin AB üyeli
ği için şimdilik geçerli olmadığını söylemeye başladı
lar?

Sonuç: Türkiye’nin Kendi’siyle ve 
Oteki’yle Yüzleşme İmkanı

Türkiye, Türkiye’nin A B üyeliğine aday ülke statüsü-, 
ne kavuşturulmasından itibaren A B’ye resmen olma
sa bile fiilen dahil edilmiş durumdadır. Bundan son
ra yapılacak şeyler, öncelikli olarak Türkiye ile eko
nomik ilişkileri geliştirmek, Türkiye’yi büyük bir Pa
zar haline getirecek yapısal reformlar yapmaya zorla
mak (ki, işin bu ayağını IMF ve Dünya Bankası gibi 
uluslararası aktörler aracılığıyla yerine getiriyorlar).

Uzun vadede karşımıza çıkacak tablo muhteme

Toplumdan korkan bir elit tabakanın her 

şeye hükmetme, çeki düzen verme kaygısı 

içinde olduğu bir ülkede, AB üyeliği işi, 

kolay kolay kabul edilecek ve sonuçları 

hazmedilecek bir iş değil.
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len şöylesi bir tablo olacak: Türkiye’nin, AB ülkeleri 
ve A BD ’nin ekonomik, siyasi, stratejik ve kültürel 
önceliklerini, çıkarlarını zedeleyebilecek veya tehli- 
keye sokabilecek mecralara sürüklenmesini önleme- 
ye çalışmak. Türkiye’yi bir kez daha asli rolünü oyna
maktan alıkoyarak, durdurmaya çalışmak.

Ancak bugün bulunduğumuz noktadan geriye 
doğru izsürerelc yaşadığımız deneyimleri anlamlandı
rıp geleceği okumaya çalışırsak, geleceğin AB ve 
A BD ’nin planladıkları 
veya tasarladıkları şe
kilde inşa edilmesinin 
hiç de kolay olmadığını 
kestirebilmek mümkün.

Çünkü başta Türki
ye olmak üzere İslam 
dünyasında uygulanan 
müslümanlık-dışı proje
lerin, bu toplumlarda 
elitlerle toplum arasın
da çatışma üretmekten başka bir işe yaramadığı, bu 
ülkeleri içinden çıkılması gerçekten son derece zor 
bunalımların eşiğine sürüklediği artık tüm çıplaklı
ğıyla gün ışığına çıkmış durumda. Bu durum, uygula
maya konulan müslümanlık-dışı projeler, müslüman- 
hk kadar insanların iç ve dış dünyalarını sofistike şe
killerde anlamlı kılacak özelliklere sahip olmadığı 
anlaşıldığı için, kitlelerin müslümanlığm dinamikle
rini daha yaratıcı şekillerde yeniden icat etmekten 
başka seçenekleri kalmadığı noktasına getiriyor. Bu 
süreç, geri döndürülemez bir süreçtir. Bu nedenle kü
reselleşmeyle birlikte bu sürecin önümüzdeki on yıl
larda meyvelerini daha kalıcı ve küresel ölçeklerde 
vereceği yepyeni bir silkinme ve hareketlenmeye dö
nüşeceği anlaşılıyor.

Küreselleşen dünyada, Batı kültürünün insan, 
tanrı, eşya tasavvurunun ve ortaya koyduğu pratikle
rin sınırlılıklarının gözle görülür bir şekilde keşfedile
ceği; müslümanlığm güçlü bir şahsiyet, evrensel ve 
uzun soluklu, köklü bir dünya tasavvuru sunan anlam 
haritalarının yeni şekillerde yeniden icat edilerek 
beklenmedik bir hızla hayatımıza nüfuz edeceği ve 
küreselleşeceği yepyeni bir dönemin kapıları aralan
maya başlanacak.

Türkiye, bugüne kadar Avrupa ile sürekli plato
nik bir aşk ilişkisi yaşadı. Türkiye’nin Avrupa’ya kar
şı beslediği bu tek taraflı aşk ilişkisi, Türkiye’nin AB 
üyeliğinin ciddi boyutlar kazanmaya başlamasıyla

birlikte sona erecek ve Türkiye böylelikle Avrupa ile 
ilk kez fiilen yüzleşme imkanına kavuşacak ve sonç- 
ta traşımız gözümüzün önüne inecek!

Türkiye’nin Avrupa ile ilk kez gerçek anlamda 
yüzleşecek olması, bir yandan Avrupalılarm Türki
ye’ye ne denli ön yargılı baktıklarını görmemizi ka
nıtlayacak (ortada fol yokken yumurta yokken Erme
ni soykırımı tasarısının bir anda gündeme getirilmesi 
bunun henüz ilk ve son örneğidir), öte yandan da

Türkiye’nin, aslında sa
hip olduğu dinamikleri
ni keşfetmesine ve bu 
dinamikleri yeniden 
icat ederek çağdaşlaştır
masına imkan tanıya
cak. Türkiye’nin Avru
pa ile fiilen yüzleşiyor 
olmasının orta ve özel
likle de uzun vadedeki 
en önemli sonuçların

dan biri, Türkiye’nin elitleri ile Türk toplumunun 
kaçınılmaz olarak barışması ve Türkiye’nin elitleri
nin bugüne kadar izledikleri yanlış politikalardan 
vazgeçmek zorunda kalması olduğu gerçeğini er geç 
keşfedecek olmasıdır. Böylelikle Türkiye, zengin ta
rihsel tecrübesini, birikimini yok saymanın veya düş
man bellemenin bu ülkeye ve topluma ne denli pa
halıya patladığını, toplum ile elitleri yapay ama so
nuçları açısından ciddi kavgaların, Türkiye’yi ise bü
yük bunalımların ve tam bir tıkanmanın eşiğine sü
rüklediğini farkedecek.

Kısaca söylemek gerekirse, Türkiye’nin Avrupa 
ile ilk kez fiilen yüzleşecek olması, hem Türkiye’nin 
kış uykusundan uyanmasına ve bugüne kadar yaşadı
ğı tarihi yanılgılardan vazgeçmesine, hem de kendi 
tarihi, siyasi ve kültürel imkanlarını ve dinamikleri
ni keşfederek yeniden icat edip çağdaşlaştırmasına ve 
dolayısıyla yeniden üstlenmesi gereken tarihi rolünü 
ve sorumluluğunu üstlenmesine imkan tanıyacak ol
ması açısından tarihi önemi haiz bir fırsat olarak de
ğerlendirilmelidir.

Türkiye, öteki (yani Avrupa) ile fiilen yüzleştik
ten sonra ancak Avrupa’nın neresi ve Türkiye’nin 
nereye düştüğü sorusunu sormaya ve bu sorunun ce
vaplarını araştırmaya başlayacaktır. Ben bu duru
mun, Türkiye açısından “tarihin dönüm noktası” 
olarak görülebilecek kadar ciddi sonuçları olacağını 
düşünüyorum. ■

Türkiye, öteki (yani Avrupa) ile fiilen 

yüzleştikten sonra ancak Avrupa’nın 

neresi ve Türkiye’nin nereye düştüğü 

sorusunu sormaya ve bu sorunun cevap' 

larını araştırmaya başlayacaktır.
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İ nsan, ayakkabısının bağcığını daha kolay bağla- 
mak veya çözmek için, hangi ayağındaki bağcık
la uğraşacaksa o ayağını yüksekçe bir basamağa 

dayar ve öylece işini görür, değil mi? Ama Karadeniz 
fıkrasındaki Temel böyle yapmıyor. O, sağ ayakkabı
sının bağcığını çözmek için sol ayağını basamağa da
yıyor, sonra da aşağıda kalan ayakkabısının bağcığıy
la uğraşıyor. Türkiye’nin ulus-devlet sürecine girme
si, Temel’in ayakkabı bağcığıyla uğraşması örneğine 
benziyor. Dış görünüşler, yani ayakkabının bağcığını 
çözmek için bir ayağını basamağa kaldırma işi ger
çekleştiriliyor. Fakat bu ayağın niçin basamağa kaldı
rılmış olduğu keyfiyeti anlaşılmamış görünüyor. 
Önemli olanın, ayakkabı bağcığıyla uğraşırken her
hangi bir ayağın yüksekçe bir yere konulması sanılı
yor.

Ulus-devlet kavramı 1789 Fransız İhtilali’nden 
sonra ideoloji haline dönüştürülmüştür. Oysa, hem 
bu ihtilalin hazırlanmasında, hem bu ihtilalden son
ra ulus-devlet kavramının ortaya çıkmasında, daha 
önceki yüzyıllar süren toplumsal, siyasî, İktisadî şart
ları, değişmeleri hesaba katmak gerekiyor. Olayın 
yalnızca ideolojik boyutunu görmek ve yalnızca ide
olojik boyuta indirgemek, ancak sonucu öne çıkart
mak olur. İdeolojiyi bir sonuç olarak değil, fakat se
bep olarak değerlendirmeye müncer olur.

Ulus-devlet kavramı, Batı Avrupa’da, serbest pi
yasa ekonomisinin işleme süreciyle örtüşıiyor. Bu sü
reçte, insanların kanun karşısında eşit olmaları fikri 
revaç buluyor. Dış pazar arayışları ve bu süreç içinde 
sömürgeciliğin başlaması, Avrupalı insanın kendisini 
sömürge halklarından üstün görmeye sevkediyor. 
Oralara medeniyet götürdüğü gerekçesinin (veya 
mazeretinin) arkasına sığınarak o ülkelerin sömürül- 
mesini meşru görmeye başlıyor. Ayrıca her sömürge
ci ülke, kendi sanayiini öteki sanayiler karşısında ko

ruyabilmek için gümrük uygulamaları ve benzeri ted
birlerle korumacılık siyasetini benimsiyor. Böylece, 
daha önceki asırlarda genelde tabii sınırlarla mahdut 
bulunan ülkeler, kendi sınırlarım çitlerle belirlemeye 
başlıyor.

Oysa Türkiye, ulus-devlet sürecine girmeden ön
ce, sözkonusu şartları kısmen yaşıyor sayılsa bile; 
ulus-devlet ideolojisine tamamen yabancı bulunu
yordu. Osmaıılı Devleti’nin bu bağlamdaki tutumu 
uluslararası ilişkilere açık bulunuyordu. Sonradan 
Osmanlı Devleti’ne zorla dayatılan kapitülasyonların 
tesisi, başlangıçta bir lütuf ve ihsan olarak görülüyor
du. Dahası, İslam’da gümrük koymanın yasak oluşu
nun kapitülasyonların tesisinde rol oynamış olabile
ceğini de bir tahmin olarak ileri sürebiliriz.

İkinci Meşrutiyet Meclisi açıldığında, Talat Pa- 
şa’nın, Serkiçe Mebusu Boşo Efendi’nin: “Osmanlı
lık benim için Osmanlı Bankası’mn adında geçen 
kelimeden daha fazla bir anlam taşımıyor!” biçimin
deki ifadesinden ne kadar incindiğini, onun hatıra
tında okuyoruz. Osmanlı aydını ve siyasetçisi, 20. 
yüzyılın başlarında bile bırakınız ulus-devlet kavra
mını, ulusçuluğa bile ne kadar yabancı olduğunu or
taya koymaktadır.

Cumhuriyetle birlikte hem ulus-devlet, hem de 
ulusçuluk bir ideoloji olarak benimsenince, ulusu ve 
devleti yeniden tanımlama ihtiyacı ortaya çıktı. Bu 
yeni tanım, kendi ulusunu başkalarından üstün tut
ma adına ırkçılığa dönüştü. Üstelik etnik farklılıklar 
gözardı edilerek bütün etnik unsurlar tek bir ad altın
da anılmaya başlandı. Irk ve dil birliğini sağlama ça
baları, tarih ve kültür alanında sapmalar yapılmasını 
zorladı.

Ulus-devlet kavramının, toplumsal, siyasal ve İk
tisadî şartlarının bir uzantısı ve sonucu olarak değil, 
yalnızca ideolojik bir tutamak olarak benimsenmiş
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olması, dolayısıyla ona bir tabu (bir fetiş) olarak mu
amele edilmesi, Avrupa Birliği sürecinin başlangıçla
rından bu yana, hem ona karşı olanların, hem taraf
tar olanların kafasında sarsıntılara, boşluklara, çeliş
kilerin yaşanmasına yol açmıştır. Çünkü AB’ye gir
me meselesi kendi aslî mihrakında değil (bu demek
tir ki, toplumsal, İktisadî, siyasî boyutları kaale alına
rak değil), fakat mücerret bir ideolojik mesele olarak 
göz önünde bulunduııılmuştur. Öyle olunca, zaman 
zaman ona karşı çıkması gerekenlerin onun yanında 
veya yanında yer alması gerekenlerin de karşısında 
yer alabildikleri müşahade edilebilmiştir. Üstelik 
A B ’ye girmenin Cumhuriyetin temel ideolojik ilke
lerinden taviz vermeyi gerektiği gibisinden ihtimal
ler belirince, zihinlerin iyice karışıklaştığı, bulanık- 
laştığı gözlenebilmektedir.

1995 yılı başlarında AB ile gümrük birliği gerçek
leşiyor diye kimilerinin düğün-bayram havasına gi
rerken, kimilerinin de karalar bağlaması, tam da bu 
zihinsel teşevvüşün ortaya çıkmasına yol açtı. Dıi- 
ğün-bayram havasına girenler, gümrük birliğinin ar
kasından A B ile tam üyelik statüsünün gerçekleşece
ğini, bunun da Türkiye’nin 150 küsur yıldan beri uf
kunda bir serap gibi duran “Avrupalılaşma” hülyası
nın nihayet hayata geçirilmesinin önünü açacağını 
umuyordu. Tanzimat’tan (1839) bu yana, yeni os- 
manidarın (sonraki isimleriyle jöntürkler’in) hülya
larını oluşturan bu “Avrupalılaşma” (Avrupalılann 
sömürgelerine uygun gördükleri politikanın adıyla 
söylersek “modernleşme”) hevesi, nihayet Gümrük 
Birliği’nin gerçekleşmesiyle önemli bir engeli daha 
aşmış olacak ve bu engelin aşılmasıyla bu topraklar 
üzerinde yaşayan insanların “Avrupalılaşması” (veya 
batılılaşması veya modernleşmesi) tamamlanmış ola
caktı! Öte yandan, Gümrük Birliği gerçekleşiyor di
ye matem havasına girenler de, bu suretle “yerli sana
yimizin” mahvolacağını, toplumun ahlakının elden 
gideceğini (ahlaken şah iken şahbaz olacağımızı), ai
le ilişkilerimizin berhava olacağını, ekonomide başa 
çıkamayacağımız bozulmalarla karşılaşacağımızı; hele 
AB ile siyasal entegrasyon gerçekleşirse, bu entegras
yon içinde millî kimliğimizi tümüyle yitirmiş olacağı
mızı, dünyada yerimizin kalmayacağını düşünüyordu.

Aslında olaya şöyle bakmak da mümkündü: 
Gümrük Birliği anlaşması şimdi değil de 1923 yılın
da imzalanmış olsaydı, hatta daha doğrusu, Gümrük 
Birliği hakkında değil de, doğrudan AB ile tam üye
lik anlaşması belirtilen yılda imzalanmış olsaydı, 
Türkiye’ye ne gibi mükellefiyetler yükletilmiş ola
caktı? Mesela denilebilecekti ki, İslâm hukuku ile il

gili yürürlükteki kanunlarınızı kaldırın, onun yerine 
İsviçre’den Medeni Kanun’u, İtalya’dan Ceza 
Kanunu’nu, Almanya’dan Ticaret Kanunu’nu iktibas 
edin; Anayasanızı Avrupa ülkelerinin anayasalarını 
örnek tutarak oluşturun! Başka? Zaman içinde Ana
yasanızdaki “Devletin dini İslam’dır” hükmünü kal
dırıp onun yerine laikliği ikame edin! Başka? Cum- 
huri idare biçimini getirip, hilafeti lağvedin! Sonra, 
halen kullandığınız alfabeyi kaldırıp onun yerine la- 
tin alfabesini koyun! Kılık-kıyafetinizi Avrupalı in
sanlarınkine benzetin! Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu 
yürürlüğe koyun! Takvim ve tarihlerle ve rakamlarla 
ilgili düzenlemelerde Avrupa standartlarını benimse
yin! Evet, Avrupa Birliği’ne girmek üzere bugün bir 
anlaşma imzalanacak olsaydı, bunlardan daha fazlası
nı kim talep edebilirdi? Oysa bütün bunlar Türki
ye’de onun hür ve müstakil iradesiyle gerçekleştiril
miş bulunuyordu. Bütün bunların gerçekleştirilme
sinden sonra geriye sadece demokrasinin ve insan 
haklarının hayata geçirilmesi kalıyor idiyse, müla
yimleştirme ortamını sağlayacak olan bu unsurların 
kabulünde gösterilen direncin sebebini anlamak ge
rekiyor.

Sanıyorum güçlük şurada yatıyor: Türkiye’nin 
vaktiyle kendisine örnek aldığı Avrupa’nın bütün 
kavramları ve tanımları, ulus-devlet çerçevesi içinde 
şekillenmişti. Oysa şimdi Avrupa Birliği ulus-devle- 
tin şekillendirdiği kavramları ve tanımları parçalıyor; 
gündeme yeni kavramlar, yeni tanımlar getiriyor. 
Türkiye ise, bu yeni kavramları ve tanımları benim
semekte ve sindirmekte güçlük çekiyor. Çünkü o, da
ha ulus-devlet ortamının şekillendirdiği kavramları 
bile bütünüyle sindirebilmiş durumda bulunmuyor. 
Hal böyleyken, yeni kavramlarla karşılaşılması bazı
larını ürkütüyor. Bizzat şu “gümrük birliği” kavramı, 
ulus-devlet yapısının şekillendirdiği kavramların dı
şında teşekkül etmiştir.

İmdi, acaba, Türkiye’de “gümrük birliği” kavra
mına nasıl bir anlam yükleniyor? Ona ideolojik bir 
anlam mı izafe ediliyor, yoksa ticarî ve İktisadî ve ni
hayet bütün bunlardan sonra siyasî bir anlam mı? 
Konu üzerinde konuşanların hemen hepsinin ideolo
jik bir zeminden hareketle meseleye baktığını ileri 
sürebiliriz. Çelişki de, hareket noktası olarak kabul 
edilen sözkonusu ideolojik odaklanmadan doğuyor. 
Şöyle ki, olaya ticarî ve İktisadî açıdan yaklaşılmayıp 
ideolojik açıdan bakıldığında, görünen manzara, 
gümrük birliğinin arkasından Avrupa Birliği ile Tür
kiye’nin (belli bir vadede tam üyelik statüsünün ger
çekleşmesi sonucu) bütünleşmesi olarak ortaya çıkı
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yor. Asıl maksat da AB ile Türkiye’nin bütünleşme
si olarak değerlendiriliyor. Oysa, kimilerine göre bu 
ikinci süreç hiçbir zaman işlemeyecek ve Türkiye sa
dece gümrük birliğini gerçekleştirmiş olmakla kala
caktır. Çünkü AB, Türkiye’yi hiçbir zaman kendi içi
ne alma arzusu göstermeyecek; dahası onu bünyesi 
organik olarak reddedecektir. Aslında bu görüş de 
ideolojiktir. (İlginç olan husus şudur ki, bu aynı gö
rüşü Avrupalı insanlar arasında paylaşanların sayısı 
da kabarıktır).

İmdi çelişkiyi ortaya çıkaran ideolojik yaklaşımın 
niteliği şudur: Başlatılan süreç ister gümrük birliği ile 
sınırlı kalsın, ister onun akabinde AB ile bütünleşme 
gerçekleşmiş olsun, bu olayın kendisi “ulus-devlet- 
anlayışının dışında teşekkül etmiştir. Gümrüklerin 
açılması, insanların, malların, hizmetlerin serbest do
laşımının sağlanması; millî sanayilerin mümkün ol
duğu ölçüde korumacı politikalardan arındırılması 
gibi hususların, ulus-devlet anlayışı ile ilgisi bulun
mamaktadır. Bütün bu uygulamalar, tam tersine 
ulus-devlet tanımına ve kavramına aykırı düşmekte
dir. Oysa Türkiye, AB’ye katılma arzusunu göster
mekle birlikte, kafalar henüz ulus-devlet trendinin 
ağırlığını üstünden silkeleyebilmiş değildir.

Gümrük birliği olayına (ve tabi arkasından gel
mesi beklenen AB ile bütünleşme olayına., tabi ge
lirse...) salt ticarî ve İktisadî bir olay olarak değil de, 
ideolojik bir olay olarak bakıldığında bile, bundan, 
hayatını müslümanca bir tavırla belirlemek isteyen
leri sakındırması gereken bir faktör varbulunmuş ola
bilir mi? Türkiye’de müslümanlar zaten azınlıklara 
mahsus bir hukukî statü içinde bulunmuyor mu? 
Azınlık kavramı sayı ile değil, fakat uygulanan huku
kun niteliğine göre belirlenmeli değil mi? Bu ülkede, 
halen çoğunlukta bulunan müslümanlara, sayıca 
azınlıkta olan Hristiyanların hukuku uygulandığına 
göre, kimin azınlık, kimin çoğunluk konumunda ol
duğu hususu tartışmaya açıktır. Kanunların ya da 
uluslararası anlaşmaların lafzına değil, aynı zamanda 
ruhuna müracaat edilmelidir. Belli bir kanaatin ter
sine-, müslümanların bidayetten beri yeryüzüne dağıl
maları ve müslümanlığı yeryüzüne yaymaları kılıçla 
değil, ticaretle gerçekleşmiştir. Bu itibarla onların 
arasında kendilerine ticaret kapılarını ve yollarını 
açabilecek teşebbüslere karşı çıkanlar varsa, bu an
cak ulus-devlet ideolojisinin benimsenilmiş olmasıy
la açıklanabilir. Eğer burada bir inisiyatifin fıkdanın
dan bahsedilecekse, bunun sorumluluğu, o inisiyatifi 
ele geçirme becerisini gösteremeyenlerde aranmalı
dır.

Türkiye 1920’li yıllarda ulus-devlet ideolojilerini 
benimsediği sıralarda, bu ülkede, sözü geçen ideoloji
yi besleyecek toplumsal ve siyasal bir kültür mevcut 
bulunmuyordu. Başka biçimde söylersek, devletin 
ulus-devlet biçiminde örgütlenmesi, bu ülkedeki top
lumsal/siyasal kültürün (fakat şartların değil) icab et
tirdiği, zorladığı bir netice olarak hasıl olmamış, bel
ki daha çok dış şartların zorlamasıyla ortaya çıkmış
tır. Dış şartlar derken yalnızca yabancı devletlerin si
yasal baskısını kastetmiyorum, bununla birlikte var 
olan bir başka zorunluluğun da hesaba katılması ge
rektiğini düşünüyorum. Bu zorunluluk da şudur: Lo
zan Antlaşması neticesinde yeni bir devlet ortaya 
çıktıktan sonra* bu devlet, kendini ayakta tutacak bir 
ideolojiye muhtaçtı. Devleti kuran güçler, hukuk 
alanında İslam’ı tasfiyeye kararlı olduklarına göre, 
onun yerine bir başka ideolojiye ihtiyaç hasıl oluyor
du. İşte bu ihtiyaç “ulus-devlet” gibi başlangıçta so
yut bir çerçeveyi kendine hareket noktası kabul etti. 
Sonraki yıllarda bu çerçevenin içi 6 ok umdeleri 
(cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, 
devrimcilik, laiklik) ile dolduruldu. Bu ülkenin yerli 
kültürüne (burada İslam’ın ve Müslümanların ortaya 
koyduğu toplumsal/siyasal hayat tarzına) nispetle 
ulus-devlet kavramı ve onun muhteviyatı olarak ka
bul edilen umdeler dışarlıklı (veya dışsal, calî) bir ko
numda bulunuyordu. Vaktiyle şartların hasılası ola
rak kabul edilen bu zaruretler, sonraki zamanların 
idealleri ve fetişleri haline getirilmiştir. Böylece ha
yatın gerçekleriyle fetişlerin karşı karşıya geldiği her 
defasında fetişlerin yanında yer almak yeğlenmiştir. 
O kadar ki, sözkonusu yeğlemelerde dış müdahaleye 
müracaat etmekten bile çekinilmemiştir (1960, 
1971, 1980 müdahaleleri bu cümleden sayılabilir).

Şimdi A B’ye tam üye olmanın çarelerinin araştı
rıldığı bir konjonktürün her safhasında hayatın ger
çekleriyle ulus-devletin muhteviyatını teşkil ettiği 
düşünülen ilkelerin karşı karşıya geldiği yeniden ve 
yeniden gözlenebilmektedir. Türkiye kendini halen 
ulus-devlet ideolojisine bağlı olarak görmekle birlik
te bir yandan Gümrük Birliği’nin getirdiği şartlar ol
sun, bir yandan A B ’nin demokrasi ve insan hakları 
konusundaki dönüşümü zorlayıcı önerileri olsun, 
hem ulus-devletin, hem de Cumhuriyete ilişkin ilke
lerin gözden geçirilmesini ve yeni tanımların yapıl
masını gerektirmektedir. Hayatın gerçekleriyle bu 
gerçeklerin dışında kalan fetişlerin karşı karşıya kal
dığı bir düzlemde, hayatın gerçeklerinin ön alacağı 
kabul edilerek yola çıkılırsa, içine düşülen çelişkinin 
üstesinden gelmek de imkan dahiline alınmış olur. ■
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VE AVRUPA BİRLİĞİ

M. EM İN G Ö KSU

G ünümüzde en çok tartışılan konular olan 
küreselleşme, sivil toplum, kitle kültürü, 
kamusal alan, çok kültürlülük, çoğulculuk, 

gibi sorunların iyi dikkat edildiğinde görülür ki ortak 
tarafı, “birlikte yaşama” beklentilerine bir cevap bul- 
ma çabasıdır.

Son birkaç yüzyıldır oluşmuş bulunan modem 
kültür, nesneler dünyasına dikkat çeken bir nomina- 
lizme ve bunun yetiştirdiği individüalizme (ferdiyet
çiliğe) ulaşmış bulunmaktadır. Çağdaşlaşma kuram
larına göre bu ferdiyetçilik modern kültürün en 
önemli buluşlarından birisidir. Çünkü bireyi ve po
tansiyel grupları, beşeri birliktelik kalıplarını ortaya 
çıkararak, bir zemberek görevi yerine getirmiş, insan
lığın gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.

Ne var ki aynı zemberek bu gelişme dinamiği içe
risinde bir atomizasyon süreci yaşatmış, tekilleşen 
grupsal yapılarını birbirleriyle uyumu ciddi bir sorun 
haline gelmiştir. Problemi derinleştiren nokta da 
herkesin kendisini, “biz” ve “başkası” eksenlerinde 
kurulan ayrımcı bir kimlik üzerine oturtmuş olması
dır. Gerçekten de bu modem çağlarda, herkes eski
den olduğu gibi sadece kendi kimliğini ortaya koy
makla yetmemiş, başkalarını da bir biçimde tanımla
yıp kendisi için tehlike arz etmeyecek bir konuma 
sokmaya çalışmıştır. Bu da önemli uyum sorunlarına 
sebep olmuştur. İşte bunun içindir ki birliktelik so
runlarını içeren uyum, beraberlik, bütünleşme gibi 
olgular modem bir disiplin olan sosyolojinin ele aldı
ğı başat sorunları oluşturmaktadır.

Buradaki önemli sıkıntılarımızdan birisi, tartıştı
ğımız uyum sorunlarını çözümlemede kullandığımız 
kavramların, bütün insanlığı kapsamaktan çok, belli 
düzeylerdeki Batı oluşumlarını ifade etmiş olmaları
dır. İlgi çekicidir ki toplum ve kültür kavramları bi
le, aşağıda söz konusu edileceği üzere şartlar gereği

oluşmuş belli bir beşeri birlikteliği ifade etmek üzere 
üretilmişlerdir. Meselâ bu çerçevede “toplum”, ku
rumsal, grupsal, örgütsel, bütün beşeri olgu ve süreç
leri kapsadığı ileri sürülen bir oluşumu ifade etmekte
dir ki bu bilindiği gibi bir ulus tanımıdır; “kültür” ise 
bu yapıyı açıklamak için üretilmiş bir kavramdır ve 
söz konusu edilen toplumun maddi-manevi yaşama 
biçimlerinin tamamını kapsamaktadır. Yani kısacası 
toplum, bir kültürle çerçevelenen insan birlikteliği, 
kültür ise bir toplumun sembolik ifadesidir; böylece 
de biri diğerine indirgenerek ve denkleme yeni bir 
unsur katmaksızın açıklanmaktadır ki mantıkta buna 
totoloji denir.

Kaldı ki kültür, nereden bakılırsa bakılsın, belirti
len toplumla ilintisi bakımından homojenleştirici bir 
unsurdur. Yani özeldir ve başkalarından farkı, ve 
kendi içindeki bütünlüğü vurgular. Bu açıdan bakıl
dığında da meselâ modern sorunların çözümü için 
önerilen ve ulusal kültürün aşılabilme potansiyelini, 
içeren “çok kültürlülük” anlamsız hale gelir.

Üzerinde durduğumuz kavramsal çözümleme so
runlarından birisi sosyoloji literatüründeki “birlik” 
kavramıdır. Aslında biz bu yazımızda güncel bir so
run olan Avrupa Birliği’ni, kavramsal çerçevede ve 
özellikle de birlik ekseninde ele almaya çalışacağız. 
Yukarıda belirttiğimiz Batı’ya özgülükte ortaya çıkan 
sınırlılığı aşabilmek için de, tarihi gelişimi içinde in
san birliktelikleri ve bunlardan arta kalan sorunlara, 
bu arada güncel sorunlara ışık tutacağına inandığımız 
noktalara işaret etmeye çalışacağız.

Dünden Bugüne Beşeri Birliktelik Biçimleri

Batı kültürüne damgasını vuran evrimci anlayışa gö
re toplumlar ilkelden çağdaşa basamaklı bir gelişme 
göstermişler, yukarıya doğru evrilmişlerdir. Sosyolo-
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jizmin kurucusu olan Durkheim genelde bu basamak' 
larm klan, kabile, site ve ulus olduklarını söyler. Ya- 
ni ona göre ulus, evrimleşmede gelinen nihai ve do
ğal bir basamaktı; sınai kapitalist gelişme gibi refah 
sağlayıcı ekonomik, demokrasi gibi siyasal oluşumlar, 
birliğe katılan unsurları izole edip bütünleştirecekti. 
(Bottomore, 1987, 68) Ama beklenen olmadı, etni- 
siteleri her haliyle birleştireceğine inanılan ulus olu
şumları, farklı unsurlarının ayrılıkçı düşüncelerini 
kışkırtıp besledi, fırsat, bulduğunda ortaya çıkacak 
konuma getirdi. Esasen bu proje ulus yapılarının ba
şarısızlığının müsebbibi değilse de eksikliklerle ma
lûldü. Çünkü farklı toplumsal gelişme süreçlerini tek 
yöne ve tek türe indirgiyor, bu kurguda yer alan fark
lı gelişim çizgilerini gözardı ediyordu.

İşin gerçeği insanlık tarihi boyunca (doğası gere
ği bir zorunluluk olan) beşeri birlikteliğin birbirine 
indirgenemeyen iki genel biçimi vardır:

a) İnanç birliktelikleri,
b) Sayısal/ demografik birliktelikler.
İnanç birliktelikleri adı üzerinde, insanların bil

din, bir inanç çevresinde oluşturdukları birliktelik
lerdir. Bir başka deyişle ekseninde inanç sistemleri 
vardır. Tarihsel olarak en tanınmış örneği “millet” 
tir. Buna karşılık sayısal birliktelik fiziki bir oluşum
dur, bizzat insanların kendilerinin meydana getirdiği

bir olgudur. Sayısal birliktelik biçimleri kaçınılmaz
dır, demografik bir yoğunlukla çeşitlenen ve zengin
leşen bir süreçtir.

Kur’an’da bu iki çizgi birbirlerinden çok açık bir 
biçimde ayrılmıştır: “Ey insanlar, doğrusu biz sizi bir 
erkekle bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için 
sizi şuûba (soylara) ve liabilelere ayırdık. Allah liatında 
değerli olanınız (bu doğal konumuyla değil) ondan en çok 
sakınanızdır.” (Hucurat/13) ayeti bu sayısal birlikteli
ği ifade ediyor. İnsan nüfusu arttıkça ayrışma ve ge
lişme gösteriyor, üstelik insanların birbirleriyle tanı
şıp (kültürleşip), fikir ve inanç birliktelikleri oluştur
masına zemin hazırlayan bu sayısal birliktelik bizati
hi olumsuz da değildir. Olumsuzluk, oluşumun kendi
sinde değil, içeriğindedir.

Kur’an’da beklenen şey, düşünce ve inanç birlik
teliği, erdemli davranış bütünlüğüdür. Buradaki fark
lılık teşvik edilen bir şey değildir. İstenen ve bekle
nen, bu konularda birlik sağlanmasıdır. Zira 
Kur’an’da “İnsanlar, aslında bir tek ümmet (toplum) 
idi. Sonra anlaşmazlığa düştüler. Allah onlara, fikri ve 
inançsal birleşmenin yollarını göstermek üzere elçiler 
gönderdi” (Bakara/213) buyurulmaktadır. Ama in
sanlar, birlik etmesi gerekli bir noktada farklı kana
atlere de sahip olagelmişlerdir.

Tarihsel olarak sayısal birlikteliğin de iki biçimi 
vardır:

a) Doğal birliktelikler
b) Şartlara bağlı birliktelikler
Doğal (ya da naiv) diyebileceğimiz beşeri birlikte

likler hemen her yer ve zamanda bulunabilen sosyal 
birlikteliklerdir. Bunların bilinegelen en önemli ör
nekleri aile/aile, klan ve aşiretlerdir. Bunlar dün var
dı, bugün de varlar, yarın da bir biçimde var olmama
ları için bir sebep yoktur. Bunun anlamı şudur: Ayrı 
cinsten iki kişi bir araya gelerek bir aile oluşturabilir
ler. Aileler birliği, bir başka deyişle aynı kan bağın
dan geldiğine inanan bir insan grubu bağımsız ya da 
daha üst bir birlikteliğin bir parçası olarak bir klan 
oluşturabilir. Bu kan bağı düşüncesine dayanan bir
lik, genişlediği zaman mensubiyet duygusu gibi kültü
rel bağlarla da pekiştirilen bir kabile oluşumuna veya 
soyun vurgulandığı bir aşirete ulaşabilir. Daha önem
lisi de tüm bunlar, içinde yaşanılan çağın şartlarına 
bağlı olmaksızın gerçekleşebilir.

Buna karşılık insanlığın, çağın, konjonktürün 
şartlarına bağlı olarak ortaya çıkan insan birliktelik
leri, her haliyle naiv değil, zikredilen şartlara bağlı
dırlar. Bunun bilinen-örnekleri, siteler, uluslar ve ça
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ğımızda bir inşa sürecinde olan birliklerdir. Bu arada 
imparatorluklar daha kırılgan bir oluşum örneği ser̂  
gilerler.

Şartlara Bağlı Olarak Ortaya 
Çıkan İnsan Birliktelikleri

Yukarıda da belirtildiği üzere bunların en önemlileri 
siteler, imparatorluklar, uluslar ve günümüzdeki bir
lik girişimleridir.

Tarihi verilere göre site toplumları, kabile doğal 
birlikteliklerin daha iyi bir hayat tarzı elde etmek 
üzere bir yere gelip yerleşmeleriyle oluşmuştu. Yerle
şim biçiminin şehir hayatı görünümünden dolayı bu 
konjonktürel birlik sosyal bilimlerde site (şehir) top
lumu olarak adlandırılagelmiştir.

Burada farklı inanış, düşünüş ve yaşayışta olan ka
bileler, zaman içinde kaynaşarak bir tür toplum olma 
özelliği kazanmışlardı. Bunun içindir ki günümüz çok 
kültürlülük tartışmalarında ona bir tarihsel örnek 
olarak göndermelerde bulunulmaktadır. Öyle görü
nüyor ki burada (ulus örneğinde olduğu gibi) site bir
liğini sağlayan, birlik üyesi kabilelerin iradesinin üs
tünde merkezi bir irade yoktu. Doğal bir etkileşim sü
reci yaşadılar. Burada da belirleyici olan güçtü. Ama 
bu güç, merkezi bir siyasal irade değil, kabilelerin sos
yal güçlerinin naiv bir sergilenmesiydi. Sonunda olu
şan toplumsal/ kültürel olguda muhtemelen herkesin 
etkisi, kabile gücüyle orantılıydı. Meselâ beşeri din
lerle işleyen kabilelerin tanrılarını getirip yerleştir
dikleri Pantegondaki tanrılar hiyerarşisi, kabilelerin 
kendi güç hiyerarşileriyle paralellik arz ediyordu. Me
selâ en güçlü kabilenin tanrısı, baş tanrı konumuna 
gelirken, ikinci derecede olan kabilelerin tanrılarına 
ayrıntıda bazı işlevler verilmişti.

Sonuç olarak site toplumlar şartlara bağlı olarak 
ortaya çıkan ama sonunda mümkün olduğunca so
runsuz; tekrar kendini meydana getiren unsurlara ge
ri dönmeyen veya döndürülemeyen beşeri birliktelik
ler olarak gerçekleşti. Modern çağın etnisitelerinin 
önemli bir kısmı (potansiyel olarak) bu süreçte belir
di. Denebilir ki bu birliğin başarısında orada durmak
ta olan bir otoriteye dayanmamasmın önemli bir pa
yı vardır.

Aslında zaman zaman ortaya çıkıp kaybolan im
paratorluklar da şartlara bağlı beşeri birlikteliklerdir. 
Farklı unsurları bünyesinde barındıran imparatorluk
lar, evrimci anlayışın öngördüğü belli bir tarihsel ka- 
demelenmeye uymaksızın değişik yer ve zamanlarda 
kendine özgü bir mantıkla ortaya çıkmışlardır. Siya-

seten de kademeli bir yapıya sahiptirler, yani sosyal 
unsurlar merkeze farklı mesafelerde bulunmaktadır
lar. Merkez, ulus örneğinde olduğu gibi herkesi bir 
kalıba dökmeye zorlamaz. Walzer’tn da belirttiği gi
bi hem yönetenler, hem yönetilenler belli oranlarda 
bir hoşgörüyü sergilerler.

imparatorluklar genel olarak birlikte yaşamanın 
temel ilkesi olarak grupsal otonomluğu keşfetmişler
dir. Buradaki merkezi hükümet, söylem ve eylem ola
rak bütün unsurları temsil etmese bile, dini ve etnik 
grupların bir hareket serbestisi vardır, ancak bireyle
rin özgürlüğü o grupların inisiyatifine verilmiştir 
(Walzer, 1998,31).

Şartlara bağlı olarak ortaya çıkan uluslar, modem 
çağlarda merkezi hükümetlerin kendilerine özgü bir 
halk oluşturma girişimiyle meydana gelmişlerdir. Bu
radaki modern merkezi hükümet, geçmiş yüzyılların 
krallık ve imparatorluklarından farklı olarak, sınırla
rı belli, esas aldığı demografik unsurun ekonomik, 
dini, ailesel, eğitimsel, vb. bütün sosyal yönlerini 
planlayıp kurarak yeniden inşa eden devlettir. Bu 

-devlet bir ulusa göre var olduğu gibi, söz konusu ulus 
da bu devlet ile özdeştir. Ulus tarihsel süreç içinde il
kece, etnisitelerin birleştirilmesiyle oluşturulan yeni 
türden bir beşeri birlikteliğe denk düşmektedir. Yani
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siteler, kabilelerin kaynaşmasından oluşuyor ve birle
şik etnisiteleri meydana getiriyordu; ulus ise etnisite- 
ler birliğinin kaynaşmasına denk düşüyordu.

