
Asil Bir Duruş ve “Kurucu İrade” Arayışı

Ümran, uzun soluklu yütliyüşünü bu sayıda da sürdürü' 
yor. Bu kez, projeksiyonlarımızı, içeriye, Türkiye’ye çevir- 
dik. Türkiye’nin yaşadığı bunalımları çok yönlü bir bağlama 
oturtarak ve “Türkiye, nereye gidiyor” sorusundan kalkarak 
anlamlandırmaya çalıştık.________________________________

“Türkiye, nereye gidiyor?” başlıklı bir kapak konusu be
lirlerken, kalkış noktamız, salt Türkiye’nin içine sürüklendi
ği ekonomik krizi anlamlandırmak olmadı; olamazdı da. 
Çünkü bu süre/ç zarfında yaşadığımız ekonomik türbülans 
(alt-üst oluş), aslında iliklerimize kadar yaşadığımız ama pek 
fazla farkedilemeyen veya üzerinde kafa yorulmayan siyasi, 
kültürel ve toplumsal sorunlarımızdan bağımsız olarak zuhur 
etmiş bir türbülans değildi. Asıl üzerinde durulması gereken 
sorun, Türkiye’nin böylesine silkeleyici, sarsıcı çok yönlü 
bir krizin eşiğine nasıl sürüklendiği sorunu idi.

Dolayısıyla kapak konusunu belirlerken izini sürmemiz 
gerektiğini düşündüğümüz kalkış noktası, “Türkiye, hangi 
tarihi, siyasi, kültürel, düşünsel ve toplumsal süreçlerden ge
çerek bu noktaya geldi? Bu noktadan nereye, hangi süreçler
den geçerek gidebilir? Daha da önemlisi, Türkiye, yakın ta
rihimiz boyunca bugüne kadar sergilediği tavırla, nereye gi
debileceğini gerçekten bilebilen, görebilen bir ülke mi?” gi
bi sorular oldu. Böylece kaçınılmaz olarak “genel bir Türki
ye tanımlaması” yapmayı amaçladık.

Kalkış noktası olarak belirlediğimiz sorularla, kapak dos
yamızın çatısını, çerçevesini oluşturan sorulara biraz yakın
dan bakıldığında aslında kapsamlı bir Türkiye sorunları hari
tası çıkarıp, kapsamlı bir Türkiye panoraması çizerek yeni bir 
Türkiye tanımlaması yapma ve yeni bir Türkiye “kurma” i<aygı- 
sı içinde olduğumuz farkedilecektir.

Kapak konumuz, güçlü makaleler, bir soruşturma ve ol- 
^dukça tartışmalı ve verimli geçen bir açıkoturumdan oluşu- 
j yor. Gerek makaleleri, gerek soruşturma cevaplarını, gerek- 
, âe Abdurrahman Arslan, Akif Emre ve Cevat Özkaya’nın 
; |:atıldıkları açıkoturumumuzu keyifle ve zevkle okuyacağını

zı şimdiden söyleyebiliriz.
î  Umran’ın “gündem” bölümünde Türkiye ve dünya gün- 

' Meminin kilit olaylarına ilişkin doyurucu analizler bulacak- 
|ınız. İbrahim Karagül’ün metninin dikkat çekici saptama- 
feırla dolu olduğunu belirtmek isteriz. Kapak dosyamıza taşı- 

' Çığımız Necmettin Turinay’n metni ise Mavi Akım ve ener- 
't  savaşları konusunda önemli analizler ve saptamalar içeri-

I t Umran’ın son bölümünde, “kainatın sınırları”nda 
, Jiolaşarak aklımızın sınırlarını zorlayan Pierre Lena’yla 

yapılan bir söyleşi yer alıyor. Bu sayımızdan itibaren genç şa
ir ve öykücülerimizden Ali Ural, düzenli olarak, ufuk ve zi
hin açıcı “şiir okumaları” yapacak. İhsan Kabil’in film eleş
tirisini, Saffet Çan’ın kitap eleştirisini, Fikret Karakaya’nın 
Ferahnak Ağırsemâî üstüne yazdığı nefis metni heyecan ve 
tutkuyla okuyacağınızdan eminiz.

“Şehirlerin Ruhu” bölümünde bu ay, kadim kültürlerden 
günümüze şehirlerin hikayelerini ve anlamlarını çözen 
emek mahsulü bir metin var.

Yepyeni ve dopdolu Umran’larda buluşmak dileğiyle...
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r ii r k i y e  ̂ü n d c m i

“StYASET”SİZ SİYASET 
YA DA SANAL SİYASET

ABD U LLAH  YILDIZ

T  ̂ ürkiye’de “siyaset”in içi 
hergün biraz daha boşaltı
lıyor. Adeta "siyasetsiz si- 

yaset”e; “sanal siyaset’̂ e doğru hızla 
sürükleniliyor. Siyasetin etki ve 
yetki alanı daraltıldıkça daraltıli' 
yor. Ekonomi, eğitim, güvenlik... 
derken siyaset/çi şimdi de iletişim 
alanından dışlanıyor... Sorgusuz- 
sualsiz Meclis’ten geçirilen Derviş 
yasaları, IMF’ye sunulan mektupta 
yer alan yasal düzenlemelere iliş
kin taahhütler ve nihayet RTÜK 
yasa tasarısı siyaset-dışı kurum ve 
kuruluşların, “maskeli egemen” 1erin 
elini daha da güçlendirerek siyase
ti ve siyasetçiyi tamamen devre dı
şı bırakıyor.

Siyasetçi “mış” gibi yapıyor; yö- 
netiyor-muş gibi yapıyor, iktidar
mış gibi davranıyor. Kendini yetki- 
liy-miş zannediyor. Oysa siyaset et
menin, “iktidar” olmanın tüm 
araçları bir bir elinden alınıyor.

Millet egemenliğinin tecellîgâ- 
hı olarak teessüs eden TBM M , 
muktedirlerin onay mekanizması
na; holdinglerin genel kuruluna 
dönüşeceğe benziyor. M illetin 
kendisini ifade edebileceği yegane 
mekanizma olan siyaset, boş ve an
lamsız hale geliyor. Siyaset “sa- 
nal”laşıyor. Seçilmişlerin yuları tü
müyle atanmışların ve sermaye sa
hiplerinin eline geçiyor. Burada 
“tabiat boşluğa müsaade etmez” sözü 
elbette daha bir anlam kazanıyor 
ve yetki alanlarını yeterince dol- 
duramayanların sorumluluğunu da 
îmâ ediyor.

Ancak, olan millete oluyor ve

zaten kıymet-i harbiyesi iyice tartı
şılır hale gelen “millî irade” tama
men buharlaşıyor. Bu durumda se
çimin, sandığın, partilerin, meclis 
ve siyasetin anlamı da kalmıyor.

28 Şubat travmasıyla doğal 
dengesini kaybeden siyaset, iflas 
eden eğitim, siyasallaşan hukuk, 
krizden krize yuvarlanan ekonomi, 
dibe vurmuş ahlak, yozlaşan kül
tür... hasılı nereye el atsanız orası 
elinizde kalan bir yapı, her alanda 
yeniden yapılanma ihtiyacını kaçı
nılmaz kılıyor. Ancak bu kez de 
yeniden yapılanma/reform adına 
yapılan bir dizi değişiklikle, otori
ter ve totaliter yapı olabildiğince 
pekiştiriliyor. özgürlüklerden, 
“Kopehnag kriterleri”nden dem 
vuruluyor, ama özgürlükler kısıt
lanmaya devam ediyor; demokrasi 
adına millet iradesi sıfırlanıyor, in
sanların hareket alanı sınırlanıyor, 
şeffaflık adına kapalı kapılar ardın
da bir yığın dolaplar çevriliyor. 
Böylece, nefes darlığına mahkum 
patolojik bir toplum ortaya çıkı
yor. Kimi siyaset bilimcilere göre 
hızla Mıszr’laşıyor, Tunus’laşıyoruz.

Bu durum; içeride gerginlik, 
bezginlik, çaresizlik, umutsuzluk... 
üretirken, dışarıya zaaf ve güçsüz
lük olarak yansıyor; Türkiye “gide
meyenlerin ülkesi”, “umutsuz vak’a ” 
olarak tanımlanmaya, “hasta 
adam” olarak görülmeye başlıyor. 
İçte ve dışta güçsüzlüğümüzü far- 
keden uluslararası güçler de fırsatı 
kazaya koymuyorlar: Uluslararası 
finans kuruluşları, yapacakları üç- 
beş kuruşluk yardım karşılığında

ülke ekonomisini ipotek altına 
alacak şartları dikte ederken; dış 
politikada da Kıbrıs, Kuzey Irak, 
doğalgaz projeleri ve AB gibi ko
nularda tavize zorlanıyoruz.

Atlantik ötesinden uçurulup 
paraşütle hükümetin tepesine in- 
diriliveren “genel vali”, istifa tehdi
diyle her istediğini yaptırıyor; te
kerine taş koyanlar anında temiz
leniyor; işler sarpa sardığında Bü
yük Başlian dan  gelen bir mektupla 
her şey yoluna giriyor... Tam bir 
müstemleke manzarası...

Kronik “iç tehdit” paranoyasıy
la halkının şu veya bu bölümünü 
düşman belleyip sürekli kendisiyle 
boğuşma halinde olan, kendi insa
nına güvenmeyen, milletiyle, tari
hiyle, coğrafyasıyla kavgalı bir yö
netim anlayışının iflasının ilanıdır 
bu...

Ünlü hiciv ustamız Şair Eşref, 
Osmanlı’nın son dönemini eleşti
rirken;

Gam değil amma, bu mülkün 
böyle elden gitmesi;

Gitgide zulmetmeye elde ahâlî 
Icalmıyor.

demişti.
Bugünkü Türkiye’yi eleştiren 

tecrübeli siyasetçimiz Kâmran înan 
ise; “Türkiye’de idare edilenlerin gö
revi, idare edenlerin refahmı sağla
mak, omuzlarında taşımaktır” tespi
tini yapıyor.

Siyasetin içini boşaltıp, millet 
iradesini buharlaştırarak egemen
liklerini güvenceye aldıklarını zarf- 
nedenler, omuzlarında yükseldik
leri asıl varlığı; ahâlîyi kaybet
mekte olduklarının farkındalar mı?

Ama biz, yine de umutsuz deği
liz, olamayız!

Bu halk, bütün umutsuzlukları 
umuda dönüştürecek potansiyeli 
yüreğinde barındırıyor. Ve nefisle
rin özünde, sinelerde küllenen kor, 
alev olmak için kutlu nefeslerin 
rüzgarını bekliyor. ■
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19 Şubat’tan itibaren Türki- 
ye’yi saran korkunç kriz, eko- UÇ k r iz , u ç  DLOF: KIBRIS, 

K. IRAK, AVRUPA ORDUSU
nomik, siyasi ve sosyal yapı

daki etkileri ile Türk dış politika- 
sında meydana getirdiği tahribat
bakımından, Türkiye’nin siyasi ta
rihinde bir milat olarak anılacaktır. 
28 Şubat müdahalesinden 19 Şu
bat krizine kadar Türkiye’nin yaşa
dığı bunalımlı dönem Türkiye’yi 
hem içte hem de dışta ağır bedeller 
ödemeye mahkum etti.

28 Şubat “müdahalesi”nden  bu 
yana Türkiye’yi gerek ekonomik, 
sosyal ve siyasi haklar bakımından 
gerekse ifade ve fikir hürriyeti an
lamında boğulma noktasına geti
ren iradenin, kendine özgü tehdit 
algılamaları ile, Türkiye’nin bölge
sel ve uluslararası konumunu yeni
den tanımlamasından bu yana ül
ke uluslararası düzlemde hızla ze
min kaybediyor.

Toplumsal ve bireysel özgürlük 
alanlarını inanılmaz bir şekilde da
raltan, inanç, ifade ve fikir özgür
lüğü ile teşebbüs hürriyeti üzerinde 
korkunç bir “devlet denetimi” ku
ran, özel hayatın en mahrem nok
talarına kadar müdahale eden, bu
nunla da kalmayıp, böylesi çarpık 
bir anlayışı Türkiye’nin etki alan
ları içinde yer alan ülkelere ihraç 
etme yoluna giden zihniyetin uy
gulamaları, Türkiye’yi yakın tari
hinin en ağır krizi olan 19 Şubat’ı 
yaşamaya mecbur bıraktı.