Ne var ki uluslar daha önce belirtildiği üzere site
lerden farklı olarak, doğrudan etnisitelerle özdeşleşti
rilemeyen “orada” ki bir siyasal iradenin belirleyicili
ğinde ortaya çıkıyor ve çoğu kere esnetilip idealize 
edilmiş olsa bile bir etnisitenin öncelenmesine daya
nıyordu. Bu ise diğer etnisitelerin, en azından bazı 
haklarının ve özelliklerinin dışlanmasına sebep olu
yordu. Onun için de etnisiteler her haliyle bu lcon- 
jonktürel birliğin içinde erimedi. Doğu blokunun yı
kıldığı 1990’lı yıllarda, Kafkaslarda, Balkanlarda, 
Hint yarımadasında ve hatta 
Avrupa’nın en gelişmiş ülke
lerinde meydana gelen etnik 
sorunlar bunu gösterdi. Etni- 
siteler üstü birleştirici bir hu
kuk anlayışı bile bir seçkinci 
iradesi olarak yansıdı.

Uluslarda hoşgörü, impa
ratorluklardan farklı olarak gruplara değil, bireylere 
idi. Hatta bireysel görünen sıkıntılar bile gruplara 
karşı takınılan tavırla ilgilidir. Şüphesiz bu da ulusun 
öznesi sayılan devletin grupsal varlığı ve onun akti- 
vitesini kendisi için sakıncalı bulup bulmamasına 
bağlıdır. Türkiye’deki yaygın örneğiyle başörtüsü so
runu, merkezi siyasal iradenin kendisi için sakıncalı 
bulduğu geniş bir sitenin sembolü olmasındandır. 
Önemsenmeyecek derecede bir grubun sembolü ol
saydı, yani bireysel kalsaydı bunu bir sorun saymaya
caktı. Başörtüsünün bir “siyasal simge” sayılmasının 
nedeni de bir siyasal partinin işareti değil, bir sitenin 
(geniş grubun) simgesi olmasıdır.

Ancak burada sorun, grupsal düzeyde memnun 
edilemeyen toplum katlarını bireyler halinde çözüp 
izole etmeye çalışan uluslaşma sürecinin başarılı ola
mayışıdır. Her yerde bileşik bir ulus oluşturulamayışı, 
bir üst birliğe, “küresellik” olarak nitelendirilen bir 
süreçte, tarafları bir bakıma uluslardan oluşan ve çok 
kültürlülük ile ifade edilen yeni bir döneme girilmek 
istenmesi pek çok ulus yapısının işini iyiden zorlaştır
mıştır.

Sosyal bilimciler, siyasal proje uzmanları, bazı sos
yal/ politik oluşumlara da bakarak şartlar gereği yeni 
bir birliktelik dönemini müjdeliyorlar. Çoğulcu, çok 
kültürlü, farklı unsurların hoşgörü içinde birlikte ya
şadığı bir döneme girmekte olduğumuzu seslendiri
yorlar. Bu yeni dönemdeki beşeri birlikteliğin adı

“birlik” olarak adlandırılıyor ve (Nafta, vb. gibi olu
şumların yanında) tipik örneğini Avrupa Birliği 
(AB) oluşturuyor. Öyleyse (Osmanlıca bir deyimle) 
“isimden müsemmaya (ismin işaret ettiği varlığa)” 
doğru gitmeye çalışalım.

Birlik ve Avrupa Birliği

Girişte de belirttiğimiz gibi sosyal analizde kullandı
ğımız kavramlar öncelikle Batının kendini konum
landırmak ve açıklamak için ürettiği kavramlardır. 
Günümüz sosyolojisinin en küçüğünden en büyüğü
ne kadar beşeri birliktelikleri anlatmak için kullandı

ğı grup, insani birliktelik 
düzeylerini ifade etmek 
için kavramlaştırdığı ve 
birlikteliğin en üst duru
munu ifade eden “top
lumsal” ve birlikteliğin 
kişisel, grupsal, örgütsel 
bütün ara basamaklarını 

ifade etmek için kullanılan “sosyal” genel kavramla
rının (Dikeçligil, 1997, 648) dışında iki önemli form 
vardır: Topluluk ve birlik.

Türkçe’de cemaat olarak da karşılanan topluluk 
Toennies’den kalma özel bir tanımla, birincil (yüzyü- 
ze) ilişkilerde bulunabilen ve biz duygusu içinde ha
reket edebilen küçük grupları anlattığına ilişkin yay
gın bir kanaate rağmen, günümüz sosyolojisinde ka
tegorik bir olgudur ve genelde (ekonomik, ırksal, 
dinsel, vb.) tek bir neden etrafında oluşmuş beşeri 
birlikteliklerdir (Bkz. Fichter, 1991). Topluluk önce
likle kategorik olduğu için, grupsal bir kesiti bulunsa 
bile, bütünüyle bir grup dinamiğine sahip değildir.

Buna göre Amerika’daki Zenciler, Ermeniler ırk; 
Yahudi ler din ekseninde birer topluluktur. Zaten 
günlük hayatta terim Amerika’daki “Ermeni toplulu
ğu” şeklinde kullanılmaktadır. Şüphesiz topluluk ek
senlerinden birisi ekonomi olabilir. G 8’ler (ekono
mik) topluluğu gibi.

Birlik ise aynı anda ekonomik,' siyasal, dini vb. 
çok etkenli beşeri birlikteliklerdir ve çoğu kere de sırf 
kategorik değil, grup dinamiğine sahip, apaçık bir ör
gütsel yapısı bulunabilen oluşumlardır. En açık örne
ği Avrupa Birliği(AB)’dir. (Arap Zirvesi, Arap Birli- 
ği’ne dönüşmek eğilimi gösterdiği zaman bitirilmiş
ti).

Hatırlanacağı üzere Avrupa Birliği adlı oluşum, 
ilk başlangıç yılları olan 1950’li yılların sonlarından

Başörtüsünün bir “siyasal simge” 
sayılmasının nedeni de bir siyasal 
partinin işareti değil, bir sitenin 
(geniş grubun) simgesi olmasıdır.
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1980’li yılların sonuna kadar yaklaşık 30 yıl Avrupa 
Ekonomik Topluluğu (AET) olarak adlandırılmıştı. 
Aslında Avrupa Topluluğu denildiğinde de tek et
kenli bir sosyal birliktelik kastedilirdi ve esasen top
luluğun eksen olgusu ekonomi iyice belirlendiğin
den, kısa bir dönem de birliğe Avrupa Topluluğu 
(A T) denildi. Topluluk bir birlik olabileceği kana- 
atma varınca, yani ekonomik işbirliğini siyasi, dini 
vb. yollarla da bütünleştirebileceğine inandığı zaman 
birlik adını aldı, Avrupa Birliği (AB) oldu.

AB genel olarak bir grup Avrupalı ulusun meyda
na getirdiği ve şartlarının gereği olarak, ortaya çık
mış, bir üst birlikteliktir. Bu söz konusu birliktelik 
daha önceki kon- 
jonktürel birlikte
liklerden, siteden 
çok ulus oluşumuna 
b e n z e m e k te d ir .
Merkezde ortaklaşa 
oluşturulmuş bir si
yasal irade bulun
maktadır. Henüz 
hukukta tekillik sağlanmamışsa da ulus devletlerde 
farklı unsurları bir arada tutacağı kabul edilen tek tür 
hukuk A B’nin de hedefidir. Belki daha önemlisi 
ulus/devlet olgusunun ulusları tanımlamada kullan
dığı, her şeyi kapsayıcı bir “kültürel” birlik A B’m da 
temel ölçeğidir. Yani demokrasi, insan hakları, ser
best piyasa ekonomisi gibi başat ilkeler ve bunların 
gölgesinde yer alan bazı değer ve normlara dayalı, 
ulus boyutunda değil ama kıta/bölge boyutunda bir 
üniter yapının gerçekleşmekte olduğu gözlenmekte
dir.

AB bize geleceğin dünyasında gerçekleşmesi bek
lenen çok kültürlülüğün ve bunun alt yapısını oluş
turan hoşgörünün bir ön girişimi olarak sunulmakta
dır. Ne var ki AB “farklılık” değil, “benzerlik” üzeri
ne kurulu bir yapıdır. İşte birliğin modelliği üzerine 
yapılabilecek tartışma konuları burada kendini gös
termektedir.

AB ile İlgili Sorunlar:
Birlikte Yaşama ve Hoşgörü

Geleceğin dünyasında birlikte yaşanabilecek bir or
tam umabiliriz. Ama bu konuda AB Gardel’in de be
lirttiği gibi bütün dünya toplumları için birlikte yaşa
ma noktasında nihai bir model değildir. Burada ta
rihsel süreçten: çıkarabileceğimiz en önemli sonuç,

aşağıda toplum katlarında yürütülebilecek sayısal bir
liktelik süreciyle, üstten yürütülen bir inançsal bir
liktelik sürecinin paralelleştirilemeyişidir. Yani üst
ten tüm benzeşme vurgusuna karşılık toplumsal fark
lılaşmalar bir tehlike olarak görülebilmektedir. Bu
nun için de halâ “birlik” olgusunun ekseni kabul edi
len “kültürellik” (çok kültürlülük gibi söylemler de 
dahil) homojenleştirici bir araç olarak görülebilmek
tedir.

Esasen söz konusu ettiğimiz sıkıntıların bir kısmı 
daha önce bahsettiğimiz sosyal birliktelik biçimlerin
de çözülmüştü. Meselâ yukarıda, aşağıdaki gruplar
dan soyutlanmış bir iradenin bulunmadığı site top-

lumlarda sosyal 
unsurlar, problem
siz kaynaşmışlardı. 
İmparatorlukların 
gruplara verdiği 
otonomiler, geri- 
limsizlik ortamını 
sağlamıştı. Yine 
O s m a n l ı d a k i  

inanç gruplarının otonomluğunu ifade eden “millet
ler sistemi” yüzyıllarca problemsiz yürümüştü. Ama 
ulus gibi modern birlik girişimlerinin halâ grupların 
otonomluğuna aklı yatmıyor. Halbuki birey üstüne 
tüm özgürlükçü söylemler, ancak otonom bir grup 
içinde gerçekleşebilir. (Çınar, 1997, 241)

Halk katlarına indirilememiş hoşgörü yukarıda 
bir otoriteye bağlı kaldığı sürece kalıcı ve sürekli ol
ması söz konusu değildir. Endülüs’te üstteki Hristiyan 
iktidar, erişebildiği kadarıyla müslümanları kırmış
ken halk katlarında kalanlar yerleşmiş eski bir müsa
maha geleneği ile varlıklarını yüzyıllarca sürdüregel- 
diler (Karpat, 2000, 66).

Batı’nın geleneksel diye burunladığı yapılarda 
birlikte yaşamanın asgari yolları keşfedilmişti. Mese
lâ Osmanlı’da, modern dünyada bunun gereği olarak 
kabul edilen “hoşgörü” daha tutarlı bir biçimde algı
lanıyordu. Burada hoşgörü, B. Lewis’in dediği gibi el
bette “ayırım yokluğu” anlamına gelmiyordu (Lewis, 
1988, 352). Hoşgörü yerine kullanılan tesamuh (mü
samaha) “insanın kendi eksiğinin farkında olması ve 
bundan dolayı başkasının hatasını görmemesi” anla
mına geliyordu. Bu çerçevede serbestlik de insanın 
bir numaralı özlük alanı olan “inanca ait tabii bir 
hak”tı (Karpat, 2000, 64).

Esasen modern kültürde hoşgörü, özellikle etkin 
konumda olan birilerinin katılmadığı bir inanç, dü

AB bize geleceğin dünyasında gerçekleşmesi 
beklenen çok kültürlülüğün ve bunun alt yapı
sını oluşturan hoşgörünün bir ön girişimi ola
rak sunulmaktadır. Ne var ki AB “farklılık” de- 
ğil, “benzerlik” üzerine kurulu bir yapıdır.
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şünce ve davranışı görmezlikten gelmesidir. Yani 
hoşgörü, hoş görenin yapmak durumunda olduğu na- 
iv bir hareket değil, hoş görenin bir liitfudur. Takdir 
edilebilir ki bu lütuf kayıtlanamadığı sürece garanti
den yoksundur.

Yine Batı kültürüne göre birliğin gereği olan hoş
görü işlevsel bir şeydir. İslâm’da hoşgörü aşkın ve es
tetik temellerle desteklenmiştir. Bu, hoş görenin ki
şisel tercihlerinin üstünde aşkın bir ilkeyi gerektirir. 
İzzetbegoviç’in de belirttiği gibi hoşgörü, eşitlik, kar
deşlik, insanı Allah’ın yarattığı, hoşgörü sahibinin de 
öncelikle ona karşı sorumlu olduğu düşüncesine da
yanır. Yani hoşgörü entelektüel bir faaliyet değil, 
manevi bir gerçektir (İzzetbegoviç, 1992, 84). Yine 
onun ifadesiyle güçsüz, hasta, muhtaç insanlar, in
sanlığı aradıkları zaman mabedin kapısına oturmuş
lardır. Çünkü onun yolu genel olarak buradan geçe
cektir (Aynı kaynak, aynı yer).

AB ve Türkiye İlişkileri

AB ile ilişkilerde asıl sorun dışardan katılan ulusla
rın, çok kültürlü olduğu kabul edilen bu birliğe nasıl 
dahil olabilecekleridir. İşin gerçeği modern kültür, 
yüksek sesli olmasa da ancak kimliklerimizi yitirdiği
mizde birlikte yaşayabileceğimizi söylüyor (Tourain, 
2000, 13). Halbuki modem kimlikler kışkırtmaların 
da etkisiyle alabildiğine derinleşiyor, o zaman da so
run gittikçe belirginleşen kimlik sorunuyla bunlar
dan taviz vermeyi gerektiren, birlikteliğin nerede ve 
nasıl bağdaştırılabileceği noktasında düğümleniyor. 
Buna bir de bizim gibi devlet ile ulus arasında bir bir
lik sağlayamamış, bu (yaygın deyimiyle) çok kültürlü 
döneme, birliğini sağlayamadan giren toplulukların 
çelişkileri eklenmelidir. Çünkü bu durum çok kültür
lü süreçten ve özel olarak AB üyeliğinden iki tarafın 
beklentilerini farklı kılmaktadır.

Daha önce belirtildiği üzere AB projesinin kendi
ne has bazı problemleri vardır. Ama yine de herkes 
için bazı değer ve normları taşıdığında da şüphe yok
tur. Ne var ki Türkiye’deki siyasal irade 300 yıldır 
Batı ile bütünleşme şarkısını söylemesine rağmen, 
A B normlarını Türkiye’de ikame etme konusunda 
samimi değildir. Toplum üstündeki etkinliğini artır
mayan bir AB üyeliğine sıcak bakmamakta, üstü ör
tük de olsa onu kendisi için tehdit sayabilmektedir.

Türkiye’de halk katları ise, A B’m kendi içinde bir 
özel kültürel birlik olmasına ve kendisine açıkça ne 
vadettiği belli olmamasına rağmen, içinde bulundu

GÖKSU / BEŞERİ BİRLİKTELİK BİÇİM LERİ VE AVRU PA  BİRLİĞİ

ğu totaliter siyasal şartları aşabilmek için Avrupa 
Birliği’ne taraf görünmektedir.

Yazımızı Halit Refiğ’in medyanın ünlü isimlerin
den olan Nathan Gardels’den aktardığı bazı cümle
lerle noktalayalım:

“Türkiye 1963’den beri Avrupa’ya girmeye çalışı
yor. Belki Türkiye için önemli olan ve ilerde Türki
ye için de önem arz edecek olan, Türkiye’nin kendi
ne dönebilmesidir. Ama benim daha kesin olarak 
bildiğim, Avrupa’nın ileri görüşlü olmadığıdır. Avru
pa gelecekte ne olmak istediğini bilmiyor, vizyon ye
rine teknik detaylarla ilgileniyor. Meselâ soğuk sava
şın sonunda ne yapacağına karar veremedi ve Avru
pa’nın göbeğinde Bosna’da bir iç savaşın yaşanması
na sebep oldu. Avrupalılar ırkçıdır, kafalarında bir 
yığın sınırlandırmalar vardır. Çoğulcu da değildirler 
ve dolayısıyla çok uluslu girişimlerde bulunmaları 
zordur. Türkiye ise önemli bir tarihsel-coğrafi ko
numda bulunuyor. Niçin buna uygun bir beşeri pozis
yonda bulunmasın. Dünden bugüne bir yığın sorunla 
uğraşan Türkiye sabrı tükenirse bir gün “kendi yeri
mizi alalım” diyebilir” (NPQ, 2000, 5).

Sonuç olarak AB yeni bir beşeri birlikteliktir, 
ama sadece Türkiye’nin ona üyeliği ve geleceği değil, 
A B’ın geleceği de henüz yeterince belli değildir. ■
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“BİRİNCİ TANZİMAT’TAN 
“İKİNCİ TANZİMAT” A

“resepsiyon”dan “ulusal programca

AV. M UHARREM  B A LC I

Kavram Tahlili

K anunlaştırma hareketleri çoğu zaman köklü 
değişiklik/reform veya yeniden yapılanma id
diasını taşımakla birlikte, genelde iki şekilde 

ortaya çıkar. Birincisi, var olan hukuk kurallarının 
yeniden tanzimi, yeni ihtiyaçları karşılar hale getiril
mesi (Islah/Rehabilitasyon); İkincisi ise yabancı bir 
hukuk sisteminin ülke hukuk sistemi olarak kabul 
edilmesi ve düzenlenmesi (Resepsiyon) Resepsiyon ile 
aynı anlamda kullanılabilen expansiyorı kavramını 
değerlendirme dışı bırakmış bulunuyoruz.1

Bazen niyet resepsiyon olsa da, içinde bulunulan 
toplumsal ve siyasal şartlar nedeniyle bu niyetin ger
çekleştirilemediği dönemler olur. Bu durumda, yü
rürlükteki hukuk kurallarında bazı değişiklikler ya
pılır. Birtakım usulî hükümlerde, temel veya talî ka
nunlarda yapılan değişiklikleri; iyileştirme, adapte 
etme, uyumlu hale getirme veya güncelleştirme anla
mında rehabilitasyon (ıslah veya uyum) olarak ad
landırıyoruz.

Gereklilik

Kanunlaştırma hareketi her ülke ve ulus için bir ge
rekliliktir. Ancak üzerinde tartışılan konu, kanunlaş
tırmanın nasıl ve hangi argümanlarla yapılacağıdır. 
Cumhuriyet tarihimizde kanunlaştırma modern- 
leş(tir)menin ve Cumhuriyetin gereği sayılmıştır. Bu 
gereklilik de resepsiyon şeklinde yansımıştır. Cum
huriyeti bir yönetim şekli olarak değil, ideolojik bir 
tercih olarak görmek isteyenlerce resepsiyon gerekli
dir ve bu gereklilik için her türlü metod mübahtır: 
“Lozan Muahedesi ile yüklendiğimiz işi, elden geldi
ği kadar çabuk başarmak lazımdı. Birinci Dünya Sa
vaşı içinde İstanbul’da (İzhar-ı Kavanin Komisyonla
rı) adile bir sıra komisyonlar kurulmuş ve işe başlatıl

mıştı. 1924 yılında bunların çalışma verimi gözden 
geçirildi. (...)

Komisyonlar şu kanaatte idiler: “Her milletin ka
nunu kendi ihtiyaçlarına göre yapılır. Bizim kanun
lar da bize göre yapılmalıdır”. Bunun bir batıla oldu
ğunu göstermek zor bir şey değildir. (...)

Türk ihtilalinin komedya ile oyalanmağa vakti 
yoktu. Türk milletinin tahinde gereken kat’i kararı 
almak zorunda idi ve bu karar şu olacaktı: Türk ulu
sunun, medenî milletler ailesinden bir üye olmasına 
ve mutlaka olması lazım geldiğine göre, kayıtsız şart
sız bu milletlerin hak sistemlerini benimsemesi la
zımdı. Tıpkı bir klübe, bir partiye intisap edecek kim
senin, klüp ve parti nizam ve usulünü aynen kabul 
etmesi, benimsemesi gibi, medenî kamuna girmek 
davasını güden bir devletin de, bu kamunun icapla
rını kendine mal etmesi zorağı vardır.” (M. E. Boz-
kurt, 1994, 11)

Resepsiyon niyetine rağmen, rehabilitasyona dö
nüştüren bir amil de modernizmin ve modernistlerin 
metotlarıdır. Çoğu zaman baskıcı metodlarla veya 
ahlak dışı yollarla topluma kabul ettirilmeye çalışılan 
resepsiyon, zaman zaman karşı hareketler yüzünden 
amacına ulaşamamış ve devrim yerine evrim haline 
dönüşmüştür. Bu karşı hareketler, toplum içinde so
rumluluklar üstlendiklerine inanan bazı aydınların 
eylemleri sonucunda oluşmuştur:

“Sonuçta değişim süreci her zaman bir adaptas
yon ve asimilasyon şeklinde olmamış, devletin İslâmî 
standartlarla olan rabıtası üzerinde düşünmeksizin 
toptan kavram ithali yapması olarak gözükmüştür. 
Bu değişimlerin sonucu hakkında derin endişe taşı
yan İslâm alimleri, sık sık kendi kanaatlerine itibar 
etmeyen otoriteye (devlete) karşı halkı başkaldırma
ya çağırmışlardır. İslâmî ayaklanma dediğimiz olay 
aslında eskinin vahiyci standartlarının teyidi mahi
yetindedir ve değişime yani değişmeye karşı değildir,
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modernistlerin değişim için izledikleri yöntemlere 
karşıdır.” (Hadduri, 1999, 282)

Safhalar

İki yüz yıllık süreçte hukuk sistemimizde yapılan de- 
ğişiklikler incelendiğinde, her iki tür kanunlaştırma
nın (resepsiyon ve rehabilitasyon) yapıldığına ve ha
len de yapılmaya çalışıldığına şahit olmaktayız. Türk 
hukuk sistemindeki köklü değişiklikleri safhalara 
ayırmak gerekirse:

Birinci safha Tanzi
mat Dönemi’dir. Bu dö
nemdeki önemli geliş
meler, başta Tanzimat 
Fermanı (Gülhane Hattı 
Hümayunu) ve Islahat 
Fermanı olmak üzere, bu 
fermanlarda belirlenen 
ilkeler uyarınca yapılan 
düzenlemeler, özellikle 
Mecelle-i Ahkam-ı Adliyye ve Kanun-u Esâsî’nin 
kabulüdür.

İkinci safha Lozan’la başlayıp 1930’lara kadar de
vam eden -dayanaklarını 1914’de muhalefetin katıl
madığı seçimle tek başına iktidara gelen İttihat Te- 
rakki’nin icraatlarından alan- süreçte Türkiye Cum
huriyeti kanunlaştırma hareketidir ki, başta devrim 
kanunları olmak üzere bir çok temel kanunun kabul 
edildiği ve uygulamaya konulduğu safhadır..

Üçüncü safhayı ise Avrupa Birliğine sokulmak is
tendiğimiz şu günlerde yaşamaktayız. Bu safhada ya
pılmaya çalışılanlar, başta Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesi olmak üzere, A G İT ve AGİK Konferansla
rında alman kararlarla belirlenmiş hukuk kurallarına 
‘uyum yasaları’ ve bu yasaların hazırlık çalışmalarıdır.

Konuyu sadece Türk hukuk sisteminin laikleşme 
sürecindeki hukuki düzenlemeler yönünden ele al
mayacağız. Bu sürecin günümüze kadar süren uzunca 
bir döneminde en önemli dönüşüm aracı olarak kul
lanılan ulusalcılığın, son zamanlarda nasıl yeni dün
ya düzenine bağımlılığa dönüştürüldüğünü, operas- 
yonel gelişmelerle birlikte değerlendireceğiz.

1- Tanzimat Dönemi

Bu dönem, Batı’nm siyasi gücünü arttırması, Osman- 
lı’nın zayıflaması ve hukuk yönünden de zaafa uğra
ması, Batı kültürü ile yetişip halkına ve kültürüne ya
bancılaşan bir grup bürokrat ve aydının, kendi ülke
lerinde, yabancıların kendileri için biçtiği gömleği

giymek istemesi ile başlamıştır.
Hukuk yönünden dönemin olumlu gelişmeleri 

olarak, Padişaha ait yasama yetkisinin bir bölümünü 
üstlenmek üzere oluşturulan Dâr-ı Şuray-ı Askerî, 
Meclis-i Vâlây-ı Ahkâm-ı Adliye ve Dâr-ı Şura-yı 
Babıâli gibi meclislerin, devlet yönetimiyle ilgili bel
li başlı kararları almak, özellikle memurları yargıla
mak ve devlet ile kişi arasındaki anlaşmazlıkları çöz
mekle görevlendirilmesi, bu meclislerde görüşülme
dikçe çıkarılan kanun ve nizamnamelerin yürürlüğe 
konamayacağının belirlenmesi, had cezası dışında,

“siyaseten kati” olarak 
ifade edilen ölümle 
cezalandırmanın kal
dırılması, ayrıca en 
önemlisi “kanunsuz 
suç ve ceza olmaz” ku
ralının getirilmesi, ha
kimlerin takdir yetki
sinin “haline göre 
ta’zir ile takdir kılına” 

şeklinde ifade edilmekle birlikte, bu takdirin kısmî 
ve basit suçlara has kılınması, sayılabilir.

Dönemin yöneticileri, Batı dünyasının ve azınlık
ların desteklediği reformları yaparken, ulemadan fet
valar alarak durumlarını meşrulaştırmaya çalışmışlar
dır. Bir diğer anlatımla bu reformlar, her ne kadar ki
milerince kaçınılmaz görülüp, kimilerince de Batı 
öykünmeciliği içerdiği ifade edilse de; kendi özünde 
laiklik olarak tanımlanabilecek bir köklü değişiklik 
değillerdir. Bu reformlar, o güne kadar, yeterli düzen
lemelere kavuşturulmadığı için kargaşaya sebebiyet 
veren örfî kuralların ve bürokratik yapının gözden 
geçirilmesi ve işleyişi için yeni kurullar ve kurumlar 
oluşturulması çalışmalarıdır.

Fermanlar

Bu tespitlerimizin sağlamasını yapabilmek için önce
likle Tanzimat Fermanı (1839) ve Islahat Fermanı 
(1856) üzerinde durmak gerekir. (Bkz. Umran/ek) 

Tanzimat Fermanı, İslâm esaslarına uymanın dir
lik ve düzeni sağlayacağını, bu esaslara uyulduğu için 
devletin yüzlerce yıl güçlü bir durumda yaşadığını iç
tenlikle belirtmektedir. Ancak son 150 yıldan beri 
“gavaib-i müteakibe” (birbirini izleyen zorluklar), ve 
“esbab-ı mütenevvia” (çeşitli nedenler) dolayısıyla 
İslâm esaslarına uyulmadığı da, Fermanda ifade edil
mektedir. Ayrıca İslâm ilkelerine uyulmazsa devletin 
çökeceği belirtildikten sonra, bu kötü durumdan kur
tulmak için yeni kanunlar yapılmasının zorunluluğu

İslamiyet ve onun oluşturduğu toplum
sal inanç ve yaşayış, Tanzimat dönemin
de yapılanların şeklî olarak kalmasına 
veya Batı’nm elde etmek istediği sonu
cun oluşmamasına sebep olmuştur.
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üzerinde durulmaktadır. (Uşak-Mumcu, 1985, 314)
Ferman, yukarıda Padişah Abdülmecid’in ağzın

dan özetlenen genel ifadelerle birlikte aşağıdaki hu
susları içermektedir: Can güvenliği, ırz ve namus gü
venliği, mal güvenliği, vergi toplama yöntemlerinin 
düzenlenmesi, askerliğin belli bir süre ile sınırlanma
sı. Bütün bunları gerçekleştirebilmek ve böylece din 
ve devleti, mülk ve milleti kalkındırmak için Şeriata 
uygun kanunlar yapılacaktır.

Tanzimat Fermanı’nda hedeflenen amaç devlet 
yapısının yenilenmesi
dir. Ferman, bir halk 
hareketi sonucu değil,
Padişahtan gelmiştir.
Dolayısıyla halk tara
fından benimsenme
miştir. (Akbulut, 1998,
55)

Tanzimat Fermanı, 
metninde her ne kadar 
reformcu bir nitelik taşısa ve yenileşme hareketinin 
başlangıcı sayılsa da özünde İslâmî hükümlere uyma
yı esas aldığını belirten bir düzenlemedir. Bu yönüy
le, tamamen yabancı ideolojik tercihlerle yapılmış 
bir resepsiyon hareketi olarak tanımlanamaz.

Tanzimat Fermanı’nm tamamlayıcısı olan Islahat 
Fermanı, Batı’nın tıpkı günümüzde olduğu gibi, ken
disiyle bir bütünleşme süreci başlattığını ileri sürdü
ğü ve bununla azınlıkların haklarını garanti altına al
maya çalıştığı, OsmanlInın da Rusya’ya karşı Fransa 
ve İngiltere’den destek aldığı 1856’da, Paris Konfe
ransı öncesinde (28 Şubat 1856) ilan edildi. Islahat 
Fermanı’nın ilanı aynı zamanda, Babıâli’nin Konfe
ransa iştirak edebilmesinin de şartıdır.2

Taşıdığı hükümler bakımından her ne kadar gay
rimüslimlere imtiyazlar tanıyan bir metin olsa da, Is
lahat Fermanı, uygulaması oldukça güdük kalmış bir 
düzenlemedir. Paris Konferansı öncesinde bir zaruret 
olarak düşünülmüş ve yapılmıştır. Yönetimin tekçi 
karakteri gereği de kimseyi memnun etmemiştir. Bu 
husus, Fransız sefir ve yazar Engelhardt’m kanaatleri
ne de yansımıştır: “... Sultan Abdülmecid de ıslahat 
yolunda hızlı bir şekilde ileriye gidildiğine ve kendi 
ahdi altında bulunan Gülhane Hattını inkar etmek
le bu hızı yavaşlatmanın gerektiğine inanıyordu. Bir 
süre sonra Meclis-i Ahkam-ı Adliye tarafından alı
nan bir çok karar, Hatt-ı Hümayun’un yazılış amacı
na dair bütün şüpheleri yok etti.” (Engelhardt, 1999, 
58)

Islahat Fermam’nm, gerçekten de ıslahat düşün
cesiyle yapılmadığı yaygın bir kanaattir. Hatta Tan

zimat Fermanı’nın ilan edilmesini sağlayan Reşid Pa- 
şa’nm dahi Islahat Fermanı’na karşı çıktığı, önayak 
olanları (öğrencileri Ali ve Fuat Paşalar) ihanetle 
damgaladığı bilinmektedir. (A.g.e., 138)

Gülhane Hatt-ı Hümayunu ve Islahat Ferma- 
nı’nın ilanında dış baskıların etkisi vardır. Ancak bu 
dönemin en belirgin vasfı, yapılan değişikliklerde, 
hakim hukuk sistemi olan İslâm hukukuna açıkça 
ters düşülmemesine özen gösterilmesidir. (Okumuş, 
1999, 370)

Bu dönemde yapılan 
tüm hukuki düzenleme
lerde emeği ve imzası 
olan Ahmed Cevdet 
Paşa, Osmanlı hukuku
nun, tam anlamıyla Ba
tı hukukunun etki ala
nına girmesine engel 
olmaya çalışmış, Türk 
aile hukukunun Fransız 

aile hukuku ile aynılaşmasının 1926’lara kadar erte
lenmesine vesile olmuştur. Bu nedenledir ki, Engel
hardt gibi yabancı yazarların eserlerinde tek kelime 
olsun A. Cevdet Paşa’nm adından söz edilmez. Paşa, 
bu dönemde, İslâm Hukuku esasları dahilinde Hu- 
kuk-ı Aile Karamamesi’ni hazırlamış ve kanunlaştır- 
mıştır. Paşa’mn Osmanlı Hukuk sistemine yaptığı 
katkılar o derece önemlidir ki, tesirleri savaş sonrası
na ve Cumhuriyet dönemine kadar devam etmiştir.
1921 Teşkilat-ı Esesiye Kanununun 7. maddesinde 
Büyük Millet Meclisi’nin görevleri sayılırken, hazır
lanacak kanunlarda hangi esasların göz önünde bu
lundurulacağı şu şekilde ifade edilir:

“Kanunların ve nizamnamelerin düzenlenmesinde, 
halkın işlerine ve zamanın ihtiyaçlarına uygun fıkhî hü
kümler ve buna ilişkin hukuk usulü ve işlemleri esas ka
bul edilir. ”

Savaş sonrasında yeni Türk Devletinin hukuki 
yapısını belirlemek ve gerekli kanunları hazırlamak 
için oluşturulan komisyonların çalışmalarını belirle
mek için hazırlanan Talimatnamede, sadeleştirilmiş 
şekliyle: “Halkın işlerine ve memleketin ekonomisinin 
gelişmesine hizmet edecek hükümler koymaya mesai har
cayacak ve bu maksadı temin için gerek fıkhı hükümler
den, gerekse diğer milletlerce kabul edilmiş esaslardan ya
rarlanılacaktır.” şeklinde bir hüküm yer alır.

Bütün bu tespitler, Tanzimat döneminde yapılan 
hukuki düzenlemelerin, resepsiyon anlamında bir re
form veya değişiklik olarak adlandırılmayacağım, 
olsa olsa mevcut hukuk düzeninin bir rehabilitasyo
nu olabileceğini göstermektedir. Tanzimat’tan bek

Tanzimat döneminde yapılan hukuki 
düzenlemeler, resepsiyon anlamında bir 
reform veya değişiklik olarak değil, olsa 
olsa mevcut hukuk düzeninin bir reha
bilitasyonu olarak adlandırılabilir.
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lentileri hayal kırıklığına dönüşen yabancılarda da 
aynen bu kanaat oluşmuştur:

“Gerçekten de Tanzimat, devletin en kötü döne
minde düşünüldü ve tatbik edildi, Avrupa’ya göre te
minat yerine geçerek padişahı büyük bir karışıklıktan 
kurtardı; her taraftan tehdit edilen devlet bu sayede 
biraz nefes alabildi; fakat Türkiye’yi medenî devletler 
arasına geçirmesi gereken uzun bir tecrübe süresi dı
şında bir sonuç alınamadı.” (Engelhant, 479)

Tanzimat döneminde hukuk sisteminin resepsi
yon anlamında dizayn edilememesinin nedenlerin
den biri de dönemin aydınlarının gayretleri olmuş
tur. Dönemin Osmanlı aydınlarının -her ne kadar 
modernleşme yanlısı olsalar da- kültür düzeyinde de 
kalsa İslâm’ın ve hükümlerinin korunması taraftarı 
olmalarınırii3 bu sonuçta önemli payı vardır:

“Kurtuluş Savaşı’mn başladığı yıllarda modernleş
me yüz yaşını geçmiş ve toplumun hemen bütün sek
törlerine, yayılmıştı. Askeri ıslahatları idare, maliye, 
adalet ve hukuk alanındaki düzenlemeler izlemiş, son 
olarak Ceza (1847) ve Ticaret (1850-1851) kanunla
rı da Batı’dan iktibas edilmişti. Ancak aile hayatı söz 
konusu olduğunda iş değişiyordu. Bütün diğer kanun
lar dışarıdan ithal edildikten sonra bile bu alana el 
uzatılamamıştı. 1917 Hukuk-u Aile Kanunnamesi, 
parlamentodan geçmeyeceği düşüncesiyle olağanüstü 
bir kararname biçiminde yürürlüğe sokulmuş; uygula
manın başarısızlığı üzerine 1919’da kaldırılmıştı. Na
mık Kemal, Ahm et Mithat, Ali Suavi, Şinasi gibi 
modernleşme yanlısı düşünürler bile kültürün mane
vi yönlerinin korunmasına taraftardılar. Batıdan 
maddi unsurların alınması gerektiğini düşündükleri 
için, tasarlanan gelişmeleri dinsel hükümlere dayan
dırmaya çalışıyorlar ve kadın haklarını da aynı te
melde ele alıyorlardı.” (Başer, 1999, 146)

Mecelle

1839 Tanzimat Fermanı’nda Osmanlı Devleti’ne ye
ni bir hukuki yapı vermenin gereği vurgulanmış, da
ha sonra bu doğrultuda bazı komisyonlar kurulmuş
tur. Ayrıca bu dönemde Ticaret ve Nizamiye mahke
meleri de kurulmuştur. Bu mahkemelerde, diğer Av
rupa ülkelerinin medenî kanununa benzer ve ortak 
ihtiyaçları karşılayacak bir medenî kanuna ihtiyaç 
duyulmuştu. Zira Ticaret ve Nizamiye mahkemeleri
nin, başkanları dışındaki üyeleri hukukçu değillerdi. 
Yine 1850 yılında çoğu hükümleri Fransız Ticaret 
Kanunu’ndan alınarak hazırlanmış Kanunname-i T i
caret uygulanırken, borçlar hukuku ilkelerinin uygu
lanmasında zorluklar çekilmekteydi. Bu ilkelerin biz

zat fıkıh kuralları içinden çıkarılması oldukça zordu 
■ ve ayrıca ticarete taalluk etmeyen konularda da güç
lükler yaşanıyordu. Aynı şekilde Nizamiye mahke
melerinin üyelerinin fıkıh kitaplarında her hükmü 
bulabilmeleri de mümkün değildi. Mecelle’nin Es- 
bab-ı Mûcibe (gerekçe) Mazbatası’ndaki şu ifadeler, 
Mecelle’ye neden gerek duyulduğu konusunda fikir 
vermektedir:

“...ihtilâflardan âzâde ve yalnız en uygun görüşleri 
içerisine almak üzere -fıkhî muamelelere dair anlaşılması 
kolay bir kitap yapılsa herkes kolaylıkla okuyarak mu
amelelerini ona tatbik ve böyle mazbut bir kitap olduğu 
halde nâib efendi (hakim) lere büyük faydası olacağı gibi 
Nizamiye mahkemeleri azasiyle idari işlerde bulunan me
murlar dahi okumak suretiyle şer’i meseleleri kavraya- 
rak, icabında güçleri yettiği kadar Şer’i Şerife tâbi olurlar. 
Hem Şer’i mahkemelerde muteber ve geçerli hem de Ni
zamiye mahkemelerinde hukuk davaları için kanun kay
nağı lüzumu lialmaz- mütalaasına mebnî öyle bir muhte
şem eserin vücuda gelmesi hayli vakitten beri arzu olunan 
bir hal o lu p ...” (Berki, Mecelle, s. 9)

Mecelle’nin hazırlanmasında bir diğer önemli se
bebin dış baskılar olduğu da bilinmektedir. Daha ön
ce de ifade ettiğimiz gibi, Tanzimat ve Islahat fer
manları Batı’nın baskısıyla ve onları memnun etmek 
kaygısıyla hazırlanmıştı. Birçok alanda Batılılaşmaya 
gidilirken hukuk alanında da Batı’nın tesirinden kur
tulmak imkansızdı. Üstelik dönemin en önemli dev
let adamları Ali ve Fuat Paşalar heyecanlı birer Batı 
taraftarı idiler. Ali Paşa, medenî kanun konusunda, 
milli bir kanundan ziyade Fransız Medenî Kanunu 
(Cod C ivil)’nun aynen iktibas edilmesine taraftardı.

Bu dönemde Fransız Medenî Kanunu’nun tercü
me ve iktibas edilmesi fikri ağır basmakla birlikte, 
özellikle A. Cevdet Paşa, Fuat Paşa ve Şirvanîzâde 
Rüştü Paşa’mn karşı çıkmasıyla bu teşebbüsten vaz
geçilmiş ve A. Cevdet Paşa başkanlığında bir heyet 
kurularak Mecelle’nin telifine başlanmıştı. (Aydın, 
1996, 78)

Kanmvu Esâsî (1 8 7 6  Anayasası)

Tanzimat döneminin tesiri ile yapılan bir diğer 
önemli hukuk olayı da Kanun-u Esâsî’dir. Osmanlı 
Devleti’nde Padişahın yetkilerinin kısıtlanmasını da 
içerebilecek bir anayasanın yapılması fikri aydınlar 
arasında, bilhassa Şinasî, Namık Kemal, Ziya Paşa gi
bi önde gelenler arasında tartışılmıştır.

Namık Kemal, Montesquieu’nun ‘Kanunların 
Ruhu’ adlı eserini tercüme etmiş ve özellikle anayasa 
ve parlamenter yönetim biçimine ilişkin fikirlerinin,
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şeriata uygun olduğunu savunmuştur.
Namık Kemal’e göre, “İslâm devleti modernleşir' 

ken Avrupa’yı körü körüne taklit etmemeli, kendi 
kanunlarını, inanç ve geleneklerini terk etmemeli' 
dir. Şeriat’m adil kuralları, Montesquieu’nun belirt
tiği ‘Tabii Hukuk’tur. Tabii hukukun temel kuralları 
şahsî hürriyet, eşitlik, toplanma hürriyeti, memurla
rın sorumluluğu gibi unsurlardan oluşur. Halkın ha
kimiyeti ise hükümetin halktan kaynaklanmasıdır ki, 
bu, her ferdin doğuştan sahip olduğu haktır. Hükü
meti adalet içinde tutmanın yolu ise, hükümetin iş
leyişinde uyacağı kuralların açıkça belirtilmesi ve ya
sama erkini hükümetten alacak meşveret ilkesidir... 
Meşveret usulüne müracaat olunmazsa, dakika daki
ka çöküşe yaklaşılacak ve devlet pek az zaman içinde 
mahvolacaktır... Madem ki Avrupa bu hale iki asır 
içinde gelmiş ve madem ki ilerleme araçlarını onlar 
bulmuş, biz o vesaiti hazır bulacağız... Bizim hiç ol
mazsa iki asır içinde en medenî memleketlerden ola
cağımıza bir şüphe var mıdır?” (G. Bozkurt, 1996, 53)

Namık Kemal gibi düşünürler yanında, anayasa 
fikrinin hayata geçirilmesinde en önemli rol Mithat 
Paşa’ya aittir. Mithat Paşa’mn sadrazamlığı döne
minde Büyük Devletler' ‘Doğu Sorunu’na çözüm bul
mak gerekçesiyle İstanbul’da toplanacak bir Konfe
ransın hazırlıklarını yapmakta, diğer yandan da Rus
ya’nın Panslavist politikaları hem Osmanlı Devle- 
ti’ni hem de Avrupa’yı rahatsız etmektedir. Konfe
ransı tertip eden devletler bir yandan da, Konferan
sın amacına ulaşamaması durumunda yeni bir Türk- 
Rus Savaşı çıkabileceği veya beş büyük devletin Os- 
manii Devleti topraklarını işgal edebileceği gibi se
naryolarla tehditkâr bir tavır takınmakta idiler. İşte 
bu şartlarda Konferansın (İstanbul Konferansı) ilk 
toplantısının yapıldığı 23 Aralık 1876’da ilk Osman- 
lı Anayasası (Kanun-u Esâsî) ilan edildi.

Esas itibariyle 1830 Belçika Anayasası örneğine 
dayanan 1876 Anayasası gözden geçirildiğinde, Padi
şah, parlamenter sistemdeki sembolik devlet başkanı 
gibi değil, aksine tüm yetkileri elinde bulunduran, 
kendi rızası ile bazı yetkileri bağışlayan konumunda
dır. Padişah yürütmenin başındadır. Güvenoyu siste
mi yoktur; Hükümeti kurma ve feshetme yetkisi Pa
dişahtadır. Ayrıca ‘kanun hükmünde kararname çı
karma yetkisi’, yasama gücünü de elinde bulundurdu
ğunun önemli bir işaretidir.4

1876 Anayasasında, üyeleri Osmanlı vatandaşları 
tarafından seçilen Heyet-i Mebusan ile Padişah tara
fından belirlenen ve ömür boyu atanan üyelerden 
oluşan bir üst denetim organı olarak Meclis-i Ayan 
vardır. Yargı gücü bağımsızdır. Yargıçların işlerine

son verilemez. Bakanlar Kurulu ile Meclis-i Ahkam- 
ı Adliyye’nin reis ve üyelerini ve Padişah aleyhine 
cürüm işleyenleri yargılamak üzere Divân-ı Ali ismi 
altında bir mahkeme kurulmuştur. Osmanlı vatan
daşlarına siyasi parti ve dernek kurma ile toplantı öz
gürlükleri dışındaki özgürlükler tanınmış olup, can, 
mal, ırz, konut dokunulmazlıkları güvenceye alınmış
tır. Önemli bir istisna, Padişahın polis soruşturması
na dayanarak yurt dışı sürgün cezası verebilmesidir.

Padişah’a sınırsız yetkilerin tanınması, sıkıyöne
tim ilanı ve yurt dışı sürgün gibi kararların yürütme
ye, dolayısıyla Padişah’a ait olması, din ayrımının 
kaldırılması çabalarına karşılık, devletin dininin Is
lâm olduğunun belirtilmesi, bu dönemden resepsiyon 
beklentisinde olanları hayal kırıklığına uğratmıştır. 
Bu yönüyle değerlendirildiğinde 1876 Kanun-u Esâ- 
sî’nin ilanı, bir resepsiyon eylemi değil, Osmanlı Sal- 
tanatı’nın Tanzimat ve Islahat fermanlarında olduğu 
gibi dış baskılara, bu defa İstanbul Konferansı’nın 
tehdidine karşı bir geçiştirme operasyonudur.

Kanun-u Esâsî ile oluşturulan Meclis-i Umumi 
1878 yılının Nisan ayında Padişah tarafından feshe
dildi. Nihayet 1908’de İngiltere ile Rusya’nın Balkan 
sorunları için Reval’de görüşme yapmaları ve Make
donya için ıslahat istemeleri nedeniyle İttihat Terak- 
kicilerin çıkardığı isyan sonucu II. Abdülhamit 24 
Temmuz 1908’de Anayasayı tekrar yürürlüğe koydu
ğunu ve Meclis’i toplantıya çağırdığını, seçimlerin 
yapılması kararı aldığını açıkladı. Böylece II. Meşru
tiyet dönemi başlamış oldu.

İttihat ve Terakki, Kanun-u Esasi’de bazı değişik
likler yapmış ve bu değişiklikler için yabancı uzman
lar getirmiştir. Bunlardan biri de Adalet Bakanlı
ğında görevlendirilen Kont Ostrorog’dur. Görevi 
Osmanlı yasalarını Avrupa yasalarıyla aynı seviyeye 
getirmek ve tasarıları Bakanlığa sunmaktır.

1908’de yapılan değişiklikler de bir resepsiyon ha
reketi değildir. Birincisi dış baskılar, İkincisi de şahsî 
ihtiraslar5 sonucu gerçekleşmiş olup, değil resepsi
yon, bir rehabilitasyon yerine dahi geçememiştir.

Tanzimat Döneminde yapılan düzenlemelerin bir 
resepsiyon hareketi olamamasının dış ve iç siyasi se
bepleri konusunda genellikle ortak bir kanaat sözko- 
nusudur. Ancak bunların dışında daha içsel iki sebep 
vardır ki, bu da toplumdaki İslâm inancı ile, İslâm’ın 
bizatihi kendi gücüdür. Bu güç ve onun oluşturduğu 
toplumsal inanç ve yaşayış, Tanzimat döneminde ya
pılanların şeklî olarak kalmasına veya Batı’nın elde 
etmek istediği sonucun oluşmamasına sebep olmuş
tur: “...ne Tanzimat kanunları ne de kısa ömürlü Mit
hat Paşa’nın 1876 Anayasası, geleneksel İslâm’ın, Batı
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hukuk ve adalet kavramlarına sert direnişi sebebiyle ger- 
çekleştirilebilmişti.” (Hadduri, 286)

2. “Lozan” (Dönüm Noktası)
Sonrası Dönem

Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk ve dış siyaset ala
nında yaşadığı en önemli ilk gelişme, 20 Kasım 
1922’de başlayan Lozan Barış Konferansı’dır.

Başlangıçta ve gö
rünürde 1. Dünya S a 
vaşı ve Kurtuluş Sava
şı sonrasında sınırla
rın, tazminatların, ara
zi ve esir mübadelesi 
gibi konuların ele alı
nacağının sanıldığı bu 
Konferansta, hukuk 
sistemini etkileyecek Önemli kararların alınacağı pek 
akla gelmemiştir. Fakat Konferansın ilerleyen günle
rinde tartışmalar, özellikle adlî imtiyazlar ve gayri
müslim azınlıkların ahval-i şahsiye alanındaki huku
ki statüleri üzerinde yoğunlaşmaya başlamıştır. As
lında bu görünen sebeplerin arkasında, yeni Türk 
Devletinin Islâmi kimlikten uzaklaştırılması arzu ve 
stratejisi, bu uluslararası konferansın taraflarını, Tür
kiye’nin iç meselelerine, özellikle de hukuki düzenle
melerine müdahil olma durumuna getirmiştir. (Ay
dın, 301)

Batılı devletler, kendi vatandaşları olup da Türki
ye’de ikamet edenlerin davalarının yerli ve yabancı 
hakimlerin katılacağı karma mahkemelerde görül
mesini ve Türkiye’nin söz verdiği hukuk reformlarını 
yapmak için yabancı hukukçulardan bir komisyon 
oluşturulmasını talep etmekteydiler. Türk heyeti şid
detle bu talebe karşı çıkmış, hatta İnönü, 2 Aralık 
1922 tarihli konuşmasında, Paris Antlaşmasından bu 
yana adalet teşkilatının ve kanunların Avrupaî bir 
şekilde yenilendiğini, imtiyazlara gerek olmadığını, 
adlî kapitülasyonların kaldırılması gerektiğini ifade 
etmiştir. Hatta M. Kemal, İzmir İktisat Kongresinde, 
“...bir devlet ki ecnebiler üzerinde hakk-ı kazasını 
tatbikten mahrumdur, o devlete müstakil denemez.” 
demektedir. (A.g.e., 303)

Cumhuriyetin kurucusunun bu sözlerinden, hu
kukun herkese uygulanabilirliğinin bağımsızlık anla
mında gerekliliğine inanıldığını anlamaktayız. Fakat 
milli hukuk anlamında aynı hassasiyetin düşünülme
diğini sonraki gelişmelerde görmekteyiz. Bununla 
birlikte, Türk heyetinin direnişi, Türkiye’nin hukuk 
sisteminde henüz resepsiyon anlamında köklü bir de

ğişiklik taraftarı olmadığını da göstermektedir.
Heyetlerin kendi inanç ve düşüncelerinden taviz 

vermeye yanaşmaması yüzünden Konferansın 1. Bö
lümünde bir netice alınamamış ve Türk Heyeti 7 Şu
bat 1923’te Türkiye’ye döner. Dönüş yolculuğunda 
İsmet İnönü’yü İstanbul’dan Ankara’ya götüren tren, 
Mustafa Kemal’i İzmir’den Ankara’ya götüren trenle 
Eskişehir’de karşılaşır. Atatürk ve İnönü başbaşa gö
rüşerek Konferansın kritiğini yaparlar. Neticede İti

lâf Devletlerinin sözcü
sü durumundaki Lord 
Curzon’un tekliflerini 
kabule karar verirler.6

Konferansın 2. Bö
lümü 21 Nisan 1923’te 
başlar. Anlaşmaya va
rılamayan bazı konula
rın çözümü ileride ya

pılacak görüşmelere bırakılır. Musul meselesi bunlar
dan biridir ve konu, Milletler Cemiyeti’nin çözümü
ne bırakılır. Böylece Milletler Cemiyeti marifetiyle 
Musul Türkiye’den koparılır.

Türkiye’deki gayrimüslim azınlıkların ahval-i 
şahsiye alanındaki statülerinin belirlenmesi görüş
melerinde Batılı devletler, gayrimüslimlere yargısal 
özerklik istemişlerdir. Türk Heyeti bu talebe karşı 
çıkmış, hatta İstanbul Hükümeti tarafından yürür
lükten kaldırılmış bulunan Hukuku Aile Kararname
si’nin yürürlüğe konulacağı, Lozan görüşmelerinde 
delegasyondan Rıza Nur’un, Meclis’te de Şükrü Ka- 
ya’nın ağzından ifade edilmiştir. Bu da gösteriyor ki,
1922 sonlarında Ankara Hükümeti, yeni Türk devle
tinin hukukî yapısı hakkında, henüz kesin bir batılı
laşma ve laikleşme taraftarı değildir. (Aydın, 306) 

Türkiye 24 Temmuz 1923’de imzaladığı Lozan 
Antlaşması ile birlikte ‘Yargı Yönetimine İlişkin Bil- 
diri’yi de imzalamıştır. Bu bildiri gereğince, Türk Hü
kümeti 5 yıldan az olmamak üzere gerekli göreceği 
bir süre için I. Dünya Savaşma girmemiş ülke vatan
daşları arasından Avrupalı hukukçu danışmanlar al
mayı kabul etmiştir. Bu danışmanlar Adalet Bakanı
na bağlı olup, İstanbul ve İzmir’de görev yapacak, hu
kuk reformları yapacak olan komisyonların çalışma
larına katılacaklar, hakimlerin görevlerine karışma
dan hukuk, ceza ve ticaret mahkemelerinin işleyişini 
izleyip Bakana bilgi vereceklerdir. (A.g.e., 305) 

Böylelikle Konferans, Batılı ülkelerin kendi va
tandaşlarına ve azınlıklara hukuki garantiler elde et
me ısrarlarıyla asıl mecrama döndürülmüş, Türk He
yeti ise, önceleri Mecelle’yi savunan reflekslerini, 
sonraları Atatürk’ün talimatları doğrultusunda resep-

M. Kemal, İzmir İktisat Kongresinde, 
“...bir devlet ki ecnebiler üzerinde hakloı 
kazasını tatbikten mahrumdur, o devlete 
müstakil denemez.” demektedir.
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s iyon taahhütlerine dönüştürmüştür.
Mustafa Kemal’in kadroları, onun hukukta dev

rim düşüncesini tam olarak idrak ettikten sonra ken
disiyle aynı düşünceye gelmişlerdir. Bu tespitimizin 
önemli dayanağı, dönemin Adliye Vekili Seyyit 
Bey’in, TBM M ’nin 3 Mart 1924 tarihli oturumunda 
“Hilafetin Mahiyet-i Şeriyesi” hakkındaki konuşma
sında, Medenî Kanunla ilgili olarak sarfettiği sözlere 
alkışlarla destek veren milletvekillerinden bir çoğu
nun tam aksine İsviç
re Medenî Kanunu
nun iktibas edilerek 
kanunlaştırılması yö
nünde fikir beyan et
meleri ve oy kullan
malarıdır.7

Mustafa Kemal’e ait şu sözler de tam anlamıyla 
resepsiyonu anlatır: “...Bugün Lozan Konferansında 
ve cihanda Yeni Türkiye’nin bir kredisi varsa o da şekl-i 
sâbıkı ilgâdan, imhadan neşet etmektedir. Bizim inkılabı
mız Meşrutiyet inkılabı ve ondan evvel yapılan inkılaplar 
gibi olsaydı kimse ehemmiyet atfetmezdi.” (A.g.e., 304)

İşte bu görüşler, Lozan Konferansından sonra 
oluşturulan Komisyonların çalışmaları için hazırla
nan Talimatname’ye, “Adlî esaslarda asri bir devlet, 
memleketin ihtiyacı, bu esas ve ihtiyaçların temini için 
halihazır mevzuattan ve yüksek medeniyeti temsil eden 
Garp Milletlerinin eserleri ve kâmil kanunlarından gerek
li olanların alınması, ticaret kanunu gibi lianunlarda da 
uluslararası örf ve adetin ihmal edilmemesi.. .” şeklinde 
yansımıştır.

Sonuç olarak, Lozan ve sonrasındaki hukuka iliş
kin gelişmeler ve bu gelişmelere kaynaklık edecek 
olan inançlar, bu süreci tam anlamıyla bir resepsiyon 
süreci haline getirmiştir.8 Özellikle 4 Mart 1925’de 
çıkarılan Takrir-i Sükûn Kanunu, hem lafzı hem de 
ruhu ile resepsiyona en önemli desteği ve ortamı ha
zırlamıştır. Bu kanun ile ihdas edilen İstiklâl Mahke
meleri ve uygulamaları, aynı zamanda resepsiyonun 
ne kadar hukuka ve halk iradesine uygun olduğu 
hakkında kanaat vermektedir.9

3. İkinci Tanzimat (Avrupa Birliği’ne 
Giriş Süreci) Dönemi

Tanzimat’tan bu yana ülkenin mukadderatını belir
leyen asker ve sivil bürokratlar ile bunların sunduk
ları imkanlarla hayatlarını idame ettiren bir kısım 
aydın, hayran oldukları Batı medeniyetinin sadece 
ahlâki boyutu ile ilgilenip, ekonomik ve sosyal yanı 
ile ilgilerini kesince, Osmanlı döneminde hasta

adam yaftası takılan devlet, Cumhuriyet döneminde 
de az gelişmişlik damgası ile yaşamaya alıştırılmıştır.

Batı medeniyetinin son yüzyılda geçirdiği aşama
ları, -nasılsa bize isabet etmez, halkımız henüz Ba- 
tı’dan iktibas edilen yamalı hukuk kuralları ile bir 
kaç asır idare edebilir- şeklindeki saptamalarla geçiş
tiren elit kesim; Batı’nın kendi vatandaşları için dü
şündüğü ve diğer halkları da siyaseten entegre etmek 
için kullandığı temel insan hak ve özgürlüklerinin

sağlanması sürecini 
gereği gibi değerlen
dirememiştir. Cum
huriyet tarihi boyun
ca, dünyadaki bir çok 
benzerinde (Japonya 
vb.) görülen olumlu 

örneklerin aksine, ekonomik ve sosyal alanda bir 
ilerleme kaydedemeyen, üstelik halkını, tüm kişisel 
beceri ve atılımları engelleyen ve insanlarını yaratı
cılıktan uzaklaştıran kutsal devlete bağımlı olmaya 
mahkum eden ihtilal anayasaları ve kanunlarıyla 
idare etmeye çalışan bürokrasi, şaşkın bir vaziyette, 
dünyada olup bitenleri seyretmekle yetinmiştir.

İlk dönem (1923 - 1946) Cumhuriyet bürokrasi
si, selefi Jön Türkler gibi çareyi toplum mühendisli
ğinde görmüş ve hiçbir siyasal katılıma izin verme
den, kendinden menkul temsil yetkisini kullanarak 
her alanda tam bir Batı taklitçiliği sürecini, resepsi
yon yoluyla hayata geçirmeye çalışmıştır. Resmi söy
lemi ön plana alan araştırmalarıyla tanınan yalcın 
dönem tarihçilerinin tespiti dahi, ana hedefin Batılı
laşma olduğu, diğer ilkelerin bu hedefe varmak için 
birer araç olarak kullanıldığı tezinin haklılığını tes
lim etmektedir: “Cumhuriyet Rejimi, Kurtuluş Sava- 
şı’nda memleket çapında prestij kazanan bir avuç li
derin bir kararı sonucunda kurulmuştur. Batılılaşma 
yolu ile modernleşme cumhuriyetin ana hedefi ol
muş, milliyetçilik ve laiklik de bu hedefe ulaşmak 
üzere araç olarak kullanılmıştır.” (Karpat, 1996, 347) 

Mukadder akıbet, her ihtilalin kendi çocuklarını 
yemesi10 ve bir zaman sonra ayakta kalabilmek için 
çelik korseyi biraz daha sıkma zorunluluğu, devrim 
kadrolarını dünyadan soyutlamıştır. Devrim kadrola
rı, Batı’da oluşan demokrasi ve garson devlet gerçeği
nin farkına vardığında, artık resepsiyon yapacak gü
cünün kalmamış olduğunu görmüş ve bilindiği gibi 
göstermelik çok partili hayata kerhen geçerek bir tür 
yasal ve İdarî rehabilitasyon sürecine girmiştir.

Ancak ikinci dönemde (1960 sonrası) askeri bü
rokrasi ve yardımcısı sivil(?) elitler, her rehabilitas
yon sonrasında meydana gelen rehavet sonucu ikti
darın ayaklan altından kaydığını hissettikleri anda

1960 ve 1982 Anayasalarında konuşlanan 
MGK, YÖK, RTÜK gibi kuruluşlar, hakla^ 
rın ihlali ve gaspı için önemli örneklerdir.
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askeri gücü tek parti haline getirecek, bu amaçla es
kiye dönerek o güne kadar verdiği hakları geri alacak 
düzenlemeler yapacaktır. 1960 ve 1982 Anayasala
rında konuşlanan MGK, YÖK, RTÜK gibi kuruluş
lar, hakların ihlali ve gaspı için önemli örneklerdir.

Günümüzün etkin siyasileri ile sivil asker bürok
ratlarından oluşan elit kesim şimdi bir nevi ikinci 
Tanzimat Dönemi’ni yaşamaktadır. Tanzimat döne
minde devleti içinde bulunduğu çıkmazdan kurtar
mak için Batılıların sunduğu çözümleri uygular gö
zükmeye çalışan 
Osmanlı bürok
rasisi gibi, Türki
ye Cumhuriyeti 
bürokrasisi de,
Avrupa İnsan 
Hakları Sözleş
mesi vb. belgele
rin hükümleri 
uyarınca düzenle
meler ve uyum kanunları yapar görünmektedir. A n
cak bir farkla ki, Türkiye bürokrasisi, temel hak ve 
özgürlükleri yok eden düzenleme ve uygulamalarla, 
samimiyetsiz gayretler ve halkına başka, Batı’ya baş
ka şekilde çifte standart sergilemektedir.

Batı uygarlığı içinde yer alabilmesi için Batı’nın 
çizdiği çerçeveye uygun yapılanması gerektiğine ina
nan ve bu noktada Batı ile niyet ve düşünceleri çakı
şan toplum mühendisleri, Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesi ve bağlı belgelerdeki temel hak ve özgürlük
leri talep etme gücünü yitirecek dereceye getirene 
kadar toplumu germeye ve sindirmeye devam etmek
tedir. Bunların kanaatine göre toplum, temel inanç
larından ne kadar soyutlanır ve birtakım baskılarla 
bu inançlarını talep haline getirmekten ne kadar 
uzaklaşırsa o .kadar Avrupa’ya yaklaştırılabilir. Aksi 
halde egemep.lik hakkının önünde önemli bir engel 
olan temel hak.^Ve özgürlük talepleri, aynı zamanda 
AB çerçevesinde ulus devleti devam ettirme imka
nından da mahrum olmayı beraberinde getirecektir. 
İdam cezasının kaldırılmasına, dolayısıyla Öcalan’m 
idamının engellenmesine ilişkin dış talepler karşısın
daki uyumluluk ile siyasal İslâm’ın bir türlü bitirile
memesi sonucunda oluşturulan karalama kampanya
ları bu planın Önemli göstergeleridir. Şu hususu da 
gözardı etmemek gerekir: Türkiye’nin mutlaka Batı 
içinde yer alması gerekliliği bizzat Türkiye’nin bir 
politikası değil, Avrupa’nın ve Amerika’nın politi
kasıdır. Türkiye ile tarihi bağları bulunan milletlere 
ulaşabilmenin yolu ve Avrupa’nın kendi içinde Tür

kiye üzerindeki menfaatlerini çatıştırmama zorunlu
luğu Türkiye’yi bu sürece itmiştir. Aşağıdaki satırlar 
tarihin tekerrürüne tanıklık ediyor:

“XIX. asrın başında, Avrupalı güçler arasında Os- 
manlı toprakları üzerindeki rekabet Avrupa barışını teh
dit ettiği zaman, milletler hukukunun imtiyazlarını ona 
da sağlayarak Osmanlı Sultanını imparatorluğunun bü
tünlüğünü muhafaza etme maksadıyla Avrupa milletler 
topluluğuna katılmaya çağırmak gerekli addedildi. Viya
na Kongresi (1814-18l5)nde böyle bir çağn önerildiğin

de, Rusya Türki
ye’nin barbar ol
duğu gerekçesiyle 
buna itiraz etmiş
ti. Castlereagh, 
Çar Aleksandr'a, 
“Barbar olmaya 
barbar ama Tür
kiye Avrupa siste
minde gerekli bir 

beladır” demişti.” (Hadduri, 280)
Yukarıdaki satırlardan anlaşılan odur ki, Avrupa, 

Türkiye’yi kendi içinde eritecek duruma getirmeden, 
din ve vicdan özgürlüğü taleplerinin içeriği ve yo
ğunluğu Avrupa Birliği içindeki ulusları etkileyecek 
mahiyetten uzaklaştırılmadan -belayı ehlileştirme
den- üyelik konusunu gündeme getirmeyecektir. Fa
kat bu sürecin çok uzun sürmemesi de gerekir. Ma
dem ki Türkiye Avrupa Birliği’ne alınmak zorunda
dır, o halde Batılılaşma aleyhine tezahür eden talep
leri törpülenmelidir. İşte yerli toplum mühendisleriy
le Batılı ustalarının çakışan bu politikaları 28 Şubat 
sürecini doğurmuştur. Bu süreçte ne kadar kısa bir za
manda toplumsal taleplerin içeriği değiştirilebilir, 
yoğunluğu azaltılabilir, sindirilebilir ve uyumlu hale 
getirilebilirse o derece A B ’ye yaklaşılabilir.

Bu inancın ve operasyonun Türk bürokrasisi için 
getireceği çok önemli bir gelişme de, Avrupa Birliği’
ne aday Türkiye’de ulus devlet/ kutsal devlet anlayı
şının terk edilmesi ve yasalarla koruma altına alman 
bir çok ilkeden dahi vazgeçilmek zorunda kalınması 
ihtimalidir. Kanaatimize göre, ‘egemenlik konusunda 
yerli alternatifler ortaya çıkmadığı sürece’ bu sonu
cun problem olması mümkün görülmemektedir.

Yukarıdaki ihtimallerin sadece bir öngörüden 
ibaret olarak vasıflandırılması mümkün ise de, ege
menlik konusunda farklı alternatiflerin ortaya çıka
bileceği, özellikle “Helsinki Kararları” ve “Kopenhag 
Kriterleri”nin hatırlanmasıyla anlaşılabilir. O halde 
gayet kısa ve net bir şekilde entegrasyon öneren ka
rarları ve kriterleri aktaralım:

Avrupa, Türkiye’yi kendi içinde eritecek duruma 
getirmeden, din ve vicdan özgürlüğü taleplerinin 
içeriği ve yoğunluğu Avrupa Birliği içindeki ulus
ları etkileyecek mahiyetten uzaklaştırılmadan 
üyelik konusunu gündeme getirmeyecektir.
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Helsinki Zirvesi Kararları
- Millenium Deklerasyonu- 

(10-11 Aralık 1999  Helsinki)

AB zirvesinin Helsinki’de kabul ettiği Millenium 
Deklarasyonu’nun 4, 9 ve 12. paragrafları Türkiye 
açısından çok önemlidir. Bu bölümlerde aday ülkele- 
rin AB değerlerini ve hedeflerini paylaşmaları ve sı
nır ihtilaflarını Birleşmiş Milletler Antlaşması çerçe
vesinde barışçı yollardan çözmeleri gerektiği vurgu
lanmaktadır. Bu 
esasa göre çözüle
meyen sınır sorun
larının en geç 2004 
yılı sonuna kadar 
Uluslararası Adalet 
Divanı’na getiril
mesi zorunludur.
Adaylık görüşmele
rinin başlayabilmesi için, adayların Kopenhag siyasi 
kriterlerine, adaylığın kabulü için de Kopenhag kri
terlerinin tümüne uymaları istenmektedir.

Bir diğer konu da, Kıbrıs’ta politik bir çözüme va- 
rılmasa bile Konsey’in, Rum Kesimi’nin AB üyeliği
ne karar verme yetkisini elinde bulundurmasıdır.

12. paragrafta, Konsey’in, Türkiye’deki olumlu 
gelişmelerden ve Kopenhag kriterlerini uygulamada
ki niyetinden dolayı duyduğu memnuniyet dile geti
rilmekte, insan hakları konularına dikkat çekilmek
tedir. Beraberinde de, Türkiye’nin A B’nin politik ve 
ekonomik kriterlerine uyması gerekliliğinin altı çizi
lirken, TC  kanunlarının AB düzenlemelerine uygun 
hale getirilmesi için milli bir program oluşturulması 
istenmektedir.12

Kopenhag Kriterleri

“Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azın
lıklara saygı gösterilmesini ve korunmasını garanti eden 
kurumlann istikrarının gerçekleştirilmesi.

İşleyen bir pazar ekonomisinin varlığının yanısıra Bir
lik içindeki piyasa güçleri ve rekabet baskısına l<arşı koy
ma kapasitesine sahip olunması.

Siyasi, ekonomik ve parasal birliğin amaçlarına uyma 
dahil olmak üzere üyelik yükümlülüklerini üstlenme kabi
liyetine sahip olunması.

Avrupa bütünleşmesi hareketi korunurken, Birliğin 
yeni üye içerme Icapasitesi, gerek Birlik gerekse aday ül
kelerin genel çıkarına hizmet edilmesi.”

Bu kriterlerden özellikle birincisi konumuz açı

sından incelenmeye değerdir ve Türkiye’nin önemli 
bir açmazı olarak görülmektedir. Türkiye’nin Avrupa 
Birliğine giriş sürecinde demokrasi ve insan hakları 
konularında çok önemli sıkıntıları bulunmaktadır: 
Özellikle, insan hakları sorunu, faili meçhul cinayet
ler, işkence, gözaltında kayıplar, düşünce suçluları, 
devlet çeteleri, adil olmayan yargılamalar...

Türkiye bu sorunları çözmek yerine daha da 
kangren hale getirecek düzenleme ve uygulamalar 
içine girmekte, bir yandan düşünce hürriyeti kısıtla

maları ve cezalandır
malar, diğer yandan 
Avrupa’ya bunların 
kaldırılacağı şeklin
de göstermelik taah
hütlerle, vatandaşına 
karşı oyalama taktiği 
gütmektedir.

İşte Avrupa Birli- 
ği’ne ve İnsan Hak

ları Sözleşmelerine uyum yasalarının arka planında 
yatan gerçek şudur ki, bu bir resepsiyon değil, toplu
ma yukarıdan ve dışarıdan bakan oligarşinin, bazı 
zilletlere katlanması şeklinde bir rehabilitasyondur. 
Kaldı ki Avrupa da, hukukun üstünlüğüne ilişkin ta
lepleri olabilecek bir Türkiye toplumu değil, özgürlük 
ve hukukun üstünlüğü talepleri bastırılmış veya ta
lepte bulunacak inancı kalmamış bir' toplum bekle
mektedir. Bugün yapılmaya çalışılan düzenlemeler
de, karşılıklı iki iradenin örtüşmesi yansımaktadır.

İkinci Tanzimat

AB sürecinde hukuk alanında yapılan ve yapılması 
düşünülen değişiklikler ve uyum yasaları, gerçekten 
de toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için değil, dev
leti ve yönetimini (iktidarları) içine düştüğü aciz du
rumdan çıkarmaya yönelik çabalardır. Burada asıl 
olan devletin güçlenmesi ve iktidarın devamıdır. De
mokrasi veya ulusal egemenlik iktidarın devamı için 
birer araçtırlar. (Zürcher, 1999, 252) Bu yönüyle ya
şadığımız süreç, Tanzimat dönemine ve en fazla da 
Jön Türk-İttihat Terakki dönemine benzemektedir: 
İnanılarak değil, maslahat gereği yapılan düzenleme
ler bu tespitimizin kanıtıdır. Bu nedenle yaşadığımız 
bu döneme İkinci Tanzimat Dönemi adını vermekte 
isabet ettiğimizi düşünüyoruz.

TC  Anayasası ile ilgili olarak tüm hukuk otorite
leri, anayasanın değiştirilmesi gerektiğini, hatta son 
dönemlerde AB sürecinde AB kriterleri, özellikle de

Kaldı ki Avrupa da, hukukun üstünlüğüne 
ilişkin talepleri olabilecek bir Türkiye toplu
mu değil, özgürlük ve hukukun üstünlüğü ta
lepleri bastırılmış veya talepte bulunacak 
inancı kalmamış bir toplum beklemektedir.
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Kopenhag kriterleri çerçevesinde bir Anayasa deği
şikliği, üstelik tamamen yeni ve sivil anayasa değişik
liği yapılması gerektiğini ifade ederken devlet ve ik
tidarlar böyle bir yaklaşımdan oldukça uzaktır.

Anayasayı değiştirmeden eski anayasaya göre ye
ni kanunlar yapılmakta, irtica yasaları ve A B’ye 
uyum yasaları çıkarılmaya çalışılmakta, sonra da ana
yasa değişikliği öngörülmektedir. A B üyeleri veya 
uluslararası şirketlerin politikaları ile yerli ortakları
nın politikaları örtiiştüğünde ise -Uluslararası Tah
kim örneğinde olduğu gibi- önce anayasa değişikliği, 
sonra da buna uygun kanunlar yapılabilmektedir.

Geçtiğimiz yıl bir tek kişi için anayasa değişikliği 
yapılmaya kalkılması, buna karşın kısalıp uzamayan 
şekliyle istikrar ülkesi bir Türkiye dileyen Batı’nın 
hiçbir yorum yapmaması, A B’nin hukuki ve siyasi 
kuralları ile Birlik iradesinin tezahürü olan “Kriterle
ri” gündeme getirmemesi, 28 Şubat ve devamındaki 
iradenin nerelerde aranması gerektiğine önemli işa
retlerdir.

Sonuç

A B’ye giriş sürecinde hukuk adına yapılanların ve 
yapılmaya çalışılanların Tanzimat döneminde yapı
lanlara benzerliği dikkat çekicidir. Bir farkla ki, gü
nümüz yöneticileri, halkının yararına olacak düzen
lemelerde gönülsüz ve iki yüzlü; bütünleşmeye çalış
tıklarına karşı ise, yönetim ve kanunlaştırma konula
rında yine iki yüzlü olmakla beraber, karşılıklı men
faatlerde -uluslararası tahkim örneğinde görüldüğü 
gibi- alabildiğine davetkâr ve teşhirci. Buna rağmen, 
bütün bu düzenlemelerin reform veya yeniden yapı
lanma adıyla sunulması, ancak Tanzimat dönemin
deki gibi şark kurnazlığı olarak vasıflandırılabilir.

A B’ye giriş, bir başka ifadeyle yeniden yapılanma 
sürecinde, yukarıda vasıflandırmaya çalıştığımız tarz
da uyum kanunları ve diğer düzenlemeleri yapmaya 
çalışan elitin reformcu (!) özelliği, üzerinde konuşul
mamış ve sağlaması yapılmamış konularda çıkardığı 
ve çıkarmaya çalıştığı kanunlarda görülebilmektedir. 
Bu yönüyle Tanzimat dönemine bir özenti içinde ol
dukları da aşikardır. Ancak, özenilen Tanzimat dö
nemi, bugün Avrupa’nın reddettiği “merkeziyetçi yö
netim yapısı”nm ürünüdür. Bir yandan yerinden yö
netimin öneminin vurgulandığı ve bu yönden de 
dünya ile aynı konuma ulaşılmaya çalışıldığı bir dö
nemde, bilinçli veya bilinçsiz merkeziyetçi yapının 
savunucusu olmak önemli bir çelişkidir.

Öte yandan, yeniden yapılanma adı altında, öze
nilen Tanzimat Hareketi’nin örnek alınması, bugün

ne Avrupa, ne de Türkiye halkı tarafından olumlu 
biçimde değerlendirilmektedir. Bundan dolayıdır ki, 
Tanzimat örnek alınarak hayata geçirilen Memurin 
Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat ve bunun 
1999 versiyonu, plebisit usulü anayasalar ve bu ana
yasalara uygun kanunî düzenlemeler ile bunların bu
günkü kötü kopyaları, ve de en önemlisi Amerikan 
usulü, 1945’lerden mülhem Milli Güvenlik İdeoloji
si ürünü kararnameler, hiçbir şekilde, ne bugün, ne 
de yarın; ne Avrupa nezdinde ne de Türkiye’de haya
tiyetlerini devam ettirecek güçte olacaklardır.

İşte bu gerçeklerin farkına varan yönetici elit ke
sim, bir yandan yönetimin ayakları altından kayma
ması, diğer yandan tüm komşuları ile hasım olduğu 
gibi, tüm dünya ile de çatışma hali içinde olmamak 
ve itildiği Avrupa Birliği sürecini en az zararla kapat
mak için çabalamaktadır. Bu çabasında, kendisine en 
büyük desteği verebilecek halk gücünden yoksundur. 
O kadar yoksundur ki, anayasal sistemin olmazsa ol
maz unsuru muhalefet partilerinin görüşü dahi alın
madan, halkın teveccühü veya tepkisi değerlendiril
meden bir ibadet huşuu içinde takdim edilen Ulusal 
Program, kendisine tayin edilen kayyımın, tayini ya
pan güç adına bu takdimi yapmasına dahi seyirci kal
mış, 10-11 Aralık 1999 Helsinki -Millenium Dekle- 
rasyonu- Zirvesinde alman milli bir program kararı 
ABD tarafından Avrupa’ya takdim edilmiştir.

Ayrıca, TBM M ’yi bir kanun yapma makinasına 
dönüştürmenin adını reform koymak da pek akıllıca 
olmasa gerektir. Belki reform, yeni baştan temel hak 
ve özgürlükleri kısıtlamayan bir anayasa yapmak ve 
bu anayasa baz alınarak temel hak ve hürriyetlerin 
özüne dokunmadan kanuni düzenlemeler yapmak 
olabilir. Bu aşamada Ulusal Programın hukuki değer
lendirmesini yapmak, sayın Mustafa ERDOGAN’m 
geçen sayıdaki (Ümran, 80) değerlendirmelerinden 
sonra sanırım yavan kaçacaktır.

Neticede Tanzimat sonrasındaki oluşumların, ül
ke yönetimi ve insanının başına gelmesi arzu edilme
yecekse; yönetici ve aydınların, ortak aklın paydala
rında buluşmak, yeterince örselenen ve kendinden 
beklenen refleksi göstermekten aciz hale getirilen 
kalabalıkları katılıma dahil etmek; kalabalıkların da 
bu süreçte hukuk üretecek mantığa sahip hukukçu 
aydınları ve siyasileri içinden çıkarmak görevi bulun
maktadır.

“Bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde özenilen Tanzimat 
Dönemi’nin yönetici ve aydınlarının en büyük özelliği, 
Osmanlı İmparatorluğunun ayakta kalmasını sağlamak
tı. Onlar Avrupalı büyük güçlü ülkelerin himayesinin ön 
koşul olduğunu anlamışlar ve bunu elde etmeye koyul
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muşlardı. Ama, Avrupalılar tarafından verilen garantiler 
aynı zamanda onlara müdahale imkanını sunmuş, bu 
müdahalelerle de Osmanlı’yı reform yapmaya zorlamış
lardı. Ancak Osmanlı da reformlar pek sevilmediği için 
Osmanlı devlet adamları aslında bu reform projelerini 
mümkün olduğunca sınırlamaya çalışmışlardı. Bizde sık 
sık Tanzimatçılığın ‘taklitçilik’ olduğu ileri sürülür. Oysa 
aslında Tanzimatçılık, başl<a Icarşı bir direnç ve orta yol
lar arama iradesidir.” (Neumann, 2000, 215)

“Osmanlı ve Batılılaşma”nın yazarı Taner T i
mur’un yukarıdaki ifadelerini değerlendiren Tanzi
mat ve A. Cevdet Paşa araştırmacısı Neumann, aynı 
yerde İlber Ortaylı’nm vardığı sonucu da aktarır: 

“Tanzimat’ın dış dünyanın zorlamalarına bir cevap 
oluşturduğunu ama yönetilen topluluktan uzaklaşılma 
başarılı olunamayacağının bilincine vardığını yazar.” 

Temennimiz odur ki, tarihin tekerrürünü, sonucu 
hepimize yararlı ve insanlığın gelişimine katkı sağla
yacak düzenlemelerde görelim. Tarih bizim hayırlı iş
lerimizle ve adaletimizle tekerrür etsin.