Her şeyi yeniden devletleştir
me furyasının Türkiye’deki ağır fa
turası ortaya çıktı. Ancak bu çar
pık zihniyetin ilkelerini belirlediği 
dış politik anlayış hala geçerliliğini 
koruyor. îşin hazin tarafı, Türki
ye’yi içeride ve dışarıda tam bir 
çıkmazın içine sürükleyen irade, 
yaşanan toplumsal trajediye, dış 
politikada yeniden yalnızlaşmaya 
rağmen, öngörülen stratejiyi aynen 
uygulama, yeni iç ve dış korkular 
üreterek meşruiyetini pekiştirme 
ısrarını sürdürüyor.

Dış İrade ve 
Toplumsal Boşluk

Gerek 28 Şubat’tan bu yana yaşa
nan süreç ve gerekse kriz sonrası 
Türkiye’de oluşan yeni konjonk
tür, Türkiye’yi “dış müdahaleye” 
aşırı derecede açık bir ülke haline 
getirdi. Son krizle ekonomi yöneti
mini ele alarak siyasi yapı üzerinde 
de önemli ölçüde etkinlik kuran 
“dış irade”, bir taraftan Türkiye’yi 
ekonomik alanda ciddi yapısal re-

Dış İradenin ilgi alanı, 
ekonomik alanda köklü 
değişimler sağlayarak 
Türkiye’yi uluslararası 
sermaye açısından “istik
rarlı” hır ülke haline ge
tirmek ve Türkiye’nin 
bölgesel misyonunu ABD 
hegemonyasının istifade
sine sunmakla sınırlı.

formlara zorlarken, diğer taraftan, 
siyasi alan üzerinde öyle bir boşluk 
ortaya çıkardı ki, Türkiye yakın 
dönemde yepyeni oluşumlara şa
hitlik edecek.

Genelde askeri müdahaleler 
sonrası yaşanan “boşluk” dönemi, 
bu sefer ‘‘sivil ve dışarıdan” bir mü
dahale ile ortaya çıktı. Ekonomik 
ve siyasi reformların yapılması ve 
ümitsizlik duvarlarına çarpıp kalan 
siyasi anlayışın değişmesi, Türki

ye’nin Irntı devletçi yapısının denge
lenmesi ve içerideki talepleri baskı 
altında tutan anlayışın zayıflaması 
yönünde her türlü yapılanmanın 
bu dönemde karşılık bulması 
mümkün.

Ancak söz konusu “dış irade” 
hiç bir zaman, Türkiye’nin daha 
demokratikleşmesi, özgürlük alan
larının genişletilmesi, siyasi hakla
rın garantiye alınması, halk irade
sinin yerli yerine oturtulması veya 
inanç ve fikir özgürlüğünün yeni
den garanti altına alınması gibi ko
nularla ilgilenmiyor. Dış iradenin 
ilgi alanı, ekonomik alanda köklü 
değişimler sağlayarak Türkiye’yi 
uluslararası sermaye açısından “is
tikrarlı” bir ülke haline getirmek 
ve Türkiye’nin bölgesel misyonu
nu ABD hegemonyasının istifade
sine sunmakla sınırlı. Siyasi ve sos
yal alanda yapılacak de^şim veya 
yeniden yapılanma girişimleri, dış 
iradeden ziyade ortaya çıkan boş
luktan fırsat bulan toplumsal ta
lepten kaynaklanmaktadır. Türki
ye’nin uluslararası sermayenin mü
dahalelerine açık hale getirilmesi
nin meydana getirdiği sarsıntı, içe
ride yeni taleplerin ortaya çıkması
na zemin hazırlıyor.

Olağanüstü Durum ve 
“Şahin” Refleks

Ekonomik ve siyasi yapının yeni
den belirlenmeye çalışıldığı bu gibi 
“olağanüstü durumlar” kendi içinde 
çok ciddi tehlikeleri barındırıyor. 
Özellikle dış politikada “oldukça 
hassas” konular üzerinde verilen
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genel geçer kararlarla geri dönüşü 
olmayan hatalar yapılıyor, önemli 
tavizler veriliyor. Tıpkı 28 Şubat 
döneminde olduğu gibi. Bu dö
nemde Ortadoğu’ya yeniden biçim 
vermek ve İsrail’e meşruiyet sağla
mak için oluşturulan “Türk-îsrail 
ekseni” Türkiye’yi hem bölgede ya
payalnız bıraktı hem de bütün İs
lam dünyasında İsrail’in korumacı
lığını üslenen ülke konumuna in
dirgedi.

Türkiye, Kemal Derviş’le başla
yan yeni dönemde de “dış iradenin 
istekleri” doğrultusunda önemli ka
rarların alınması aşamasında bulu
nuyor.

Derviş’in temsil ettiği “dış ira
de” Türkiye’yi önümüzdeki günler
de çok önemli iki konuda baskı al
tına alacak: Kuzey Irak ve Kıbrıs... 
Biri A BD ’nin diğeri ise Avrupa 
Birliği’nin koruması altında. Tür
kiye bu iki bölgeden birinde Amerika 
ile diğerinde de Avrupa Birliği ile kar
şı karşıya gelecek. Her iki gücü ilgi
lendiren bir başka konu daha var. 
Ankara, Avrupa Birliği’nin “Süper 
Avrupa” olarak ortaya çıkmasının 
en önemli göstergelerinden biri 
olan Avrupa Güvenlik ve Savun
ma Kimliği, bir başka ifadeyle, Av
rupa Ordusu konusunda da AB ile 
çok ciddi bir çatışmanın içinde yer 
alıyor. Bu durum aynı zamanda 
Ankara’nın N A TO  ve ABD ile 
geleceği üzerinde de belirleyici 
olacak.

Kuzey Irak konusu Türkiye’nin 
Ortadoğu ile bağlarının sorgulan
masına yol açarken Kıbrıs hem 
Doğu Akdeniz’deki olağanüstü du
rum hem de A B’yi Ortadoğu’ya ta
şıyacak bir üs olması açısından çok 
önemli. Avrupa Gücü ise, ABD ile 
Avrupa arasındaki Adantik îttifa- 
kı’nın  geleceği üzerinde derin izler 
bırakacak, ABD-Avrupa ve NA- 
TO-Avrupa Ordusu ilişkilerini be
lirleyecek güçte bir konu. Bu üç 
sorun, Türkiye’nin hem bölgesel 
hem de ABD ve Avrupa Birliği ile 
nasıl bir geleceği olacağı konusun
da önemli işaretler verecek.

Türkiye her üç konuda da şimdilik 
“şahin” bir uygulama içinde. Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin A B’ye alınması 
halinde Kuzey Kıbrıs'la tam enteg
rasyona gireceği tehdidinde bulu
nan Ankara, Kuzey Irak’ta fiilen 
varolan Kürt Devleti’nin resmileş
mesi durumunu “savaş sebebi” sa
yacağını açıkladı. Ankara, Avrupa 
Ordusu’nun karar mekanizmasında 
kendine yer verilmemesi halinde 
ve ABD’nin desteğini Türkiye’den 
çekmesi durumunda ise “NA- 
T O ’dan çekilme” blöfünü öne sü
rebiliyor.

Burada önemli olan A nka
ra’nın Derviş’le başlayan süreç 
içinde her üç konudaki “şahin tu

tumunun” nasıl değişeceği konusu
dur. Eğer Ankara bu şahin tutumu
nu sürdürür, blöflerine devam 
ederse her üç sorun muhatapları ile 
Türkiye arasında derin krizler orta
ya çıkacak. Bu durum ise Türki
ye’yi uluslararası alanda bir anlam
da tecrit edecek sonuçlara yol aça
caktır. Türkiye’nin N A TO ’daki 
varlığı sorgulanacak, AB kapısı 
Türkiye’ye tamamen kapanacaktır. 
Derviş misyonu başarılı olursa An
kara’nın Avrupa Gücü, Kuzey Irak 
ve Kıbrıs konusundaki direnişi kı
rılacak ve blöfleri işe yaramaz hale 
gelecek. Ancak Türkiye’nin Avru
pa kapısı sonuna kadar kapatıla
caktır.

Rusya ve Çin ile yaptığı güven- 
lik-askeri teknoloji eksenli uzun 
vadeli ve içeriği bilinmeyen anlaş
malar Türkiye’yi, Kafkaslar’dan 
Doğu Türkistan’a kadar olan böl
gede zaten silmiş durumda. Anka
ra, Türk-İsrail ekseninin bugüne 
kadar ortaya çıkan ağır faturasını 
dikkate almadan Ortadoğu’da İsra
il’e yönelen tehditleri göğüslemeye 
ise devam ediyor. 28 Şubat döne
minde bir çok askeri projeyi ihale
siz alan İsrail’in, F-4 ve F-5 uçakla
rının modernize edilmesi sırasında 
bu uçaklardaki orjinal parçaları 
kullanılmış parçalarla değişmesini, 
bu yüzden bazı uçakların havada 
infilak etmesine yol açan dolandı
rıcılığını, bu proje sayesinde İsra
il’in 800 milyon doları nasıl iç et
tiğini hemen unutan Ankara, Ka- 
tar’da yapılan ÎKÖ dışişleri bakan
ları toplantısında İsrail’in sözcülü
ğünü yapmaktan yine de geri dur
madı. Sadece Ankara, İKÖ’nün İs
rail’le siyasi ilişkilerin kesilmesi 
kararını onaylamadı ve toplantılar 
sırasında ortamı İsrail adına yatış
tırma görevini üslendi.

Derviş’le gelen dolarların karşı
lığı Kuzey Irak ve Kıbrıs gibi bir 
kolaycdığa veya “kehanete” baş
vurmaktan “komplocu” damgası
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yememek için çekiniyoruz ama mışhğını resmileştirmeye çalışırken nun çözüm formülünü Avrupa’nın

tı’nın vurucu timleri olan uluslara
rası finans kurumlarının Endonez- 
ya’yı nasıl cezalandırdıklarını.

lüğünü sık sık vurgulaması yakla
şan tehlikenin habercisi. Türki- 
ye’nin Irak’la ticari yakınlaşması.

Bir kere Kıbrıs birTürk-Yunan soru
nu değil. Türkiye ile Avrupa Birliği 
arasında bir sorun. N ATO ile Av-

A BD ’nin Güneydoğu Aŝ â’daki 
hedefleri doğrultusunda bu devasa 
ülkeyi gözlerimizin önünde nasıl 
parçaladıklarını görmüyor değiliz. 
IMF ile anlaşmaya yanaşmayan 
Devlet Başkanı Aburrahman Va
hid iktidarının bir kaç aylık ömrü 
kaldı ve Endonezya hızla iç savaşa, 
etnik çatışmalara ve parçalanmaya 
doğru sürükleniyor. Vahid’i berta
raf etmeyi kafasına koyan uluslara
rası irade, Yardımcısı Megavati Su- 
karnoputri’yi iktidara hazırlıyor. 
Bu da, ülkenin içinde bulunduğu 
kaosun ABD tarafından tezgahlandı
ğına inanan Endonezya halkının 
ayaklanmasına kadar gidecek yeni 
bir kriz dalgasının habercisi.

Kuzey Irak’ta Bir Oldu-Bitti 
ile Karşılaşmak

Türkiye’nin dışındaki gündem Ku
zey Irak ve Kıbrıs’ın, özellikle de 
Kıbrıs sorununun “nihai çözüm” 
sloganıyla Türkiye’nin önüne gel
mekte olduğunu haber veriyor.

Yeni ABD yönetimi dış politi
kasının ağırlık noktalarından biri
ni Kuzey Irak’a ayırırken Türkiye, 
Bağdat’la ticari ilişkilerini güçlen
diriyor.

ABD yönetimi, Avrupa Birliği 
ülkeleri ve Rusya’nın Bağdat’a ver
diği desteğe rağmen Irak’a yönelik 
yaptırımların yeniden tesis edilme
si için elinden geleni yapıyor. Ku
zey h-ak’ta oluşturulacak bir Kürt 
Devleti’ni “savaş sebebi” sayacağını 
resmen açıklamaya hazırlanan An
kara’ya, bölgenin Türkiye açısın
dan ne derece hassas bir güvenlik 
sorunu oluşturduğuna dair endişe
lerini giderecek güvence şu ana ka
dar ABD yönetimi tarafından ve
rilmedi. ABD, Irak’m fiili parçalan-

ABD’nin itirazına rağmen Bağ
dat’a yeniden Büyükelçi gönder
mesi, Bağdat’ta Türk İhraç Ürünle
ri Fuan açması ve her hafta Bağ
dat’a heyetler göndermesi Kuzey 
Irak’ta bir oldu-bitti ile liarşılaşma 
korkusundan kaynaklanıyor. Yoksa 
Başbakan Bülent Ecevit hüküme
tinin Saddam Hüseyin ve İrak sem
patisinden değil. Ankara, Irak’ı 
tekrar bölgeye çekmeye çalışma
nın yanı sıra. Kuzey Irak’ta ulusla
rarası düzeyde meşruiyet kazana
cak herhangi bir oluşumu engelle
mek için yoğun taktik arayışları 
içinde. ABD yönetimi dikkatleri 
tekrar İrak üzerinde yoğunlaştırır
sa, Körfez Savaşı sonrası fiilen ku
rulan Kürt devleti bu ikinci aşama
da resmen kurulabilir. Yani şu an
ki “de facto” durum resmileşebilir.
O zaman Ankara’nın “savaş sebe
bi” blöfünün tutup tutmadığını gö
receğiz.