Musibetlerin tekerrüründen korunmak ümid ve 
duasıyla... ■
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ş e h i r l e r i n  ru h u

MÜSLÜMAN ŞEHRİ
TITUS B U R K H A R D T  

T ürkçesi: Suat Filmer

Ş ehir planlamacılığı sorunu, sanatın alanını 
çok çok aşar; çünkü müslünjan şehri, müslü- 
man toplumun hayatını bir bütün olarak ta- 

hayyül eder ve yansıtır. İşte bu gerçeğin kendisi, bi
ze, sanatları, toplumsal hayattaki rolleri bağlamında 
incelememize izin verir. Dahası, ister bir şahsın -ör
neğin şehirleri kuran bir hükümdarın- iradesinin ifa
desi olsun; isterse bir grup şahsın, çoklukla anonim 
bir grubun, yani bir yandan hayatın gereklerini da
ima gözönünde bulunduran ama öte yandan da her 
zaman bir “gelenek çerçevesi’Yıde hareket eden bir 
grubun iradesinin ifadesi olsun, şehir planlamacılığı 
bizatihi bir sanattır.

Müslüman Şehri’nin Oluşumu

Burada “gelenek çerçevesi” kavramı, bizim müslü- 
man şehir planlamacılığı geleneğinden sözetmemize 
imkan tanır. Bu gelenek, Peygamber’in Sünnet’inin 
farklı dönemlere ve mahalli şartlara uyarlanmasın
dan başka bir şey değildir.

İslam şehirlerinin mimari özelliklerini ifşa edebi
lecek ve ele verebilecek şehir planlamacılığı tarzı, 
hükümetlerin ya da hükümdarların değil, daha çok 
bu tür grupların geliştirdikleri şehir planlamacılığı 
tarzıdır. Bununla birlikte, burada hükümdarların 
müslüman şehirlerin şekillenmesinde oynadıkları ro
lü, erdemleri ve zaafları açısından kısaca özetlemek 
bir hayli yararlı olacaktır.

Bu bağlamda hükümdarların, İslam tarihinde ger
çekleşmesine katkıda bulundukları şehir planlamacı
lığının en eski iki örneği, Miladi sekizinci yüzyılın 
başlarında dönemin Emevi tahtının varisi tarafından 
kurulan Lübnan’daki Anjar şehri ile, aynı yüzyılın 
ikinci yarısında Abbasi halifesi el-Mansur tarafından 
inşa ettirilen ilk Bağdat’tır. Bu iki şehir, karşıt oldu

ğu söylenmese bile bütünüyle farklı iki şehir tipini 
temsil eder. Anjar, kuzey, güney, doğu ve batı yönle
rine bakan dört kapıdan oluşan, iki eksenli Roma 
kentlerinin çok iyi bilinen şemasında olduğu gibi 
kent merkezine açılan iki ana cadde ile iki büyük 
meydan çerçevesinde genişleyen bir dikdörtgen şehir 
örneğidir. Uzun bir süre varlığını sürdüremeyen bu 
şehrin kalıntılarında, iki ana caddenin kesiştiği nok
tada bir caminin temellerine, caminin hemen ileri
sinde de daru’l-imare olarak adlandırılan şehir valisi
nin konağına rastlanmıştır. Şehrin iki ana meydanı
nın etrafında iki sütunun yer aldığı anlaşılmaktadır; 
ki, bu, şehrin Yunan-Roma karakterini ele vermekte
dir. Ancak sütunların gerisinde, geç müslüman şehir
lerinin pazar-yerlerini andıran taştan yapılmış sıra 
halinde dizilmiş dükkanların yer aldığı anlaşılmakta
dır.

Öte yandan, bütünüyle yok olan ama elimizde ke
sin tarif ve tasvirleri bulunan Bağdat’ın en eski şekli, 
ilk Bağdat’ın, tastamam dairevi bir şehir olduğunu 
ortaya koyuyor: İki büyük surla çevrili, mahalleleri 
dairevi şekilde tasarlanmış ve sokakları kentin mer
kezine doğru rahat nefes alacak şekilde açılan bir şe
hir.

Dairevi halkanın ortasında ve yeşil alanın mer
kezinde Halife’nin sarayı ve ulu cami yer alıyordu. 
Dört ana yola açılan dört büyük kapı, güney-doğuya, 
güney batıya, kuzey-doğuya ve kuzey-batıya bakıyor
du.

Köşeli ve dairevi iki farklı şehir organizasyonu, 
yalnızca farklı iki hayat tarzını yansıtmakla kalmaz, 
aynı zamanda örtük olarak da olsa iki farklı dünya ta
savvurunun ve kainat görüşünün de ifadesidir. Bu 
farklılık, müslüman şehrin dairevi organizasyonu
nun, müslüman şehir planlamacılığının kozmoloji ile 
ilişkisini asla koparmamasından kaynaklanır. Müslü
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man şehir, daima bir bütünlüğün (tevhid’in) tezahü- 
rü ve dışavurumudur; o yüzden, insanın evrenle nasıl 
bütünleştiğini gözler önüne serer. Dört temel yön 
esas alınarak kur(g)ulan(an) köşeli şehir tasarımı, bir 
yandan yerleşik hayatın, öte yandansa durağan evren 
imgesinin (kavrayışmın-SF) bir ifadesidir. Oysa da- 
irevi şehir tasarımı, dinamik dünya kavrayışından 
neşet eder ve şehir hayatının içinde bir tür bir göçe- 
beliğin (=geçiş/kenliğ/in-SF) yansıması olmakla bir
likte, son kertede yerleşik hayatın bir ifadesidir. Da
hası, dairevi şehir tasarımı anlayışı, göçebelikten yer
leşik hayata geçen ve prototipleri, merkezinde kabile 
reislerinin çadırının bulunduğu çadır halkalarından 
oluşan göçer kamplarında yaşayan İran kökenli Me- 
des ve Parthian’lar arasında da gözlenmişti.

Bu iki farklı şehir tasarımı anlayışı, Müslüman 
toplum tarafından bir çırpıda, kolaylıkla kabul edile
bilecek değildi, doğal olarak. Uzun vadede, Orta Do- 
ğu’daki pek çok müslüman şehrinin “yüzey”inde göz
lenen Roma kent planı, büyük ölçüde değiştirilmişti: 
Yalnızca özellikle ticari bölgelerde, caddelerin dört 
köşeli organizasyonu korunmuş; ama mahallelerin 
organizasyonu, birazdan açıklayacağımız bir ilke ge
reğince, bir bakıma trafik-rotalarından uzak olacak 
şekilde yeniden-tasarlanmıştı. Gerçekten de el-Man- 
sur’un dairevi kenti, aşırı merkezileşmesi ve totaliter 
bir forma bürünmesi nedeniyle ortaya çıkan gerilim 
neticesinde terkedilmişti. Şehir halkı ile Türk muha
fızlar arasında baş gösteren anlaşmazlıklar, Halife’yi 
Bağdat’ı terketmeye; sonra da sivil ve ticari şehirler
den ayrılan farklı bir başşehir olan Sammarra şehrini 
kurmaya zorlamıştı. İşte bundan sonra, farklı şehir 
planlamacılığı ilkelerine dayanan bu iki kategoriyi 
birbirinden ayırt etmek İslam dünyasında bir kural, 
bir gelenek haline gelmeye başlamıştır. Bir hüküm
dar, bir başşehre yerleştiği zaman, kendi hareket ala
nını koruyabilmek ve şehrin kollektif hayatına ola
bildiğince az müdahalede bulunmak kaygısıyla kendi 
konağını şehrin surlarının dışına inşa ettirirdi. Bu 
nedenle İspanya’daki Emeviler, başşehirleri Medine- 
tü’z-Zehra’yı Kurtuba’nm hemen dışına / yanıbaşına;
13. yüzyılda Fas’a büsbütün hakim olan Marinidler, 
başkentleri Yeni Fez’i eski Fez’in dışına; Müslüman 
Moğol İmparatoru Ekber, imparatorluğun başşehri 
Fetihpur Sikri’yi Agra’mn yanıbaşına kurdurmuşlar- 
dı. Bunun en temel nedeni, başşehrin, bir süre sonra 
yeni bir ticari şehrin çekirdeği haline dönüşmesiydi. 
Burada, halen mevcudiyetini sürdüren birkaç örnek 
vermekle yetiniyorum.

Başşehir, hükümdarın sarayı’nın veya konağının

bir uzantısı olarak ortaya çıkar. Başşehir, mahalleler, 
yemyeşil bahçeler, askeri kışlalar, sanatçıların atölye
leri ve pazar-yerlerinden oluşan, tüm tasarımı saray 
mimarlarınca hazırlanan ve hayata geçirilen bir şe
hirdir. Aynı zamanda bir üniversite şehri de olabilen 
ve hükümdarın daimi ikametgahı olarak işlev görme
yen bir hükümdar konağına sahip olan ticaret şehri 
ise, bir bakıma pratik kaygılarla inşa edilir ama yöne
tim tarafından benimsenen ve hükümdarca da türlü 
şekillerde desteklenen şehir planlamacılığını sekteye 
uğratmayacak bir şekildi gelişir.

Sarayın temel yapısı, bir iç avlusu olan, dikdört
gen şeklinde inşa edilen ve özellikle Arap ve İran 
topraklarında sıkça görülen, halkın evlerinin yapı
sından farklı değildir. Dikdörtgen şeklinde inşa edi
len tüm iskan yerlerinin yolları saraya açılabilir; ya 
da şehir, birbirine bakan iki blok büyük semtten olu
şabilir ve bu blok semtler, surlarla birbirine kavuşu
yor olabilir. İkinci durumda, büyük avlu, açık bir 
bahçeye dönüştürülecek şekilde yer yer genişletilebi- 
lir ya da bir veranda ile bir dinleyici odasının arasın
da yer alan konuk ağırlama veya kabul salonu haline 
getirilebilir.

Şehir planlamacılığında başvurulan bu ilkelerin, 
iki büyük eksenin hakim olduğu simetrik mekanların 
inşasına katkıda bulunmak amacıyla geliştirildiği dü
şünülebilir. Ancak pratikte, eksensel tasarım, avlular 
ve dinleme salonları için başvurulmuş bir tasarım sti
lidir. Hükümdarlar, kendi özel ikametgah mahalleri
nin kurulması amacıyla eksensel ve simetrik mekan 
tasarımının kırılmasına karşı olmamışlardır. Bunun 
en tipik örneği, Gımata’daki küçük Elhamra başşeh
ridir. Meşver, Mrytles Konağı ve Aslanlı Konak’tan 
oluşan Elhamra kompleksi, burada tasvir ettiğimiz si
metrik şehir planlamacılığının iyi bir örneğini oluş
turmaktadır. Ancak bu tasarlanmış mekanlar veya 
yapılar arasında zamanla sürekliliğin kırıldığını, ek
sen değişikliklerine gidildiğini ve dolaylı tasarım 
yöntemine başvurulduğunu gösteren, yeni bir tasarım 
anlayışının ortaya çıkışını haber veren yeniliklere 
rastlanmaktadır. Bu yenilikler, son derece bilinçli ya
pılmış ve hiç kuşkusuz ki, özel hayatın alanının sınır
larını koruma altına almayı amaçlayan yeniliklerdir.

İki Görkemli Örnek: İstanbul ve Isfahan

Camiler, kapalı çarşılar, külliye olarak bilinen mima
ri kompleksler gibi dini ve sosyal hayatın aktığı yeni 
merkezler ilave edilerek İslamileştirilen belli bazı es
ki kültürlerden ve uygarlıklardan kalan şehirler var
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dır. Bu şekilde İslamileştirilen, etrafında şehrin geliş
mesine katkıda bulunan yeni yerleşim yerlerinin ek
lendiği küçük şehirlerdir bunlar. Bu tür İslamileştiri- 
len büyük şehirlerin en çarpıcı örneği, İstanbul’dur. 
İstanbul’un yapısı, genelde, eski Bizans başkentinin 
yapısını anımsatır ama şehrin silüetine damgasını vu
ran etrafı kiilliyelerle donatılmış büyük selatin cami
lerinin eşsiz ve unutulmaz kubbeleri ve minareleri 
gökyüzünü taçlandırır.

Kendiliğinden ve sakinlerinin ihtiyaçlarına ce
vap verecek şekilde inşa edilen bir müslüman şehri
nin, hükümdarlar tarafından başşehir yapılması, hü
kümdarların kendi ikametgahlarını oraya kurdurtma
ları, anıtsal yapılarla donatılan ve güzelleştirilen ye
ni meydanların inşasıyla şehrin planının değiştiril
mesi zaman zaman tanık olunan bir durumdur. Bu
nun bir örneği, Timurlularm Semerkand’ı, bir başka 
örneği ise Safeviler’in İsfahan’ıdır. Bu müslüman şe
hirleri, Avrupa’daki Barok döneminde geliştirilen 
görkemli kent-planlamacılığmın ürünü olan kimi 
Avrupa kentleriyle çağdaş olduğu için, insan, bu iki 
farklı kent planlamacılığı anlayışı arasında bir para
lellik kurmaktan, hatta Avrupa etkisi ve izleri var mı 
acaba diye merak etmekten kendini alıkoyamayabi- 
lir. Ancak müslüman şehir planlamacılığı, insana 
kente hakim olma duygusu veren geniş manzaralı, 
perspektif anlayışı eksene alınarak tasarlanan ve Ba
rok mutlakçılığını yansıtan Barok dönemi kent plan- 
lamacığı anlayışına büsbütün yabancıdır. Müslüman 
şehir planlamacılığı ile Barok dönemi Avrupa kent 
planlamacılığı arasındaki farklılığın en görkemli ta

nığı, (yumuşak yollarla şehrin meydanına açılan ama 
şehrin yapısını, büyük anıtsal meydanın eksensel 
perspektifinden koruyan bir koridorun sonunda an
cak mabede ulaşılabilen) İsfahan’daki Şah Camii’dir.

Müslüman Şehir Planlamacılığının İlkeleri

Hükümdarların inşa ettikleri şehirlerde daha belirgin 
olarak karşımıza çıkan müslüman şehir planlamacılı
ğının ilk ölçütü, şehrin kurulacağı alanın seçimidir.

Bu alan seçimi yapılırken her şeyden önce alanda 
su kaynağının mevcudiyeti belirleyici rol oynar. 
Müslüman şehirlerin kurucuları tarafından gerçek
leştirilen hidrolik çalışmalar, özel alayların işidir: 
Uzaktan suyu şehre taşıyan ve dağıtan su kemerleri, 
suyun düzenli akmasını sağlayan havzalar, suyu filtre
den geçirerek temizleyen ve dağıtan yer altı kanalla
rı, yağmur suyu “depo’ları, nehir suyunu yamaçlara 
kurulan şehirlere ulaştıran özel su dağıtım ağları gibi. 
Müslüman şehir planlamacılığını, diğer faktörlerden 
daha fazla belirleyen şey, su’dur. «ünkü su, müslü- 
manlarca hem hayatın kaynağı olarak kabul edil
mekte, hem de ibadetler için yapılan -abdest gibi- ön 
hazırlıklarda vazgeçilmez bir unsur olarak görülmek
tedir. İşte bu yüzden, İslam mimarisi, dekoratif kaygı
larla yapılan ve insana dinginlik, iç barış ve huzur ve
ren, duyularını ve zihnini açık tutmasına imkan tanı
yan çeşmeleri, şadırvanları, suyun yüzeyini yansıtan 
fıskiyeli havuzları adeta kutsallaştırarak (birer plastik 
malzeme olarak-SF) kullanır.

Müslüman şehir planlamacılığının gözettiği ikin
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ci ölçüt, şehirler arasında iletişim ve ulaşımı sağlayan 
yolların güvenliğini sağlama alma kaygısıdır.

Anadolu Selçuklu hükümdarları ile Safevilerin 
hükümdarı I. Şah Abbas, bu amaçla, şehirlerin kesiş
tiği noktalara kervansaraylar gibi konaklama yerleri 
inşa etmişlerdir.

Üçüncü ölçüt, yalnızca hükümdarların hayata ge
çirdikleri, şehri güçlendirme, güzelleştirme kaygısı
dır.

Vakıf Geleneği: Peygamberi Kaynak

Ve son olarak, yöneticilerin, şehri, camiler, okullar, 
hastaneler, kervansaraylar ve hamamlardan oluşan 
kamusal binalarla donatmalarıdır. Bu görev, çokluk
la şehzadeler ve veliahtlar tarafından deruhte edilir
di; ama elbette ki, yalnızca onlara tanınmış bir ayrı
calık değildi; yeteri kadar varlıklı olan kişiler de ka
mu kurumlan inşa edebilme hakkına sahiplerdi. Şe
hir planlamacılığına ilişkin gerçekleştirilen teşebbüs
lerde “tepe”dekilerle (yöneticilerle) “aşağı”dakiler 
(halk) arasında bu tür bir işbirliğine gidilmesi vakıf 
olarak adlandırılan geleneksel kurumların varlığıyla 
mümkün olabiliyordu.

Bina, arazi ya da kuyu gibi emlake sahip olabilen 
bir özel mülkiyetin var olmasını meşrulaştıran dini 
vakıflar, devredilemez, satılamaz kamu mülkü olarak 
kabul ediliyordu: Bu vakıfların mülkleri, cami veya 
hastane örneğinde olduğu gibi, doğrudan kamunun 
kullanımına sunuluyordu; ya da toplumsal yarar için 
hayata geçirilen mabedler, okullar ya da diğer eğitim 
kurumlarının bakım ve onarımı için ihtiyaç duyulan 
gelirleri toplamakla yükümlüydü. Su yolu kemerleri 
ya da üniversitelerin inşası gibi hükümdarlar tarafın
dan gerçekleştirilen 
şehir planlamacılığı 
eserleri ile her geçen 
gün sayıları artan 
varlıklı hayır sahibi 
kişilerce kurulan çe
şitli hayır kurumu 
vakıfları, herkesin 
malı olarak kabul 
edilen ve aynı za
manda da bazı büyük 
güç odaklarının ol
masa bile, kimi şahıs
ların kaprislerinden 
ötürü sığınılan “vakıf 
mirasları” olarak ka

bul ediliyor ve özenle korunuyordu. Böylelikle, şeh
rin belli bir bölümü, belli bir semti, hatta kimi du
rumlarda ise yarısı kamu (toplum) mülküne dönüştii- 
rülebiliyordu.

Bu vakıf kurumunun ortaya çıkışı Peygamber’in 
Ömer’e verdiği bir öğütle irtibatlandırılır. Ömer, ara
zilerinden birini hayır kurumu olarak bağışlamak is
teyince, Peygamber Muhammed, ona şu tavsiyede 
bulunmuştu: “Ey Ömer! O halde arazini devredile
mez bir mülke dönüştür ve arazinde yetişen ürünü de 
fakir fukaraya dağıt.” Peygamber’in Ömer’e söylediği 
bu sözler, şehir hayatı düzleminde, İslam’ın cemaat 
ve ümmet ruhunun doğrudan ifadesinin en güzel ör
neklerinden biridir. Ayrıca Peygamber’in bu sözleri, 
şehrin tarihsel olarak sürekliliğini, hayatiyetini sür
dürmesine, herkesin yararına olacak kamusal teşeb
büslerin gelenekselleştirilmesine ve kimi zamansa - 
belki biraz paradoksal gibi görünmesine rağmen- şeh
rin merkezindeki tarihi kalıntı ve yıkıntıların korun
masının garanti altına alınmasına yapılmış çok güçlü 
bir katkı ve itici güçtür.

Herhangi bir planlamaya göre değil de, kendili
ğinden gelişiminin bir sonucu olarak kurulan şehir
lerde, bütünün birliği, kurucu öğelerinin homojenli
ğinin kusursuz bir şekilde sağlanabilmesiyle garanti 
altına alınır. İşte bu durum, çeşitli boyutlarda ve 
kombinezonlarda düzenli şekiller alan tüm şehirlere, 
tıpkı bir kristal şekli verir. Bu homojenlik, mahalli 
ve bölgesel şartlara göre yommlanan Peygamberin 
sünnetinin (tavsiyesinin-SF) mimari düzlemde ifade
sinin doğal sonucundan başka bir şey değildir. Nasıl 
temizlenileceği, nasıl giyinileceği, aynı tencereden 
nasıl yenilip içileceği ve nasıl oturulup kalkılacağı gi
bi en sade ve en basit insani eylemleri ve davranışla

rı belirlemekle bu 
Peygamber sözü, gi
yim kuşamdan ev ve 
şehir tasarımlarına 
kadar gündelik haya
tın akışına dolaylı 
olarak şeklini verir. 
Bu aynı zamanda her 
şeyden önce komşu
luk ilkelerinin nasıl 
düzenlenebileceği ve 
-tıpkı Peygamberin 
kendisinin yaptığı 
gibi- somut durumla
ra nasıl uyarlanabile
ceği gibi meseleleri
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de içeren bir sünnettir. Peygamber’in Sünnet’inin 
önerdiği şeyin, yalnızca insanın evin dışındaki aleti- 
viteleriyle değil, aynı zamanda beden, ruh ve ne- 
fis’ten oluşan bütün bir insana nasıl rehberlik edece
ğiyle ilgili olduğu anlaşılıyor.

Maddi ve Manevi Eksenlerin Buluşması

En genel anlamda müslüman şehir planlamacılığına 
hem gerçekçi / somut, hem de manevi / soyut karak
terini veren şey işte budur. Böylelikle müslüman şe
hir planlamacılığı yalnızca maddi ihtiyaçlara cevap 
vermekle kalmaz, aynı zamanda “daha üst bir dü
zen in  gereklerine (manevi ihtiyaçlara da-SF) cevap 
vermeyi hedefler. İşte bu, müslüman şehir planlama
cılığını, insanın bedensel, psişik (ruhi) ve manevi ih
tiyaçlarını birbirinden ayıran, dahası böyle yapmanın 
dışında başkaca da seçeneği olmayan modern kent 
planlamacılığından ayırır. Bunun nedeni, modern 
kent planlamacılığının insanın bedensel, psişik ve 
manevi ihtiyaçlarını biraraya getirmesini sağlayacak, 
bu birbirinden farklı alanları aynı anda biraraya ge
tirmesini mümkün kılabilecek kurucu, yönlendirici 
bir üst ilke’den yoksun olmasıdır.

Burada söylemek istediğimiz şeyin en çarpıcı ör
neği, müslüman şehir planlamacılığında su’yun oy
nadığı roldür: Müslüman dünya tasavvurunda su, 
akışkanlığı ve armmışlığı ile ruh ile özdeş bir işleve 
ve konuma sahip kabul edildiği için müslüman şehir 
planlamacılığının maddi ve manevi ekonomisini 
oluşturur.

Müslüman şehir planlamacılığının en genel, kalı
cı ve muhkem özelliği, müslüman şehrinin ticari böl
geleriyle iskan yerlerinin 
kesin olarak birbirinden ay
rılmasıdır. Bu özellik, Pey- 
gamber’in sünnetinden 
kaynaklanan bir özelliktir.

Müslüman şehrinin 
atardamarı, şehri, diğer ti
caret merkezlerine bağla
yan anayolun veya anayol
ların kesiştiği hat boyunca 
uzanan pazaryeri’dir. Bu 
atardamar, zanaatten tica
rete kadar her tür ticari ak- 
tivitenin yapıldığı, zanaat
karların ve diğer ticari 
ürünleri üreten kişilerin 
ürünlerini hemen oracıkta 
satışa sundukları yerdir.

Ev Mimarisi: Kutsala Açılan Pencereler

İskan yerleri, tercihan, pazaryerinin ve trafiğin yoğun 
olduğu yol ve kavşakların uzağında yer alacak şekilde 
planlanmıştır ve iskan yerlerine ancak dar mahalle 
sokakları, hava ve rüzgar sirkülasyonunu kolaylaştı
ran geçitler yoluyla ulaşılabilir. Bu açıdan Müslüman 
şehirlerinin inşasında başvurulan yöntemler Avrupa 
şehirlerinden, hatta Ortaçağ Avrupa’sının (organik- 
SF) şehirlerinden ayrılır, «ünkü müslüman şehirle
rindeki iskan yerleri veya mahalleri, ışığı, rüzgarı ve 
havayı, doğrudan sokaktan veya caddeden değil, ev
lerin bir hayli geniş tasarlanan iç avlularından alır. 
Müslümanların şehirlerinin planlarına bakılığmda, 
şehri birkaç semte ayıran meydanlardan şehrin çe
perlerine doğru açılan adeta labirenti andırır bir so- 
fistikasyona sahip olan bir dizi çıkmaz sokakla karşı
laşıldığı görülür: Bu çıkmaz sokaklar, çoklukla belli 
alanlarda yoğunlaşan iskan yerlerini birbirine bağla
yan geçit yolları ya da koridorlardır. Evler, birbirine 
bitişiktir ama aynı zamanda bütün evler, hem ayrı bi
rer dünya gibidir; bütün ihtiyaçlar karşılanacak şekil
de tasarlanmıştır; hem de öncepheden gökyüzüne 
açıktır.

Bu tür bir şehir yapısı, gündüz ve gece sıcaklığının 
büyük farklılıklar gösterdiği, gün batarken serin ha
vanın, iç avluların içeri doğru açılan ve derinleşen 
evlere akmasına izin vermesini mümkün kılan bir 
mevsim yaşanan Kuzey Afrika, Mısır, Suriye, Türki
ye ve İran gibi yerlerde özellikle rastlanan bir şehir 
yapısıdır. Bu evlerde genellikle diğer odalardan geçe
rek üst kattaki odalara ulaşılan, oradan da evin tüm 

semti görmesine imkan ta
nıyan bir teras vardır. Bu 
evlerin birarada bulunduğu 
iskan yerlerinde ise üstü ka
palı çarşılar yer alır. Deniz
den gelen birazcık sert serin 
havaya açık olan Arabistan 
Yarımadası’nın güney-do- 
ğusu ile Hindistan’ın kimi 
bölgelerindeki iç mimari ta
sarımı biraz farklıdır. Aynı 
şey, iklimin biraz daha sert 
olduğu Türkiye için de ge- 
çerlidir. Bununla birlikte bu 
gibi yerlerde her bir evin 
izolasyonu yine de korunur. 
Farklı evlerde oturan ev sa
kinlerinin birbirlerini gör
meden birbirlerinin dış me
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kanlarını görmelerine izin 
veren pencerelerin veya ara
lıkların olduğu, rüzgarın se
rinlettiği, zaman zaman ah
şaptan yapılan evlerdir bun
lar. Geleneksel Türk evi, U 
şeklinde tasarlanmıştır; evin 
bir kanadı, diğer kanadından 
ayrılır ve her iki kanadın 
pencereleri de açık bir meka
na bakar.

Duvarlarla çevrili büyük
çe bir bahçe vardır ve Arap 
şehirlerinde görüldüğü gibi 
bu bahçeler, dar ve kapalı so
kaklara açılır. Eski İstanbul, 
büyük camilerin ve işlenmiş 
taştan yapılan büyük külliye- 
lerin şehrin gökkubbesini 
süslediği, ahşap evlerden 
oluşan bir tür köyler kümesi
ni andırıyordu.

Mekan Tasarımında 
Cinsiyet ve Cennet Sembolizmi

Her ne suretle olursa olsun, yapısal açıdan türlü fark
lılıklarına rağmen bütün evler, asla tecavüz edileme
yecek ve mahrem olarak kabul edilen mekanlardır. 
Ev, İslam’ın genelde kamusal ve komünal (“toplum
sal”) hayatın dışında kalmasını istediği kadının me
kanıdır; böylelikle kadın hem kendisinin merak duy
gusundan, hem de başkalarının merak duygusundan 
korunulmaya çalışılır. Kadın, İlahi Nefes’e açık bir 
varlıktır; tutkulu doğası ve özünün asaleti nedeniyle 
ruhun görüntüsüdür (image). Kadında, zihinden çok 
ruh ekseninin daha dominant olması, onun bedeni
nin, bir şekilde ruhun ayrılmaz bir parçası olmasın
dan kaynaklanır.

Kadının ruhu, bedene, erkeğin ruhundan daha 
yakındır. Buna mukabil, kadının bedeni, erkeğin be
deninden daha özlü, daha incelikli, daha nazik, daha 
akışkan ve daha asildir. Müslüman kadının örtünme
si, her ne kadar belli toplumsal zorunluluklar gerek- 
tirşe bile, büsbütün kadının fiziksel, cinsel -bu an
lamda gayr-ı şahsi ve kollektif- özelliklerinden kay
naklanmaz, kadının fiziksel görünümünün, bir şekil
de, onun ruhunu şekillendirmesinden kaynaklanır...

Müslüman hayatın manevi ekonomisinde kadın, 
içe-dönük (batini) yanı; erkeğin kamusal hayatı, 
mesleği, seyahati ve savaşı ise dışa dönük (zahiri) ya

nı temsil eder. Bir müslüman 
erkek, hele de akrabası filan 
değilse, erkeklerin bulunduğu 
bir ortamda kendi eşinden 
sözetmez. Ayrıca, eşini ilgi
lendiren bir durum yoksa iş 
hayatından da sözetmez. Bu 
kurallaın ve geleneklerin 
tüm etnik ve toplumsal or
tamlarda aynı şekilde geçerli 
olmadığı elbette ki doğrudur. 
Bunları, burada bu şekilde 
açıklamamızın nedeni, bir 
müslümanm özel hayatının 
ne anlam ifade ettiğini gös
termektir. Eğer bir müslüma- 
nın evinin, sokağa bakan 
penceresi yoksa ve odalarının 
geniş iç avludan ışık ve hava 
alması sözkonusuysa, bu, el
bette ki yalnızca müslüman- 
larm yaşadıkları coğrafyala
rın sıcak iklim kuşağında ol

masından kaynaklanmaz; aynı zamanda sembolik bir 
şeye işaret eder. Bu sembolizmi şöyle açımlayabiliriz: 
Bir müslümanm iç avlusu, cenneti simgeler. Hele de 
bu evin, ağaçları, çiçekleri sulayan şadırvanları, 
özenle yapılmış, özellikli çeşmeleri varsa, bu ev, 
Kur’an’da kutsananlarm yurdu olarak tasvir edilen 
cenneti daha çok temsil eder...

Ayrıca, evli bir erkeğin, evinin imamı olduğunu 
ve ailenin, hem toplumsal, hem de dini açılardan 
özerk bir birim olduğunu belirtmek gerekir. Bu du
rum, mimaride de yansımasını bulur. Dışardan bakıl
dığında, topyekün birarada bulunan ve birbirine biti
şik olarak inşa edilen evleri birbirinden ayırt edebil
mek pek kolay değildir. Bütün evlerin dış duvarları 
birbirine bitişik olduğu için, evleri teker teker birbi
rinden ayırt edebilmek çok zordur. Ama içerden ba
kıldığında, bütün evler, özerk, birbirinden büsbütün 
farklı “hücre’leri andırır. Peygamberin bir hadisine 
göre, hiç kimse, evi bitişik olan komşusunun bir kiriş 
atmasını önleyemez. Öte yandan yine hiç kimse, 
kendi avlusunu veya evini, komşusunun avlusunun 
veya evinin önünü kapatacak şekilde inşa edemez. 
Böylelikle komşuluk hakları, hem komşuların birbir
lerine bağımlılığını, irtibatını sağlar; hem de özel ha
yatı garanti altına alır.

Müslüman şehrinde, üst sınıflar için ayrılmış ayrı
calıklı yerleşim alanları yoktur. Her ne suretle olursa 
olsun, böyle mekanlar olsa bile, bir zengin ailenin
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evini, dış görünüşü itibariyle bir fakir ailenin evin
den ayırt etmek pek kolay olmaz. Öte yandan, semt
ler, kabilevi gruplaşmaların bir sonucu olarak şekille
nir. Bu durum, Osmanlılardaki askeri gruplaşmayı 
çok andırır.

Bir semtin organik bütünlüğü, bir cami, bir 
Kur’an okulu ve Romalıların “banyo-evi” tipindeki, 
hem İslam dini’nin temelleri, hem de hijyen’in ge
rekleri açısından oldukça önem taşıyan ve sürekli sı
cak suyun bulunduğu hamamların varlığı ile tamam
lanmış olur. Pek çek şehirde, bazı semtlerin kendi 
surları ve kemerleri vardır...

Bir dizi balpeteği, birbirinden ayrı ama aynı za
manda bütünleşmiş bir görüntü verir ve bu haliyle, 
sembolik olarak bir şehrin durağanlığını anlatmak 
için iyi bir örnektir. Şehrin dinamik yönü ise, bir ne
hir gibi akan ve birbirinden farklı mesleklere ait in
sanları bir araya getiren ticari hayatıdır. Mekke mo
deli örnek alınarak inşa edilen müslüman şehri, ilke
sel olarak, büyük bir mabedin gölgesinde kurulan bir 
pazaryeri formunda vücut bulur. Mahalleler, bu pa- 
zaryerinin etrafında kümelenir. Burada, köklü ailele
rin ya da kabile reislerinin evleri, mabede bakar. Za
manla ve şehrin büyümesi ve genişlemesiyle birlikte, 
ipek ve mücevherat gibi değerli eşyaların satışyerleri- 
nin yer aldığı ana caddelere açılan yolların kenarla
rında yeni pazaryerleri kurulmaya başlanmıştır. Kapı
ları geceleri kapatılan surlarla çevrili bu qaysariy- 
ya’lar, bir tür bir forum işlevi görmüştür. Qaysariyya 
sözcüğünün emperyal ya da Sezar’yen (Caesrian) bir 
kökeni olduğu tahmin edilmektedir.

Her halükarda, qaysariyyalarm da, şehrin geri ka
lan bölümlerinin de açık büyük meydanları yoktur. 
Halkın buluşma noktaları olarak işlev gören ve şeh
rin kapısından merkezine ve diğer bölgelerine eşya 
ve insan trafiğinin aktığı ve bu trafiğin şehrin merke
zine yaklaşıldıkça yavaşladığı mahal, geniş avluları 
ve bahçeleri olan büyük camilerdir. Ticaret erbabı ve 
zanaatkarların yer aldığı yolların oluşturduğu ağ, bir 
süre sonra yoğunlaşır. Tuğladan yapılan kemerlerin 
yer aldığı bu ağlar, ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla 
değil, tüccarlar, zanaatkarlar ve müşteriler arasında 
temas noktalan oluşturmak amacıyla teşekkül ettiril
miştir- Bu tür ağları oluşturan sokak veya pazaryerle
ri, gelişigüzel aracıların zuhur etmesini önlemek kay
gısıyla inşa erim iştir. Temel zanaat ürünleri ile yiye- 
cek-giyecek ürünlerinin dağıtım ve müşteriye ulaştı
rılması, anayolların başladığı veya kesiştiği noktalara 
inşa edilen ve hem otel, hem de eşya ve ürünlerin 
mübadelesi işlevi gören kervansaray sistemi ile ger

çekleştirilir. Kervansaraylar, üst katında misafir oda
ları bulunan, vahşi hayvan tehlikesine karşı etrafı re
vaklarla çevrili olan geniş avlulara sahip olan yapı
lardır. Esnaf Teşekküleri: Şehrin Koruyucuları

Zanaatkarlar, halihazırda bazı ülkelerde varlığını 
sürdüren esnaf teşekkülleri biçiminde organize olur
lar. Bu nedenle, tıpkı Ortaçağ Avrupa kentlerinde de 
olduğu gibi, büyük caddeler ve semtler aynı zamanda 
belli ilanların duyurulduğu yerlerdir. Esnaf teşekkül
leri, temel ürünlerin teminini sağlar ve haksız reka
beti önlerler. Mesleki rekabet elbette ki yasaklanma
mıştır; hatta tam tersine bir saygınlık oluşturma nişa
nesi ve vesilesi olacağı gerekçesiyle teşvik edilmiştir. 
Böylelikle esnaf teşekkülleri sistemi, bireysel teşeb
büsle meslek grupları arasındaki dayanışmayı başarılı 
bir şekilde dengelemek gibi bir işlev üstlenmiştir. 
Her esnaf teşekkülünün bir mütevelli heyeti vardı ve 
halen de vardır. Bu mütevelli heyetinin, aynı meslek 
gruplarına mensup kişi veya gruplar arasında çıkan 
anlaşmazlıklarda hakemlik rolü üstlenmeleri sözko- 
nusudur ve mütevelli heyetinin böylesi bir rol üstlen
mesi asla tartışma konusu filan yapılmaz. Dahası, pa
zarda satışa sunulan ürün ve eşyaların fiyatları ve ka
liteleri, muhtesib olarak adlandırılan pazar müfettiş
lerinin denetimlerine tabidir. Esnaf ve zanaat teşek
külleri, tipik bir kentsel kurumdur; bedeviler arasın
da bu tür bir kurum yoktur. Tüm sosyal gruplar ara
sında, şehrin çıkarlarını en iyi koruyan ve gözeten 
grup veya kurumlar, bu teşekküllerdir. Genellikle be
devi kökenli olan askeri aristokrasi ise saray etrafın
da iskan eder ve yoğunlaşır. Burada ilginç olan nok
ta şurasıdır: Bu teşkilatlara mensup sınıflar veya 
gruplar, Ortaçağ Avrupası’nda da varolan benzer te
şekküller gibi asla siyasi gücü ele geçirme mücadelesi 
içinde olmamışlardır. Her yeni hükümdarın işbaşına 
geçtiğinde kendi halkıyla yapmak zorunda olduğu bi
at sözleşmesinde normalde müslüman toplumu tem- 

. sil eden ve Kur’an ilimlerinde uzman olan ulemanın 
otoritesini aşmak gibi bir düşünce ile hareket etme
leri asla mümkün olmayacak bir şeydi esnaf teşekkül
lerine mensup kişi veya gruplar için. Artık bu nokta
dan sonra, müslüman ümmet, aynı zamanda hem bir 
şehir(li) idi, hem de daha fazla bir şeydi. Huzur ve ba
rış yurdu olarak İslam’ın hakim olduğu bütün coğraf
yaları ihata eden İslam Yurdu’ndan (Daru’l-İs- 
lam’dan) başka bir şey olmayan, bireyciliğin belirle
yiciliğinin sözkonusu olmadığı, tam anlamıyla bir şe
hir tasavvuru olarak varolan bir “yerdir”. ■
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CEHENNEMLE YÜZLEŞMEK

EUGENE IONESCO 
Türkçesi: Yusuf Kaplan

(Absürd tiyatro’nun "baba”sı îonesco, Avusturya’nın Salzburg kentinde 
1972 yılında düzenlenen Müzik Festivali’nin onur konuğu olarak yaptığı bu 
ateşli ve sarsıcı konuşmada, çağımızın ruhunu derinden, ta derinden yakalıyor 
ve esaslı bir muhasebe yapıyor. Bu anıt-metni "metinlerinde” yer yer lones- 
co’nun “izini süren” üstad Sezai Karakoç’a  ve Türk tiyatrosunun en mükem
mel oyunlarından “Umut”la, lonesco’ya Türkiye’den esaslı bir cevap ve selam 
gönderen Nuri Pakdil’e hediye ediyorum. -YK)

B ir müzik ya da tiyatro festi- 
vali, bir anlamda, küresel 
korkularımıza bir meydan 

okuma gibi bir şeydir. Şu an, kaba
ran, kabardıkça öfkelenen, öfke
lendikçe haşinleşen dalgaların 
“dövdüğü” ıssız bir adada gibi his
sediyorum kendimi. Şu kocaman 
yerküremizde, küçücük bir kara 
parçası olan Avrupa kıtasında pek 
az ülke bize müphem de olsa bir sı
ğınak imkanı sunabiliyor. O yüz
den cehennemi gördüğümü söyle
yebilirim.

Sürgit içten içe aşınan şu küçü
cük toprak parçasında bile, insan, 
o cehennemin tahripkar sonuçları
nı hissedebiliyor. Her tarafı kasıp 
kavuran böylesine yakıcı ve yıkıcı 
bir cehennemin ortasındayken, 
Salzburg Müzik Festivali’nin, önü
müzdeki bir iki yıl içinde gerçek
leştirilemeyeceğinden korkuyo
rum. Çünkü yarın, ne tür felaketle
rin kapımızı çalacağından pek 
emin değilim. Çünkü kültürümüz, 
sanki bir dokunuşta un ufak olabi
lecek bir hiç’e dönüşmüş durumda. 
Artık her şeyin sonuna kocaman 
bir soru işareti koymak zorunda ol
duğumuz belirsiz bir noktaya doğru 
sürükleniyor kültürümüz.