Kıbrıs Avrupa Birliği 
Kapısmı

Kıbrıs meselesi ise, Kuzey Irak’tan 
daha karmaşık bir konu ve bu sefer 
Türkiye’nin karşısındaki güç ABD 
değil Avrupa Birliği. ABD soru-

rupa’nın Doğu Akdeniz’deki varlı
ğını ilgilendiren bir sorun.

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
A B’ye tam üyeliği hem Kıbrıs’ın, 
hem de Türkiye’nin AB üyeliğinin 
kaderini belirleyecek. Son zaman
larda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri- 
yeti’nde yükselen Türkiye’nin “ko
rumasına” yönelik itirazlar, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi’nin Tür
kiye’yi Kıbrıs’ta bir “işgalci” konu
muna getiren ve bunu resmileşti
ren kararı, Türkiye’nin sorunun 
çözümü için ortaya attığı “konfede- 
ral” planın AB cephesinde ciddiye 
alınmaması, Türkiye içinde bile 
“artık hu sorun çözülsün de nasıl çö
zülürse çözülsün” türü seslerin ço
ğalması, sorunun Türkiye ile AB 
arasında karşılıklı anlayışla çözü
münden ziyade bir restleşmeye 
doğru gidildiğine delalet ediyor.

Avrupa cephesi bu yaz Kıbrıs 
sorununu “nihai çözüm” planıyla 
Türkiye’nin önüne getirecek. Kon
federasyon teklifinin AB çevresin
de ciddiye alınmaması, Rum Yöne
timi’nin tam üyelik sürecinin hızla 
ilerlemesi, sınırlan Kıbrıs’a İcadar 
uzanan A B’nin Ankara üzerinde 
baskılarını artırması üzerine Türki
ye daha da sertleşti.
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29 Mayıs’ta Kıbrıs gündemiyle 
toplanan Milli Güvenlik Kuru- 
k ’nda alınan kararlar, Ankara’nın 
Kıbrıs konusunda ne kadar sertleş  ̂
tiğini ortaya koydu. Konfederas' 
yon teklifinden de vazgeçen Anka
ra, Ada’da iki ayrı devlet üzerine ıs
rarla vurgu yapmaya başladı. Başba
kan Bülent Ecevit ise bu sertliği 
yumuşatmak için “Çekoslavak tipi 
ayrılma"dan söz etmeye başladı.

1 ürkiye^-in “İlhak” e 
*' ‘ti.” Şantajı

Türkiye’nin Kıbrıs konusunda iki 
blöfü var: Rumlar’ın üyeliği duru
munda Kuzey Kıbrıs’ın "ilhakı” ve 
Avrupa Gücü’nün N A TO ’nun 
imkanlarından yararlanması konu
sunda N A TO ’dan gelen i»etosunu 
kullanarak A B üzerinde baskı kur
ması. îlhak, Türkiye ile AB arasın
daki bağları geri dönüşü olmayacak 
şekilde koparacaktır ve Türkiye ya 
Avrupa Birliği yolundan dışlana
cak ya da kendi isteğiyle AB defte
rini kapatacaktır. Ankara’nın Av
rupa Savunma Kimliği konusunda 
N A TO ’nun kendine verdiği veto 
hakkını kullanması ise AB açısın
dan ciddi anlamda sorun teşkil edi
yor. N ATO ülkesi olup AB üyesi 
olmayan Türkiye’yi Avrupa Gü
cü’nün karar mekanizmasına alma

makta ısrar eden Birlik üyelerinin 
önündeki en büyük engel Türki
ye’nin vetosu. Bu konuda Türki
ye’ye şimdilik en büyük desteği ve
ren ülke ise ABD,

A BD ’nin desteğini çekmesi du
rumunda Türkiye’nin bu kozu da 
elinden alınmış olacak. A vrupalI
lar, ABD’nin Türkiye’ye verdiği 
desteği geri çekeceğini düşünüyor
lar. Zira ABD’nin Türkiye’yi des
teklemeye devam etmesi Avrupa 
Gücü projesini kilitliyor. Bunun 
da N ATO içinde huzursuzluklara 
neden olacağı, AB üyelerinin N A 
TO  dışı arayışlara yöneleceği hatta 
N A TO ’nun bölünebileceği veya 
sadece A BD ’nin kontrolünde bir 
örgüte dönüşebileceği belirtiliyor. 
Avrupa, Washington’ın Türkiye’yi 
destekleme adına böyle bir riske 
girmesini beklemiyor. Avrupalılar, 
13 Temmuz tarihinde, N A TO ’nun 
Brüksel’deki karargahına, ertesi 
gün de Onbeşler’le bir araya gel
mek üzere Göteburg’a gidecek 
olan ABD Başkanı George W. 
Bush’un, Türkiye'ye baskı yapacağı
nı ümit ediyorlar.

Türkiye’nin AGSK Şantajı 
Nasıl Aşılacak?

A B Türkiye’nin vetosunu aşmak 
için bir başka formülü daha var:

Avrupa Gücü’nün Kuzey Kıbrıs’a 
bir operasyonu, Yunanistan ile tar
tışmalı olan Ege’de tatbikat yapıl
ması ya da Türkiye’nin kendisi için 
çıkar alanı olarak gördüğü Hazar 
Denizi bölgesine A B ’nin bir müda
halesi konusunda yapılacak bir an
laşma ile eş zamanlı olarak, Türki
ye’nin bilgilendirilmesi. Yani Av
rupa Gücü’nün karar mekanizma
sından değil, Türkiye’nin güvenlik 
bölgeleri olarak gördüğü yerlerde 
Ankara’nın “bilgilendirilmesi” veya 
“görüşünün alınması” formülü...

Türkiye’nin bunu kabul etmesi 
beklenmiyor. Ancak N A TO ’da 
risk almak istemeyen ABD’nin, bu 
formülü kabul etmesi için Türki
ye’ye baskı yapması bekleniyor. 
Teklif ABD tarafından kabul edi
lirse Türkiye’nin hiç bir şansı kal
mayacak.

İlhak ve Avrupa Gücü’nün ve
to etme kartının Avrupa’daki kar
şılığı bu. O zaman Türkiye Rum 
Yönetiminin A B ’ye tam üyeliği 
önünde ciddi bir engel olamaya
caktır. Yani Türkiye en fazla 
KKTC’yi ilhak edebilir. Bu da 
Türkiye-AB ilişkilerini kökünden 
sarsar ve bitirir. İki blöfün de bu 
şekilde devre dışı kalması muhte
mel.

Kuzey Irak ve Kıbrıs sorunu 
hem Kemal Derviş’le başlayan ye
ni ekonomik ve siyasi anlayışın, 
hem Türkiye’nin yeni arayışlar 
için yakaladığı elverişli dönemin 
hem de Türk dış politikasının 
önündeki en büyük iki sınav. Tür
kiye her iki soruna karşı A G SK 
şantajını kullanıyor ve her üç ko
nuda da “şahin” bir tutum içinde.

Şahinlerle Derviş misyonu arasın
daki çatışma bu üç konuda olacak
tır. Türkiye’ye gelen dolarların 
karşılığının ne olacağını AGSK, 
Kuzey Irak ve Kıbrıs tartışmaları sı
rasında göreceğiz. ■
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Yabancıların Mutemet Adamı

S iyasal manzara gitgide flûla- 
şıyor. Derviş’in önceleri ko- 
aiisvon içindeki yerine

KİYASETTE KOKLU MAKYAJ 
DEĞİŞİKLİĞİ Mİ?

odaklanan tartışma hangi görevle 
ve kim tarafmdan Türkiye’ye gön  ̂
derildiği şekline bürünmeye başla
dı. Daha ilk günlerde “Amerikalı 
Derviş” manşetini atan yayın or
ganları kınanmışken, Rahmi 
Koç’un bu bakışı doğrulayan sözle
ri kulaklarda çınladı. “Derviş yasa- 
ları”nın çıkmasında IMF’nin ne 
rol oynadığı yönündeki soruya Koç 
şöyle cevap vermişti:

“Türk Telekom’u da, TH Y’yi 
de yapamayacaklardı, Bankalar 
Kanununu da çıkarmayacaklardı. 
Ama IMF dedi ki, ‘Bunlar, bunlar 
çıkacaktır’, Kemal Derviş diye bir 
arkadaşı da gönderdiler buraya ve 
çatır çatır çıkıyor(...) Kemal Der
viş’in Türkiye’ye gelmesi yalnız 
Sayın Ecevit’le dostluğundan ileri 
geldiğini zannetmiyorum. Muhak
kak ki Amerika Kemal Derviş 
Bey’in arkasındadır. Muhakkak 
onlar mühim bir misyon bekliyor
lar. O da elinden geldiği kadar uğ
raşıyor.”

Derviş gerçekten de elinden 
geldiği kadar uğraşıyordu memle- 
keti(?), hükümeti(?) veya yabancı 
sermayeyi güzel günlere ulaştırmak 
için. Başkan Bush’un Ecevit’e 
mektubunda, tarihte pek görülme
miş biçimde ayrıntılara inerek sıra
ladığı ve tabii ki talep ettiği düzen
lemelerin gerçekleşmesi için. O 
mektup ki, Telekom’un özelleşti
rilmesinden, Swissotel sanıkları
nın “adalet önüne çıkarılması” 
beklentisine, ve bankacılık sektö
ründeki reformlara kadar teferruatı 
içeriyor ve üstelik mektup Ecevit’e 
verilirken “tamamının açıklanma
sı” şart koşuluyordu. Ama yine de 
Ecevit’e göre “Başkan Bush onuru
muzu kırmaz”dı.

SALİH  BAYKAKA

Bahçeii’nin Asıl Kaygısı 
Devlet Llsluhu

Derviş, bu düzenlemeleri onayla
makta tereddüt gösterenlere her 
an çekip gidebileceğini, bu durum
da dolarlardan memleketin yoksun 
kalacağını dramatik şekilde dile 
getiriyor ya da bazen hükümet or
taklarına gelip, az önce IMF yetki
lilerinden azar işittiğini, işlerin 
hızlanması gerektiğini Türkiye 
Cumhuriyeti’nin bir bakanı olarak 
söylemekte beis görmüyordu. İşçi
ler, memurlar, çiftçiler zam istedi
ğinde Derviş’in mazereti hep ay
nıydı: “Yapamam; IMF’ye sözüm 
var.” Derviş’in misyonu gerçekten 
ilginç ve merak uyandırıcı.

Mektup Ecevit’e veriliı 
ken “tamamının açıklan 
ması” şart kov^uluyordu. 
Ama yine de Ecevit’e gö" 
re “Başkan Bush onıırıi' 
muzu ku:maz”dL

Hükümet ortakları arasında 
Derviş’in davranışları bir tuhaftı. 
Biraz zamanlama hatası da olsa sa
yın Bahçeli bile bazı şeylerden ra
hatsızlık duymaya başlamıştı. Me
sela; liderler zirvesi yapılırken bir
denbire Derviş’in cep telefonu ça
lıyor ve dakikalarca İngilizce bir- 
şeyler konuşuyordu. Kiminle, ne 
konuştuğuna dair etrafındakilere 
hiçbir bilgi vermiyordu. Sonra me
sela; kendisine 4 Mayıs’ta imzala

ması için getirilen IMF’ye yönelik 
niyet mektubu meğer 3 Mayıs’ta 
çoktan IMF’ye iletilmişti. Halbuki, 
Bahçeli’nin kelimeleriyle “O, be
ğenmediğiniz Recep Onal IMF 
mektubunu bize onbeşgün önce
den verirdi. Biz de okurduk.” As
lında Bahçeli için -Ertuğrul Oz- 
kök’e verdiği beyanata bakılırsa- 
Telekom meselesi çok önemli de
ğildi. Ama "devlet üslûbu” meselesi 
çok önemliydi.

Türkiye’ye ayak bastığı ilk gün
den itibaren onun konumu ve 
“misyonu”nu sorgulayanlar ne ka
dar da yadırganmıştı. Şimdi yakla
şık aynı şeyleri TÜ SİA D ’ın en bü
yük patronlarından biri söylüyor
du. Koç için ne değişmişti de, böy
le itiraflarda bulunma lüzumunu 
hissetmişti? Yoksa bu tavır değişik
liğini, eski İstanbul’da fetihten ön
ce Bizans’a, daha sonra da Osman- 
lı’ya borç veren Galata bankerleri
nin  tavrı ışığında mı değerlendir
meliydi?

ABD’den gelecek dolarlar övü
nülecek bir şey gibi takdim edildi. 
Büyük müjdeler halinde kartel ba
sınının manşetlerine yansıdı. Dü- 
yûnu Umûmiye döneminin Os
manlIsında olduğu gibi, devletin 
borçları tam ve net olarak biline
miyor; hesaplanması güç rakamla
ra ulaşmış durumda. En kötü za
manlarında bile Osmanlıya borç 
vermek için birbirleriyle yarışa gir
mişti Düvel-i Muazzama temsilci
leri. O yüzden ABD Hazine Baka
nı O ’Neill’in şu sözleri, tasfiye ne
deniyle ucuza satılan malları nere
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BAYKARA / SİYASETTE KÖKLÜ MAKYA]

deyse bedavaya getirmek, müşteri 
kızıştırmak için söylenmişe benzi
yor:

“Türkiye bir daha kapımızı ça
larsa bu kadar cömert olamayız. 
Para bize de gökten zembille inmi
yor. Vereceğimiz bu para, çok çalı
şan sıradan insanların parasıdır.”

Paranın çalışan sıradan insan
lara ait olup olmadığı ayrı bir tar
tışma konusu. Ancak Hazine Ba- 
kanı’nın, Derviş’e sıkıca belletilen 
şeyleri vurguladığı muhakkak. 
TBM M ’den, yangından mal kaçı
rırcasına ve Cumhurbaşkanı Se- 
zer’in de artık “kriz çıkarıcı” olma
mak endişesiyle derhal onayladığı 
yasalar arasında, tahıl ihraç etmesi 
gereken bir ülkeyi en temel gıda 
maddelerinde dahi dışa bağımlı 
hale getirecek düzenlemeler var.

wiyas '̂te Kökîü Bir Makyaj

Keza yaşanan sürece ilişkin dış ve 
iç odaklara vurgu yapan, yeni top
lum mühendisliği çabalarına işaret 
eden pek çok senar̂ ô sözkonusu. 
Bu bakımdan Derviş’in ismi önem
li değil. Türkiye’de yolsuzluk ope
rasyonları da dahil mevcut siyasal 
kadroları tasfiye edip yenilemek

çabası, bu senaryoların ortak nok
tasını oluşturuyor. Derviş’in lider
liğinde solda toparlanma görüntü
sü verilerek, aslında, devletin ye
niden yapılanması için elverişli bir 
sağ oluşumun teşvik edilmesi / kış
kırtılmasının hedeflendiği öne sü
rüldü. Siyasette eskimiş, yıpranmış 
yüzlerin yerini yenileri alacak. Pe
ki ne değişecek? İmpararatorluğun 
en uzun yüzyılından bu yana dış 
politikasını hep yabancı güç den
gelerine göre ayarlayan (veya ayar
layamayan), iç politikada halktan 
kopuk iktidar kavgaları içinde, di
dişip duran elitlerden müteşekkil 
siyaset takımı değişecek. Saul Bel- 
lov’un “birçok şeyi değiştirerek 
hiçbir şeyi değiştirmemek” diye ta
nımladığı strateji bir kez daha tat
bike konacak.

Koskoca bir ülkenin geniş im
kanlarının nasıl çarçur edildiği, te
melde yatan sorunun iyi yönetile- 
memek olduğu gözlerden saklana
cak. Halk tarafından seçilmişlerin 
yine aynı halk tarafından istiskal 
edilmesi için medyada büyük gay
retlerin gözlendiği, yetkili fakat so
rumsuz kurumların kamuoyu yok
lamalarında hep en güvenilir ve 
itibarlı müesseseler olarak belirdi

ği, toplu iş sözleşmelerinde işçile
rin çıkarlarını korumayan sendika 
temsilcilerinin vatanperverlikle 
övüldüğü, krizin baş müsebbipleri
nin aynı jargonla tanımlanmadığı 
bir ülkede birçok şey değişirken, 
aslında hiçbirşey değişmeyecek.

Jandarmanın Etik Atağı

Şubat krizinden bu yana ülke için 
birinci tehdidin “irtica” mı, yolsuz
luk mu olduğu tartışması unutul
muşa benziyor. Genelkurmay Baş
kanı Kıvnkoğlu’nun “hortumla- 
malar olmasaydı kriz çıkmazdı” 
sözleri medyada önemli bir teşhis 
olarak verildi. Hatta Jandarma Ge
nel Komutanlığı, Jandarma Etiği 
adlı bir rapor hazırlattı, burada yol
suzluğun belli başlı sebepleri teşhis 
edildi. Banka hortumlamaktan 
patronu hapse düşen bir gazete, ça
lışmayı “yolsuzluğun ciğerini oku
dular” başlığıyla verdi. Hazırlanan 
kitapta yolsuzluk “bir çıkar karşılı
ğında kamu yetkilerinin yasadışı 
kullanımı” diye tanımlanırken, 
başlıca sebepler olarak şunlar sıra
lanmıştı: İçki, kumar ve eğlence 
tutkunluğu; gelirin üstündeki müs
rifçe bir yaşam düzeyini sağlama 
arzusu; hastalık gibi önceden bilin
meyen ve tahmin edilmeyen mali
yetler; kötü alışkanlıklar; kötü ar
kadaşlıklar; kin ve intikam duygu
su; düşük ahlak, ihtiyatsızlık, basi
retsizlik, israf, hırs.

Güzel! Fakat bunlardan içtinap 
edecek insan nerede ve nasıl bulu
nacak? Nereden ve kimler eliyle, 
yetiştirilecek? Bu ülkede ahlaklı ve 
dürüst kalmaya çalışan insanları 
“irtica” yaftasıyla dışlayıp tasfiye 
ederek mi? Genç kuşaklara ciddi
yetsizliği, sorumsuzluğu, laubaliliği, 
boşvermişliği, tembelliği... telkin 
eden bir eğitim sistemini daha da 
etkinleştirerek mi? ■
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ABD Miami Üniversitesi Temiz 
-Eı ıerji Ara^Un na Enstitüsü Direktö- 
rü Prof. Dr. Nejat Veziroğlu, Tür
kiye’nin yaşadığı son ekonomik krizi, 

-ulusîararasL^nam kımduşlmınm hir

----------- Prof. D i'H Sejat V crim ğlu ;------------

“IMF VE DÜNYA BANKASI 
TÜRKİYE^YE TAZMİNAT

koml)losu olarak değerlendirdi. Tür
kiye’nin 20 milyar dolar zarara uğ
ramasının sorumluluğunun IMF ve 
Dünya Bankası’na ait olduğunu 
vurgulayan Veziroğlu, hu kuruluşla
rın Türkiye’nin uğradığı zararı taz
min etmesi gerektiğini belirterek, ko
nuyla ilgili MGK ve 'muhalefet lider
lerine bir açık mektup gönderdi.

Sayın Veziroğlu’nun Umran’a 
bilgi olarak faksladığı mektubu 
aynen yayımlıyoruz.

Milli Güvenlik Kurulu’na Mektup 
13 Nisan 2001

Konu: Son ekonomik krizin sebebi 
ve Türk Milletinin kayıplarının tah
sili:

Sayın Milli Güvenlik Kurulu 
Üyeleri:

Aşağıda göreceğiniz gibi Türki- 
ye’nin maruz kaldığı son ekonomik 
kriz IMF ve Dünya Bankası’nın bize 
kabul ettirdiği reçetenin doğal bir 
neticesidir. Rir taraftan Dünya Ban- 
kası ileri gelenleri, para spekülasyo' 
nu yapan firmalara danışmanlık yap- 
makta ve diğer taraftan da IMF reçe
tesi Türkiye’yi para spekülasyonu ya
pan firmalar için çok uygun bir 
memleket haline getirmektedir. Do
layısıyla bu krizden faydalanıp para 
ticareti yapan firmaların milyarlarca 
dolar kazanıp Türkiye dışına çıkart
malarından IMF ve Dünya Bankası 
sorumludur. Ortak olduğumuz bu 
kuruluşlardan kaybımızın ve zararla
rımızın tahsili gerekir.

Şimdi açıklayalım:
1. Türkiye’deki krizin bir benzeri 

1997’de Malayziya’da yaşandı. Ma- 
layziya Başbakanı Mahathir Mo
hamad, krizin sebebinin büyük çapta 
para spekülasyonu yapmakla tanın
mış Mr. Soros olduğunu açıkladı ve 
Mr. Soros ve firmalarını milletlera

ÖDEMELİ”

rası platformda çok sert bir şekilde 
kınadı.

2. Mr. Soros ve firmaları hakkın
da birçok haber ve makaleler çıktı 
ve bu arada Dünya Bankası ileri ge
lenlerinin bu müesseselcre danış
manlık yaptığı yazıldı.

3. 1999’da Türkiye’nin ekono
mik durumu çok iyiydi. Üretim artı
yordu, ihracat artıyordu, turizm ge
lirleri artıyordu ve dış ticaret açığı 
azalıyordu.

4. 1999 sonunda IMF, Türki
ye’deki enflasyonu düşürmek gaye
siyle bir reçete kabul ettirdi. Bu re
çetenin ana hattı şuydu: Merkez 
Bankası sağlam paralara (bn. dolar) 
karşı Türk lirasının kıymetini her- 
gün -normal piyasa enflasyonunun 
üstünde olmak üzere- çok az bir şe
kilde düşürecekti.

5. Yukarda açıklanan tatbikat, 
Türk ekonomisine iki şekilde zarar 
verdi: a) İhracatı frenledi, ithalatı 
teşvik etti ve dış ticaret açığını art
tırdı ve b) Türk lirasının kıymeti ile 
enflasyon arasındaki fark gittikçe 
büyüdü.

6. 2000 yılı sonlarına doğru Tür
kiye’de sağlam paralara hücum oldu. 
Merkez Bankası, Türk Lirası’mn su
ni olarak tutulan yüksek kıymetini 
koruyamaz oldu. Bunun üzerine 
Türk Lirası’nı desteklemek için 
IMF/Dünya Bankası, Türkiye’ye 5 
milyar dolar kadar borç verdi. Bu da 
ancak birkaç ay daha Türk parasını 
yüksek seviyede desteklemeye kafi 
geldi ve tükenince son kriz meydana 
geldi.

7. Bankaların söylediğine göre 
son krizde para spekülasyonu yapan 
firmalar Türkiye’nin sırtından 20 
milyar dolar kadar kazanıp götür
müşler.

Yukarıda görüleceği gibi ortağı

bulunduğumuz Dünya Bankası ve 
IMF yetkilileri menfaat çelişkisi 
içindedirler. Bir taraftan para ticare
ti yapan spekülatör firmalara danış
manlık yapmakta ve bir taraftan da 
bize Türk lirasının kıymetini doğal 
piyasa kurallarını zorlayıcı bir şekil
de yüksek tutturacak (yani speküla
tör firmaların çalışması için müsait 
zemin hazırlayacak) bir reçete kabul 
ettirmektedirler. Bu demektir ki, 
IMF/Dünya Bankası, bizi bile bile bu 
krizin içine soktular. Bundan birinci 
derecede mes’uldürler.