Hiç olmazsa, insanoğlu, geçen 
yüzyılda, kaderini ve tarihin ne yö
ne doğru aktığını kestirebilecek,

görebilecek bir konumda olduğuna 
inanıyordu. Ancak o zamandan bu 
yana köprünün altından çook sular 
aktı; onca çaba sarfederek inşa et
tiğimiz her şey kırılgan bir hal aldı. 
İki yüzyıldan bu yana özgürlük ve 
adalet adına ve özgürlük ve adalet 
için gerçekleştirilen devrimler, sa-

Kültürümüzde artık sevgi
ye, arınmaya, insanın 
kendini keşfine yer yok 
artık. Metafizik, sadece 
bir alay konusu.

dece zorbalık ve cehennem arma
ğan etti bize. Öte yandan, insanoğ
lu, ekonomik sorunlarını, yalnızca 
endüstriyel kalkınmayla çözebile
ceği yanılsamasına kaptırmıştı 
kendini. Herkes için refah ve her
kes için haz, ortak beklemişiydi in
sanlığın.

Ancak tarih, o irrasyonel güç, 
tüm beklentilerimizi, umutlarımızı 
ve hayallerimizi boşa çıkarıverdi. 
Sanayi devrimi. ve ürünleri, bizi 
her bakımdan tam bir iflasın, tü
kenmenin, tıkanmanın eşiğine ge
tirip bıraktı; yerküreyi ve atmosfe
rimizi mahvetti. Şu an kozmik ka-

tastrof (felaket) hepimizi tehdit 
ediyor. Ancak bundan da önce, bir 
ırkın diğerine karşı beslediği nefret 
duygularının, milletlerin ve sınıf
ların uğradıkları hayal kırıklıkları
nın varoluşumuzun, hayatımızın 
mumunu söndürecek olmasından 
korkuyorum.

Artık tüm insanlık yaşadığımız 
koşullarda, varoluşunun ve hayatı
nın ne denli ürkütücü ve tahripkar 
bir tehditle karşı karşıya olduğunu 
görmeye başladı gibi. Muhalif poli
tik kamplarda yer alan partizanlar, 
birbirlerinin gırtlağına saldırmak 
üzereler. Doğal olarak politikadan 
(ve ideoloj ilerden-YK) şeytandan 
kaçarcasma kaçanlarsa, insanlığın 
sonunun geldiğini; insanoğlunun, 
zorbalıkların ve şiddetin hüküm- 
ferma olduğu bir dünyada kendi 
intiharını hazırladığını düşünüyor
lar. Artık, herkes birbirinden kor
kuyor.

“Bu dünya mutlaka yıkılmalı; 
çünkü yolsuzlukların, dekadansla- 
rın, çirkinliklerin ve ölümün kol- 
gezdiği bir dünya bu” demişti An
tonin Artaud. Strindberg ise daha 
az öfkeliydi: “İnsandan nefret et
miyorum. Ama korkuyorum insan
dan” diyecekti.

Halihazırda, kaçınılmaz felake
ti beklemeye koyulmak yerine, her 
şeye rağmen teslim bayrağını çek
memekte direnen, -özellikle de 
genç kuşak arasında- bir avuç du
yarlı insan var. Bu bir avuç güzel 
insan, dünyanın küresel olarak ta- 
rümar olmasına yol açacak hazır
lıkları önlemek, sona, erdirmek 
için tüm insanlığın vicdanı olma
yı, vicdanına seslenmeyi sürdürü
yor. Ama dünyanın vicdanı, han
diyse kış uykusuna yatmış durum
da.

Şu an bir felaketler çağında, 
Tanrı’mn gazabının her tarafa 
yansıdığı bir çağda yaşıyoruz. Uy
garlığımız, bir mutluluk arayışı ça
bası içine girmişti; ama şu an var
dığı nokta tam tersi bir nokta: Se
falet, felaket ve ölümün gırla gitti
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ği bir dünya.
Peki, neden her şey, beklediği- 

mizin tam da tersi bir şekilde so
nuçlandı? Dostoyevsky’nin Buda- 
la’sınm sorduğu, “Neden artık bir
birimizi sev(e)miyoruz?” sorusu 
gerçekten de harikulade naif bir 
soru. Sahi, neden gerçekten birbi
rimizi sev(e)miyoruz ya da niçin 
birbirimize karşı kayıtsız, duyarsız 
ve vurdumduymaz bir hayat sürdü
rüyoruz?

Şu çağdaş düşüncenin üstadla- 
rı, şu filozoflar var ya; ger
çekten tuhaf insanlar bunlar. 
Özgürlük savunusu ve arzula
rımızın önündeki zincirlerin 
kırılması çağrısı yapıyorlar 
ama sanki bizim sınır tanı
maz arzularımızın diğerleri
nin arzularıyla çeliştiğini ve 
bunun da son kertede, tüm 
insanlığı tastamam bir fela
ketin eşiğine sürüklediğini 
görmüyormuş gibi hareket 
ediyorlar! Bu tür özgürlük hayalle
ri ve şarkıları bana, yığınla insanın 
kusmuklarının sokakları kapladığı, 
düzinelerce insanın cesedinin han
diyse üzerinden geçildiği o meşum, 
o lanet olası Cologne Karnavalı’nı 
anımsatıyor.

Ama çağımızın düşünürleri, 
başka bir ifadeyle hayatımızın her 
tarafına sirayet eden şiddetin te- 
orisyenleri, bilerek veya bilmeye
rek, sanki tüm bunlar yaşanmıyor- 
muşçasma hala ne anlama geldiği
ni bir türlü farkedemedikleri öz
gürlük şarkılarını hem de daha bir 
yüksek sesle haykırmakta ısrar edi
yorlar! Oysa yaptıkları bu sözümo- 
na özgürlük çağrılarının; sefih, sı
nır tanımaz arzularımızın ve tutku
larımızın bizi, bütün insanlığı bü
yük bir yangının tastamam ortası
na sürüklediğini göremiyorlar.

Şu an moda olan felsefelerce 
meşrulaştırıldığı gözlenen sınır ta
nımaz arzularımızın özgürleştiril
mesi çağrısı, olsa olsa tüm insanlı
ğı kontrol edilemez bir felaketin; 
kültürü, tarümar etmenin ve her

şeyi, sona erdirecek bir cehenne
min eşiğine sürüklemeye katkıda 
bulunabilir.

Dahası, elbette ki, bir de ma
dalyonun öteki yüzüne bakmak ge
rekiyor. Tarümar olacağından 
korktuğumuz kültür, son çözümle
mede, nasıl bir kültür acaba? Sefa
let, iğrenme, acı, ürküntü ve hep
sinden de önemlisi ölüm korkumu
zu bastıran, örtbas eden “elc- 
ran”dan (yansıtıcı’dan-YK) başka 
bir şey değil bu kültür. Bugün üre

tilen yığınla roman, yığınla tiyatro 
oyunu, yığınla resim, yığınla opera 
ve yığınla ahlak risalesi hayatımı
zın o artık handiyse tahammül gü
cümüzü aşacak kadar dayanılmaz 
bir hal alan yükünü nereye kadar 
hafifletebilecek nitelikte, sahi?

Yüzyıllardır gazetelerde, dergi
lerde, ortaya koyduğumuz sanat 
eserlerinde, sapmalarımızı ve ha
yatta karşı karşıya kaldığımız so
runlarımızı, güçlüklerimizi hüma
nist bir perspektifle kayda geçirdik 
ve tartıştık. Yazdığımız edebiyat 
metinlerinde, düşünce metinlerin
de felaketleri hep hayatımızdan 
uzaklaştırmanın yollarını, böyle
likle hümanist kültürün bizi sürük
lediği felaketleri örtbas etmenin 
yöntemlerini geliştirme çabası 
içinde olduk. Çağımızın sanatı, ar
tık, gele gele, çaresizliklerimizin, 
yaşadığımız hayal kırıklıklarının 
bir tür mağazasına, müzesine dönü
şüverdi. Andre Gide, “hoş duyar
lıklar icat etmek, yeni buluşlar 
yapmak, bir edebiyatı, büyük bir 
edebiyat yapmaya yetmez” demişti.

Biz Gide’in bu saptamasına, “hoş 
duyarlıklar icat etmek, yeni buluş
lar yapmak, insanı mutlu yapmaya 
da yetmez” diye bir saptama ekle
yebiliriz. Gerçekten de, hümanist 
Batı kültürü, bizi, tam da başladığı
mız noktaya (geri) getirdi: Sırtüstü 
oturttu. Ve dolayısıyla her şey geri 
tepti. Bastırıldığını düşündüğümüz 
arzularımız, tutkularımız, sınır ta
nımaz bir şekilde on kat, hatta bel
ki de bin kat daha fazla güçlenerek 
geri dönüyor.

Artık kültürümüzün du
varları çatırdamaya başladı. 
Rüzgar, bizimle benliklerimiz 
arasına gerdiğimiz ekranı toz 
du,man ediyor. Kovduğumuzu 
zannettiğimiz şeytanlar, içi
mizde yeniden yükseliyor ve 
her bir şeyimizi paralıyor, tah
rip ediyor. Yaralarımız artık 
açık; derilerimizse yüzülmüş 
durumda.

Artık hiçbir sosyal ideolo
ji, bizi tatmin etmiyor; edemez: 
Solcu ya da sağcı tüm ideolojiler, 
mide bulandırıyor yalnızca. Totali
ter rejimler, hala propaganda ma
kinelerini sonuna kadar kullanı
yor, aptallaştırıcı, uyuşturucu slo
ganlarla bağlılarını, vatandaşlarını 
kontrol altında tutmaya devam 
ediyorlar. Artık insana güven ve
recek hiçbir dayanak, tutamak kal
madı. Dinler, güçlerini yitirdiler. 
Bir selamet, bir ışık sunamaz hal
deler. Cevapları da, çözüm öneri
leri de kalmadı. Sığmak olamıyor
lar artık. Kitaplarda ve insanların 
bakışlarında sadece çılgınlık, çare
sizlik ve yılgınlık okunabiliyor. Kı
sacası, kitleler, sanki birbirlerinin 
boğazına saldırmak, birbirlerini yo- 
ketmek için hazır bekliyorlar.

Hindistan sokaklarında sefalete 
kurban giden terkedilmiş cesetler 
kolgeziyor. İskandinavya ülkele
rinde müreffeh bir hayat süren in
sanlar arasındaki intihar oranı iki
ye katlanmış durumda. Avrupa 
gençliği kurtuluşu uyuşturucuda 
arıyor. Artık hayatın, yaşamanın
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hiçbir anlamı yok onlar için. O 
yüzden idealleri de, gelecekleri de 
kalmadı. İşçiler, işlerinden nefret 
ediyorlar. İş de, hayat da anlamsız
lık üretiyor sadece. Nerede tünelin 
sonundaki ışığı gösteren ideolog
lar, yol göstericiler, düşünürler? 
Neredeler? Eğer hala böyle bilileri 
varsa, neden seslerini yükseltmi
yorlar? Dünyanın dörtte üçü deru- 
ni bir açlığın pençesinde kıvranı
yor: Manevi açlık insanları yoksul
laştırıyor, ruhsuzlaştırıyor ve yaşa
nanlara karşı duyarsızlaştırıyor. 
Ekonomik problemlerin çözülme
si, sosyal refahın sağlanması, in
sanların karınlarının doyuyor ol
ması ile iş bitmiş olmuyor: Derimi, 
manevi açlığın giderilmesi her şey
den önemli ve öncelikli. Asıl soru
numuz bu.

İster Marksist, ister Freud karşı
tı bir psikanalit, isterse Nietzsche 
yanlısı biri olsun, her filozofun sor
duğu soru hep aynı: Nasıl bir hayat 
sürdürmek istiyoruz? Yaşamak için 
kendilerinden kurtulmak istediği
miz şeyler neler? İçgüdülerimizden 
mi kurtulmak istiyoruz? Yasaklar
dan mı? Devrimlerden mi? Karşı
devrimlerden mi? Yasakların zin
cirlerini kırmak mı istiyoruz; yoksa 
sözümona daha “güvenli” bir hayat 
kurmak için yasaklar mı icat etme
ye çalışıyoruz? Yaşama tutkusu ve
ya vazgeçilemez sandığımız arzula
rımız ile bu arzularımızı kontrol 
edecek kontrol mekanizmaları ara
sında artık nasıl bir denge kurma
mız gerektiğini bilemiyoruz. Tut
kular tutkularla çarpışıyor. Hakim 
güçler dünyada sadece şiddet to
humları ekiyorlar. Yerküremizde 
fakirlere (fakir ülkelere-YK) yar
dım eli uzatmak, adaleti tesis et
mek, manevi açlığı, susamışlığı gi
dermek gibi kaygılar artık hedefle
rimiz arasında yer almıyor. Ege
menler, tek bir hedefin peşindeler: 
Dünyayı daha fazla kendi kontrol
lerine almak ve her ne suretle ve 
hangi yolla olursa olsun egemen
liklerinin alanlarını genişletmek.

Artık ne istediğimizi bilemiyo
ruz. Nereye doğru sürüklendiğimi
zin farkında değiliz. Sınır tanımaz 
arzularımız, tutkularımız, hayatı
mızdan aklı çekip alıyor. Muhte
melen hayatımızda, birbirleriyle 
çelişkili bile olsalar, aynı anda her 
şeyi elde etmek istiyoruz.

Spengler, çok haklıydı: Hakim 
güçler, dünyevi imparatorluklar 
kurma kavgası veriyorlar. Zengin 
ülkeler, fakir ülkeleri ekonomik ve 
siyasi olarak sömürgeleştirerek

Ne istediğimizi bilemiyo
ruz. Nereye doğru sürük
lendiğimizin farkında de
ğiliz. Sınır tanımaz arzula
rımız, tutkularımız, haya
tımızdan aklı çekip alıyor.

dünyaya hakim olmaya çabalıyor 
ve özgürlük vadederek küçük, fakir 
ülkeleri türlü şekillerde “işgal” ve 
kontrol ediyorlar. Kaygıları, açlık 
ya da adaletsizlikleri ortadan kal
dırmak değil; hatta ekonomik so
runları çözme kaygısı bile sanıldı
ğının aksine tali bir mesele onlar 
için.

Dünyaya nizamat vermeye çalı
şan politikacıları harekete geçiren 
tek dürtü, dürtülerin en güçliisü ve 
vahşisi olan iktidar hırsı ve iştiha- 
sıdır.

Ancak bu kültürün bizi hayal 
kırıklığına uğrattığını artık farket- 
miş durumdayız. Bu Batı kültürü
nün bizi, korku, ümitsizlik ve çare
sizlikten kurtaracağını; bizi özgür
leştireceğini ve selamete erdirece
ğini düşünmüştük. Ama artık çok 
iyi farkettiğimiz bir şeyi açıkça iti
raf etmek zorundayız: Kültürümüz, 
hem humanistik (insancıl) değil, 
hem de gayr-ı insani bir kültür.

Ayrıca kültürümüzün bizi fela
ket ve sefaletlerden de kurtaraca
ğına inanmıştık. Ama kültürümüz

ve uygarlığımız şu an derin bir bu
nalım yaşıyor; bu bunalımı herkes 
görüyor ve itiraf ediyor. Sırtımız
daki o ağır yükü hafifletecek, içi
mizi ışıtacak ve aydınlatacak bü
yük edebiyat eserlerine, sanat eser
lerine, oyunlara, filmlere rastlayan 
var mı artık? Karşı karşıya kaldığı
mız mutsuzluğumuz sürgit daha bir 
derinleşiyor, daha bir dayanılmaz 
hal alıyor ve daha bir büyüyor. 
Handiyse tüm sanat, edebiyat eser
leri, tüm oyunlar, filmler, ruhu
muzdaki yaraları saracak, açlığı gi
derecek büyülerini, sarsıcılıklarını 
ve yaratıcılıklarını yitirdi. Aksine, 
ruhumuzdaki boşluğu, ruhi açlığı
mızı daha bir artırmaktan başka bir 
işe yaramıyor; sınır tanımaz tutku
larımızı, arzularımızı sürgit ruhsuz
laştırıyor ve yoksullaştırıyor. Kül
türün, kültür ve sanat ürünlerinin 
ifşa edip kıyasıya eleştirmeleri ge
reken kötülükler, sürgit daha bir 
yaygınlaşıyor ve içten içe ruhumu
zu kemiriyor. Karşı karşıya kaldığı
mız köklü, deruni sorunlarımızın 
nasıl çözümlenebileceğine dair 
hiçbir şey söyleyemez hale geliyor.

Köklü sorunlarımız karşısında 
kendimizi çaresiz ve ümitsiz hisset
memiz, her şeyi aşırı politize etme
ye zorluyor bizi. Belki de insanlar, 
artık, edebiyatın, sanatın, müziğin 
veremediği şeyi politikanın (ide- 
olojinin-YK) vereceğini düşünü
yorlar. Ancak asla gözardı etme
memiz gereken bir şey var: Politi
ka, sadece ve sadece insanlığın çö
küşüne, yıkımına yol açmayı başa
racaktır! İnsanın insan tarafından 
sömürülmesi, artık insanlığın te
mel sorunu olarak görülmüyor! 
Aksine, insanın insana hükmet
mesi, insanoğlunun en amansız, en 
kontrol edilemez ve en vazgeçile
mez arzusu ve tutkusu olarak algı
lanıyor artık! Oysa, çağımızın en 
temel sorunu, küçük bir azınlığın 
büyük çoğunluğa hükmetmesi so
runudur. İktidar hırsı ve iştihası 
her şeye sirayet etmiş durumda. 
Oysa bu -eğer buna zafer demek
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doğruysa tabii- paranoyanın zafe
rinden başka bir şey değil. Dünya
nın her tarafında, güç tapıcıları, 
kitleleri köleleştirmekle meşguller. 
Tüm insanoğlu, ideolojilerin baş
tan çıkarıcı cazibesine kapılmaya; 
ideologların saçma sapan dogmala
rına inanmaya zorlanıyor.

Özgürlük fanatikleri, özgürlüğü 
yok ettiklerinin farkında bile de
ğiller. Çağımızda özgürlük çağrısı 
yapmak, boyun eğdirme isteğinden 
ve arzusundan başka bir şey değil. 
Başka bir deyişle, özgürlük çağrısı 
maskesinin altında, düpedüz köle
leştirilme arzusu yattyor. Öyle ki, 
insanlar artık sırtlarındaki ağır yü
kü, ancak özgürleşme adına hayat
tan kaçarak, böylelikle kendi kişi
liklerini gerçekleştirme kaygısını 
bir tarafa bırakıp farkında olarak 
veya olmaksızın köleleşerek atabi
leceklerini düşünüyorlar.

Ama tüm bunlar birer yanılsa
ma. Çünkü insan, yavaş yavaş in
sani özelliklerini yitirmeye başladı. 
Ruhu ve kişiliği tanınamaz hale 
geldi. Kendisine yabancılaştı. Di
ğer insanların yaşadığı felaketlere 
karşı duyarsızlaştı. Arzuların ve 
tutkuların salıverilmesinin, tatmin 
edilmesinin adı, özgürleşme oldu. 
Özgürlükle kölelik artık birbirin
den ayırt edilmez hale geldi. İşte 
cehennem bu.

Peki, bir çıkış yolu var mı? Ha
yatın, ancak hayattan kaçılarak 
yaşanabildiği; insanların, tutkula
rının ve arzularının esiri oldukları, 
birbirlerini sevmedikleri, bencil
leştikleri, bilimin, kültürün ve sa
natın yaşanan köklü ve deruni so
runlara cevap üretmekten uzak ol
duğu ve her şeyin, insanoğlunu her 
bakımdan tastamam bir çukurun, 
manevi bir boşluğun ve açlığın ke
narına bırakıverdiği bir umutsuz
luk ve kaçış ortamında, insanlar, 
sorunlarına, politikadan cevap 
beklemeye koyulacaklardır.

Ancak, politikanın ( ideolojile
rin-YK), insanoğlunun en temel

sorunlarını, manevi açlığını gide
remediğini ve gideremeyeceğini 
sanayi devriminden bu yana yaşa
dığımız acı tecrübeler çok iyi ka
nıtladı. Her şeyi aşırı politize etme 
çabası, sadece ve sadece kötülük 
üretiyor ve kötülükleri artırıyor. 
Yakında iki yüzyıldır süren devrim 
tamamlanacak. Ve yeni devrimler 
yaşanmaya başlanacak. Ancak ya
şadığımız devrimler, her şeyi bir if
lasın, tükenmenin eşiğine getir
mekten başka bir işe yaramıyor. 
Nerede iki yüzyıldan bu yana yaşa
nan devrimlerin kardeşlik, eşitlik, 
adalet vaatleri? Evet nerede?

Kültürümüzde sevgiye, arınma
ya, insanın kendini keşfine yer yok 
artık. Metafizik, sadece bir alay ko
nusu.

Gerçekten de, hümanist 
Batı kültürü, bizi, tam da 
başladığımız noktaya ge- 
tirdi: Sırtüstü oturttu. Do- 
laytsıyla her şey geri tepti.

Kültürümüzün yaşadığı bu de
rin bunalım, uzun zaman önce baş
lamıştı. Kültürümüzün çöküşünü
17. yüzyıla kadar götürebiliriz. Kül
tür, daha o zamandan itibaren me
tafizik değil, humanistik; manevi 
(spiritual) değil, psikolojik bir gö
rünüm almaya başlamıştı. Kated
rallerimizi süsleyen azizlerin ve 
meleklerin içimizi ışıtan ve aydın
latan bakışları, mesajları artık bu
gün bizim için hiçbir anlam ifade 
etmez hale geldi. Ancak bugün ya
şadığımız derin bunalım ve çöküşü, 
katedrallerimizdeki sütunların, 
formların ve kutsal figürlerin oluş
turduğu derin harmoniye bakması
nı bilebilirsek aşabilme şansını ya
kalayabiliriz. İnsanoğlu, göklere 
bakmayı unuttuğu için sanki bir 
kafeste gibi yaşıyor ve hayatı, yal
nızca kendi küçük dünyasından

ibaret sanıyor. Bugün sorduğumuz, 
kafamızı meşgul eden sorular ne
ler? Şunlar değil mi: Hayatı, daha 
iyi nasıl yaşayabilirim? Hayattan 
nasıl daha fazla haz alabilirim? Ha
yatta bana haz verecek şeyleri daha 
fazla nasıl elde edebilirim? Diğer 
insanların yaşadıkları felaketleri 
gözardı ederek nasıl daha iyi hayat 
sürdürebilirim? İnsanlığı daha fazla 
nasıl sanayileştirebilirim? İşte hü
manizm dedikleri şey bu.

Bugün tüm metafizik ve mane
vi kaygılar bir kenara itilmiş du
rumda. Gelecek sorunumuz, ev
rendeki varoluş problemimiz, varo
luş şartlarımızın değeri ya da güven 
vermemesi gibi esaslı kaygılar büs
bütün gözardı edilir hale geldi. En 
temel problemimizi, varoluşumu
zun en önemli boyutunu tümüyle 
unuttuk: Ölümün anlamı. Sadece 
anlık, geçici ve günübirlik kaygıla
rı öne çıkardığımız için, nihai 
amacımızı hayatımızdan çıkarıp 
attık. O yüzden, artık ne yapacağı
mızı ve nereye doğru gideceğimizi 
bilemiyoruz. Yaşamak ve yaşamak 
ve yaşamaktan başka bir şey iste
mediğimiz için, yaşamamızın ve 
yaşamımızın imkansız hale geldiği
ni farkedemiyoruz bile.

Kendimize şöyle bir bakalım: 
Dünya, yönünü yitirdi. Yaşadığı
mız dünya bizi bir yere götürmüyor 
artık. Haz-tutkusu, haz-bağımlığı 
gerçek deruni coşkuyu yok etti. 
Hayatın, yaşamanın anlamı kay
boldu: Öliim’le haz’dan başka seçe
nek kalmadı önümüzde.

Arınmanın, kişiliğimizi gerçek
leştirmenin anlamını yitirdik. Ar
tık olan bitenleri göremiyoruz: 
Görme yetilerimiz sırra kadem bas
mış durumda. Bir an bile olsun, 
kendimizi kaptırdığımız telaşı, ko- 
şuşturmacayı reddedebilecek gücü
müz ve takatimiz kalmadı. O yüz
den yapıp ettiklerimiz üzerinde dü
şünebilecek, muhasebe yapabile
cek gücümüzü kaybettik. Gerek 
uzağımızda, gerekse hemen yanıba-
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“KAPLAN VE EJDERHA”: 
BÎR AMERİKAN FİLMİ

İH SA N  K A BİL

şımızda cereyan eden şeyleri göre- 
mez hale geldik. Dünyaya bakabil- 
me, dünyada olan bitenleri göre
bilme hassalarımızı yok ettik. Eğer 
gerçekten etrafımıza, uzağımıza, 
yakınımıza ve en yakınımız olan 
içimize bakabilmesini bilebiliyor 
olsaydık, her zaman taptaze, coş
kulu, kanatlandırıcı merak duygu
muzu, evet, o çocuksu merak duy
gumuzu yeniden ve yeniden keşfe
debilir ve dünyayı, sanki ilk yara
tıldığı günki gibi taptaze, dipdiri ve 
capcanlı bir dünya haline getirebi
lirdik.

Bu harikulade merak duygumu
zu yeniden diriltmek, yeniden can
landırmak zorundayız. Bach, bu tür 
bir merak ve büyülenme duygusu
na ve coşkusuna sahip bir müzis
yendi. Mozart, kişiliğini mükem
melleştiren; tanıştığı, karşılaştığı 
herkesi derinden etkileyen ve bü
yüleyen ta içinden fışkıran bu coş
kuya sahip biriydi.

Ama bugün Bach’ı nasıl dinle
memiz gerektiğini bilebiliyor mu
yuz, sahiden? Ve burada, Mozart’ın 
ülkesinde, Mozart’ı dinleyebilecek, 
onun mesajını idrak edebilecek bir 
durumda hissedebiliyor muyuz 
kendimizi? Böyle bir soruyu sorma 
zorunluluğu ve sorumluluğu duyu
yorum. Çünkü Mozart’ın mesajı, 
asla dünyevi ve hatta estetik bir 
mesaj değildi. Ulvi ve büyüleyici 
bir mesajdı.

Bugün burada biraz kötümser 
bir tablo çizdiğimi düşünebilirsiniz. 
Ama bambaşka bir coşkuyu, engin 
ve deruni bir coşkuyu dillendiren, 
seslendiren bir Mozart’ı, bugün an
layacak, onun dilini ve mesajını 
kavrayacak bir ruha sahip olduğu
muzu söyleyebilir misiniz bana?

Not: Ionesco’nun Salzburg Mü
zik Festivali’nde yaptığı bu konuş
ma metni, Encounter dergisinin 
Kasım 1972 sayısından çevrilmiş
tir. ■

Ç in tarihinden bir kesitle 
seyirci karşısına çıkan 
“Kaplan ve Ejderha”, otur

muş bir “yabancı” gözlem gücüyle 
Ç in’in hanedanlar dönemnee ait 
sosyal ve kültürel bir manzara su
nar. Sinema tarihindeki işleniş 
şekliyle bu tür filmlere belli bir 
beklentiyle ve oluşturulmuş kod
larla giden seyirci, aşağı yukarı na
sıl bir filmle karşılaşacağını da kes- 
tirebiliyordur. Yine de sinema sa
lonlarının o kendinden menkul 
büyüsü, insanı, kendi kendini al
datmak pahasına da olsa cezbeder 
ve filmin bir-iki saatlik süresi bo
yunca kendine bağlar. Bundan 
sonrası seyircinin sinema biriki
miyle ortaya konan eser arasındaki 
karşılıklı fikri ve duygusal bağıntı
dadır.

Filmin başlangıcından itibaren 
bilgelik ve hikmet donanımlı dö
vüş sanatı geleneğinin harmanlaş- 
tığı bir entrikalar dünyasıyla karşı 
karşıya kalırız. Aslında entrika, 
bütünüyle filmin ruhuna ve bütün
lüğüne sinmiştir; dolayısıyla erdem 
olarak öne sürülen normlar ve düs
turlar ona tabidir. Bu durumda in
sanı insan yapan şiarların ikincil- 
leştiği bir entrikalar dizisi gerçekte 
başlı başına bir sanat eserinde 
Problematik durumdadır. Ancak 
sanat eseriyle karşı karşıya kalanla
rı belli söylem unsurlarıyla tanış
tırmak üzere bir entrika inşa edile
bilir ve böylece “eğlentili” bir şe
kilde alıcıyla doğrudan temas ku
rulmuş olur. Film, kendi kültür 
formlarını telaşsız bir biçimde sa
hiplenmiş yönetmenin, bu formla
rı dönüştürüp adeta bir Amerikan 
sinemasının western/polisiye/

gangster türü kalıplarında yeniden 
sunumudur. Bir güvenlik şirketi
nin, westernlerin hemen hatırlata
cağı Wells-Fargo güvenlikli nakli
yat firması havasındaki tavırlarıy
la, tarihi ve efsanevi önemi haiz 
bir kılıcın geniş Çin’de bir bölge
den bir bölgeye nakli ve sonrasın
da olanlar ekseninde gelişen film, 
orijinal dili olan İngilizce’yle de bi
zi yabancılaştırarak (veya farklı bir 
okumayla, bütünüyle yabancılaştı
rarak) baştan sona bir entrika-aşk- 
macera biraz da hikmet kanalında 
seyahat ettirir.

Taivvanlı yönetmen Ang 
Lee’nin, artık kanıksanan, Ameri
kan sinemasının yabancı yönet
menleri (özellikle Avrupa sinema
sının, ancak Kurasavva örneğiyle 
bile Uzakdoğu sinemasının da) 
Hollywood’a davet etmesiyle bir 
çeşit zihni asilimasyona uğraması 
sonucunda, Amerikan sermayesi 
katkısıyla kotardığı film, -gerçi 
Lee, bir Amerikan sinema okulun
dan mezun-, öncelikle Amerikan 
seyircisine hiç yabancı gelmeyecek 
bir zemin düşünülerek çevrilmiş. 
A-merikan sinema sanayiinin, 
filmleri başat olarak iç pazarı düşü
nerek ürettiğini hesaba katarsak, 
bu filmin de bu boyutu zedeleme
yecek ve yapımcıların talebini tat
min edecek bir üslupla çekildiği 
söylenebilir. Hemen buradan hare
ketle, bu yılın Yabancı Film Os- 
car’ını almış olması, bu bakımdan 
sorgulanabilecek bir konumdadır. 
Oscar’m niteliğini de birazdan tar
tışmak üzere, bana göre en önemli 
Oscar ödül kategorisi olan “Yaban
cı Film Oscar”ı aslında bu yıl nere
deyse bir Amerikan filmine veril
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miştir, diyebiliriz. Oscar ödülleri, 
Amerikan sinemasının kendi ken
dini ödüllendirdiği, Hollywood’un 
bir yerde seyirci ile olan doğrudan 
ilişkisinin pekiştirildiği, sistemin 
kendi koyduğu kurallara bir saygı 
duruşu, kendi varlığını sürgit ida
me ettirmesi anlamında bir organi
zasyondur. Oysa yine ABD coğraf
yasında yapılan diğer değerlendir
melere bakıldığında, bir Altın Kü
re, bir New York Eleştirmenler 
Ödülleri, bir Los Angeles veya T e
xas çevresi eleştirmenler ödülleri, 
Oscar’a görece çok daha fazla bir 
ağırlık mahiyetindedirler. Ancak 
Oscar’m popüler bir çizgiye çekil
mesi ve tv ekranlarının desteğiyle 
de adının öne çıkartılması, sözü 
edilen ödüllerin arkaplana düşür- 
tülmelerine sebep olmuştur. Ticari 
sinemanın bir kendi kendine ayna 
tutmasıdır Oscar; diğerleriyse daha 
bir sanat ve kültürel boyutu ağır
lıklı duruşlardır. Türkiye’deki si
nema eleştirmenliği noktasında 
bir mini parantez açacak olursak, 
onbeş yıl öncesine kadar Oscar’ı 
değindiğimiz tarzda ele alan eleş
tirmenler, bugün esen rüzgarlara 
kapılmış görünmektedir.

Filmin otantiklik bakımından 
belki de en başarılı bölümleri, tek
nolojinin de yardımıyla “estetik” 
bir biçimde gerçekleştirilen dövüş 
sahneleridir. Çin meditasyon gele
neğinin önemli katkı sağladığı bu 
dövüş sahneleri, dakikalarca he
men hiç sekmeden akıp gitmekte, 
fiziki gerçekliğin de sınırlarını aşıp 
havada ve su üzerinde dahi perde
ye yansımaktadır. Tabii bir filmi 
ayakta tutan söylemsel unsurlar ol
maktan uzak bu sahneler, sadece 
görsel bir sos durumuna düşmekte
dir. Bazen çok fazla uzatılan bu 
sahneler, artık bir atraksiyon ola
rak algılanmakta, seyircinin res- 
medilenlere alışmasıyla kanıksa
nıp, iyice edilgenleştirmektedir. 
Oysa böyle bir filmde öne çıkması 
gereken deyişler, aşk bağlamının 
daha çok irdelenmesi, Çin aile ge

leneğinin daha incelikli öne çıkar
tılması,’hikmet ve bilgelik boyut
larının daha etraflı olarak bütün 
bir tabana yayılması olmalıydı. 
Dramatürjik anlatım, Amerikan 
sineması seyircisinin yabancı ol
madığı bir tarzda gelişim göster
mektedir: yapılan sahneleme, fizik 
özellikler değiştirildiğinde bir wes
tern atmosferine çok uygun düş
mekte; kasaba, kasabanın yöneti
cisi, upuzun bir kervan, kervana 
saldırma pozisyonundaki “vahşi
ler”, iyi eğitilmiş görünüşte bir aile 
kızının topluluğunun elebaşısıyla 
olan kıyasıya mücadelesi, sonrasın
da tekamül eden gönül ilişkisi (ki 
bu da çok sathi bir biçimde gelişip, 
özellikle kızın sahip olduğu sözde 
hikmet zenginliğinin ilişkiye ve

varoluşsal duruşa hemen hiç nüfuz 
etmemesiyle neticelenir) gibi im- 
gesellilcler, getirilen polisiye ve 
gangster janrı havasıyla önümüze 
bildiğimiz trükleri serer. Filmin 
belki de bu bildik yanlarını kırabi
lecek çıkış noktaları, güvenlik şir
ketinin sahibesiyle dövüş sanatı 
merkezinin önderi arasındaki do
kunulmamış, gün yüzüne çıkmamış 
aşk ilişkisi ve bunların mesleki ra
kibi durumundaki “Yeşim Tilki” 
denen kadının daha derine kazıl
mamış trajedisinde yatmaktadır. 
Kısmi bilgeliğin verdiği ağırlık ve 
oturmuşluk, bu ikisini diğer insan
lardan farklı bir yere koyar; ne var 
ki filmin sonunda husule gelen öl
me anında bilgece kişinin ağzın
dan çıkan ve hayatının nihai ama

cının karşısındakine sevgi şeklinde 
tezahür ettiğine dair sözleri bu far
kı da oldukça zedeler. Oysa ikili 
sevgi dahi aşılıp insanötesi bir duy
guya ulaşmalıydı diye düşünmeden 
kendini alamaz, insan. “Yeşim Til- 
ki’de mündemiç olan kötü unsuru 
da, insanları siyah ve beyaz olarak 
iki tamamiyle zıd sınıflamaya ayır
masının yanında, insani unsurla
rıyla beraber verebilseydi, karşı
mızda daha bir insani karakteris
tikleriyle bir kişi çıkmış olacaktı.

Anlatının yerini doldurmayan 
kişileştirmelerden biri de, aslında 
mazbut bir ev kadını olmaya nam
zet konumundaki genç kızın gö
ründüğü gibi çıkmaması durumu
dur. Baştan tanıdığımızda, ince na
kış işlemeleri, hat sanatına bir çe
şit vukufiyeti ve narin salmımıyla 
kendini gösteren genç kız, ilerle
yen zamanlarda dövüş sanatının 
bütün gizli hünerlerine ermiş, tak
tığı bilgelik tacıyla da hikmet ehli 
bir kişilik gibi resmedilir. Halbuki 
taşıdığı hırs ve savunulamayacak 
hırsızlık fiiliyle, ayrıca geriye dö
nüşlerde verilmiş haliyle yaşadığı 
aşkın hemen vuku buluşu ve belki 
insani yanlarının/zaaflarının sergi
lenişiyle nefs meselesini hailede- 
memiş olduğunun görüntülenişiyle 
bizleri doyurucu bir şahsiyet olarak 
yeterince ikna edememektedir. 
Filmin fenomenoloj ik değerlendi
rilişine ilişkin bu değinmelerde de 
görüldüğü gibi, öncelikle kendi 
olamamış bir görüntüler dizgesine 
sahip bir film belirmektedir. Bu, 
imgesel çizgide Çin kültürüne göre 
yabancı bir film konumlandırılma
sıyla ortaya çıkan, dilsel olaraksa, 
yerli anlatımı reddeden, o ruhu 
dıştalayan, motifleri filmin bütünü
ne yaymayıp ikincilleştiren, konu 
olarak da yine oryantalist bir yak
laşımla hikayeyi başka gözlerle gö
ren bir tavır olarak tezahür eder.
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KİMLİK SAHİBİ OLMAK 
“SUÇ”TUR

TARIK TUFAN

B aşörtüsü sorunu üzerine bu
güne kadar çok şey söylen
di. Değişik platformlarda 

tartışılan bu sorun, bu kez muhalif 
söylemin ve tavır alışın en münbit 
topraklarından olan tiyatro sahne
sinde dile getiriliyor. Engin No- 
yan’ın yazdığı ve Ulvi Alacakap- 
tan’m oynadığı oyun Muammer 
Karaca tiyatrosunda sahneye koyu
luyor.

Suç, başörtüsü sorununu bugü
ne kadar dile getirilen söylem biçi
minden oldukça farklı bir tarzda 
ele alıyor. Oyun boyunca bu soru
nu dile getiren hiçbir diyaloğa rast
lamıyoruz. Engin Noyan çok başa
rılı bir biçimde, sorunu kimlik ol
gusu etrafında dile getiriyor. Nüfus 
memurluğunda çalışan emekliliği 
yaklaşmış bir eski zaman memuru, 
genç asistan ve kimlik belgesi ala
bilmek için daireye başvuran bir 
bayanın arasında gelişen olaylar 
zinciriyle konu ele almıyor. Böyle- 
ce bir sorunun dile getirilmesi için 
ille de aynı sloganların kullanılma-' 
sının gereksiz olduğunu farkediyo- 
ruz. Oyunda kimlik belgesinin bir 
vatandaş için ifade ettiği anlam 
başarılı bir şekilde vurgulanmış. 
Yaşlı memurun, genç asistanın ve 
vatandaş bayanın kimlik belgesi 
eksenli konuşmalarında resmi ide- 
olojinin ve halkın duyarlılıkları
nın çeliştiği durumlar gözler önüne 
seriliyor.

Özellikle vatandaşın kimlik 
belgesine ve kimlik belgesinin va
tandaşa ait olduğu şeklindeki çift 
taraflı aidiyet vurgusu dikkati çe
ken trajik bir olgu. Bir belgenin 
vatandaş hayatındaki etkisi yaşlı 
memurun sözlerinde dile getirili
yor. Elbette vatandaşın şaşkınlığı 
olayın resmi gerekliliklerini orta
dan kaldırmıyor.

Bu arada izleyicilerin, ortadaki 
komik vaziyetin yaşandığı ülkenin 
bir ferdi olduklarının pek farkında

değillermiş gibi güldüğüne de şahit 
oluyoruz. Ancak devletin hatırlat
masıyla insanlar bir gerçeğin farkı
na varıyorlar; her vatandaşın bir 
kimliği olmalıdır, kimlik sahibi ol
mamak suçtur.