Yukarda açıkladığım durum kar
şısında enerjik bir tutumla Türki
ye’nin ali menfaatlerini korumak 
için:

A. 20 milyar dolar kadar olduğu 
söylenen Türkiye’nin kayıplarının 
IMF/Dünya Bankası’ndan tahsil 
edilmesini ve ayrıca Türk milletinin 
maruz kaldığı çok ciddi ekonomik ve 
sosyal sıkıntıları karşılayacak bir taz
minatın alınmasını;

B. Dünya Bankası ve IMF’nin di
ğer ortaklarıyla (bilhassa Türkiye gi
bi IMF-zede olan Malayziya, Siyam, 
Singapur, Güney Kore, Endonezya, 
Arjantin ve Brezilya ile) beraber ha
reket ederek bu müesseselerde re
form yapılmasını ve bu müesseseler
de çalışanların menfaat çelişkisi 
içinde olmamalarını sağlayacak ted
birlerin alınmasını; ve

C. Madde A ve B’deki işlemlerin 
süratle yapılabilmesi için Dünya 
Bankası ve IMF’nin en büyük ortağı 
ABD’nin haberdar edilmesini ve 
desteğinin sağlanmasını emirlerinize 
arz ederim.

Saygılarımla

Gönderilenler: MGK Üyeleri, 
FP Başkanı Recai Kutan, DYP 
Başkanı Tansu Çiller
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MAHATHIR MUHAMMED, 
IMF VE DÜNYA BANKASININ 
KİRLİ YÜZÜNÜ ANLATIYOR

M eksika’yı hatırlayalım: 
Ülke içindeki yabancı 
para ani olarak çekildiği 

zaman ekonomisi hızla kötüleşen 
Meksika, ekonomisini restore et
mesi için, uluslararası finans odak- 
larınca 20 milyar ABD doları borç 
almaya zorlanmıştı. Biz ise kendi 
ülkemizin Meksika’yla aynı kaderi 
paylaşabileceği ihtimaline gülüp 
geçmiştik. Ekonomimiz iyiydi ve 
borcumuz yoktu. Büyüme oranı 
yüksek, enflasyon ise düşüktü. Po
litik olarak sorunsuz, sosyal olarak 
da uyum içindeydik. Nasıl mani- 
püle edilerek bir ekonomik krize 
girdiğimizi fark edemedik.

Bugün artık Meksika’nın eko
nomik gücünün ve gelişmekte 
olan diğer ekonomilerin nasıl ma- 
nipüle edildiğini ve büyük sermaye 
sahibi yöneticilere boyun eğmeye 
zorlandıklarını biliyoruz...

Görünen o ki, bir grup ultra- 
zengin hala başkasını dilendirmek 
dürtüsüyle hareket etmekte. Onla
rın refahı başkalarının yoksulluğu 
üzerine kurulu ve onlar zenginlik
lerini başkalarının fakirliklerine 
karşı bir silah olarak kullanmakta
lar.

Malezya bağımsızlığını aldığı 
195 7’de 5 milyonluk nüfusun yıllık 
ortalama geliri 350 dolarken, 40 
yıl sonra 1997’de bu oran 20 mil
yon nüfusa 5 bin dolara yükselmiş
tir. Bu süreçte biz pazarımızı ya
bancılara açtık, fakat ülkemizde iş 
gören yabancı şirketlerin çoğu 
kendi şirketlerine katılmamıza izin 
vermiyorlar.

Ticaret, mal ve hizmet bazında

yani reel olmalıdır. Oysa uluslara
rası finansın yürürlükte tuttuğu ti
caretin büyük bir kısmı, bankalar
dan bankalara aktarılan para üze
rinden yapılmaktadır. Ticaretin bu 
koşullarda yapıldığı bir ortamda 
zaten zengin olanların zenginlikle
ri, zaten yoksul olan ülke ve insan
ların daha da yoksullaştırılması

Mahathir Muhammed

Üzerinden işlemektedir.
Şimdi her birimiz devalüasyon

dan dolayı paramızın % 20’sini 
kaybetmiş durumdayız. Malez
ya’daki zenginler bile fakirleşmiş
tir. Fakat mevcut sistem içinde, 
daha çok paraya ihtiyacı olmayan 
ve reel gelirden yüz çeviren zen
ginler daha da zenginleşmiştir.

“Bize spekülasyona izin verme
miz söylendi. Büyümeyi durdurma
mız, mega projelere girmememiz 
istendi. Büyük ülkeler bizden, fa
kirleşmeyi kabul etmemizi, ulusla
rarası finansın bunu istediğini, bu

güce karşı direnmemiz halinde bizi 
yok edeceklerini bildirdiler. Yabancı 
sermayeye geniş imkanlar tanıdık, 
spekülasyona izin verdik. İstedikle
ri hisseyi satın alıp istedikleri za
man ülke dışına çıkmalarına im
kan tanıdık. Ancak daha sonra bü
yük fonlar spekülasyonlara başla
yarak devasa miktarda pazar kaza
nıp bunları ülke dışına çıkardılar.

Rant ekonomisinin reel ekonomi
den yirmi kat daha büyük olduğunu 
söylediler. Bankalar arasındaki bu 
ticaret, halka hiçbir şey vermedi. 
Milyarlarca dolar sadece bankalar 
arasında alınıp satıldı. Reel ekono
miye hiçbir katkısı olmadı. Rant 
ekonomisi zorunlu değil, üretici değil 
ve ahlaksızdır. Durdurulmak ve yasa
dışı ilan edilmeli. Bizim buna ihtiya
cımız yok. Bizim sadece reel eko
nomiyi finanse etmek için paraya 
ihtiyacımız var...

Özetle, biz uluslararası finans 
piyasasının faşist işleyişinden 
memnun değiliz. Zengin ve güçlü 
ülkeler bize bu durumu kabullen
mek zorunda olduğumuzu söylü
yorlar. Bunun sebebi, uluslararası 
finans sektömnün onlar tarafından 
kuşatılmış olmasıdır. Açıkçası biz 
bu şekilde para kaybetmeyi kabul 
edecek kadar sofistike değiliz. O l
mamız da gerekmez. Ulusal akıl ye
rine, kapkaççı fırsatçılığını koya
mayız.

Eğer ki biz bunların işlerini en
gellemek için herhangi bir eylem
de bulunsak, onları taciz (!) etmiş 
olacağız. Ve onlar da bizi çökert
mek için bahaneye sahip olmuş 
olacaklar.

Amerika monopollere izin ver
miş, Rockefeller Amerika’daki 
petrol sanayiini tekeline almış ve 
küçük şirketleri devre dışı bırak
mıştır. Bütün bunlardan bahset
memin sebebi, toplum olarak ken
dimizi vicdansız piyasanın kâr gü- 
dücülerinden korumak zorunda 
oluşumuzdur. Bunları söylemekle
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nasıl bir risk aldığımın da farkın
dayım. Fakat yürürlükteki ticaret
biçiminin zorunlu, güvenli ve ah- 
laki olmadığını düşünüyorum. Bu
na derhal dur demek ve bunun il- 

:>lduBunun ilan edilmesi

TÜRKİYE SARON^UN
GÜNAH ORTAĞI MI?

igaL -g€
rekmektedir. Biz asıl olarak bu tarz 
bir ticarete muhtaç değiliz.

Dünya finans sistemi içinde 
tam anlamıyla bir kaos vardır. Bü
tün çabalarına ve katettikleri yola 
rağmen, gelişmekte olan ülkeler 
hala son derece fakir. Süreğen bir 
finansal desteğe muhtaçlar. Çün
kü ekonomileri özerkliğini kaybet
miş durumda. Bitmeyen bir sivil 
savaş ortamı ve açlık ve çöküntü 
yaşıyorlar.

Gelişmekte olan ülkelerin zen
ginliğinden korku duymanın gere
ği yoktur. Bu ülkelerin ayağını 
kaydırmanın, birbirleriyle ve zen
gin ülkelerle ilişkiye geçmelerini 
engellemenin kân nedir ki? Onlar 
bir tehdit olamazlar. Çünkü kendi 
aralarındaki rekabetle meşgul ola
caklarından gelişmiş ülkelere sal
dırmak gibi bir dertleri de olmaya
caktır.

Elbette ki dünya hiçbir zaman 
tamamen barış içinde olmayacak. 
Fakat Avrupa ve Kuzey Amerika 
ülkeleri hemen hemen aynı tarzda 
zenginleşebiliyorlarsa, biz de şu 
veya bu ölçüde zenginleşmemizin 
engellenmesinin anlamını görmek 
zorundayız.

Biz dışımızdaki dünyaya karşı 
bir eylemde bulunacak değiliz. 
Ahlaken, Avrupalılara benzeme
yiz. Bilakis, farklı renk, din, dene
yim ve kültürlerden gelmiş farklı 
dilleri konuşan topluluklarız. Bu 
yüzden de onlarla tam bir ittifak 
içinde olmamız düşünülemez. Fa
kat asıl önemsenmesi gereken şu
dur: Bizim zenginliğimiz, batılıla- 
rın aksine, dünyanın geri kalanı
nın zenginliğine katkıda buluna
caktır.” ■

İSM AİL KARAD EN İZ

Beyrut Kasabı olarak ün sa
lan Ariel Şaron’un başba
kan olmasıyla İsrail ile Fi

listin arasındaki barış süreci tama
men gündemden kalktı. İsrail’in 
1973 yılından bu yana ilk kez F-16 
uçaklarıyla Filistin topraklarına 
saldırmasıyla şiddetlenen çatışma
lar Ortadoğu’yu hızla bir ateş çem
berine doğru sürüklüyor. İsrail’in 
Filistin ve Lübnan’a yönelik saldı
rılarının yanısıra Lübnan’daki Su
riye birliklerini de hedef almaya 
başlaması İsrail-Filistin çatışmala
rına bölgesel bir boyut kazandır
ıyor.

ABD dışında bütün bölge ülke
leri, Avrupa Birliği, Rusya ve Çin 
İsrail saldırganlığını kınarken, AB 
İsrail’e yönelik ekonomik yaptırım 
uygulanmasını bile dile getirmeye 
başladı.

Durumun vehameti üzerine İs
lam Konferansı Orgütü’ne üye ül
kelerin dışişleri bakanları 26 Ma- 
yıs’ta Katar’da Filistin gündemiyle 
olağanüstü toplandı. Toplantıda 
ateşli bir konuşma yapan Filistin

lideri Yaser Arafat, İsrail saldırgan
lığını “siyonizm kaynaklı bir 
komplo hareketi” olarak nitelendi
rerek, İslam dünyasını İsrail’e karşı 
bir cephe kurmaya çağırdı.

İsrail’in F-16’lar, tanklar ve ya
saklı gaz silahlarını kullanarak, 
masum Filistinlilere ağır saldırılar
da bulunduklarını söyleyen Arafat, 
çatışmalarda 600’den fazla Filistin
li çocuk ve gencin hayatını kay
bettiğini, yüzlercesinin de yaralan
dığını söyledi. Arafat, “Güvenlik 
Konseyi" nin sessiz kalmasını kim 
sağlıyor? İsrail saldırganlığı, dünya
nın egemen gücünden koruma ve 
destek alıyor” diyerek ABD’nin İs
rail’e yönelik desteği ve koruması
nı dile getirdi. Arafat, “Filistin so
runu, hepinizin sorunudur. Ciha
dımızda ümidimiz ve desteğimiz 
sizsiniz. Tehlike büyüktür, İsrail’in 
alışılmamış saldırılarına karşı hızlı 
ve birlikte hareket etmeliyiz” dedi.

Toplantıya ev sahipliği yapan 
Katar Emiri Hamad bin Halife El- 
Tani ise, “Hep onlarla birlikteyiz, 
ancak sadece dilekler, sözlü kına-
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malar yeterli değil. Sözlerin etkisi 
olmuyor, tepkimiz kınamanın öte
sinde bir şeyler olmalıdır” diyerek 
İsrail’e karşı Birleşik İslami strateji 
oluşturulmasını istedi.

Türkiye İsrail’e Yönelen 
Öfkeyi Dizginledi

ÎKÖ’de İsrail’e karşı büyüyen öfke 
Türkiye tarafından, her zaman ol
duğu gibi, yatıştırılmaya çalışıldı. 
Bu gibi toplantılarda İsrail’in gö
nüllü korumasını yapan Türkiye, 
daha önceki İKÖ toplantılarında 
olduğu gibi Katar’da da İsrail’e yö
nelecek sert çıkışları yumuşatmaya 
çalıştı.

Gerek ABD ve gerekse İsrail 
tarafından İsrail-Filistin sorunun
da arabuluculuk yapmaya niyet
lenmemesi için sürekli uyarılan, 
böylece hem Filistin sorunundan 
hem de Ortadoğu’dan uzak tutul
maya çalışılan Türkiye, İsrail’le 
yaptığı stratejik anlaşmaların ken
disine yüklediği misyonu gerektiği 
gibi yerine getirmeye devam edi
yor. Daha önce sorunun ana ekse
nini oluşturan Kudüs’ün statüsü 
konusunda iki gizli öneri getiren 
Ankara, kamuoyunun yoğun tep
kileri üzerine bu önerileri yalanla
mak zorunda kalmıştı. Biri Mescid-
i Aksa’ya Ayasofya modeli, diğeri 
de Mescid-i Aksa’nın mülkiyeti
nin İsrail’e, kullanımının da Filis
tin’e verilmesini öngören bu iki

öneri de Filistin tarafından redde
dilmişti.

Türkiye’de Eğitim Yapan İsrail
Uçakları Filistin’i Vuruyor

Katar’daki toplantıda konuşan Dı
şişleri Bakanı İsmail Cem, şiddet 
ve çatışmaların 6 ay daha sürmesi 
durumunda, Körfez’e dek uzanan 
bölgenin büyük bir sıkıntı geçire
ceğini belirterek, “Eğer durum 
böyle devam ederse, başta ilgili iki 
taraf olmak üzere, bütün bir bölge 
çok zor günler yaşayacaktır ve bu
nun faturası uzun seneler ödene
cektir” dedi.

Toplantı sonunda yayınlanan 
bildiride, “Filistin halkı ve yöneti
mine yönelik saldırı ve abluka de
vam ettiği sürece İsrail’le bütün si
yasi ilişkilerin kesilmesi, bu tür ba
ğı olan ya da geliştiren üye ülkele
re de bu ilişkileri kesmesi” çağrısı 
yapıldı. Çağrı özellikle Türkiye’ye 
idi. Zira Türkiye ile İsrail arasında 
yapılan ve Ortadoğu’ya yeni bir bi
çim vermeyi amaçlayan eksen an
laşmalar bölge ülkelerini rahatsız 
etmeye devam ediyor. Son saldırı
larla dünya kamuoyunun öfkesinin 
İsrail üzerine yoğunlaşması Türki
ye’yi oldukça zor durumda bıraktı. 
Ankara, Ariel Şaron’un işlediği ci
nayetlerin istemese de ortağı ko
numunda bulunuyor bugün. Türki
ye’de uçuş eğitimi yapan İsrail pi
lotları ve F-16’ları Türkiye’den git

tikten sonra Filistin halkına saldı
rıyor. Böyle bir utançla İKÖ top
lantısına katılan Türkiye yine de 
İsrail korumacılığını sürdürdü.

Ankara Bildiriye Rezerv Koydu

Bildirinin 22. maddesinde, İsrail’in 
üye ülkelerdeki her türlü temsilci
lik ve misyonunun kapatılması, 
tüm ekonomik ilişkilerin “zorlaştı
rılması” ve İsrail’le tüm normalleş
me sürecine son verilmesi istendi. 
Bildiride, Filistinliler’in Kudüs’ün 
başkenti olduğu bağımsız devlet 
kurma hakkının toplantıda kabul 
edildiği kaydedildi. Türkiye, sonuç 
bildirisinde, İsrail’le siyasi ilişkile
rin kesilmesi istenen maddesine 
rezerv koydu.

İKÖ kararlarının uygulanması 
oldukça zor, ancak krizin boyutları' 
bütün bölgeyi çoktan sarmış du
rumda. Irak’a karşı yeni bir Körfez 
Koalisyonu oluşturmaya çalışan 
A BD ’nin BM Güvenlik Konse- 
yi’nden çıkarmaya çalıştığı Bağdat 
aleyhine yeni ambargo kararı ciddi 
bir sınavla karşı karşıya. Bugün hiç 
bir Avrupa ülkesinin topraklarına 
kabul etmek dahi istemediği Ariel 
Şaron’u durdurmaz, Şaron yöneti
mindeki İsrail’i korumaya devam 
ederse A BD ’nin Ortadoğu’ya iliş
kin bazı planları boşa çıkabilir. Za
ten bölge ülkeleri, Rusya ve Avru
pa Birliği tarafından ciddiye bile 
alınmayan ambargo fiilen işlevsiz 
hale gelebilir. Türk-İsrail ekseni 
Şaron’un kanlı yönetiminin utan
cını daha ne kadar taşıyabilecek 
bilinmez. 14 Haziran’da yapılacak 
Türk-İsrail ortak askeri tatbikatı
nın böyle bir ortamda kesinlikle 
iptal edilmesi gerekiyor. Eğer iptal 
edilirse isabetli bir karar olacaktır. 
Böyle hassas bir dönemde bu tatbi
kat iptal edilmezse Türkiye’nin 
Ortadoğu’dan uzaklaşması daha da 
hızlanacaktır. ■
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2
0. Yüzyıl Saraybosna’daki sa
vaşla başladı ve Kosova’daki 

/savaşla bitti sayılabilir. 21 MAKEDONYA; SAV AS MI
Yüzyıl da Balkanlarda Makedonya 
sorunu ile başlama sinyalleri ver- 
mekte. Yugoslavya’nın çökmesi so-

İLLÜZYON MU?

nucu meydana gelen savaş, Hırva
tistan, Bosna-Hersek ve Kosova’da 
yarım milyona yakın insanın ölü
mü, yüzbinlerce yaralı, onbinlerce 
tecavüze uğramış kadın ve milyon- 
larcasının muhacereti ile sonuç
landı. Sorunlar savaşarak çözüle- 
mediği gibi uluslararası sistemin 
önerdiği barış da, sorunları, için
den çıkılmaz bir hale getirmiştir. 
Yugoslavya’nın çökme süreci Hır
vatistan, Bosna-Hersek ve Koso
va’da kanlı savaşlara neden olur
ken; Makedonya’nın Yugoslav
ya’dan ayrılma süreci şüphesiz di
ğer cumhuriyetlere bakıldığında 
kansız bir biçimde gerçekleşti.

Bosna-Hesek’te yaşananların 
ardından Makedonya Cumhuriyeti 
etnik, kültürel ve dini çoğunluk 
yapısıyla örrıek gösteriliyordu. Bu 
durum uzun sürmedi; geçen Mart 
ve Nisan aylarında Makedon
ya’nın Kosova sınırında Arnavut
larla Makedon askerleri arasında 
çatışmalar başladı. Artık sıranın 
bu cumhuriyete geldiği gözleniyor. 
Anlaşılan eski Yugoslavya’nın son 
cumhuriyeti sayılan Makedon
ya’da da diğer cumhuriyetlerde ya
şananlar tekerrür edecek. Eski Yu
goslavya’nın dağılmasına milliyet
çi hareketler ve tek millete ait 
devlet beklentileri neden olmuştu. 
Bugün aynı durum bir kez daha 
Makedonya’da karşımıza çıkmak
ta.

Makedonya’nın Etnik Yapısı

Makedonya Cumhuriyeti nüfusu 2 
milyon. Ülke nüfusunun yüzde 
45’ini Müslüman ve yüzde 55’ini 
Ortodoks, Katolik ve Meto- 
dist(Protestan) Hıristiyan ve Mu
sevi’ler oluştururken; etnik yapıda

SÜLEYM AN  GÜN DÜZ

Makedonlar ve Arnavutlar nüfu
sunun çoğunluğunu oluşturmakta. 
Müslüman azınlıklar; Türk, Po
mak, Boşnak ve Romanlar. Hıristi
yan azınlıklar ise Yunan, Sırp ve 
Bulgarlar, ayrıca Yahudiler de var. 
Konuşulan diller Makedonca, Ar
navutça, Türkçe ve Sııp-Hırvatca. 
Aslında Makedonya’nın etnik ya
pısı Bosna-Hersek’in etnik yapı
sından daha karışık bir hal arzet- 
mektedir.

Makedonya’nın Statüsü ve 
Bölge Ülkeleri

Parlamenter bir sistemle yönetil
mektedir. Parlamentonun yüzde 
75’i Makedonlardan ve yüzde 25’i 
azınlıklardan oluşmaktadır. Bugün 
gelişen olağanüstü durumdan dola
yı parlamentoda temsil edilen tüm 
siyasi partilerin katılımı ile bir mil
li birlik hükümeti kurulmuştur.

Makedonya’nın komşu olduğu 
ülkeler: Doğuda Bulgaristan gü
neyde Yunanistan, batıda Arna

vutluk ve kuzeyde Kosovo ve Sır
bistan. 1913’de Osmanlıların böl
geden çekilmesinden sonra Make
donya toprakları Bulgaristan, Yu
nanistan ve Sırbistan tarafından 
türlü şekillerde bölünmüştür. 1943 
Kasım’ında yapılan Jajce Kongre- 
si’nde Makedonya’nın Tito önder
liğinde kurulan Yugoslavya Fede
ral Sosyalist Cumhuriyeti’nin 6 
kurucu cumhuriyetinden biri ol
masına karar verilmiştir. 1991’de 
Yugoslavya’nın çökmesinden son
ra diğer 6 federe cumhuriyet ara
sında Makedonya da bağımsızlığını 
ilan etti. Tarihsel süreci itibariyle 
bakıldığında Makedonya 10 yıllık 
bir ülke; ancak Yunanistan’ın ta
rihsel savları sonucu Makedonya 
Cumhuriyeti adını bile kullanama
makta. Bulgaristan bölgede yaşa
yan halkı Makedon olarak kabul 
etmemekte, onları Bulgarlar olarak 
görmektedir. Sırbistan sürekli bir 
biçimde bu ülkeye baskı uygula
maktadır. Arnavutluk Makedon
ya’yı kendi adıyla tanıyan tek
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komşu ülke olmuştur. Ayrıca Ar
navutluk Ortodoks Kilisesi Make
don Ortodoks Kilisesi’ni tanıyarak 
bir ilki gerçekleştirmiştir. Arna- 
vutluk’un bu tavrı bölgede ekono
mik olarak geri kalmış ülke 
olmasından dolayı yapılan T  
baskıya direnemeyişinden 
kaynaklanmaktadır.

Türkiye, 6 Şubat 1992’de 
Makedonya ile birlikte Slo- 
venya, Hırvatistan ve Bosna- 
Hersek’i ilk tanıyan ülke ol
du ve Makedonya’ya yardım 
ederek uluslararası platform
larda tanınmasını sağlamaya 
çalışırken; ekonomik ve as
keri alanda da büyük işbirli
ğine giderek bir anlamda Make
donya’nın ayakta kalmasını sağla
dı.

Makedon-Arnavut Sorunu

Balkanlarda her yeni günün yeni 
bir başlangıç olduğunu bilirler. 
Hırvatistan, Bosna-Hersek ve Ko- 
sova’nın ardından artık bölgede 
yeni bir çatışma alanı şimdilik bek
lenmiyordu. Fakat, Mart ayında 
Kosova-Makedonya sınırında Ku- 
manova ve Tetova’da çatışmalar 
başladı. Bugün çatışmalar tam ola
rak kontrol altına alınmış değil.

Arnavutlarla Makedonlar ara
sında ilk çatışma, 1995 tarihinde 
Arnavutların kendi dillerinde eği
tim yapabilmek için Tetova’da 
kurdukları üniversitenin Makedon 
güvenlik güçleri tarafından yıkıl
masıyla meydana geldi ve bir Ar
navut öldü. Ardından 1997’de 
Gostivar Belediye Başkanı’nın 
anayasal bir hak olarak gördüğü 
kendi etnik bayrağını resmi tören
lerde ve belediyede asmasıyla baş
ladı ve bir çok kişinin yaralanması 
ve iş yerinin tahrip edilmesi ile so
nuçlanan bir çatışma oldu.

Kosova olaylarında yüzbinlerce 
Arnavut Makedonya’ya göç etme
sine rağmen herhangi bir sorun ol
mamıştı. Makedonya’da azınlık

konumunda görülmesine rağmen 
çoğunluk oluşturan Arnavutların 
ayrılıkçı bir talepleri ortaya çıkmış 
değildir. Nitekim bugün net olarak 
anlaşılamamasına rağmen meyda

na gelen olaylarda Arnavut halkı 
çatışmaların içinde yer almamaya 
özen göstermiştir. Öteden beri bi
linmektedir ki Arnavut halkı bö
lünmeyi hatırlatacak her türlü ey
lemden uzak durmaya çalıştı. Buna 
rağmen Makedonya siyasi eliti Ar
navut azınlığın(!) yurttaş olma sü
recinde talep ettikleri (ki Make
donya yasalarına uygun) kültürel 
hakların hiçbirini yerine getirmedi.