Oyun, bir kadının kimliğinin 
farkına varmasına neden olan elli 
dakikalık bir kesiti aktarıyor. De
kor ve oyuncu kalabalığından ziya
de sözün etkili olduğu bir oyun, 
suç. Bu yüzden bu tarz oyunların 
gerektirdiği kadar sabır taşımayan 
ve oyunda görsellik arayan izleyici
ler için sıkıcı olabilir. Finale kadar 
beklerken sıkılan bu izleyici kitle
si, final sahnesiyle birlikte oyun
dan mutlu ayrılabilirler. Mutlu ifa
desi biraz yanlış kullanıldı. Beklen
tileri bir ölçüde gerçekleşmiş ola
bilir demeliyim. Bu şekliyle herke
se hitap eden bir anlatımdan ziya
de düşünen ve dikkat sahibi izleyi
ciye dönük bir oyun. Zaten Engin 
Noyan bu tarz zihin jimnastiğini

seven ve düşünce eksenli söylem
lere dönük bir gönül adamı. Zihin 
tembeli izleyiciler yine macera fil
mi oynayan sinemalara kaldılar.

Tiyatro emekçilerinden Ulvi 
Alacakaptan yaşlı memurun ruh 
ve zihin halini bize iyice hissetiri- 
yor.

Bu şekliyle bir ilk olan “Suç” 
önemli ve arkasından daha verim
li çalışmalara yol açacak diye düşü
nüyorum. Ayrıca sorunun ele alış 
tarzının zekice olması yine bir baş
ka önemli nokta. Bazı eksiklikler 
giderilebilir diye düşünüyorum. Bi
raz aceleye gelmiş hissini uyandı
ran yerler var. Oyunu Dünya T i
yatrolar Günii’nde izlediğim için 
bir noktaya daha temas etmeliyim. 
Ulvi Alacakaptan’ın hazırladığı 
bildiri Türk tiyatrosunun durumu
nu ve tiyatrocuların duruşunu çok 
iyi anlatıyor.

Tiyatroseverlere ulaştırılması 
gereken bir bildiri. m
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DERGİLERDE BİR GEZİNTİ

BURAK ÇETİNKAYA

Tezkire’de Tarih Bilinci

“Yeni düşünür tipi”nin Anadolu’daki 
genç “temsilci”lerinin yayımladığı 
Tezkire, yeni yılla birlikte yeni bir 
atılım sürecine girdi. Tezkire’niıı Ni- 
san-Mayıs sayısında “tarih bilinci’’ so- 
rıınu kapak konusu yapılmış.

Ercan Son • O m  ll/un • MJcahıt Bilici
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Tezkire’nin kapak dosyası, Yasin 
Aktay’m “Tarih bozumu ve Tarih Bi
linci” başlıklı yazısıyla açılıyor. Murat 
Güzel, Fukuyama’nm  “tarihin sonu” 
tezinden yola çıkarak ironi (çelişki) 
ve tarih bilinci sorununu tartışıyor; 
“zamanın ruhu”nu okuma denemesi 
yapıyor. Amando Salvatore, Cabiri ve 
Haşan Hanefi’nin geliştirdikleri “ko
nuşma” ekseninde çağdaş Arap dü
şüncesinde geleneğin rasyonel otantisi- 
tesi sorununu inceliyor. Çağdaş Arap 
düşüncesindeki Türkiye’de ihmal 
edilen nahda (kültürel miras) hareke
tinin düşünsel serüveninin öyküsünü 
yazmış Salvatore. Ardından iki özgün 
makale geliyor: Şevket Kotan’ m “Or
yantalizm ve İnşa Edilmiş İslam’ın 
Tarih Bilinci” ile hermenötik üstüne 
önemli çalışmalarıyla tanıdığımız 
Burhanettin Tatar’ın “Tarihsel Bilin
cin Zamansallığı ve Rivayetsizliğı” 
başlıklı nefis yazısı. Şerif Esendemir, 
“Modernliğe Yaklaşımlar, Tarih ve

Bilinç” başlıklı metniye dosyaya kat
kıda bulunurken; dinler tarihi konu
sunda öncü ve özgün çalışmalar ya
pan Şinasi Gündüz “Çağdaş Hıristi
yan Düşüncesinde Ötekinin İnklusi- 
vist Yorumu” başlıklı emek mahsulu 
makalesiyle dosyayı zenginleştiriyor. 
Dergide ayrıca modern iktidar ve di
ni geleneklerin yeniden biçimlendi- 
rilişi konusunda Talal Asad’la; etik ve 
siyaset konusunda ise Levinas ve Fin- 
kielkraut’ la yapılmış iki güzel konuş
ma yer alıyor. Derginin “değini” bölü
münde Mücahit Bilici, “Müslüman 
milliyetçiliği”ni sorguluyor. Tezki- 
re’nin “gündem”inde bu sayıda Ercan 
Şen “Mesihyen Totalitarizmin Kri- 
zi”ni, Cem Uzun ise MGK’nın güven
lik konseptini analiz ederek tartışı
yorlar.

Dıvitn’m Meydan Okuyuşu

Yeni bir medeniyet sıçramasının 
mümkün kapılarını aralama kaygısıy
la, “yeni düşünür tipi”nin İstan
bul’daki uzun soluklu temsilcilerince 
altı ayda bir yayımlanan Divan’m 
son sayısında oryantalist ve Avrupa / 
Batı merkezli yaklaşım biçimleri sor
gulanıyor.

Mustafa Özel, “İktisadi Oryanta
lizmin Sonu: Çin, Hind ve Osmanlı 
Ekonomilerine Yeni Bakış” başlıklı 
nefis makalesinde oryantalist yaklaşı
mı, ba(kı)şı üstüne oturtuyor. Şakir 
Kocabaş, bilim tarihi ve bilim felsefe
si konusunda yaptığı öncü çalışmala
rı “Batı Bilim Anlayışında Gerçeklik 
Meselesi” başlıklı makalesiyle taçlan
dırıyor.

Dergide yer alan diğer makalele
rin hepsi de gerçekten birinci sınıf bir 
özen, dikkat ve birikimin ürünü ma
kaleler: Walid Atarı’nin “Gadamer’in 
Yorumlama ve Hakikat Teorisi”, M. 
Fevzi Bilgin’in “E. Voeglin ve Yeni

Siyaset Bilimi”, Ahmet Okumuş’un 
“Modern Siyaset Düşüncesi’nde Meş
ruiyet Fikrinin Serencamı”, Fahrettin 
Altun’un “Modernleşme Kuramı ve 
Gelişme Sorunu” ve Hatice Palaz Er- 
demir’ in “İmparatorluk Kavramının 
Evrenselleştirilmesi” başlıklı makala- 
leleri, Divan’m esaslı bir meydan 
okuma çabasına soyunuyor.

Doğu'Batı, Avrupa

Avrupa, yaklaşık 200 yıldan bu yana, 
hem hayallerimizin, hem de hayaletle
rimizin başlıca kaynağı oldu.

Türkiye’nin en özgün düşünce 
dergilerinden biri haline gelen Doğu 
Batı, son sayısında aşk ve nefret ikile
minin ötesinde tartışılamayan “Av- 
rupa”yı mercek altına almış.

Derginin, çalışkanlığı, heyecanı 
ile gerçekten takdir edilmesi gereken 
ve tek başına bir kurum gibi çalışan 
editörü Taşkın Takış, editöryalde ne
den “Avrupa’yı Taşralılaştırmak” ge
rektiğini tartışıyor.

Derginin “Bir Kıta: Avrupa” bölü
münde ilginç yazılar var: Haşan Bü
lent Kahraman’ın “Avrupa: Türk Mo
dernleşmesinin Kurucu İradesi”; Aslı 
Çırakman m “Avrupa Fikrinden Av
rupa Merkezciliğe” başlıklı yazıları 
dikkat çekiyor. Bu bölümde Betül Ço- 
tuksöken, “Avrupa: Öznenin doğum 
yeri, Avrupa”nın öyküsünü; Recep 
Boztemur, “Avrupa’nın Uzun Ondo- 
kuzuncu Yüzyılı”nı; Murat Belge, Or
taçağı; M. A. Kılıçbay, “Avrupa’nın 
Kendini ve Dünyayı Yeniden İnşa 
Etmesi”nin serüvenini yazmış. Oğuz 
Adanır bir olcsidentalizm çağrısı yapı
yor. Ahmet Ulvi Türkbağ, Modern
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Avrupa’yı yaratan anlayışın doğuşu
nun soykütüğünü çıkarıyor.

Derginin “Bir Rüya: Avrupa Birli
ği” bölümünde, Kürşat Ertuğrul, AB 
ve Avrupalılık söylemlerini analiz 
ediyor. Ali Karaosmanoğlu, Avrupa 
Güvenlik ve Savunma Kimliği Açı
sından Türkiye-AB ilişkilerini tartı
şıyor.

“Türkiye-Avrupa: Bir İkilem” baş
lıklı bölümde Dilek Barlas, Akdeniz’
de hasmane dostlar olarak tanımladı
ğı Türkiye ve İtalya’nın iki dünya 
arasındaki ilişkilerini araştırıyor. Hü
ner Tuncer ise 19. yüzyılda Osmanlı 
Avrupa ilişkilerini mercek altına alı
yor.

Virgül: T u tk u ’nun Adı

Virgül, dört dörtlük bir “kitap eleşti
risi” dergisi olarak nitelendirilebile
cek ilk dergimiz. Matbuat'm ve Pole
mik’ in hakkını yememek gerekiyor. 
Ama Virgül’ü tüm diğer kitap eleşti
risi dergilerden ayıran en önemli ya
nı, çağdaş düşüncenin seyrini yalcın
dan izliyor olması. Dergi, İngiltere’de 
yayımlanan ve İngiltere’de tam bir 
tutku’nun adı olan TLS (Times Lite
rary Supplement) ile Amerika’da ya
yımlanan New York Review o f Books’- 
tan belirgin izler taşıyor. Tabloid for- 
matında olmamasına rağmen daha 
çok da (kavramsal düzlemde) TLS’i 
çağrıştıryor.

Virgül’ün Mayıs sayısında Os- 
manii kitapları yoğunluklu. Yeni Şa
fak gazetesinden tanıdığımız usta dil
ci Hayati Develi, “İmparatorluk Mira
sın ı; Bilgen Aydın, Divan şiirini; Ka
an Durukan, Osmanlı’nın kuruluşu
nu; Behçet Çelik, Reşat Ekrem Koçu

ile îlber Ortaylı’nın Osmanlı çalışma
larını tartışmış. Cengi?: Yıldırım, Hal- 
lac-ı Mansur ve Risalesi “Tavasin” üs
tüne güzel bir metin yazmış. Vir
gül’ün dikkat çeken diğer yazıları ara
sında Özgür Taburoğlu’nun “Eski Yu- 
nan’da Kutsal ve Kirli” başlıklı yazısı, 
Ali Rıza Şen’in “Arketip ve Şablon, 
Gerçek ve Kod, Hakikat ve Söylem” 
başlıklı “Şeytanın Fısıldadıklarına 
ilişkin ilginç metni; Göksel Aymaz’m 
Wallerstein’m “Bildiğimiz Dünyanın 
Sonu” başlıklı kitabının tanıtımı; Ya
şar Çubuklunun “Nietzsche’ci Anar
şizmin Düşündürdükleri” başlılklı ya
zısı yer alıyor. “Edward Said kitabı”, 
Walter Benjamin’ in “Pasaj lar”ı ve Na- 
hid Sim Orik’in öyküleri ve Ahmet 
Turan Alkan’m (‘Ubeydullah Efen- 
di’nin Amerika Hatıraları” başlığıyla 
yayımlanan kitabı üzerine yazılan ya
zılar derginin keyifle okunabilecek 
diğer eleştiri metinleri.

Tuphım ve Bilim

Türkiye’nin en nitelikli sosyal bilim 
dergisi’nin son sayısında “Hukuk, 
Demokrasi ve İnsan Haklan” mercek 
altına almıyor. Dergi, Mithat San- 
car’ m “Demokrasi, İnsan Hakları ve 
Hukuk Devleti” başlıklı makalesiyle 
açılıyor. Etienne Balibar’m  “Bir Zu
lüm Topoğrafyasmm Anahatlan: Kü
resel Şiddet Çağında Yurttaşlık ve Si
villik” başlıklı metni nefis bir metin. 
Mahmut M utman, “İnsanlığın Kıyı
sında Haklar”m izini sürüyor. Cemal 
Bali A kal, insan haklarının soykütü
ğünü çıkarıyor. Zerrin Kurtoğlu, insan 
haklan ve İslam tartışması’nı perspek
tif sorunu açısından sorunsallaştıra
rak tartışıyor. Turgut Tarhanlı, “Ulus
lar arası Suçlar ve İnsan Hakları”nı 
araştırıyor. AGİT Hırvatistan Misyo
nu Üyesi Ozan Erözden dergide yer 
alan makalesinde, egemen ulus dev
letlerin uluslarüstü yargı organlarıyla 
ilişkilerini Hırvatistan örneğinden 
yola çıkarak mercek altına alıyor. 
Anlaşılan, bu sorunun Bosna örne
ğinden alınmasını başka bir bahara 
ertelemişler! Avukat Haluk înanı- 
cı’nın yazısı “Türkiye’de Avukatlık 
İdeolojisinin gelişim seyrini incele
yen ve tartışan nefis bir makale. Ay- 
lin Özman, siyaset, hukuk ve ideoloji 
ekseninde erken Cumhuriyet döne

minde bir hukukçu kimliği portresi 
çıkarıyor. Mesnt Yeğen, liberal de
mokrasiden radikal demokrasiye ge
çişin önündeki sorunları tartışıyor. 
Derginin İletişi / Değini bölümünde 
Hayrettin Ökçesiz, informal adalet so
rununu inceliyor. Derginin Kitap Ta
nıtımı bölümürkle Kemal Karpat’m 
geçen yıl Leiden’de İngilizce olarak 
yayımlanan, derleme kitapı “Osmanlı 
Geçmişi ve Günümüz Türkiyesi” baş
lıklı kitabı tanıtılıyor.

Şehir Kültürü

Ümraniye Belediyesi’nin üç ayda bir 
yayımladığı derginin ikinci sayısında 
Beşir Ayvazoğlu’nun “Divanyolu Kah
vehaneleri” başlıklı yazısı ile Edibe Sö
zen’in “bahçe l<atliamı”nı sorguladığı 
metni dikkat çekiyor. Dergide bilge 
mimar Turgut Cansever, İstanbul’da 
deprem tehlikesinin boyutlanna dikkat 
çekiyor. Gönül ve sohbet üstadı şair 
Hüsrev Hatemi, İstanbul’un gizemli 
ve şiirsel yönleri üstüne tastamam şi
irsel ve keyifle okunan bir metin ka
leme almış. Yorulma nedir bilmeden 
çalışmaya ve hizmet etmeye devam 
diyen Veysel Eroğlu, İstanbul’da su 
hizmetlerinin öyküsünü anlatmış. 
Davut Dursun, şehir insanının traje
disini yazıya dökmüş. Yalçın Akdoğan, 
Yerel Yönetimler Evrensel Bildirge- 
si’ni mercek altına almış. Ümraniye 
Belediyesi’ni özenle hazırladığı bu 
güzel dergiden ötürü kutlamak gere
kiyor. Darısı diğer belediyelerin başı
na diyorum. ■
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TOPLUMLARIN ÇÖKÜŞÜNDE 
RÜŞVET VE YOLSUZLUK

E K R E M  Ö ZK A YA

S on yıllarda Türkiye’de her- 
kes bir çöküşten bahsedi
yor. Öyle bir çöküş ki, her 

taraftan yağmur gibi yolsuzluk ya
ğıyor. Nereyi kurcalasanız, nereyle 
ilgilenseniz altından bir pislik, bir 
kokuşmuşluk çıkıyor. Ve Türkiye 
bu ortamda ekonomi konuşuyor, 
ekonomik program hazırlıyor, 
ekonomik mucize bekliyor: İnsan
lar vurgun yemiş gibi, sersem. Ar
tık; kızgınlık, hayret etme, olabilir 
mi? gibi kuşkuları kimse barındır
mıyor içinde. Şöyle bir kendimizi 
yoklayalım! En yakınlarımız üze
rinde şaibe oluşturulsa, kaçımız 
arkasında dik durabiliriz. Kaçımız 
kalbimizi kuşku mikrobuna teslim 
etmeden, yürekten bir savunma 
ve kararlılık gösterebiliriz. Sokak
ta başımızı eğmeden, dik olarak 
yürüyebiliriz.

Türkiye’nin asıl sorunu bura
da. Ekonomik sorun her halükar
da aşılır. Ancak bu güven bunalı
mını aşmak, bu ahlaki erozyonu 
hatta bitmişliği gidermek sanıldı
ğının aksine çok daha zor olacak
tır. Türkiye nirengi noktalarını 
kaybetmiş. Sabitesi, normali yok. 
Nerede duracağını, neyi nereye 
göre değerlendireceğini bilmiyor. 
Psikolojik tabirle “algı dayanakla
rını” yitirmiş. Bu durum hem ah
laki anlamda hem de psikolojik 
anlamda bir travmadır. Yaşadığı
mız ekonomik travma ise bu say
dıklarımızın yanında devede ku
lak kalır.

Yolsuzlukların üzerine “insan 
davranışlarını bir bütün olarak ele 
almadıktan sonra, idari ve kanuni 
tedbirlerle gitmek”1 ne kadar so
nuç verebilir? Pakistan Adalet 
Bakanı’nm söylediği gibi “insanla
rın hatalı standartlara şartlandırıl
mış olduğu bir sistemde, ahlak-dı-

şı yollardan edinilmiş servet, kişi
ye saygınlık, statü kazandırabile
cek bir kriter haline gelmişse, 
genç kuşaklar geleceklerinden en
dişe duymaktaysalar, bu çarpık 
düzenin insanlara verdiği acıyı, 
yasalarla dindirebilmek mümkün 
değildir.”2

Bizde toplumsal bilinç ve karşı 
çıkışla yolsuzluk olaylarının üzeri
ne gidilememektedir. Oysa “bir

PROF, SEYYID HÜSEYİN EL-ATTAS
TOPLUMLARIN ÇÖKÜŞÜNDE

RÜŞVET

Y '\

o

kuşaktan diğerine giderek artan 
yolsuzluk olaylarını, ancak bir 
devrim veya iş başında bulunanla
rın kararlı tutumu”3 durdurabilir.

Bu tutum ve devrimin gerçek
leşebilmesi için öncelikle bilinçle
rin temizlenmesi gerekir. Türk in
sanı yolsuzluk konusunda ilginç 
bir tavır sergilemekte. Baştakiler 
“yolsuzluğu” ülke çıkarları için 
yaptıklarını söylerken, sıradan in
sanlar kendi yaptıkları yanlışların 
önemsizliği konusunda hemfikir
ler. Toplumun her kesimi aynaya 
bakma zahmetini göstermeden so

runu dışında dışlaştırıyor. Hiç 
unutmasın bu yazım; (Toplumla- 
rm Çöküşünde Rüşvet) ilk okudu
ğum günlerde, bir sohbette kitap
ta geçen bir olayı, Türkiye’ye 
uyarlayarak söylediğimde tepkiyle 
karşılaşmıştım. Çünkü olay he
men herkesin muhatap olduğu 
okulla ilgiliydi ve normalleşmişti. 
Hindistan örneğinde olduğu gibi, 
“öğrenciler yolsuzluklar dünyası 
ile çok küçük yaşlarda tanışmak
tadırlar. Zengin çocuklarına okul 
aile birliği adına piyango bileti sa
tılmaktadır. Eski günlerin öğret
mene çiçek sunma alışkanlığının 
yerini, şimdi pahalı eşya hediye 
etme alışkanlığı almış bulunmak
tadır.”4

Okul çağındaki çocukları bu 
şekilde alıştırdığınız andan itiba
ren, artık olayın içselleştirilmesini 
önleyemezsiniz. Yapılan eylem bir 
“değer verme eylemi” değil, adeta 
hoş tutma eylemidir. Çünkü aynı 
anne-baba okul bittikten sonra 
çocuğuna bayramlarda veya öğret
menler gününde “öğretmenini 
ara” ya da “ziyaret et” uyarısında 
bulunamaz.

Bu çocukların artık yolsuzluğu 
konuşmaları, hatta kendilerine 
özgü yeni yolsuzluk yolları keşfet
meleri doğaldır. Attas’m deyimiy
le “artık ideoloji farketmez. Tüm 
ideolojileri gömmeye yetecek de
rinlik, bir kadehteki viskinin de
rinliğinden daha fazla değildir.”5 
Uzaya gitmeye gerek yok. Bir dö
nemin kelle koltukta vatan için, 
halk için savaşan gençlerinin ço
ğu şu an yönetici ve de yaptıkları 
ortada.

Şunu unutmamak gerekir, in
san kalitesini ve mentalitesini de
ğiştirmeden, yolsuzlukların önle
nebilmesi mümkün değildir. İn
sanlarda “namus” ve “utanma” 
duygusunu yeniden “ihya” ve “in
şa” etmeden sistem, rejim 
değişimi de anlamsızdır.

Bu değişimde en büyük görev 
yöneticilere düşmektedir. Bir yö
netimin kendini temizleyebilmesi 
bataklığa bulaşmamış yönetici ile 
mümkündür. Platon’un söylediği 
gibi: “Bir devlette başa geçenler,
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baş olmaktan daha üstün bir değere 
sahip midir? Sahiplerse, bil ki, o 
devlet iyi yönetilen bir devlettir. 
Çünkü böyle bir devletin başındaki 
kişiler zengin kişilerdir. Altın zengi- 
ni değil, akıl ve erdem zengini. İn- 
sanları mutluluğa ulaştıracak olan 
da, zenginliğin bu türlüsüdür. Kendi 
yararlarına düşkün, açgözlü kimse- 
ler, başa geçer ve başta olmayı kese
lerini doldurmak için bir yol sayar
larsa, orada artık iyi bir düzen ara
ma. Çünkü herkes başa geçmek için 
birbirini yiyecek ve bu iç kavgada 
hem kendilerinin, hem de devletin 
başını yiyeceklerdir.”6

Türkiye’nin şu anki durumunu

ve yöneticileri Platon’un sözleri ışı
ğında değerlendirirsek, galiba soru
numuz daha iyi anlaşılacak. Aynı şe
kilde, ortaya çıkan yolsuzlukları an
lamak ve açıklamak için Attas’ın ki
tabının bir kez daha Türkiye özelin
de karşılaştırmalı olarak okunmasın
da fayda var. O zaman hem sorunun 
boyutu hem de çarkın dönüşü daha 
netleşecek. ■

1. Toplumların Çöküşünde Rüşvet, S. H. 
Attas, s. 13

2. A.g.e., s. 14.
3. A.g.e., s. 152.
4. A.g.e., s. 73.
5. A.g.e., s. 115
6. Felsefenin Evrimi, M. Gökberk, s.

156.

POSTMODERNİZM VE ÖTEKİ 
Ziyaüddin Serdar

Z. Serdar’ın, bir kitabı daha “Postmodernizm ve Öte
ki” ismiyle dilimize kazandırıldı. Yazara göre, “Mo
dernité, var olanın yerine geçmek ve Batılı olmayan 
kültürlerin belleklerini işgal etmek demektir. Post- 
modernizm ise, kendisini bir hakikat odağı gibi ta
nımlayarak, Batılı olmayan kültürlerin kimliklerini 
ve tarihini kendine mal etmek, onların geleceklerini 
sömürmek ve varoluşlarını işgal etmek demektir.”

Söylem Yay., 397 s.

“IZ”LER 
Akif Emre

“İz”ler, yazarının tabiriyle “geçmişten bugüne ve
rilmiş bir cevap olarak, anılar yığını olmaktan 
çok, yaşayanları ve yaşanan ânı önemseyen/göze
ten, hayatı yeniden kurgulamaya, yeni bir dünya 
inşa etmeye yönelik bir duyarlılığın günübirlik te
laşlarımızdan bir an için olsun sıyrılma çabası ola
rak” okunabilir.

Yöneliş Yayınları, 215 s,

'J im z  l î  '¿SHjyJıÛ
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h aka n  a tg u n

LUTHER VE REFORMU
-Katolisizmi Protesto- 

Hakan Olgun

Protestan hareketini, kapitalizm, modernizm ve 
diğer Batı menşeli sistemleri tanımlamak, bu dü
şüncelerin ortaya çıkmasında batı içinde bir dö
nüm noktası olan Luther’i ve onun fikriyatını 
öğrenmek isteyenler için.

Fecr Yayınevi, 240 s.

Yeni Kitaplar

1. 28 Şubat: Bir Müdahalenin 
Güncesi, Ali Bayramoğlu, 
Birey, 350 s.

2. Senin Hikayen, Fatma K. 
Barbaıasoğlu, İz, 119 s.

3. Yatay ve Dikey Boyutların 
Sembolizmi, René Gu- 
énon, İnsan, 240 s.

4. Refah Gerçeği, Şevket Ka
zan, 342 s.

5. Bir Yanımız Yanardağ, Ah
met Mercan, Anka, 215 s.

6. Ercümend Özkan Yazıları, 
Anlam, 562 s.

7. Aşıklar Kitabı, ibnü’l-Kay- 
yim el-Cevziyye, Şule Y.

8. İslam Düşüncesinde Kötü
lük Problemi, Metin Özde- 
mir, Furkan Kit. 335 s.

9. İslam Düşüncesinin Tarih
sel Gelişimi, Prof. Dr. M. 
Said Yazıcıoğlu, Akçağ, 
376 s.

10. Yansımalar, Muhammed 
İkbal, Kaknüs, 103 s.

11. Kur’an’da Psikolojik İkna, 
Yrd. Doç. Dr. Hayati Ay
dın, Timaş, 184 s.

12. Kur’an’ı Anlama Metodo
lojisi, Doç. Dr. Mehmet 
Soysaldı, Fecr, 333 s.

13. Avrupa Çıkmazı, Türkiye- 
AB İlişkileri, Erol Manisa- 
lı, Otopsi, 192 s.

14. Romantik Yalan ve Ro- 
mansal Hakikat/Edebi ya
pıda Ben ve Öteki, René 
Girard, Metis, 254 s.

15. Devletin Yetkileri, Talip 
Türcan, Ankara Okulu, 
271 s.

16. İslam Siyaset Geleneğinde 
Amr b. el-As, Adem Apak, 
Ankara Okulu, 303 s.

17. Devlet Geleneği Açısından 
Hişam b. Abdii’l-Melik, İs
mail Hakkı Atçeken, An
kara Okulu, 295 s.

18. Ahlakî Kavramlarda An
lam Arayışı, Tuncer Nam
lı, Fecr, 312 s.
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Terbiye

N efsin dizginini haram

dan çekenler, mert

likte Rütem’i Sam’i 

geçmişlerdir.

Ağır gürz ile düşmanın beynini 

ezecek yerde kendini çocuk gi

bi değnek ile terbiye et.

Sen kendin ile başa çıkama

yınca, senin gibi düşmana kim

se ehemmiyet vermez.

Vücudun iyi, kötü ile dolu bir 

şehirdir. Sen o şehrin sultanı

sın, akıl da onun alim veziridir.

Bu şehirde serkeş alçaklar var

dır ki, onlar kibir, sevda, hırs

tır.

Rıza, takva bu şehrin iyi adlı 

hür insanlarıdır; heva, heves 

yol kesici, yankesicidirler.

Sultan kötülere ihanet ederse, 

akıllı insanlar da rahat, huzur 

kalır mı?

Şehvet, kibir, hırs haset da

mardaki kana; cesetteki cana

benzerler. ,

Eğer bu düşmanlar kuvvet bu-
^  h H H H H İkırlarsa, senin hükmünden, re

yinden baş çevirirler.

Aklın pençesini kuvvetli gö

rünce, heva-heves inadı bira- 

kır, emre râm olurlar.

Düşmana riyaset etmeyen ha

kimin, düşman eliyle riyaset-S

ten düşeceği şüphesizdir.

(Bostan ve Gülistan)

92 Ümran-mayıs-2001

Nizam-ı Cedît 
Sefahati

N Nizam-ı Cedid ricali 
nasıl insanlardı? Ni- 
zam-ı Cedîd nasıl bir 

olaydı? Bu soruları cevaplama
ya yardımcı olacak kısa bir 
anekdot:

“Çoğunun istikamet ve ba
siretleri ile kiyaset ve ahlaki 
kemallerini tasdik, çok müş
kül görünmektedir. Bu rical, 
maalesef, büyük ıslahatçılarda 
bulunması icab eden nefse ha
kimiyet, şaşmaz bir azim, şahsi 
menfaatleri azami derecede is
tihkar, icra ettiği işlerin sami
miyetini ve bunun lüzumunu 
halka inandırma kabiliyeti gi
bi vasıflardan tamamen uzak
tırlar. Bunlar halkımızın milli 
hususiyetlerine, manevi tema
yüllerine, asırlardan beri yer
leşmiş mukaddes an’ananeleri- 
ne pek garib bir lakaydlıkla

sırt çevirmişler; bu hallerini 
aleniyete dökmekten dahi çe
kinmemişlerdir. Bunlar milli 
an’anelerimiz bakımından da 
pek tutarsız davranmışlar, yeni 
teşkilat için lüzumlu vergileri 
ödeyerek mutazarrır olan aha
linin karşısında, gayet müsrif 
bir hayata dalmışlardır. Bab-ı 
A li’ye ait işleri gündüzleri ev
lerinde görmüşler, geceleri ise 
ıyş-u işret ve çeng-i çığan 
meclislerinde bed-mest olmuş
lardır...

“Sultan’ ın müşavirleri bu
nunla da kalmamışlar, mağşuş 
akçeler ile hayat yükü artan, 
fazla vergilerle bunalan ve 20 
bin kiseden 60 bin kiseye çı
kan İrad-ı Cedid hâzinesine 
varidat teminiyle mükellef 
olan ahalinin müzayakasıyle 
nisbet kabul etmeyecek bir se- 
fahata dalmışlar; muhteşem 
yalılar, müzeyyen konaklar in
şa ettirmişler; buralarda meh
tap alemleri, saz ve ahenk sa- 
faları icra etmeye başlamışlar

dır. Bu alemlerde 
devlet sırları işret 
esnasında faş olun
makta, bu husus ise 
ecnebi gazetelerde 
dahi neşredilmek
teydi. Cevdet Pa- 
şa’nın ifadesine gö
re “Hatta bir defa 
Topkapı Saray-ı 
Hümayun’unda ga
yet mahremane bir 
meclis-i hasü’l-has 
olmuştu ki, kayma
kam paşa bile dahil 
değil idi; arası çok 
geçmeden meclisin 
suret-i müzakere ve 
kararı aynıyle Pa
ris’te matbu bir 
Fransız gazetesin
de” çıkmıştı.”

(Z.Nur Aksun, 
Osmanlı Tarihi, 

111/85)



H arun Reşid 
ve Süfyan-ı 

Sevri

B irgün, Halife Harun Re
şidin temsilcisi, Küfe 
camiinde arkadaşlarıyla 

birlikte ders yapmakta olan 
Süfyan’ı bulup, halifenin mek
tubunu teslim etti. Süfyan, ha
lifenin mektubunu görünce tit
redi ve bir yılandan uzaklaşır 
gibi mektuptan uzaklaştı. Son
ra elini cübbesinin kollarına 
sokarak mektubu aldı, çevirip 
baktı. Arkadaşlarından birine 
uzattı: “Alınız, biriniz şunu 
okusun; çünkü bir zalimin eliy
le yazılmış mektuba elim do
kunmasın” dedi. Arkadaşların-

H izm etkar ve 
Efendi

B irgün Hz. Ali, azadlı 
kölesi Kamber’le 
birlikte pazara gidip 

keten kumaştan iki gömlek 
aldı. Gömleklerden birini 
iki, birini üç dirheme al
mıştı. Uç dirheme aldığını 
Kamber’e verdi ve ötekisi
ni giydi.

Kamber: “Bu daha iyi, 
bunu siz giyseydiniz” dedi.

Hz. Ali ona: “Sen genç
sin” dedi. “Sende hayat he
yecanı var. Bu nedenle 
kendimi sana tercih etme
ye arlanırım.

Çünkü bizzat Hz. Pey
gamberden:

“Hizmetkarlarınızın yiye
ceği ve giyeceği sakın sizden 
farklı olmasın” dediğini 
duydum.”

dan biri mektubu açıp okuduk
tan sonra Süfyan: “Kağıdın ar
kasına söyleyeceğim sözleri ya
zınız” dedi. Arkadaşları: “T e
miz bir kağıda yazsak daha iyi 
olmaz mı?” diye itiraz ettilerse 
de Süfyan kabul etmedi:

“Hayır! Zalime, mektubu
nun arkasına yazınız. Mektu
bun kağıdını helalden kazan- 
dıysa ne ala. Haramdan kazan- 
dıysa cezasını çekecektir. Bir 
zalimin kağıt parçası bile yanı
mızda kalmasın.”

Sonra şu mektubu yazdırdı: 
“Allah’ın günahkar kulu 

Süfyân-ı Sevri’den, imanın 
zevkinden mahrum, geçici 
emellerin verdiği gurur ile başı 
dönmüş Harun Reşid’e:

“Seninle her türlü alakayı 
kestiğimi, dostluğu terkettiğimi 
beyan etmek için bu mektubu 
yazdırıyorum. Çiinki sen, mek
tubunda müslümanlarm hâzi
nesine tecavüz ederek onların 
mallarını haksız yere dağıttığı
nı açıkça söylüyorsun. Sanki bu 
tecavüzün yetmiyormuş gibi, 
yazdığın mektubunla beni de 
kötü işine şahit tutuyorsun. Bi
naenaleyh, ben ve benimle be
raber mektubunu dinleyen ar
kadaşlarım, yarın ilahi huzurda 
senin hakkında şehadet edece
ğiz. Ey Harun, Müslümanların 
rızası olmaksızın onların hâzi
nelerine nasıl tecavüz ettin?.. 
Acaba senin bu tecavüzüne 
memnun olan bulundu mu?!.. 
Senin bu hareketinden, müca- 
hidler, gaziler, alimler, yetim
ler, bütün iyi insanlar ve halk, 
memnun mudurlar?”

Bu mektubu okuduğu za
man Harun Reşid’in gözleri ya
şarmış ve ölünceye kadar her 
namazı müteakib bu mektubu 
okumaya devam etmiştir.

(Ebıı’l-Kelam Azâd,
Ölümsüz Müdafaa)

İlaç

B irgün âbid bir genç ile 

Basra çarşılarında bera

ber gezerken aniden bir 

tabibe rastladık. Bir kürsüye 

oturmuştu. Yanında erkek, ka

dın, çocuk, birçok kişi vardı. 

Her biri elinde su dolu bir kap 

tutuyor, hastalığına deva ola

cak bir ilaç soruyordu:

Yanımdaki genç öne çıka

rak:

- Ey Tabib! dedi. Yanınızda 

günahları yıkayıcı, kalp hasta

lıklarına şifa verici bir ilaç bu

lunur mu?

Tabib “evet” deyince genç:

- Getir görelim! dedi. T a

bib:

- Benden on şey al: Fakirlik 

ağacının köklerini, tevazu ağa

cının kökleriyle birlikte al, içi

ne tevbe eriği kat. Rıza havanı

na koy, kanaat tokmağı ile 

döv. Takva tenceresine koy. 

Üzerine haya suyunu dök. Mu

habbet ateşi ile kaynat, şükür 

kadehine dök. Reca (umut) 

yelpazesiyle soğut ve hamd ka

şığı ile iç.

Söylediklerimi yaparsan, 

dünya ve ahiretin musibet ve 

hastalıklarına karşı korunur

sun.

Hasan-ı Basri
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YENİDEN İNŞA ÇABASI İÇİN: 
ELEŞTİRMEK AMA ÖZNE OLARAK

YUSUF KAPLAN

Sevgili Kardeşim,
Makalene göz gezdirdikten sonra 

hemen cevap yazma sorumluluğu 
hissettim. Herşeyden önce, “yeni / 
yerli bir sosyoloji” arayışı içinde ol
man çok ciddi bir kaygı. Bu kaygın 
beni heyecanlandırdı ve gönendirdi. 
Bu kaygını önemsiyor ve seni kutlu- 
yorum.

Yalnız bir problem var. Arızi de
ğil, esasa müteallik esaslı bir prob
lem bu: Artık (Batı’da bile) sosyolo
ji diye bir şey “kalmadı”. Sosyoloji, 
Batı Avrupa’da 16. yüzyılda pozitif / 
doğal bilimler ekseninde hayata ge
çirilen "bilimsel devrim”; 17. yüzyılda 
"akıl çağı”; 18. yüzyılda "aydınlanma 
çağı” ve handiyse yüzyıl arayla yaşa
nan (ilki, mahina’ya; İkincisi de 
elektronik’e dayalı olarak gerçekleşti
rilen) iki büyük “sanayi devrimi” gibi 
köklü teorik ve pratik dönüşümler 
sonrasında “ej;ya”nın, fiziksel gerçek- 
lik’in, dünyevi olan’ın merkeze alın
ması, özneleştirilmesi ve dolayısıyla 
insanın nesneleştirilmesi ve kutsal’ın 
marjinalleştirilmesi, bastırılması ve 
son kertede hayattan kovulmasıyla, 
kısacası gerçekliğin, varlığın; insanın, 
hayatın ve zihnin parçalanması, bölme
lere ayrılmasıyla birlikte şekillenme
ye, oluşmaya ve köksalmaya başla
yan sekülerleşme sürecinde karşılaşı
lan sorunları anlamlandırmak ve aş
mak için geliştirilmiş seküler bir 
“icat”tı ve “bitti”.

O yüzden “yapılacak şey”in adını 
çok iyi koymak gerekiyor, diye düşü
nüyorum. Örneğin, “sosyal teori” çok 
daha anlamlı ve çok daha “işlevsel / 
işleyebilecek” bir adlandırma veya 
“alan” gibi geliyor bana. Elbette ki, 
“sosyal teori” de, müslümanların so

runsallarını tam olarak anlamlandır
malarına imkan tanıyacak, kapı ara
layacak bir “alan” olmaktan çok 
uzak.

Şu an “miislümanlar”, yaşadıkla
rı sorunları, sorunsalları anlamlandı
racak bir “bilim”, bir "düşünsel faali
yet alanı ve yöntemi” icat edebilecek 
yeterli entellektüel donanıma ve zihin
sel berraklığa ulaşabilmiş değiller. Bu
nun en temel nedeni, kendilerine öz
gü çağdaş bir Islami dünya tasavvuru 
geliştirmeyi henüz başaramamış ol
maları. Biraz daha zamana ihtiyacı
mız var. Ama bu işi er ya da geç ba
şaracağız. Eğer bu işi “biz” başara
mazsak, kimse başaramaz. Çünkü 
kollektif hafızası, kültürel coğrafyası 
müslümanlık tarafından tanımlan
mış, şekillendirilmiş ve yoğurulmuş 
bir ülkede îslami duyarlığı, müslü- 
manlığın referans çerçevesini eksene 
/ merkeze almadan veya atlayarak 
yola çıkan insanlar, daha baştan 
“oyun”a (en azından bir sıfır) “mağ
lup” olarak başlamış oluyorlar ve 
yolda (dona) kalıyorlar. Bu insanlar, 
böyle yapmakla, “oyun’a, “kendi sa
haları” nda deplasmanda oynuyormuş 
gibi oynamayı kabullenerek başla
dıklarının farkında bile değiller! Her 
ne suretle olursa olsun, “mağlup” sa
yılır böylesi bir oyunda "galip” olan! 
Bu coğrafyada, bu coğrafyanın dina
mikleri ve imkanları esas alınarak 
yola çıkıldığı zaman ancak ortaya 
karşılığı olan ve özgün şeyler koya
bilmek mümkün olabilir. Öbür tür
lüsü, karşılığı olamayacağı için geri 
tepecek, dolayısıyla her bakımdan 
yanılgılar ve yanılsamalar üretecek 
(Batı’da üretilen şeyi burada ikinci 
kez yeniden üretmeye kalkıştığı

için) “boşuna bir çaba” olarak kala- 
kalacaktır.