Makedonya Parlamentosu için
de yer alan siyasi partilerin tümü
nün katılımıyla Milli Birlik hükü
meti kurulmasına rağmen; bölge
deki gelişmelere savaş adı verebil
mek mümkün değildir. Bu duruma 
ancak M akedonya’da sava§ illüzyo
nu demek mümkündür. Bu bir sa
vaş illüzyonudur; çatışma alanla
rından sağlıklı haber alınamadığı 
gibi, her türlü provakatif eyleme 
açık bir hal arzetmektedir, Make
donya Başbakanı Lyubco Georgi- 
evski, ülkesinin savaş tehdidi al
tında olduğunu, bunun için her 
türlü askeri önlemi alacaklarını 
bildirdi ve “2500 askerimiz her tür
lü saldırı için hazırlanmaktadır” 
beyanında bulundu. Bölgede iki 
tank ve 3 askeri helikopter eşliğin
de yürütülen savaşta Tetova’nın 
Vojica köyünde 4 Makedon polisi 
ölmüştür. Buna karşılık Tetova ve 
Kumanova’da onlarca köy boşaltıl

mış ve bunların bir kısmi tahrip 
edilmiş durumdadır. Makedon po
lislerinin Bitola(Manastır) şehrin
deki cenazelerinde konuşma yapan 
Makedon Ortodoks Kilisesi baş ra

hibi; olayın iki dini arasında
ki bir problem olarak görül
mesi ve yılanın başının daha 
başlangıçta ezilmesi gerekti
ğini vurgulayarak halkı tahrik 
etti. Bu tahrik üzerine Make
donlar tarihi Manastır çarşısı
na saldırarak çoğunluğu 
Türklere ait 80 dükkanı tah
rip ettiler. Bunun yanı sıra 
Diyanet İşleri merkezi ve hur
da bulunan el yazma belgeler 
ve kitaplar, tarihi İsabey ve 

Hamzabey camileriyle birlikte 3 
cami yakıldı. Aynı olaylar Pirle- 
pe’de tekrar ediliyor ve burada da 6 
cami ateşe veriliyor. Bütün bu ge
lişmelere Makedon Polisi müdaha
le etme gereği duymuyor.

Makedonya Reis-ul Uleması 
Arif efendi Emini ile yaptığımız 
görüşmede: “Din adamlarının ge
lişmeleri büyük bir sağ duyuyla iz
lemeleri gerektiğini ve halkın dini 
duygularını tahrik ederek galeyan 
uyandırmamaları gerektiğini” söy
ledi. “Bizler Balkanlarda yüzyıllar 
boyu Müslüman, Hıristiyan ve 
Museviler birlikte barış içinde ya
şadık. Milliyetçi tahrikler her za
man acıları birlikte getirmiştir. Sa
vaşlar çözüm olsaydı, Bosna-Her- 
sek örneği olmazdı. Bizler Müslü- 
manlar, Hıristiyanlar ve Museviler 
barış içinde, haklarımıza saygılı bir 
biçimde yaşamak istiyoruz”dedi.

Görünen o ki, bu gidişi Make
don siyasi eliti durdurabilir. Make
donya’yı tek bir millet ve din dev
leti yapmak istiyorlar. Bugünkü et
nik, kültürel ve dini çoğulculuğu 
istemiyorlar.

Mart ayında Tetova’nın içinde 
kısmen görülen çatışmalar bugün
ler Kumanova’yı da içine alarak 
gelişme istidadı göstermekte. 
Olaylar savaş illüzyonu’ndan çıkıp 
savaşa doğru gidebilir. ■
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TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?
açıkoturum

Katılanlar; Abdurrahman Arslan, Akif Emre, Yusuf Kaplan, Cevat Özkaya

Yusuf Kaplan: Bu
ayki açıkoturumu' 
muzda Türkiye’yi,
Türkiye’nin “karın 
ve boyun ağrıları”nı,
Türkiye’yi patolojik 
(hastalıklı) bir vaka 
haline getiren temel 
sorunları masaya ya
tırmak istiyoruz. Bu 
sohbetimizde Türki- 
ye’nin, siyasi olarak, 
ekonomik, kültürel 
ve zihinsel olarak, toplumsal ve ahlaki olarak nereye 
gittiğini, gidebileceğini tartışacağız. Ancak isterseniz 
sohbetimize önce “Türkiye buraya nereden geldi?”, 
“Hangi süreçlerden geçerek geldi?” sorularının ceva
bını geniş bir tarihsel, kültürel ve siyasi arkaplana 
oturtarak başlayalım. Çünkü yaşadığımız çok yönlü 
bunalımı ancak bu şekilde anlamlandırabileceğimiz 
kanısındayım. Bunun için, öncelikli olarak modern
leşme sürecimizin doğasının ve vaatlerinin anlam
landırılması gerekir diye düşünüyorum. Sohbetimize 
Abdurrahman Bey’le başlayalım isterseniz. Evet, Ab
durrahman Bey, Türkiye bu noktaya nereden ve na
sıl geldi, buradan nereye gidiyor veya gidebilir?

Abdurralıman Arslan: Benim kişisel kanaatime 
göre, bu soru, modernleşme üzerinde kullanılan yön
temi düşünmeyi, tartışmayı gerekli kılıyor. Türkiye 
modernleşmesinin, yani Osmanlı’yla başlayan mo
dernleşme hareketinin, çok kabaca özetlersek, iki 
çizgi izleyerek geldiğini görüyoruz. İlk çizgiyi, “11. 
Mahmut-Mustafa Kemal çizgisi”; ikinci çizgiyi ise “II. 
Abdülhamit-Turgut Özal çizgisi” olarak tanımlayabi
liriz. Osmanlı’dan günümüze kadar gelen modernleş
me çabaları ve hatta modernleşmeye başlama çabala
rını ben bu iki kategorinin içinde anlamlandırıyo
rum. Birinci çizginin özelliği, toplumun tarihsel tec

rübesini, değerler 
dünyasını, kültürü
nü, hayat biçimini 
bütünüyle bir kenara 
koyarak batılı olan 
herşeyi bunun yerine 
ikame etmesidir. Bu 
süreç, elitler olarak 
adlandırılan bir ta
bakanın çıkmasını 
ya da bir işin yapıl
masında elit bir ta
bakanın öncü rol 
üstlenmesini sağladı. 

Tabii ki toplumun bütün tarihsel deneyimini bir ke
nara bırakma çabası, bu işi yapmak isteyenleri toplu
ma yabancılaştırdı. Zamanla bu elitlerle toplum ara
sında ciddi bir çekişme, gerilim oluştu. Bu gerilim 
geçmişten bugüne devam edip gelmiştir. Bugün de 
halen devam ediyor. Burada önemli bir şey var. Bu 
yöntem bizim tarihimizde garip kaçan, son derece tu
haf bir yöntemdir. Bunu da belirtmemiz gerekir. 
Cumhuriyet ideolojisi böyle bir tercih üzerine kurul
muştur.

Kaplan: Bu uygulamanın tepeden inme olması, 
dolayısıyla toplumda bir karşılığının olmaması ve çe
lişki yaşanması gibi sonuçlar doğurdu. Bu sorunu, ya
şadığımız problemlerle de ilişkilendirerek biraz açma
nızı istesem...

Arslan: Tabii ki... Bu yöntemin tarihsel tecrübe
sinden gördüğümüz şu: Tepeden inmeci, baskıcı bir 
yöntemle modernleşme projesini uygulamaya kalkışı
yor. Elbette bu, özünde, modernleşmenin kendi ter
cihi; çünkü modernleşme projesi herşeye rağmen 
kendine özgü bir “özgürleşme” projesidir. Fakat elit
lerin seçtiği bu yöntem, modernleşmeyi tahakkümcü 
rejimlere dönüştürmüştür. Bu, aslında elitlerle mo
dernleşme arasında ortaya çıkan ciddi bir problem
dir. Modernleşme, nihayette sonsuza kadar totaliter
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rejimleri sırtında taşıyamaz. Nitekim bugün bunu ta- 
şıyamıyor artık.

Kaplan: “Althusserian sol”un dergisi New Left 
Review’de 1997 yılında Türk modernleşmesi ve se- 
külerliği konusunda ilginç bir makalesi yayımlanan 
ünlü sosyal bilimcilerden Nikki Keddie’nin bu bağ
lamda çok çarpıcı bir saptamasını anımsatmak iste
rim. Şöyle diyor Keddie: “Türk modernleşmesi mo
dem değil, aksine, anti-modem pratikler üretmiştir. 
Türk modernleşmesi, demokratik değil; anti-demok- 
ratik; rasyonel (akılcı) değil; irrasyonel (hissi), bireci 
değil, aşiret mantığını esas alan; hukukun üstünlüğü
nü değil; hukukun üstünlüğü
nü yok sayan bir modernleş
medir.”

Arslan; Keddie’nin göz
lemleri çok doğru. Katılma
mak mümkün değil. Bugün bu 
modernleşme yöntemi herşey- 
den önce halkın katılımını 
yok saymaktadır. Sık sık dille
re pelesenk edilen ‘halka rağ
men’ meselesi bizzat bu yönte
min kendisinden kaynaklan
maktadır.

Kaplan: Peki Abdurrahman Bey, ikinci çizgiyi de 
açalım isterseniz...

Arslan: II. Abdulhamit-Turgut Ozal çizgisine ge
lince... Burada, birinci çizginin aksine, toplumun de
ğerlerini esas alarak bir bakıma modernleşme süreci
ni toplumun değer sistemi içinde üretme arzusu var
dır. Bu da olağanüstü bir katılım bulmaktadır. Ama 
bu, İslam açısından ciddi sorun üretmiştir...

Emre; Affedersiniz... Ben burada birşey söyle
mek istiyorum.

Modernleşmeyi insanlığın olmazsa olmaz kaderi 
olarak gören, tüm olup bitenleri modernleşme çerçe
vesinde izah etme çabası içinde olan bir yaklaşım ba
na biraz problemli gibi geliyor.

Arslan; Ben, modernleşmeyi insanlığın olmazsa 
olmaz bir kaderi olarak nitelendirmedim ama.

Emre; Analizlerinizi modernleşme eksenine da
yandırmakla modernleşmeyi yeniden üretmiş ve do
laylı olarak tartışılmaz kılıyormuşsunuz gibi geldi ba
na.

Arslan; Hayır, hayır, öyle yaptığımı zannetmiyo
rum.

Kaplan: Burada araya girmek istiyorum.. Şöyle 
bir yaklaşım daha doğru değil mi? Batı uygarlığını, 
son evresinde, yani 400 yıllık yaşadığı son süreçte 
Batı uygarlığının temel paradigmalarını üreten şey

modernliğin kendisi değil mi? Modem kavramlar ve 
kurumlar sadece Batı toplumlarında değil; handiyse 
tüm dünya üzerinde yaşanan tecrübeyi şu ya da bu şe
kilde de olsa belirledi. Bu açıdan bakıldığında Türki
ye’de yaşanan zihniyet dönüşümünü anlamlandırır
ken, modernliği atlamamız bizi yanlış yerlere götür
mez mi?

Emre; Söylediğiniz şeye bir itirazım yok aslında. 
Benim söylemek istediğim şey şu: Modernlik bir an
lamda Batı medeniyetinin en belirgin özelliği olduğu 
için, burada anlamlı. Ama Türkiye veya İslam dün
yası veya Batı dışı uygarlıklar sözkonusu olduğunda 

çok açıklayıcı bir anahtar de
ğil. Batı için şu an açıklayıcı 
olabilir ama yüz yüze geldiği- 

_ miz, yüzleşme durumunda kal
dığımız bir olgu olarak karşı
mıza çıkıyor; fakat bizim tarihi 
deneyimimizi ve bizi açıkla
ması anlamında modernleşme 
çok eksik kalan bir kavramsal
laştırma.

Arslan: Fakat şu var ki, 
dünyadaki bütün toplumlar, 
gündelik hayatlarından top

lumsal deneyimlerine kadar yaptıkları her şeyi niha
yetinde modernleşmenin kriterlerine bakarak anlam
landırıyorlar. Bunun dışında böyle bir şey yok. Bu an
lamda size katılıyorum. Ekonomik ilişkilerimize, gün
delik hayat uğraşılarımıza bakarsanız modernleşme
nin kavramları ile anlamlandırılıyor. Kârımız, zararı
mız her şeyimiz öyle. Burada benim dikkat çekmek 
istediğim bir başka problem daha var. Medeniyet 
kavramının kendisi de çok Batı merkezlidir. Medeni
yet kavramı nihayetinde 1839 yılında Osmanlı’ya 
girmiştir. Dolayısıyla ben medeniyet kavramının da 
pek İslam’la uyuşmadığı kanaatindeyim. Çünkü me
deniyet kavramı, herşeye rağmen ilerlemeci bir zihin 
üzerine kurulmuş ve karşıtını barbarlık olarak tanım
lamıştır.