Ben, şahsen neler yapılabileceği
ni kestirebildiğimi ve yapılabilecek 
şeyleri nasıl yapabileceğimize ilişkin 
metodolojinin nasıl ve ne türden bir 
metodoloji olabileceğini hissedebildi
ğimi zannediyorum. Pratiğin teorisi 
olarak adlandırdığım bir şey var. 
Oradan şimdilik kaçınılmaz olarak 
“primitif düzeyde” de olsa bir şeyler 
çıkarılabileceğini sanıyorum. Bu
nun, teorik bir çerçeveye oturtula
rak açımlanması işiyle şu an bizzat 
kendim uğraşıyorum. (Ayrıca yeri 
gelmişken üç aylık bir dergi hazırlığı 
içinde olduğumuzu da haber vermiş 
olayım.) Önümüzdeki aylarda bu ko
nuda bir şeyler yapmaya çalışacağım.

Bu konuyla ilintili olarak yayıne
vine, Eleştiri ve Okuma Yöntemleri 
başlıklı, mevcut 15 eleştiri, okuma, 
anlama, anlamlandırma yöntemini 
inceleyen ve özetleyen bir kitap ha
zırlıyorum. Bu kitabı üniversitede 
textbook /ders kitabı olarak okuta
cağım. Başka akademisyen arkadaş
ların işine de yarayacağını sanıyo
rum bu metnin. Bu çalışmadan son
ra, bizim dinamiklerimizden, anlam 
haritalarımızdan yola çıkarak nasıl 
bize özgü yeni, çağdaş anlama, oku
ma, eleştiri, yorumlama ve anlam
landırma yöntemleri geliştirebilece
ğimize ilişkin bir kitap hazırlayaca
ğım.

Değerli Dostum,
Aslında yüzyüze konuşuyor ola- 

bilsek daha iyi, daha anlamlı bir 
“yer”lere götürebiliriz bu “konuş- 
ma”yı.

Yazında ilkin baktığım şey, kay
nakların oldu. Kaynakların, büyük 
ölçüde “birinci sınıf’ kaynaklar de
ğil. Örneğin X yazarın literatürü, öz
günlüğü, "aura” olarak nitelendirile
bilecek bir yaratıcılığı, dinamizmi, 
bütünselliği olan bir literatür değil: 
X yazar, çok kötü “kes-yapıştır” işle
mi yapan, her şeyi birbirine karıştı
ran biri: En azından kendine özgü,
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özgünlüğü olan bir lügatçe geliştiren 
bir yazar değil.

Sana şuracıkta hemen aklıma ge- 
liveren bir-iki isim önereyim. Birin
cisi B. Sayyid: Poststructuralist ve 
postkolonyal teori’yi iyi hazmetmiş ve 
bu iki “teorik yer”in lügatçesinin im
kanlarını ve zaaflarını iyi bilen ve 
dahası, oradan geçerek nereye gidebi
leceğinin farkında olan biri B. Sa;y- 
yid. Vadi’nin yayımladığı “Funda
mentalizm Korkusu” başlıklı metnini 
okumadıysan hemen bul oku. Bula
mazsan, bana bildir hemen göndere
yim.

İkincisi, Shayegan: Keskin bir 
eleştirmen. Zihin açıcı. Sinirleri ge
riyor ama insanı fena halde bir şeyler 
yapmaya zorluyor. Bu açıdan önemli 
biri.

Türkçe’de yayımlanmış, başka 
açılardan önemli bir metin var: Ay
rıntı'dan çıkan “Tahayyül Gücünü 
Yeniden Düşünmek” başlıklı metin, 
müthiş bir metin.

Ayrıca Türkçe’ye çevrilmemiş 
iki önemli “sosyolog” var: Nisbet ve 
Shills. Nisbet1 in metnini “Sosyolojik 
Düşünce Geleneği” başlığıyla Açılım 
Kitap’dan yayıma hazırlıyoruz. “Sos
yal bilim”in “unit-idea”larını (birim- 
fikirler’ini) çok özgün bir şekilde be
lirliyor orada. Bu metnin frenkçesini 
gördün mü? Görmediysen bekle; üç- 
dört ay içinde yayımlayacağız.

Shills' in metinleri de yine önem
li. “Merkez-çevre ilişkileri Imvramsal- 
laştırması” ona ait, biliyorsun. Ancak 
Şerif Mardip. Hoca, bu kavramsallaş- 
tırmayı Türk modernleşmesine uyar
larken, “hadım etmiş” Shills'in teorik 
çerçevesini. Örneğin, Shills, “mer
kez” i, “devlet”le değil, toplumun kültü
rü, maneviyatı ve değerleriyle, yani kı
sacası toplum’la özdeşleştiriyor. Oysa 
Mardin Hoca, toplum’u, “çevre”ye 
hapsetmiş; “devlet”i de “merkez”e yer
leştirmiş. Olacak iş değil, doğrusu! 
Bu iki “baba” “sosyal teorisyen”, mu
hafazakar olmaları ve hakim sosyal 
teorinin dominant olarak “yeni sol” 
hegemonyasında olması nedeniyle

harcandı şimdiye kadar. Ama biz, bu 
cins adamları “hatırla(t)ma” sorum
luluğumuzu yerine getireceğiz.

Derginin temmuz sayısında Bate- 
son'm “Kutsalın Epistemolojisi” baş
lıklı makalesini çevireceğim. Aslın
da Bateson'm metni, aynı başlıklı bir 
kitabına ait. Bu kitabı da, Açılım Ki
tap’ tan yayıma hazırlıyoruz. Sana bu 
makaleyi birazdan ayrıca gönderece
ğim.

Bu makaleye ve sözünü ettiğim 
diğer metinlere baktıktan sonra 
metnini yeniden gözden geçirip yaz
manı öneririm.

Değerli Kardeşim,
Makalene ilişkin önemli bir öne

rim olacak: Hakim -batılı- söylemi 
eleştirirken, aynı zamanda bizim 
müslümanlar olarak ne tür yeni “çıkış 
yolları” önerebileceğimiz konusu 
üzerinde kafa yor, derim. “Mevcut 
durum”u anlamlandırmaya, dolayı
sıyla kıyasıya eleştiriye tabi tutmaya 
evet; ama her şey bundan ibaret de
ğil ve olmamalı da. Biz -eğer varsa 
öyle bir sorunumuz- “mevcut du
rum” un ötesinde neler söylüyoruz? Bu
rası önemli ama bu konuda esaslı 
problemlerimiz, bir paradigma soru
numuz var.

Oysa ben, bizim “mevcut du- 
rum’un veya “hakim söylem/ler/i”n 
ötesinde, onları özne olarak konum- 
landırmaksızın, onlara karşı değil, on
lara rağmen ancak dişe dokunur bir 
şeyler söyleyebilmemizin mümkün 
olabileceğini düşünüyorum. Bizim 
bugüne dek yapabildiğimiz tek şey, 
onlara karşı bir şeyler söylemekten 
ibaret oldu. Böyle yapmakla “kolon
yal söylem”in tuzağına düşmüş oluyo
ruz ama bunun farkında bile değiliz: 
Mevcut Batılı söylemi, psikanalist 
Lacan’m deyişiyle ya saldırganlığımı
zın ya-da arzumuzun nesnesi yaparak 
Özne (merkez, tanımlayan, belirle
yen) konumuna yerleştiriyoruz. Ve 
dolayısıyla eleştirdiğimiz şeyi dolaylı 
olarak yeniden üretmiş ve meşrulaş
tırmış oluyoruz! Kendimizi de, geliş

tirmeye çalıştığımız söylemi de eleş
tirdiğimiz şeye göre konumlandırmış 
oluyor ve böylelikle hem kendimizi, 
hem de onca kafa yorarak geliştirdi
ğimiz söylemimizi Nesne (çevre, ta
nımlanan, belirlenen) konumuna 
indirgemiş oluyoruz. Sözün özü, Re
aksiyon bizi bir yere götürmüyor. Bir 
an önce Aksiyona soyunmamız lazım 
şart!

Burası çok önemli. Ama bu ülke
deki aydınlar bu yakıcı sorunun, bu 
tüketici kısır döngünün, bu her şeyi 
hadım edici tuzağın henüz ayırdına 
varabilmiş değiller. Oysa bu, gayya 
kuyusu’na düşmekten farksız bir şey. 
O halde yapmamız gereken şey, ne 
yapıp edip, bu gayya kuyusuna düş
me tuzağına yakalanmamak olmalı: 
“Mevcut söylem”e rağmen bir şeyler 
söyleyebilme, kendimizi, dolayısıyla 
kendi söylemimizi “özne” konumuna 
yerleştirebilme başarısını gösterdiği
miz andan itibaren özgün ve özgür 
(sahih ve sahici) şeyler söyleyebile
ceğiz.

İşte bu farkındalık hali’nden son
radır ki, müslümanlığın, önümüze 
inanılmaz imkanlar sunabilecek bir 
potansiyele sahip olduğunu görece
ğiz: Ve işte o andan itibaren pratiğin 
teorisi’ni yaparak, her şeyi, karşılığı 
olabilecek bir şeyler söyleyecek şe
kilde yeniden okuyabilme, yepyeni 
anlam haritaları ve anlamlandırma 
pratikleri icat edebilme imkanına 
kavuşmuş olacağız.

Dostum,
Internet1 le aranız nasıl? Size da

ha sonra birkaç önemli site adresi 
göndereceğim.

Bir not olarak aktarayım: Ben, 
interneti “adam gibi”, imaginatif şe
killerde kullanamayan öğrenci arka
daşları geçirmiyorum. Tabi, bu 
anekdotumun sizinle bir ilgisi elbet
te ki yok. Bir not olsun diye aktar
dım yalnızca.

Benden şimdilik bu kadar...
İçten selamlar,
Çalışmalarında başarılar. ■
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ÜMRAN / EK

TANZİMAT FERMANI, ISLAHAT FERMANI 
ULUSAL PROGRAM

E kon om ik  kriz vartasını 
atlatayım derken siyasal krizin 

eşiğine gelen Türkiye’n in  bir siyasal- 
ekonomik yapılanmaya doğru “sürüklen-diği” 

apaçık ortada. Kaçınılmaz gözüken yeni 
yapılanmanın “Türkiye’ye rağmen” 

gerçekleşmekte olan bir süreç olduğu 
giderek daha iyi anlaşılıyor.

So n  iki yüzyıllık tarih diliminde 

gerçekleştirdiğimiz Tanzimat, İslahat, 
Meşrutiyet hareketlerinin hep “kriz dönem- 

leri”ne tesadüf (!) ettikleri, genellikle içişler
imize müdahil Avrupa devletlerini “etk- 

ilem e”ye dönük birer “jes t” mahiyeti 

taşıdıkları, salt bu toplumun iç dinamik
lerinden kaynaklanan değişim teşebbüsleri 

olmadıkları, tarih bilgisine sahip 
herkesin malumudur.

Buna Cum huriyet döneminde 

gerçekleşen kimi değişimleri de; örneğin çok 
partili “demokratik” rejime, II. Dünya 

Savaşı sonrasında oluşan yeni dünya den
gesinin dayatmasıyla geçebildiğimizi de

eklemeliyiz.
Uzun süredir hazırlıkları 

sürdürülen ve geçtiğimiz Mart ayında 
açıklanan Ulusal

Program ise, sözkonusu 

değişim sürecinin son halkasını teşkil ediyor. 

Öyle görünüyor ki, -yazarımız Muharrem 

B alc ı ’nın deyimiyle- Türkiye bir “II. 

Tanzimat D önem i”ne giriyor.

Sayın Mustafa Erdoğan’ın 

altını çizdiği üzere, “T ü rk  milletinin 

değil, bürokratik C um huriyet’in” iradesini 

yansıtan Ulusal Program’ın öncekiler 

gibi bir “geçiştirme” düzeyinde kalıp 

kalmayacağını önümüzdeki günlerde 

hep birlikte göreceğiz.

Ü m ran ’ın bu sayısında, 

yazarlarımızın gerek A B-Tü rkiye  

ilişkileri bağlamında gerekse kriz ve yeni 

siyasal oluşum arayışları bağlamında çeşitli 

boyutlarıyla tartıştıkları bu üç belge, 

iki yüzyıllık “batılılaşma” sürecinin, 

kendini tekrardan ibaret 

olduğunu vurguluyor.

Bugünkü gelişmeleri daha 

geniş bir tarihsel süreç içerisinde 

değerlendirebilmenize imkan sağlamak 

amacıyla, Tanzimat ve Islahat fermanlarının 

tam metinleri ile Ulusal Program’dan 

alıntıları istifadelerinize sunuyoruz.



I. TANZİMAT FERMANI (1839)

Herkese malum olduğu üzere, Devlet-i Aliy- 
ye’mizin kuruluşundan beri, yüce Kur’- 
an’m hükümlerine ve şer’i kanunlara ke- 

maliyle uyıılduğundan, ulu saltanatımızın kuvvet 
ve kudreti ve bütün halkının refah ve gelişmişliği 
istenilen dereceye ulaşmışken, yüz elli sene vardır 
ki, art arda gelen sıkıntılar ve çok çeşitli sebeplere 
dayalı olarak, ne Şer’i şerife ve ne yararlı kanunla- 
ra bağlı kalınmadığı ve uygun hareket edilmediği 
için, evvelki kuvvet ve gelişmişlik bilakis zayıflık 
ve fakirliğe dönüşmüştür. Halbuki şer’i kanunlar 
altında idare olunmayan memleketlerin payidar 
(sağlam, sürekli) olamayacağı açıktır. Tahta çıktı
ğımız kutlu günden beri, hükümdarlığımızın hayır
lı eserleri ile ilgili fikirlerimiz, sadece memleket ve 
çevresinin imarı ve halkın ve fakirlerin refahının 
artırılmasında yararlı işlerle sınırlı ve Devlet-i 
Aliyye’mizin memleketlerinin coğrafi mevkiine ve 
halkın kabiliyet ve yeteneklerine göre lazım olan 
sebeplere girişildiğinde, beş on sene içinde A l
lah'ın yardımı ile arzu edilen noktaya ulaşılacağı 
açıktır. A llah’ın yardım ve inayetine güvenerek ve 
Cenab-ı Peygamberin ruhaniyetinin yardımını 
aracı kılıp ve ona bağlanarak, bundan böyle Dev
let-i Aliyye ve Osmanlı ülkesinin iyi idaresinde 
bazı yeni kanunlar konulması gerekli ve önemli 
görülmüştür. İşbu gerekli kanunların esas madde
leri, can emniyeti ve ırz ve namus ve malın korun
ması ve vergi tayini ve askerlerin nasıl çağrılacağı 
ve askerliğin süresi hükümlerinden ibarettir. Şöyle 
ki, dünyada candan ve ırz ve namustan daha kıy
metli bir şey olmadığından, bir adam onları tehli
kede gördükçe, yaratılışında ve fıtratının özellikle
rinde hayinliğe eğilimli olmasa bile, can ve namu
sunun korunması için elbette bazı yollara teşebbüs 
edeceği açıktır. Bu hareketin devlet ve memlekete ' 
zarar verdiği açık olduğu gibi, bilakis bu hareket 
sahibinin, can ve namusundan emin olduğunda 
doğruluk ve sadakatten ayrılmayacağı ve işi ve gü

cü hemen devlet ve milletine iyi hizmet etmek 
olacağı dahi açık ve bellidir. Mal emniyeti hükmü
nün eksikliği halinde ise, herkes ne devlet ve ne de 
milletine ısınmayıp, ne de mülkün imarına bak
mayıp endişe ve ıstıraptan kurtulamaz. Bir diğer 
halde, yani mallarının ve mülklerinin tam bir em
niyeti olduğunda, kendi işi ile geçim dairesini ge
nişletmekle uğraşıp, kendisinde günden güne dev
let ve millet gayreti ve vatan sevgisi artıp, ona gö
re güzel hareketle çalışacağı şüpheden azadedir. Ve 
vergi tayini maddesi de bu aynı şekildedir. Çünkü, 
bir devlet memleketlerini korumak için elbette as
ker ve görevliye, vesair gerekli masraflara ihtiyacı 
vardır. Bu ise parayla yönetileceğine ve para dahi 
halkının vergisiyle oluşacağına göre, bir güzel yo
luna bakılmak önemli hale gelmiştir. Gerçi daha 
öncelerde gelir olarak görülmüş olan tekel sıkıntı
sından elhamdülillah, Osmanlı memleketleri aha
lisi bundan evvelce kurtulmuş ise de, tahrib edici 
aletlerden olup, hiçbir zaman yararlı ürünleri gö
rülmeyen “iltizamlar zararlı usulü” bugün yürürlük
tedir. Bu ise bir memleketin siyasi sınırlarını ve 
mali işlerini bir adamın eline ve belki kahredici yı
kıcı pençesine teslim etmek anlamına geldiğin
den, o dahi eğer iyice bir adam değil ise hemen 
kendi çıkarına bakar, hareket ve tavırlarının çoğu 
haksızlık ve zulümden ibaret olur. Bundan sonra 
memleket ahalisinden her ferdin mülklerine ve 
gücüne göre bir uygun vergi tayin olunarak kimse
den fazla bir şey alınamaması ve Devlet-i Aliyye’- 
mizin deniz ve karada askeri masrafları ve sairesi 
dahi olumlu kanunlar ile sınırlanmış ve belirlen
miş olup, ona göre icra olunması gereklidir. Asker 
maddesi dahi, yazıldığı üzere önemli maddelerden
dir. Gerçi vatan muhafazası için asker vermek aha
linin görevlerinden ise de, şimdiye kadar cari oldu
ğu gibi, bir memleketin mevcut nüfusuna bakılma- 
yarak, kiminden tahammül derecesinden fazla ve 
kiminden noksan asker istenilmesi, hem dıizensiz-
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ligi ve hem tarım ve ticaretin faydalı işlerinin bo- 
zulmasmı doğuran sebeplerden olduğu gibi, asker- 
liğe gelenlerin ömürlerinin sonuna kadar kalmala
rı dahi, usanma ve nesil yetiştirmenin üremenin 
kesilmesini gerektirmekte olmasıyla, her memle
ketten lüzumu takdirinde talep olunacak askerler 
için bazı güzel usuller ve dört veyahut beş sene 
müddeti içinde dahi bir değişme yolu oluşturulma
sı ve konulması halin gereğindendir.

Velhasıl, bu nizami kanunlar hasıl olmadıkça, 
kuvvet elde edilmesi ve gelişmişlik ve asayiş ve ra
hatlık mümkün olmayıp, hepsinin esası dahi açık
lanmış maddelerden ibarettir. Bundan sonra suçlu
ların davaları şeı’i kanunlar gereğince alenen ince
lenip hüküm verilmedikçe, hiç kimse hakkında 
gizli ve açık idam ve zehirleme muamelesi caiz de
ğildir ve hiç kimse tarafından diğerinin ırz ve na
musuna tasallut vuku bulamaz ve herkes mal ve 
mülklerine tam bir serbestlikle malik ve tasarrufa 
ehildir, ona kimse müdahale edemez. Firarda biri
nin açığa çıkmamış suçu ve kabahati olduğunda 
onun mirasçıları, o suç ve kabahatten uzak olup 
sııçlanamayacaklardır. Onun malı müsadere edile
mez, mirasçıları mirastan mahrum edilmezler. Yü
ce saltanatımız halkından olan Müslüman ahali ve 
diğer milletlere, bu müsaedelere istisnasız mazhar 
olmak üzere can ve ırz ve namus ve mal maddele
rinden şer’i hüküm gereğince bütün Osmanlı 
memleketleri ahalisine tarafımdan tam bir emni
yet verilmiştir. Diğer hususlara dahi oy birliği ile 
karar vermekle görevli olan Meclis-i Ahkam -1 Ad
liye (kanun ve nizamname çıkarmak için oluştu
rulmuş meclis) üyeleri dahi gerektiği kadar artırıla
rak ve vekiller (bakanlar) ve üst dereceli devlet 
adamları dahi belli günlerde orada toplanarak ve 
tamamı fikir ve görüşlerini hiç çekinmeden ser
bestçe söyleyerek, işbu can ve mal emniyeti ve ver
gi tayini konularına dair gerekli kanunları yapa

caklardır. Askeri düzenlemeler (tanzimat-ı aske- 
riyye; tanzimat kelimesi sadece burada geçmekte
dir.) konusu dahi Bab-ı Seraskeri (Genel Kurmay 
Başkanlığı) şurasında görüşülüp, her bir kanun ka
rarlaştırılmış oldukça hatt-ı hümayunumuz ile tas
dik ve teşvik olunmak için tarafımıza arz olunsun. 
İşbu şer’i kanunlar sadece, din ve devlet ve mülk 
ve milleti ihya için konulacak olduğundan tarafı
mızdan, hilafına hareket edilmeyeceğine söz veri
lip, Hırka-i Şerife odasında bütün ulema ve vekil
ler hazır oldukları halde, yemin dahi olunarak ule
ma ve vekiller dahi yemin ettirilip, ulema ve vezir
lerden kim olursa olsun, şer’i kanunlara muhalif 
hareket edenlerin kesinleşmiş kabahatlerine göre 
layık oldukları cezalandırmaya hiç rütbeye ve hatır 
ve gönüle bakılmayarak icrası için, ceza kanunna
mesi dahi tanzim ettirilsin. Bütün memurların 
şimdiki halde, yeterli maaş alamayanlar var ise, 
onlar dalı i düzenleneceğinden, şer’en yasak olup 
mülkün bozulmasının büyük sebeplerden olan rüş
vet kötülüğünün bundan sonra ortadan kaldırıl
masının dahi bir güçlü kanun ile sağlanmasına ba
kılsın.

Ve bu açık durum eski usulü tamamen değişti
rip yenilemek demek olacağından, işbu irade-i şa
hanemiz Dersaadet (Başkent, İstanbul) ve bütün 
Osmanlı memleketlerimiz ahalisine duyurulacağı 
gibi, dost devletlere dahi bu usulün inşaallahu Ta- 
ala sonsuza kadar var olacağına şah id olmak üzere 
İstanbul’da bulunan bütün sefirliklere dahi resmen 
bildirilsin.

Hemen Rabbimiz Taala Hazretleri cümlemizi 
muvaffak buyursun ve bu tesis edilen kanunların 
aksine hareket edenler, Allahu Taala Hazretleri
nin lanetine mazhar olsunlar ve ilelebed felah bul
masınlar, Amin.

3 Kasım 1839
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II. ISLAHAT FERMANI (1856)

Bilinsin ki, benim elimde A llah’ın emaneti 
olan Osmanlı halkının, her yönüyle, mutlu- 
luk oluşturan bütünlükleri padişahlığımın 

hayırlar saçan fikirlerinin en önemlisi olarak, tah
ta çıktığım günden beri, bu konuda açığa çıkan pa
dişahlığımın özel çabasının, hamd olsun, pek çok 
faydalı ürünleri görülmüştür. İlke ve milletimizin 
imarı ve serveti günden güne artmakta ise de, Dev
let-i Aliyye’mizin şanına uygun ve medenileşmiş 
milletler arasında hakkıyla haiz olduğu mühim ve 
yüce mevkie layık olan halinin tam bir olgunluğa 
ulaşması için şimdiye kadar kurmaya muvaffak ol
duğum hayırlı yeni düzenin yeni baştan sağlamlaş
tırılması ve genişletilmesi, padişahlığımın adaletle 
birlikte isteği olduğu halde; bütün halkımızın ha
miyetlerinin güzel işleri ve miittefiğimiz olan ta
nınmış devletlerin himmetleri ve hayırlı yardımla
rı eseri olmak üzere Devletimizin bu defa, A llah’ın 
yardımı ile, dış politikada yüce hukuku bir kat da
ha sağlamlaşmıştır. Bu yönüyle yaşadığımız asır, 
Devletimiz için bir hayıra yaklaşılan zamanın son
rası (mutlu son) olacağından, iç politikada dahi, 
saltanatımızın güç ve kuvvetinin artması ve vatan
daşlarının birbirine kalpten bağlılığı ve de nezdim- 
de koruyuculuğumun ve adaletimin gereği olarak 
Osmanlı halkının her yönden mutluluklarının el
de edilmesi ve ülkemizin gelişmesini gerektirecek 
sebeplerin ve vasıtaların günden güne ilerlemesi, 
hükümdarlığımın merhametli muradı gereğidir. Bu 
muradımın gereği olarak aşağıda zikrolunan husus
ların icrası için Padişahlığımın adalet ifadesi olan 
iradesi, şerefle tecelli etmiştir.

Şöyle ki:

Gülhane’de okunan Hatt-ı hümayunum ile ve 
Tanzimat fermanı gereğince her din ve mezhepte 
bulunan Osmanlı halkı hakkında istisnasız, can ve 
mal emniyeti ve namusun korunması için Padişah
lığım tarafından vaat ve ihsan olunmuş olan temi

nat, bu kere dahi kuvvetlendirilmiş ve sağlamlaştı
rılmıştır. Bunun tam olarak hayata geçirilmesi için 
etkili tedbirler kabul olunmuş; ve Padişahlığımın 
yüce koruma kanatları altında Osmanlı ülkemizde 
bulunan Hıristiyan vesair gayri müslim halkın ce
maatlerine büyük ecdadım taraflarından tanınmış 
ve sonraki senelerde de yine bağışlanmış olan bü
tün imtiyazlar ve ruhani muafiyetler bu kerre tek
rar sağlamlaştırılmış ve sürekli kılınmıştır. Fakat 
Hıristiyan ve diğer gayri müslim halkın her bir ce
maatinin, belirli bir süre içinde imtiyazlarının ve 
var olan muafiyetlerinin görülmesine ve kontrol 
edilmesine ivedilikle başlanması ile, o konuda za
manın ve gerek kazanılmış bilgiler ve medeniyet 
eserlerinin icap ettirdiği ıslahatı iradem ve uygun 
buluşumla, Hükümetimizin nezareti altında özel 
olarak patrikhanelerde oluşturulacak meclisler 
marifetiyle müzakere ile Hükümetimize arz ve ifa
de etmeye mecbur olarak, Fatih Sultan Mehmet 
Han hazretleri ve gerek daha sonraki büyükler ta
rafından patrikler ile Hıristiyan piskoposlarına ve
rilmiş olan ruhsat ve iktidar padişahlığımın cö
mertçe niyetlerinden dolayı işbu cemaatlere temin 
olunmuş olan hal ve yeni mevki ile uygun hale ge
tirilip, patriklerin halen geçerli olan tayin usulleri 
ıslah olunduktan sonra patriklik yüce beratının 
hükümlerine uygulanarak hayat boyu tayin edil
meleri ve makama getirilmeleri usulünün tama
men ve eksiksiz icrası...

Hükümetimiz ile çeşitli cemaatlerin ruhani re
isleri arasında kararlaştırılacak bir yönteme uygun 
olarak patrik ve metropolit ve murahhasa ve pis
kopos ve hahamların tayini sırasında makama 
atanma usulünün yerine getirilmesi...

Her ne suret ve ad ile olursa olsun rahiplere ve
rilmekte olan bahşişler ve gelirler bütünüyle en
gellenerek onun yerine patriklere ve cemaat ön
derlerine belirli gelirler tahsis olunması...
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Diğer ruhbanların dahi rütbe ve makamlarının 
önemine ve bundan sonra verilecek karara göre 
kendilerine hakkaniyete uygun maaşlar tayin olu
nacaktır. Bununla birlikte Hıristiyan rahiplerinin 
menkul ve gayri menkul mallarına hiçbir zarar ve
rilmeyerek, Hıristiyan vesair gayri miislim halkın 
cemaatlerinin milletçe olan maslahatlarının idare
si her bir cemaatin ruhban ve halkı arasında seçil
miş üyelerden oluşmuş bir meclisin güzel koruma
sına havale kılınması...

Ahalisi bütünüyle bir mezhepte bulunan şehir 
ve kasaba ve köylerde ayin yapılmasına mahsus 
olan binaların ve gerek mektep ve hastahane ve 
mezarlık gibi diğer yerlerin asli özellikleri üzere ta
mir ve onarimlarına hiçbir şekilde engeller konııl- 
mayıp böyle yerlerin yeniden inşası gerektikçe pat
rik veya milletin reislerinin tasvibi halinde bunla
rın plan ve projeleri bir kere hükümetimize arz 
olunmak gerekeceğinden, ya arz olunan suretler 
kabul ile onunla ilgili olacak padişahlığımın irade
si gereği icra veya belirli bir zaman zarfında o ko
nuda olan itirazlar beyan olunması...

Bir mezhebin cemaati başkalarıyla karışık ol
mayarak bir mahalde bulunur ise, o yerde ayin ile 
ilgili işleri açık ve gizli olarak icrada hiçbir kayıtla 
bağlı olmaması...

Ahalisi çeşitli dinlerde bulunan cemaatlerden 
oluşan şehir ve kasaba ve köylerde ise her bir ce
maatin kendi kendine oturduğu ayrı mahalde yu
karıda genişçe açıklanan usule uyarak kendi kilise, 
hastahane, mektep ve mezarlıklarını tamir ve ona- 
ıımlarına muktedir olabilmesi...

Yeniden inşa olunması gereken binalara gelin
ce, bunlar için gerekli ruhsatı patrikler veyahut ce
maat metropolitleri Hükümetimizden dilekçeyle 
isteyip Devletimizce bundan hiçbir şekilde idari 
engeller olmadığı durumlarda yüce ruhsatımın uy
gun görülmesi ve bu gibi işlerde hükümet tarafın
dan yapılacak işlemlerin bütünüyle samimi olması 
ve bir mezhebe tabi olanların sayısı ne kadar olur
sa olsun, o mezhebin tam bir serbestlik ile icra 
olunmasını temin için gerekli ve sağlam tedbirle
rin alınması...

Mezhep, lisan veyahut cinsiyet bakımından 
halkımın sınıflarından bir sınıfın diğer sınıftan 
aşağı tutulmasını çağrıştıran bütün resmi yazışma

tabir ve kavramlarının sonsuza kadar ortadan kal
dırılıp silinmesi...

Halkın alt tabakaları arasında veyahut memur
larca dahi ayıp sayılacak, utanılacak veya namusa 
dokunacak her türlü tarif ve tavzifin kullanılması
nın kanunen yasaklanması...

İlkemde bulunan her din ve mezhebin ayinleri
ni serbestlikle icradan men olunmaması ve bun
dan dolayı sıkıntı ve eziyet çekmemesi ve din ve 
mezhep değiştirmek için kimsenin zorlanmaması...

Yüce saltanatımızın memur ve görevlilerinin 
seçim ve atanması padişahlığımın iradesi ve uygun 
görmesine bağlı olarak, halkımın tamamı hangi 
milletten olursa olsun devletin hizmet ve memuri
yetine kabul olunacaklarından, bunların ehliyet 
ve kabiliyetlerine göre genel düzenlemelere bağlı 
olarak memuriyetlerde istihdam olunmaları...

Yüce saltanatım halkından bulunanların, hü
kümdarlığımın mekteplerinin konulmuş yönetme
liklerinde gerek yaşça ve gerek imtihanca kayıtlı 
bulunan şartları yerine getirmeleri halinde tama
mının ayrım gözetilmeden Devlet-i Aliyye’min as
kerî ve idari mekteplerine kabul olunması...

Bundan başka her bir cemaat, maarif meslek ve 
sanayiye dair mektepler açmaya izinlidir. Fakat bu 
gibi genel mekteplerin eğitim usulleri ve öğret
menlerinin seçiminin, üyeleri padişahlığımca ata
nacak karışık bir maarif meclisinin nezaret ve tef
tişi altında olması...

Müsliimanlar ile Hıristiyan vesair gayri miislim 
halk arasında veyahut Hıristiyanlar vesair gayri 
miislim çeşitli mezheplere bağlı olanların birbirle
ri aralarında ticaret veyahut cezaya dair davaların 
tümünün karışık divanlara (kurullara) havale 
olunması, davaların dinlenerek kabulü için işbu 
divanlar tarafından kurulacak meclisler aleni ola
cağından davalı ile davacı yiiz yüze getirilerek bun
ların getirecekleri şahitlerin anlatacaklarım daima 
kendi ayin(ibadet) ve mezhepleri üzere yerine ge
tirecekleri birer yemin ile tasdik eylemeleri ve hu
kuk -1 adiyyeye ait olan davalar dahi eyaletler ve 
sancakların karışık meclislerinde vali ve kadı hazır 
oldukları halde şer’en veya nizamen bakılıp, işbu 
mahkemeler ve mecliste olayın muhakemesinin 
aleni yürütülmesi...
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Hıristiyan vesair gayri müslim halktan iki kim
se arasında miras hukuku gibi özel davalara, dava 
sahibi olanlar isterlerse, patrik veya reisler ve mec
lisler marifetiyle bakılmak üzere havale kılınma
sı...

Ceza ve ticaret kanunlarıyla karışık divanlarda 
yürütülecek usul ve duruşma nizamlarının müm
kün mertebe tamamlanarak, yazılıp düzenlenerek 
ve ülkemde kullanılan çeşitli dillere tercüme edi
lerek neşredilmesi ve ilan olunması...

Beşerî hukuku ilahı hukuk ile uygun hale getir
mek için, kendisinden kötülük beklenilen kimse
lerin veyahut cezalandırılanların hapsedilmeleri 
ve tutuklanmalarına tahsis edilmiş bütün hapisha
nelerde ve diğer yerlerde hapis usullerinin müm
kün mertebe en az zamanda ıslahına başlanması ve 
her durumda hapishanelerde bile yüce saltanatım- 
ca konulan disiplin yönetmeliklerine uygun mu
amelelerden başka hiçbir biçimde bedensel ceza
landırma, eziyet ve işkenceye benzer muamelelerin 
tamamının dahi bütünüyle lağv ve iptal edilmesi 
ve bunun aksine meydana gelecek hareketler çok 
şiddetli engelleneceğinden ve yasaklanacağından 
başka, bunun yapılmasını emreden memurlar ile 
fiili olarak yapan insanların dahi ceza kanunname
si gereğince cezalandırılması...

Başkent, eyaletler, şehirler ve köylerde emniyet 
işlerinin tanzimi konusu rahat bir halde olan bü
tün halkımın kendi mal ve canlarının korunması
nın gerçekten ve güçlü olarak emniyet verecek su
rette düzenlenmesi...

Vergi eşitliğinin diğer yükümlülüklerin eşitliği
ni gerektirdiği gibi, hak eşitliğinin dahi görev eşit
liğini gerektirdiğinden, Hıristiyan vesair gayri 
müslim halka dahi Müslıimanlar gibi askerlik 
borçlarının ödenmesi hakkında daha sonra verilen 
karara uyma mecburiyeti getirilmesi...

Bu hususta bedel vermek veya nakit olarak pa
ra ödemek yoluyla fiili hizmetten muaf olmak usu-, 
lünün icra olunması...

Müslümanlaıdan başka diğer halkın askeri sı
nıflar içinde görevlendirilmeleri hakkında gerekli 
yönetmelikler yapılıp mümkün olan en az zaman 
içinde neşir ve ilan edilmesi...

Eyaletler ve sancaklar meclislerinde Müslü

man, Hıristiyan vesair üyelerin seçilme işlerini 
doğru bir biçime sokmak ve fikirlerin (oyların) 
doğru olarak ortaya çıkmasını temin etmek için iş
bu meclislerin tertip ve teşkilleri hakkındaki yö
netmeliklerin ıslahına girişilmesi, Devlet-i Aliy- 
ye’m fikirlerin (oyların) sonucunu ve verilen hü
küm ve kararı doğru olarak bilmek ve buna neza
ret edebilmek için, gerekli düzenleme ve etkili ve
silelerin elde edilişinin etraflıca düşünülmesi...

Alış veriş ve emlak mülkiyeti ve gelirler mad
delerine ilişkin Osmanlı kanunlarına ve Belediye 
zabıta yönetmeliklerine uymak ve onlara uygun 
davranmak ve asıl yerli halkın verdikleri vergileri 
vermek üzere Yüce Saltanatım ile yabancı devlet
ler arasında yapılacak anlaşmalardan sonra yaban
cılara dahi emlak mülkiyeti müsaadesinin verilme
si...

Halkın tamamı üzerine konulacak vergiler sınıf 
ve mezheplerine bakılmayacak bir surette alındı
ğından, işbu vergilerin ve hele aşarın alınmasında 
meydana gelen suiistimallerin düzeltilmesi için 
acil tedbirler düşünülüp müzakere edilerek doğru
dan doğruya (aracılar kullanmadan) vergi alma 
usulünün aşamalı olarak yerine getirilmesi müm
kün oldukça, devlet gelirlerinin iltizam usulü yeri
ne bu yeni yöntem kullanılıp toplanması gerçek
leştikçe, devlet memurları ile meclislerdeki üyele
rin açık artırmalarda açıktan icra olunacak ilti
zamlardan birini yerine getirmemeleri veya her
hangi bir türlü hisse almalarının çok sert cezalarla 
yasaklanması...

Mahalli vergilerin dahi mümkün olduğu kadar 
ürünlere zarar vermeyecek ve iç ticarete engel ol
mayacak biçimde konulup tayin edilmesi...

Bayındırlık işleri için tayin ve tahsis olunacak 
uygun bir miktara, karadan ve denizden ve yeni 
oluşturulacak çeşitli yollardan istifade edecek eya
letler ve sancaklarda oluşturulacak özel vergilerin 
dahi ilave edilmesi...

Yüce Saltanatımın her sene için gelirler ve 
masraflar defterinin (bütçesinin) tanzim ve kıla
vuzluğu hakkında sonradan özel bir düzen kurul
muş olduğundan bunun hükümlerinin yürütülme
sine bütünüyle itina olunması...

Her bir memura tahsis kılınmış olan maaşların 
güzelce ödenmesine başlanması...
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Her bir cemaatin reisleriyle tarafımdan (Salta- 
natça) tayin olunacak birer memurları halkımın 
geneline ait ve ilgili bulunan maddelerin (kanun 
ve yönetm eliklerin) müzakerelerine M eclis-i 
Vâlâ’da (1837 ’de kurulan ve günümüzde Danıştay 
ve Sayıştay’ın görevlerini yerine getiren bir mec- 
lis) bulunmak üzere Mutlak Vekilliğimin Yüce 
Makamından özel olarak çağrılırlar. İşbu memur' 
lar birer sene için tayin edilip bunlar memuriyet
lerine başladıkları anda yemin ettirilmeleri ve 
bunların Meclis-i Vâlâ’nın üyeleri olarak gerek 
olağan ve gerek olağanüstü yapılan toplantıların
da rey ve görüşlerini doğruca açıklamaları ve ifade 
etmeleri ve bundan dolayı asla rencide olunma
maları...

Bozgunculuk ve hırsızlık ve yolsuzluğa dair 
olan kanunların hükümlerinin, halkımın tamamı 
hakkında hangi sınıfta ve ne türlü bir memuriyet
te bulunurlarsa bulunsunlar, meşru usule uygun 
olarak yerine getirilmesi...

Devletimin para politikasının düzeltilmesi ve 
maliye işlerine itibar verecek başka buna benzer

şeyler yapılıp ülkemin maddi zenginlik kaynakları 
olan konulara gerekli olan sermayelerin tayiniyle 
ve ülkemdeki ürünlerin nakli için gereken yolların 
ve yöntemlerin açılmasıyla ve tarım ve ticaret iş
lerinin genişletilmesini engelleyen sebeplerin or
tadan kaldırılmasıyla gerçek kolaylıkların icra 
olunması...

Bunun için bilim, eğitim ve Avrupa sermaye
sinden faydalanılması yollarının etraflıca düşünül
mesiyle, parça parça uygulamaya konulması...

Maddelerinden ibaret olmakla, siz ki Sadra
zamsınız, işbu fermanımı usulüne göre gerek İstan
bul’umda gerek ülkemin her bir tarafında ilan ve 
haber vererek, meşru hususlarının yukarıda açık
landığı gibi uygulanmalarına ve bundan böyle yü
ce hükümlerinin daima ve ısrarlı olarak yürürlük
te tutulması için gerekli y o l la r ın  ve sa ğ la m  y ö n 

temlerin bulunması ve geliştirilmesi konularına 
bezl-i cell-i himmet eyleyesiz. (gücünüzü kuvveti
nizi esirgemeden harcayasınız) Şöyle bilesiz, ala
met-i şerifeme itaat kılasız.

(28 Şubat 1856)
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III. AVRUPA BİRLİĞİ MÜKTESEBATININ ÜSTLENİLMESİNE 

İLİŞKİN TÜRKİYE ULUSAL PROĞRAMI (2001)

GİRİŞ VE SİYASİ K R İT ER LER

Modern Türkiye Cumhuriyeti’nin özünde, 
barışçı bir dış politika ile laiklik, huku
kun üstünlüğü, çoğulcu ve katılımcı de

mokrasi, insan hak ve özgürlükleri bulunur.

Atatürk’ün önderliğinde kurulan Türkiye 
Cumhuriyeti, benimsemiş olduğu değerler sistemi 
temelinde çok kısa bir zaman dilimi içinde top
lumsal yaşamın her alanında gerçekleştirdiği dev- 
rimlerle, Türk M illetini ilk kez ortak coğrafyayı ve 
tarihi paylaştığı Avrupa ailesiyle aynı değerler sis
teminde buluşturmuştur.

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte hukuk ve 
sosyal düzenini Batı normlarına göre kuran Türki
ye, 1946 yılında çok partili siyasi hayata geçmiş, 
başta basın özgürlüğü ve sendikal haklarda olmak 
üzere, açık ve katı l ım cı  bir toplum düzeni yolunda 
çok önem li mesafeler kaydetmiştir. Birey ve birey
sel özgürlükler, Türkiye’nin temel referansları ol
muştur. Türkiye’nin demokratik gelişimi ve hukuk 
düzeni, dinamik bir evrim sürecine girmiştir.

Türkiye, 1984 yılından bu yana dışarıdan da 
yoğun bir şekilde desteklenmiş olan ayrılıkçı te
rörle mücadele etmektedir. Bu terör olgusu, Tür
kiye’nin demokrasi ve insan hakları iklimine, sos
yal ve ekonomik gelişimine olumsuz etkilerde bu
lunmuştur. Bu tehdide rağmen, Türkiye Cumhuri
yeti, ulusal bütünlüğünü korumuş ve vatandaşları
nın eşitlik temelinde birliğini sürdürmüştür.

Türkiye’nin ekonomik politikaları, Cumhuri
yetin ilk yıllarındaki koşulların da gerektirdiği 
Devlet önderliğindeki kalkınma modelinden gide
rek karma ekonomik sistem ve daha sonra da dün
ya konjonktüründeki gelişmelere paralel olarak pi
yasa sistemi ağırlıklı bir yapıya kavuşmuştur. Tür

kiye, son zamanlarda yaşanan ve daha çok ülkenin 
mali yapısına ilişkin sorunlardan kaynaklanan kri
ze rağmen, serbest piyasa ekonomisini tüm kurum 
ve kurallarıyla güçlendirici politikalarını sürdür
mektedir. Bu çerçevede, enflasyonun uzun yıllar
dan beri Türk ekonomisine verdiği zararın gideri
lebilmesi, kamu açıklarının sürdürülebilir bir bo
yutta tutulması ve makro-ekonomik dengesizlikle
rin ortadan kaldırılabilmesi amacıyla, mali sektör 
reformu, tarım reformu, sosyal güvenlik reformu 
gibi yapısal değişikliklerin tamamlanması ve özel
leştirme sürecine hız verilmesi hedeflerini benim
semiştir. Türkiye, Kopenhag ekonomik kriterleri
ne bu hedeflere ulaşmak suretiyle uyum sağlaya
caktır.

Uluslararası ilişkilerde, barış, refah, güvenlik ve 
istikrar artırıcı ve pekiştirici katkılar yapan dene
yimli bir ülke olan Türkiye, barışçı dış politikası 
çerçevesinde, komşularıyla ilişkilerinin geliştiril
mesine özen gösterecek, bu bağlamda Yunanis
tan’la sorunlarına diyalog yoluyla çözümler getiril
mesi için girişim ve çabalarını sürdürecektir. T ür
kiye Kıbrıs’ta tarafların egemen eşitliğine ve ada 
gerçeklerine dayalı karşılıklı olarak kabul edilebi
lir bir çözüm kapsamında, yeni bir ortaklık kurul
ması için BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyo
nu çerçevesindeki çabalarına destek vermeye de
vam edecektir. Bir A B üyesi olarak demokratik ve 
laik Türkiye modeli, Türk dünyası ve İslam ale
minin evrensel değerler temelinde ilerlemelerin
de, Balkanlar, Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu 
coğrafyalarında istikrar sağlayacak yeni bir maya
lanma sürecinin başlamasında, Avrupa ile As
ya’nın yakınlaştırılmasında, kısacası Avrasya’nın 
çağdaşlaşma yolunun genişletilmesinde etkili ola
caktır.

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği üyesi iil-
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kelerle, evrensel ortak değerleri esas alan, barışçı 
ve aydınlık bir geleceği paylaşmak ve bu hususta 
katkılarda bulunmak azmindedir.

Türk Hükümeti, Türkiye’nin Avrupa Birliği 
üyeliğini, Cumhuriyetimizin kurucu felsefesini ve 
Atatürk’ün geleceğe bakışını doğrulayan kilit bir 
aşama ve Türkiye Cumhuriyeti için yeni bir basa- 
mak olarak değerlendirmektedir.

Türk halkı, çağdaş değerlere uyumu vazgeçil- 
mez bir yaşam tarzı ve daimî bir hedef olarak be
nimsemiştir. Halkımız, tarihsel birikim ve deneyi
mi ile yüzyılların şekillendirdiği uygarlık bilinci sa
yesinde Avrupa’nın birleşmesi ideali bağlamında 
önemli görevler ve sorumluluklar üstlenmeye hazır 
ve muktedirdir. Bu çerçevede, Türkiye’nin AB 
müktebesatını özümseme iradesi tamdır.

Avrupa Birliği’ne üyelik, bu husustaki kriter
lerin karşılanması suretiyle ve Türkiye Cumhuri- 
yeti’nin Anayasamızda ifade bulan temel özellik
leri çerçevesinde gerçekleşecektir. Avrupa Birli
ği’ne üyelik, hem ulusal kimliğimizin bileşiminde 
yer alan ülkülerde örtüşmekte, hem de Türkiye 
için bilinçli bir tercihin ve çağdaşlaşmada yeni 
ufuklar açmanın bir vasıtası haline gelmektedir. 
Bu amaçla, tüm vatandaşların eğitiminin nicelik 
ve nitelik itibariyle A B standartlarına yaklaştırıl- 
ması, Ulusal Program’da öngörülen hedeflere uyul
masını kolaylaştıracaktır.

Türkiye, başta insan hakları ve demokrasi alan
larında olmak üzere, Avrupa Birliği müktesebatı 
niteliğindeki evrensel normlar ile Avrupa Birliği 
ülkelerinin uygulamalarına daha fazla uyum sağla
mak amacıyla, gerekli tüm uluslararası sözleşmele
re taraf olacak ve bunların etkin şekilde uygulan
masını sağlayacak tedbirleri alacaktır. Türkiye esa
sen, bu bağlamdaki sözleşmelerin çoğuna taraftar
dır.

Türkiye’nin A B üyeliği, farklı kültürler arasın
da uyum kurma özlemini taşıyan dinamiklerin ta
rihin akışıyla buluştuğunu simgeleyecek ve Avru
pa’nın manevi dokusunu zenginleştirecekir. Türki
ye ve Avrupa Birliği, karşılıklı ve siirekil etkileşim 
halindeki kültürel öğeleriyle, felsefi ve moral plan
da daha yüksek bir uygarlık sentezinin oluşumunu 
başlatacaklardır. Bu gelişme, siyasi, ekonomik ve 
sosyal alanlardaki olumlu yansımalarıyla, her iki

tarafın da daha güvenli ve huzurlu bir ortam için
de aydınlık bir geleceği şekillendirmelerini kolay
laştıracaktır.

Türkiye, somut ve özgün katkılarıyla Avru
pa’nın evriminde önemli bir rol oynayacaktır. 
Türkiye ve Avrupa Birliği’nin farklı tecrübe ve bi
rikimlerini birleştirmeleri, çağımızın sorunlarının 
çözümüne önemli bir katkı sağlayacaktır. Günü
müz dünyasının maddi ve manevi mirasının yarat
tığı fırsatlardan ileriye dönük olumlu sonuçlar elde 
edilmesi, ancak bu takdirde mümkün olabilecek
tir. Böylece, Türkiye ve Avrupa Birliği, karşılıklı 
sağladıkları yarar ve katkılarla, 21. yüzyıl dinamik
lerinin yönlendirilmesinde daha güçlü ve yaratıcı 
olacaklar, işbirliği ve dayanışma içinde kendi 
halkları ve uluslararası toplumun yükselmesi ve 
gelişmesi için birlikte çalışmaya devam edecekler
dir.

Türk hükümeti, siyasi, idari ve yargı reformları
na ilişkin çalışmalarını 2001 yılında hızlandıracak 
ve önerilerini mümkün olan en kısa zamanda 
TB M M ’ye sunacaktır. Bu bağlamda amaç, özgür
lükçü, katılımcı, güvenceli, devlet organları ara
sında görev ve yetkileri dengeleyen, hukuk devle
ti ilkesini üstün kılan Anayasa ve yasa hükümleri
nin, Türkiye’nin uluslararası taahhütleri ile A B 
standartları temelinde daha da geliştirilmesidir. 
Demokrasi ve insan hakları alanlarındaki reform 
sürecinde, öncelikle Anayasa gözden geçirilecek
tir. Anayasa değişiklikleri, yasal düzenlemelerin de 
çerçevesini belirleyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, insan hakları, 
demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarında kay
dedilecek gelişmeleri sürekli olarak izleyecek, AB 
miiktesebatına uyum çalışmalarını düzenli şekilde 
değerlendirecek ve bu çalışmaların hızlandırılması 
için gerekli tüm önlemleri alacaktır.

Sözkonusu reformlar bağlamında, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi esasen önemli bir çalışma için
dedir. Partilerarası Anayasa Uyum Komisyonu, 
halen Anayasa’da yapılabilecek değişiklikler üze
rinde çalışmaktadır.

Düşünce ve İfade Özgürlüğü

Türk Hükümeti, ifade özgürlüğünün Avrupa Birli
ği müktesebatı ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerin 
uygulamaları ışığında geliştirilmesine önem ve ön-
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ce lık vermektedir. Anayasa ve diğer mevzuattaki 
ilgili hükümlerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşme- 
si’nin 10. maddesi çerçevesindeki toprak bütünlü' 
ğü ve ulusal güvenliğin korunmasını da öngören 
ölçütler ile lâik ve demokratik Cumhuriyeti, ün i- 
ter devlet yapısını ve millî birliği koruma kriterle' 
ri temelinde gözden geçirilmesi öngörülmektedir.

Bu anlayış doğrultusunda, ifade özgürlüğünün 
daha da geliştirilmesine yönelik anayasal ve yasal 
güvencelerin güçlendirilmesi amacıyla kısa vade
de,

• Anayasa’nın temel hak ve hürriyetlerle ilgili 
bölümlerinin, başta düşünceyi açıklama ve yay
ma, bilim ve sanat ile basın özgürlükleriyle ilgi- 
li hükümler olmak üzere gözden geçirilmesi,

• Türk Ceza Kanunun’nun .312. maddesinin, ko
ruduğu değerler zedelenmeden gözden geçiril
mesi,

• Aynı anlayışla Terörle Mücadele Kanununun
7. ve 8. maddelerinin gözden geçirilmesi,

• RTU K Kanunu’nun gözden geçirilmesi,

• Basın suçlarının kapsamı ve öngörülen cezalar
la ilgili olarak Basın Kanunu’nun gözden geçi
rilmesi planlanmaktadır.

Orta vadede ise,

• Siyasî Partiler Kanunu’nun,

• Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu ve Tüzüğü ile 
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 
ve Yönetmeliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Kanunu ve Tıızüğü’nün,

• 3257 sayılı Sinema, Video ve Müzik Eserleri 
Kanunu ile ilgili diğer mevzuatın gözden geçi
rilmesi,

• Yeni Türk Ceza Kanunu’nun yasalaşması;

• Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi kararları 
uyarınca ödenen tazminatların kusurlu kamu 
görevlilerinden tahsili için çalışmalar yapılma
sı hedeflenmektedir.

Dernek Kurma Özgürlüğü, Barışçı 
Toplantı Hakkı ve Sivil Toplum

Türk Hükümeti, sivil toplumun gelişmesine önem 
vermektedir. Sivil toplumun güçlenmesi, Türk de
mokrasisinin gelişmesine katkı sağlayacaktır. Der

nek kurma özgürlüğü ve barışçı toplantı hakkının 
daha da geliştirilmesi ve sivil toplumun güçlendi
rilmesiyle, bireylerin toplumsal sorunların çözü
müne aktif katkıda bulunmaları mümkün olacak
tır.

Bu çerçevede kısa vadede,

• Ekonomik ve Sosyal Konsey’in Kuruluşu, Ça
lışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanun Ta- 
sarısı’nm yasalaşması,

• Sivil Toplum örgütleri ile ekonomik ve sosyal 
demokrasinin uzantısı niteliğindeki kurumsal 
yapılanmanın anayasal güvenceye kavuşturul' 
ması

• İş Güvencesi Yasa Tasarısı’nın yasalaşması ön- 
görülmektedir.

Orta vadede ise,

• Sendikal haklarla ilgili mevcut sınırlamaların 
gözden geçirilmesi, hak grevi yapılmasına ola
nak tanınması için Anayasa’mn ilgili maddele
rinin yeniden düzenlenmesi,

• Sendikal hakların 87 ve 98 sayılı ILO Sözleş
meleri uyarınca ve Avrupa Sosyal Şartı doğrul
tusunda yeniden düzenlenmesi,

• Dernek kurma özgürlüğü ile toplantı ve gösteri 
yürüyüşleriyle ilgili mevzuatın gözden geçiril
mesi öngörülmektedir.

Başbakanlık tarafından Ağustos 1999’da ya
yımlanan bir genelgeyle, “Kamu Görevlileri Sen
dikaları Kanunu Tasarısı” yasalaşmcaya değin ka
mu görevlilerinin sendika ve konfederasyonlar 
şeklinde örgütlenmesine engel olunmaması ve bu 
kuruluşların faaliyetlerine imkan tanınması isten
miştir.

İşkenceyle Mücadele

Türk Hükümeti, işkenceyle mücadele konusunda 
kararlıdır. Bunun için, eğitimden başlayarak işken
ce olaylarının aydınlatılması ve sorumlularının ce
zalandırılmasına kadar uzanan yasal ve idari ön
lemleri güçlendirmiştir.

Bu bağlamda son dönemde alınmış başlıca ön
lemler şunlardır.

• Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yö- 
netmeliği’nin etkin bir şekilde uygulanması ve
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uygulamanın sıkı bir biçimde denetlenmesini 
sağlamak üzere Haziran 1999’da bir Başbakan- 
lık genelgesi yayımlanmıştır.

• Ağustos 1999’da Türk Ceza Kanunu’nun işken
ce ve kötü muameleyle ilgili maddeleri değişti
rilerek, işkence ve kötü muamelenin tanımı 
uluslararası sözleşmelere uygun şekilde yeniden 
yapılmış, cezalar artırılmış, ayrıca gerçeğe aykı
rı rapor düzenleyerek işkenceyi gizleyen sağlık 
personeline cezalar getirilmiştir.

Aralık 1999’da Memurlar ve Diğer Kamu G ö
revlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kabul 
edilmiş ve böylece kamu görevlileri hakkında so
ruşturma ve takibatın süratlendirilmesi mümkün 
olmuştur.

Buna rağmen ortaya çıkan ve Hükümetimiz ta
rafından hiçbir şekilde müsamaha edilmesi müm
kün olmayan işkence ve kötü muamele olaylarının 
önlenmesi için, ilgili bakanlıkların yanısıra, yeni 
kurulan Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı’na 
da görev verilmiştir.

İşkence ve kötü muameleyle mücadelenin güç
lendirilmesine yönelik bir dizi yasa ve mevzuat de
ğişikliği yapılması planlanmıştır. Bu doğrultuda kı
sa vadede,

• Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ve Tüzüğü, 
Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu 
ve Yönetmeliği, Sahil Güvenlik Komutanlığı 
Kanunu ve Tiizüğü’nün gözden geçirilmesi,

• Adli Tıp Kurumu’nün modernizasyonu çalış
malarına başlanması öngörülmektedir.

Orta Vadede ise,

• Yeni Türk Ceza Kanununun,

• Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 
yasalaşması;

• İnsan hakları ihlâllerine meydan verilmemesi 
için güvenlik güçlerine gerekli eğitimin veril
mesi ve ihlâllerin yoğun olarak yaşandığı or
tamların teknolojiden daha fazla yararlanılarak 
etkin denetimi için malî kaynak tahsisi olanak
larının araştırılması,

• İşkenceye uğradığı kanıtlanan kişiye karşı bu fi
ili işleyenlerin müşterek ve müteselsil hukukî 
sorumluluğunun yasa hükmüne bağlanması he

deflenmektedir.

Duruşma Öncesi Gözaltı

Duruşma öncesi gözaltıyla ilgili yasal uygulama ve 
usullerin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve A v
rupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile Avru
pa İşkenceyi Önleme Komitesi tavsiyeleri ışığında 
uluslararası standartlara yakınlaştırılması ve mev
zuatımızın yeknesak hale getirilmesi amacıyla orta 
vadede,

• Anayasa’nm 19/6. maddesinin gözden geçiril
mesi,

• Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun 
yasalaşması,

• Devlet Güvenlik Mahkemeleri Kanunu’nda 
değişiklik yapılması planlanmaktadır.

İnsan Hakları İhlâlleri Sonuçlarının Düzeltil
mesi imkânlarının Güçlendirilmesi

Türk Hükümeti, bu amaca yönelik olarak orta va
dede,

• Yeni Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun,

• Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararla
rın Karşılanması Hakkındaki Kanun Tasarı- 
sı’nın yasalaşmasını öngörmektedir.

Devlet Memurları ve Kamu Görevlilerinin 
İnsan Hakları Konusunda Eğitimleri

Başta güvenlik güçleri olmak üzere, Devlet me
murları ve kamu görevlilerinin insan hakları ala
nında eğitimi için tüm ilgili kurumlarda çalışmalar 
yürütülmektedir. Türk Hükümeti, bu alanda baş
lattığı ikili ve çok taraflı işbirliği faaliyetlerini yo
ğunlaştırarak sürdürecektir.

Bu amaca yönelik olarak kısa vadede,

• Polis okullarındaki öğretim sürelerinin 9 aydan 
2 yıla çıkarılması amacıyla yasal düzenlemeler 
yapılması,

• BM İnsan Hakları Eğitimi On Yılı Programı 
çerçevesinde hazırlanmış olan İçişleri Bakanlı
ğı ve Bağlı Kuruluşlarının İnsan Hakları Eğiti
mi Projesi (2000-2007)’nin yürürlüğe konul
ması,

• Avrupa Konseyi İnsan Hakları Direktörlü- 
ğü’niin 1997-2000 Polis ve İnsan Haklan Prog-
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ramı çerçevesinde uygulamayak onulan proje 
uyarınca, 7 yıllık bir süre içerisinde tüm güven
lik güçleri mensuplarının insan hakları alanııi' 
da eğitilmesi öngörülmektedir.

Bu bağlamdaki diğer önlemler, “Adalet ve İçiş
leri” bölümünde yer almaktadır.

Devlet Güvenlik Mahkemeleri Dahil Olmak 
Üzere, Yargının İşlevselliği ve Verimliliği

Türk Hükümeti tarafından özel önem verilen bu
konuda kısa vadede,

• Anayasa’nın D G M ’lere ilişkin hükümleri ve 
DGM Kanunu’nun gözden geçirilmesi,

• Savunmanın yargının temel unsurlarından biri 
olduğunun Anayasa hükmü olarak tesciliyle sa
vunmanın güçlendirilmesi ve Avukatlık Karnı- 
nu’nun çıkarılması,

• Yargı bağımsızlığını sınırlayan hükümlerin göz
den geçirilmesi, Hakimler ve Savcılar Yüksek 
Kurulu’nun yeniden yapılandırılması,

• Adli Tıp Kurumu’nun modernize edilmesi için 
gerekli yasal düzenlemelerin yapılması,

• “İnsan Hakları Eğitimi On Yılı” faaliyetlerinin 
yoğunlaştırılması ve hakim ve savcılarımızın 
Avrupa Konseyi ile A B üyeliği ülkelerde eğitim 
imkanlarının artırılması,

• Hakim ve savcılar için insan hakları ve Avru
pa İnsan Hakları Mahkemesi kararları hakkın
da periyodik meslek içi hizmet eğitimleri prog
ramları düzenlenmesi öngörülmektedir.

Orta vadede ise,

• 4443 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevli
lerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un uy
gulamada edinilen tecrübeler ışığında gözden 
geçirilmesi,

• Askeri Ceza Kanunu ile 353 sayılı Askeri Yük
sek İdare Mahkemesi Kanunu’nun gözden geçi
rilmesi,

• Olağanüstü Hal Yasası’nın genel Anayasa ve 
mevzuat değişiklikleri ışığında gözden geçiril
mesi hedeflenmektedir.

Bu bağlamdaki diğer önlemler, “Adalet ve İçiş
leri” bölümünde yer almaktadır.

Ölüm Cezasının Kaldırılması

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına göre, kesinleş
miş idam cezalarının yerine getirilmesi kararı 
münhasıran TB M M ’nin yetkisindedir. Hükümet, 
T BM M ’nin 1984 yılından bu yana yaşam hakkı
nın özüne dokunulmaması yönünde benimsediği 
uygulamaya saygılıdır.

Türk Ceza Hukuku’nda ölüm cezasının kaldı
rılması hususu, şekil ve kapsamı itibariyle TBM M  
tarafından orta vadede ele alınacaktır.

Kültürel Yaşam ve Bireysel Özgürlükler

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi ve eğitim dili 
Türkçe’dir.

Ancak bu, vatandaşlarının günlük yaşamların
da farklı dil, lehçe ve ağızların serbest kullanılma
sına engel teşkil etmez. Bu serbestlik, ayrılıkçı ve 
bölücü amaçlarla kullanılamaz.

Tüm Vatandaşların Ekonomik, Sosyal ve 
Kültürel İmkanlarının Artırılması Amacıyla, 

Bölgesel Dengesizliklerin Azaltılması 
Ekonomide Serbestleşme Süreci

Hükümet, bölgesel dengesizliklerin azaltılması ve 
tüm vatandaşların sosyal ve kültürel imkanlarının 
artırılmasına yönelik kapsamlı bir strateji benim
semiştir.

Bu çerçevede 1984 yılından bugüne kadar süre
gelmiş olan ayrılıkçı terör faaliyetinin kontrol altı
na alınmasıyla birlikte, Türk Hükümeti, ekonomik 
ve sosyal kalkınma yolunda bir dizi önlem almıştır.

Bu stratejinin orta vadede tam olarak uygula
mayak onulması öngörülmektedir.

Tüm Bireylerin, Herhangi Bir Ayırım 
Yapılmaksızın ve Dil, Irk, Renk, Cinsiyet, 
Siyasi Görüş, Felsefi İnanç veya Dinine 

Bakılmaksızın, Tüm İnsan Hakları ve Temel 
Özgürlüklerinden Tam Olarak 

Yararlandırılması; Düşünce, Vicdan ve 
Din Özgürlükleri

Anayasamızın yürürlükteki 10. maddesi ayırımcılı
ğı çok kapsamlı bir şekilde yasaklamış olup, Ana
yasa ve kanunlar önünde herkesin eşit olduğu ilke
sini benimsemiştir.

• Bu anayasal ilkeye uygun olarak kısa vadede,
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BM Her Türlü Irk Ayırımının Ortadan Kaldı
rılması Sözleşmesi’nin sonuçlandırılması;

Kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip oldukla- 
rı ilkesine Anayasa’da yer verilmesi,

Kadm-erkek eşitliği alanında önemli değişik
likler getiren Türk Medeni Kanunu Tasarı- 
sı’nın yasalaşması,

Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlü
ğü ve Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Teş
kilat Yasa Tasarılarının yasalaşması,

182 sayılı 1LO En Kötü Biçimde Çocuk İşçiliği
nin Önlenmesi Sözleşmesi’nin onaylanması ve 
çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik olarak 
1LO ile işbirliği içinde hazırlanan Ulusal Eylem 
Planı’nın uygulamaya konulması planlanmak
tadır.

Orta Vadede,

BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın 
Ortadan Kaldırılması Sözleşmesine Ek İhtiyari 
Protokol’ün sonuçlandırılması,

Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri 
Korumaya Dair Sözleşmeye ilişkin, bu sözleş
mede ve bu sözleşmeye E ki. protokolde yer 
alanlardan başka bazı hak ve özgürlükleri tanı
yan 4 No.lu protokolün sonuçlandırılması,

Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri 
Korumaya Dair Sözleşmeye Ek 7 No.lu Proto
kolün sonuçlandırılması,

Avrupa Sosyal Şartı’nın gözden geçirilmiş met
ni ile kollektif şikayetler sistemine ilişkin Ek 
Protokolün sonuçlardırılması,

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ayırımcı
lık yasağını düzenleyen 14. maddesinin kapsa
mını genişleten 12 No.lu Ele protokolün sonuç
landırılması,

Ülkemizde yaşayan ve Türk vatandaşı olmayan 
gayrimüslim kişilerin de mensup oldukları di
nin vecibelerini yerine getirmelerinde ve ken
dileriyle ilgili diğer uygulamalarda gerekli pra
tik kolaylıkların kamu düzeninin korunmasına 
ilişkin mevzuatımız çerçevesinde geliştirilmesi
ni sağlayacak tedbirlerin alınması,

Özürlülerin mesleki rehabilitasyonu ve istih

damları hakkındaki 159 No.lu ILO Sözleşmesi
ne uygun tedbirlerin alınması öngörülmektedir.

Anayasa’nın ve ilgili Diğer Yasaların 
AB Miiktesebatına Uyumu

• Türk Hükümeti, kısa vadede Anayasa’nın A v
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi ışığında gözden 
geçirilmesini,

• Orta vadede ise, yasalarda gerekli değişiklikle
rin yapılmasını öngörmektedir.

BM Uluslararası Medenî ve Siyasî Haklar 
Sözleşmesi ile ihtiyari Ek Protokolü ve 
BM Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklar Sözleşmesi

Sözkonusu iki sözleşmenin imzalanması, Türki
ye’nin bu yöndeki siyasi irade ve niyetini ifade et
mektedir. Onay işlemlerinin başlatılması için ha
zırlanacak kanun tasarıları, olabilecek çekinceler
le birlikte T BM M ’ye sunulacaktır.

Cezaevlerindeki Tutukluluk Koşulları

Türk Hükümeti, cezaevlerindeki olumsuzlukların 
giderilmesi hususunda kararlıdır ve bu yönde yo
ğun bir çaba içindedir.

Tüm Avrupa’da 1960-70’li yıllarda vazgeçilen 
koğuş sistemi, ülkemizde de terkedilmektedir.

Cezaevleri, Avrupa Konseyi ve Avrupa İşken
ceyi Önleme Komitesi’nin tavsiyeleri doğrultLisun- 
da BM Cezaevleri Asgari Standartları ile Avrupa 
Konseyi kurallarına uygun hale getirilmektedir.

Bu alanda kısa vadede,

• Adalet Bakanlığınca, idarecilerin ve Cumhuri
yet başsavcılarının cezaevlerindeki denetim ve 
kontrollerinin daha etkin hâle getirilmesi sağ
lanacak ve

• Terörle mücadele kanunu değişiklik Tasarısı’nm
yasalaştırılarak, bu suçlardan hükümle bulu
nanların da açık görüş yapma ve iş yurdu çalış
malarına katılımlarına ilişkin hususlar gözden 
geçirilecektir.

Bu konudaki diğer önlemler “Adalet ve İçişle
ri” bölümünde yer almaktadır.

Milli Güvenlik Kurulu

Anayasal bir kuruluş olan Milli Güvenlik Kurulu,
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ulusal güvenliği ilgilendiren alanlarda bir danışma 
organı niteliğindedir. Anayasa ve Yasanın ilgili 
maddeleri, Kurul’un yapısı ve işlevini daha açık bir 
biçimde tanımlayacak şekilde orta vadede gözden 
geçirilecektir.

Olağanüstü Hal

Bölgedeki terörle mücadele için ilan edilmiş ve 
esasen toplam 10 ilden 4 ile indirilmiş bulunan 
Olağanüstü Hal uygulamasının tamamen kaldırıl
ması, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişi
mini öngören stratejinin bir parçasıdır. Bu alanlar
daki gelişmeler ve güvenlik değerlendirmesi ışığın
da Olağanüstü Halin tamamen kaldırılması plan
lanmaktadır.

EKONOM İK K R İT ER LER  BÖ LÜ M Ü  

(A LIN T ILA R )

Kısa Vade

• Mali sektör reformu, tarım reformu ve sosyal 
güvenlik reformu gibi yapısal değişiklikler ve 
özelleştirme süreci hız kazanacak.

• A B ’niıı aday ülkeler için geliştirdiği Katılım 
Öncesi Mali Denetim Prosedürü kapsamındaki 
hazırlıklar yapılacak.

O ta  Vade

• Enflasyonun uzun yıllardan beri Türk ekono
misine verdiği zararın giderilebilmesi, kamu 
açıklarının sürdürülebilir bir boyutta tutulması, 
makro-ekonomik dengesizliklerin ortadan kal
dırılması sağlanacak.

• Mali sektör reformu, tarım reformu ve sosyal 
güvenlik reformu gibi yapısal değişiklikler ve 
özelleştirme süreci tamamlanacak.

Ü Y ELİK  Y Ü K Ü M LÜ LÜ K LER İN İ  
Ü STLEN EB İLM E K A PA SİTESİ BÖ LÜ M Ü  

(M Ü K T ESEB A T  U Y U M U ) 
Malların Serbest Dolaşımı

Kısa Vade

• Türkiye’nin A B ’nin sanayi ürünlerindeki tek
nik mevzuatına uyumu tamamlanacak; bu ama
ca yönelik olarak Ürünlere İlişkin Teknik Dü
zenlemelerin Hazırlanması ve Uygulanmasına 
Dair Kanun Tasarısı yasalaşacak ve Türk Alcre- 
ditasyon Kurumu faaliyete geçecek.

Orta Vade

• Uluslararası normlara uygun olarak şeffaflığın 
ve tarafsızlığın, rekabetin ve kamuoyu deneti
minin en geniş şekilde sağlanması amacıyla 
mevcut Kamu İhale Kanununda değişiklik ya
pılacak.

Kişilerin Serbest Dolaşımı

Kısa Vade

• A B üye devletlerinde yasal olarak çalışan Türk 
işçilerinin istihdam piyasasındaki konumlarını 
A B  vatandaşları düzeyine çıkaran yeni Ortak
lık Konseyi Kararları çıkartılacak.

Sermayenin Serbest Dolaşımı

Orta Vade

• Yabancı Sermaye Kanunu’nda yapılacak deği
şiklikle izin şartı kaldırılarak yerine kayıt siste
mi getirilecektir.

• Yabancıların Türkiye’de yatırım yapmasına be
lirli kısıtlar getiren ve çeşitli yasalarda (Radyo 
Televizyon Kuruluşu ve Yayıncılığı Hakkında 
Kanun, Kabotaj Kanunu, Türk Ticaret Kanu
nu, Madencilik Kanunu) yer alan hükümler, 
güvenlik ve mütekabiliyet esaslarını da göz 
önüne alarak kaldırılacak.

Rekabet ve Devlet Yardımları

Kısa Vade

• TEK EL’in rekabet koşullarına uyumu için Tü
tün ve Tütün mamulleri Kanun Tasarısı yeni
den hazırlanacak ve İspirto ve İspirtolu İçkileri 
İnhisarı Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun tam üyelik perspektifi çerçevesiıv 
de gözden geçirilecek.

Orta Vade

• A B devlet yardımları sisteminin çok önemli bir 
boyutunu oluşturan bölgesel yardımların işler
lik kazanması amacıyla, A B ’de bölgelerin ista- 
tistiki sınıflandırması esasına dayalı sistemin 
benzeri Türkiye’de de oluşturulacak.

• Devlet yardımları sisteminin etkin işleyişini 
sağlayacak idari yapı kurulacak.

Ortak Tarım Politikası

Orta Vade

• A B ’nin Ortak Tarım Politikası çerçevesinde, 
doğrudan gelir desteği sisteminin uygulanması
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için, fiyat destekleme politikasından, (dört ili
mizde pilot uygulaması başlatılmış olan) çiftçilere 
doğrudan gelir desteği sistemine tam geçiş ama' 
cıyla yurt sathında işleyen çiftçi kayıt ve arazi 
kayıt sistemleri oluşturulacak.
Hayvan ve bitki sağlığı alanındaki mevzuat ve 
uygulamalar A B normlarına yükseltilecek. 
Kırsal Kalkınma önerilerini içeren yeni strate- 
jiler tespit edilecek.
Tarım kesiminde mevcut yetki dağınıklığının 
giderilmesi, hizmetlerin tek elde toplanması, 
tarım sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarının güçlendirilmesi ve tarım hizmet- 
lerinin ülke sathında etkin ve eşgüdüm içeri
sinde yayılmasını sağlamak amacıyla Tarım 
Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı yasalaşacak.
Çiftçilerin bilgilenuVaA’.nesj, eğitilmesi ve piya
sa koşullarına uyum sağlanması amacıyla Ta- 
rımsal Üretici Birlikleri Kanun Tasarısı yasala- 
şacak.
Ortak Tarım Politikası çerçevesinde müdahale 
kuruluşlarının statüleri yeniden yapılanacak ve 
norm kadroları A B  müktesebatına uygun şek
linde belirlenecek.

Ortak Taşımacılık Politikası

Kısa Vade

Karayolları Taşıma Kanunu tasarısı yasalaşarak 
kara taşımacılığındaki mevzuat uyumu tamam

lanacak.

Orta Vade

Demiryolu taşımacılığındaki mevzuat uyumu 
hızlandırılacak.
Demiryolları yeniden yapılandırılacak. 
Denizyolu taşımacılığındaki güvenlik gerekleri

ne uyum artırılacak.

Vergilendirme

Orta Vade

Özel Tüketim Vergisi Kanunu çıkarılacak. 

Ekonomik ve Parasal Birlik

Kısa Vade

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanu

nunda:
* Bankanın temel amacını fiyat istikrarı olarak 

belirleyen,

* Bankayı kurumsal açıdan bağımsız hale geti
ren,
* Banka sermayesi için Hâzinenin payını sınır
layan, değişiklikler yapılacak.

Orta Vade

• Avrupa Ekonomik ve Parasal Birliğine dahil 
olunduğunda, A B ile ortak bir para birimi kul
lanılabilmesine hazırlık için ortak bir para poli
tikası ve TL ve Euro arasındaki sabit değişim 
oranları uygulanması amacıyla, Türk Parası 
Kıymetini Koruma Mevzuatı gözden geçirile
cek.

İstatistik

Kısa Vade

• Verilerin toplanması, metodoloji gibi konular
da tam uyum çalışmalarına, gerekli kurumsal 
düzenlemelere, kurumlar arası koordinasyona 
ve ayrıca A B İstatistik Ofisi E U R O ST A T  ile 
işbirliğine hız verilecek.

Orta Vade

• Türk mevzuatında özel olarak istatistiklerin 
oluşturulmasına ilişkin hüküm bulunmadığı 
için, halen kullanılan metodolojilerin mevzu
ata girmesi amacıyla, istatistikleri üretmek ve 
açıklamakla yükümlü tüm kuruluşların kanun
larında standartları, ilke ve metodolojiyi kapsa
yan hukuki düzenlemeler yapılacak.

Sosyal Politikalar ve İstihdam

Kısa Vade

• Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu çıkarıla
cak.

• İş Güvencesi sağlanmasına yönelik yasal dü
zenlemeler gerçekleştirilecek.

• Çocuk işçiliğinin önlenmesi konusundaki ulu
sal eylem planı uygulanacak.

• Ekonomik ve Sosyal Konsey’in yasal temeli 
güçlendirilecek.

• Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Kanun 
taslağı yasalaşacak.

Orta Vade

• Sendikalar Kanunu, Toplu İş Sözleşmesi ve 
Grev ve Lokavt Kanunlarında değişiklikler ya
pılacak.

• Çalışma hayatına ilişkin yasalarda cinsi ayırım
cılığın giderilmesine yönelik önlemler alına-
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cak.

Enerji

Kısa Vade

• Elektrik Piyasası Düzenleyici Kurumu tesis edi
lecek.

Orta Vade

• Ulusal petrol ve doğal gaz piyasaları, Petrol Ka- 
nununda yapılacak değişikliklerle yeniden dü
zenlenecek.

• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü “Petrol Piyasası 
Düzenleyici Kurumu” olarak yeniden yapılan
dırılacak.

KOBİ’ler

Kısa Vade

• Türkiye’de faaliyet gösteren K O Bİ’lerin AB iç 
pazar koşullarına uyumu için A B ’nin bu alan
daki “Çok Yıllı Programlarına" katılınacak.

Orta Vade

• Ana ve yan sanayide karşılıklı fayda ve güven 
unsurunu tesis eden, aralarındaki ilişkilerin 
uzun dönemli ve işbirliğine dayalı olmasını sağ
layan, ana ve yan sanayini bir bütün olarak da
ha rekabetçi kılmayı amaçlayan mevzuat dü
zenlemesi yapılacak.

Eğitim ve Staj

Kısa Vade

• A B ’nin G ençlik ve Eğitim Programlarından so
rumlu Ulusal Ajansın Kuruluş ve Görevleri 
Hakkındaki Kanun tasarısı yasalaşacak.

• Mesleki eğitim belgelerinin A B ile karşılıklı 
olarak tanınmasını temin etmek ve mesleği eği
timde bir standart oluşturmak için işçi, işveren 
ve devlet kurumlarının yer aldığı, meslek stan
dartlarını düzenleyen bir Meslek Standartları 
Kurumu kurulmasını öngören “Ulusal Meslek 
Standartları Kanunu” çıkarılacak.

Görsel-İşitsel Politikalar

Kısa Vade

• Radyo ve Televizyon Kuruluş ve Yayınları 
Hakkında Kanunu A B’nin “sınır aşan televiz
yon” direktifine uyum sağlamak için değiştirile
cek.

Bölgesel Politikalar

Orta Vade

• A B ’de bölgelerin istatistiki sınıflandırması esa
sına dayalı sistemin benzeri hazırlanacak ve bu 

sisteme göre hedef bölgeler belirlenecek.

Çevre

Kısa Vade

• Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci

nin etkinliği artırılacak.
• Çevresel bilgiye erişim sağlanacak.

Orta Vade

• Atık kontrolü yönetmelikleri AB mevzuatına 

uyumlu hale getirilecek.

Adalet ve İçişleri

Orta Vade

• Adalet ve içişleri alanında kamu idaresi reform 

çal ışmaları siini1'bıv'îccck.

• Sınır yönetimi güçlendirilmeye devam edile 

cek.

• Vize mevzuatı ve uygulamasının A B mevzuatı

na uygun hale getirilmesi çalışmalarına başla
nacak.

• Yasadışı göçün önlenmesine yönelik olarak, 

göç konusundaki AB müktesebatı ve uygula
maları (kabul, yeniden kabul, sınır dışı etme) 
benimsenecek.

• Organize suçlar, uyuşturucu madde ticareti, 

yolsuzluk ve kara paranın aklanmasıyla müca
dele kapasitesi güçlendirilecek.

• Yolsuzluk, uyuşturucuyla mücadele, organize 

suçlar, kara paranın aklanması, ceza hukuku ve 
medeni hukuk alanlarında adli işbirliği konula

rında AB müktesebatı benimsenecek, bu alan
lardaki uluslararası- işbirliği yoğunlaştırılacak.

Mali Kontrol

Orta Vade

• Bütçe sadeleştirilecek.

• Bütçe’nin uygulanmasında cezai sorumluluklar 
yaygınlaştırılacak.

• Mali kontrol sisteminin şeffaf ve etkin bir hale 

getirilebilmesi için çok dağınık bir görünüm arz 

eden mevzuat tek bir çerçeve kanunla birleşti
rilecektir.

(Mart 2001)
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