Emre: Batılı anlamında doğru söylüyorsunuz.
Arslan: İslam’da ne Adem ile başlayan serüveni

miz bir barbarlığa denk gelir, ne de bu anlamda “iler
leyen, ilerlemeci bir tarih”in sürecine denk gelir. 
Medeniyet kavramı, evet açıklayıcı bir kavramdır; 
ama içerik olarak problematik bir yapısı vardır.

Kaplan; Burada Akif Bey’in dikkat çekmek iste
diği şeyi biraz farklı bir şekilde açmakta yarar var sa
nıyorum. Modernliğin veya postmodemliğin söylem
lerinin veya duyarlıklarının çeki düzen verdiği bir 
dünyada yaşıyoruz. Ama modern ve postmodern kav-
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ramlar, bizim yaşadığımız deneyimi ve sorunları tü
müyle açıklamaya yeterli olamayabilir. Yaşadığımız

demlik her şeyi açıklamaya yetmeyebilir. O. yüzden 
böylesine geniş bir çerçevede baktığımızda sokaktaki

deneyimi ve sorunları, kendi kavramlarımızla anla- insanın görüş ve hayat tarzından, siyaseti yapanlara
ma ve anlamlandırma konusu çok ciddi bir konu. So- 
runa kendi kavramlarımızdan bakmaya çalışırsak, or- 
taya nasıl-bif-şey-, nasıl bir tablo çıkarabiliriz, pekiî

kadar elitle taban arasındaki o dönüşüm çizgisi daha 
rahat anlaşılabilir diye düşünüyorum. Bu nedenle 
ben, yaşadığımız krizin, modernleşme krizi değil, mc-

Arslan: İşte benim söylemeye ve gelmeye çalıştı- 
ğım nokta, biraz da buydu. Eğer meseleyi böyle ko
yarsak, o zaman kendimize ait, kendi faaliyet ve ey
lemlerimizi, amellerimizi / pratiklerimizi nasıl anlam- 
landırabiliriz? Her şeye rağmen bu zorunlu bir şey. 
Sebebine gelince aslında biz tam modern bir dönem
de de yaşamıyoruz. Şimdi sizin 
de değindiğiniz gibi postmodern 
bir dönemden bahsediliyor. Üs
telik postmodern dönem, İs
lam’ı, modernlikten çok daha 
fazla tehdit eden ve tuzaklarla 
dolu bir dönemdir. Çok daha 
ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya- 
yız. O yüzden yaşadığımız tecrü
be ve sorunları kendi kavramla
rımızla yeniden anlamlaştırma- 
nın imkanını aramalıyız. Bence 
bu, özellikle bugün çok hayati 
bir önem taşıyor. Çözümler üretmede de bu vurgu 
çok önemli olacaktır.

Kaplan: Akif bey, siz, burada neler söylemek is
tersiniz? Bir perspektif sorunumuz olduğu açık. Bu 
bağlamda ne tür bir perspektif geliştirebileceğimizi 
düşünüyorsunuz ?

Emre: Ben özellikle şunun altını çizmek istiyo
rum: Modernleşmeden hareket ederek yapılacak çö
zümlemelerin bizi sağlıklı bir noktaya götürebilece
ğinden kuşkuluyum. Bu tür çözümlemelerin müslü- 
man toplumlar için kesinlikle yetersiz olduğunu dü
şünüyorum. Her şeyden önce, kendi kavram dünya
mıza ilişkin ciddi çalışmalar yapmamız gerekiyor. So
runlarımızı, sadece modernlikle izah etmenin basit
leştirici ve indirgemeci bir şey olduğunu düşünüyo
rum. Çünkü müslüman hayatı, (eğer günlük hayatı
mızdan, siyasi hayatımıza kadar her alanda) modern
likle dönüşüyorsa aslında bizimle beraber dönüşen, 
yüzyüze geldiğimiz, hesaplaştığımız şeyin modernliği 
aşan bir boyutu var, demektir. Modernliğin görmedi
ği, göremediği, kodlarının örtüşmediği “yerler” var, 
demektir. Çünkü bu, bizim yaşadığımız kendimize öz
gü problemleri ve sahip olduğumuz değerleri görme
mek anlamına gelir. Elbette ki, modernlik açısından 
mutlaka sorunun irdelenmesi lazım. Çünkü yüzyüze 
geldiğimiz, karşılaştığımız bir fenomen. Ama mo-

deniyet krizi olduğu kanısındayım.
Arslan: Burada bir şeyi açıklamamız gerekiyor. 

Modernleşmeden bahsederken, Müslümanların so
runlarının çözümünü, bu bağlamda aramıyorum. 
Müslümanların yaptıklarını, modernliği referans ala
rak anlamlandırmıyorum. Şu bir gerçek ki, Müslü

man toplumların yaptığı da 
modernliği referans alarak an
lam buluyor bugün. Fiili durum 
bu. Bunun aksini düşünmek 
mümkün değil. Keşke öyle ol
saydı. Bu, alternatif bir hareket 
olurdu. Müslümanlar, Hindu- 
1ar, Şintoistler ve Budistlerin 
yapıp-ettikleri şeyler, son çö
zümlemede, modernliğin ka
lıpları içinde anlam buluyor. 
Hedefleri, götürülmeye çalışıl
dıkları yer de budur. Burada 

somn şu: Bu kalıplar içerisinde anlam bulduklarında 
iyi bir noktaya mı gelecekler ya da gelmektedirler? 
Bu, Müslüman için yeterli bir şey midir? Elbette ki, 
hayır! Ben burada fiilen varolan negatif bir duruma 
dikkat çekmek istiyorum. Müslümanın yapıp ettikle
ri bu kalıpların içerisine dökülmemelidir. Yaptıkları
mda bu kalıplara göre anlamlandıramazsınız zaten.

Kaplan: Teorik yaklaşım ve açılımlar için buraya 
kadar söylediklerimiz kafi sanırım. Biraz, pratiğe doğ
ru kayalım. Pratik durumu, daha somut şekillerde ir
deleyelim istiyorum. Cevat Bey’e yöneltmek istedi
ğim soru şu: Üstüste yaşanan ekonomik depremler, 
ülkeyi tam bir tıkanmanın eşiğine getirdi. Cevat Bey, 
krizin siyasi boyutları; nedenleri ve ülkemizi tam bir 
tıkanmanın eşiğine getirip bırakan sistemin işleyişin
deki aksaklıklar konusunda neler söylemek istersiniz?

Cevat Özkaya: Şöyle bakalım isterseniz: Geçen
lerde Kocatepe Camii’nde bir cenaze namazı kılındı. 
Biliyorsunuz CA SA  uçağı düştü. Çok sayıda askeri
mizi kaybettik. Bana kalırsa Kocatepe Camii’nin 
önünde yaşananlar Türkiye’nin resmini çok iyi yan
sıtıyordu. Fotoğraflara teker teker şöyle bir bakın: 
Önce, sanki emir almışçasına hepsi cenaze namazına 
gidiyor... İkinci karede, kaybettiğimiz askerlerin eşle
ri, anneleri (hepsi başörtülü insanlar) yer alıyor. Bu 
resim önemli. Bu resmi görmek istemiyorlar. Bir baş
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ka resim de §u: Erler ve vatandaşlar cenaze namazına 
iştirak ediyorlar. Ama üst düzey devlet (mesela Cum- 
hurbaşkanı) ve asker ricali (mesela Genelkurmay 
Başkanı) namazı geriden takip ediyor. Herhangi bir 
olaydan rastgele çektiğim bu fotoğraflar, yaşadığımız 
sıkıntıların ve problemlerin nereden kaynaklandığı
nı göstermesi bakımından sembolik olarak çok, 
önemli şeyler söylüyor gibi geliyor bana.

Kaplan: Cevat Bey, "grande” sosyolojik fotoğraf 
çekme ilginiz nereden geliyor? Yani, göstergebilime 
ne zamandan beri merak sardınız? Göstergebilimci 
gibi konuşmaya başladınız da...

Özkaya: Öyle mi? Öyle 
diyorsan öyledir...

(Gülüşmeler...)
Kaplan: Peki, neyi gös

teriyor bu “grande” sosyo
lojik ve göstergebilimsel 
fotoğraflar? Biraz açar mısı
nız'

Özkaya: Tabii... Gös
terdiği şey şu: Tanzi
mat’tan itibaren başlayan 
süreçte Türkiye’nin yöne
tici eliti ile halk tabanı ay
rı raylarda gidiyor. Loko
motif bir tarafa çekiyor; vagonlar bir başka yere gidi
yor. Dişliler ters yönde çalışıyor. Bir alamet de ses çı
karıyor. Yani olmaması gereken şeyler sorun haline 
geliyor, büyüyor.

Kaplan: The European gazetesinde birkaç yıl önce 
Türkiye-Avrupa ilişkilerini çok güzel özetleyen il
ginç bir makale yayımlanmıştı. Siz, vagon, lokomotif 
filan deyince aklıma geldi. Şöyle bir tanımlama yapı
lıyordu: “Türkiye, Doğu’ya giden bir trende Batı’ya 
doğru koşturan şaşkın bir adamı andırıyor*’.

Özkaya: Aynen öyle... Çok nefis bir tanımlama... 
Şimdi, bulunduğumuz noktadan baktığımızda bile, 
buraya nereden geldiğimizi görebilmemiz mümkün. 
Siyasi elit, hedeflerinden vazgeçmiş değil. Halkın 
gittiği yönle, siyasi elitin gittiği yön arasında bir ça
tışma var. Bu çatışma devam ediyor. Çatışma ise sü
rekli tıkanma üretiyor. Yolsuzluklar meselesirıden bir 
örnek vereyim... Bu ülkedeki hukuk sistemi, yolsuz
lukları önle yemiyor. Neden? Çünkü hukuk, yolsuz
luk yapıldıktan sonra sonuçlar üzerinde etkili olan 
bir şeydir. Güçlü bir ahlak anlayışı, bir ahlak felsefe
si üzerine bina edilmiş bir eğitimden geçen şahsiyetli 
insanlar varolmadığı sürece, bu yolsuzlukları önleme
nin imkanı da yok. Oysa bizim yaptığımız şey, sadece 
cezalar vermek. Bu cezalar daha önceden de verildi.

Ama, bu yolsuzlukların artmasını engellemedi.
Kaplan: Konuşmamızın bundan sonraki bölü

münde Türkiye’nin yaşadığı sıkıntı, tıkanma ve so
runları biraz da bugüne kadar geliştirdiğimiz uluslara
rası ilişkiler, dış politikalar açısından tartışalım ister
seniz. Türkiye, dünya tarihinin şekillendirilmesinde 
kilit rol oynamış Osmanlı mirasını ve misyonunu 
reddeden bir ülke. Oysa yaşadığımız sorunların köke
ninde bu miras ve misyonun reddedilmesinin çok 
ciddi uzantıları, ilintileri olduğunu düşünüyorum 
ben. Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana Türki
ye’nin önüne çok ciddi imkanlar ve fırsatlar açılma
sına rağmen Türkiye bunların hiçbirinden yararlana

madı. Aksine bunların hepsini 
teker teker harcadı, kendi lehi
ne dönüştüremedi. Buradaki 
vizyonsuzluğun, beceriksizliğin 
nedenleri ve kökenlerinin çok 
iyi analiz edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Batılı uzmanlar 
ve bilim adamları bile Türki
ye’nin önünün açılacağını bek
lerken, ne olduysa oldu, bu son
12 yıl süresince Türkiye, güçle
neceğine, birdenbire çok ciddi 
sorunlarla boğuşmaya başladı. 

Burada komplo teorilerine başvurmadan Türkiye’nin 
tıpkı Osmanlı gibi durdurulmasından, asli misyonu
nu ve tarihi rolünü oynamasının engellenmesinden 
sözetmek mümkün mü? Akif Bey, bir dış politika ya
zarı ve yorumcusu olarak ilkin sizden başlayalım.

Emre: Bu önemli bir soru. Ben bu soruyu şöyle 
cevaplandırabileceğimizi sanıyorum. Türkiye belki 
de dünyada eşi-benzeri olmayan garip bir devlet. Ku
rumlan kendinden daha yaşlı. Kuruluş tarihi her ne 
kadar 1923 dense de bütün kurumlan 150-200 yıl 
öncesine kadar gidiyor; hatta 500-600 yıllık tarihi 
olan kurumlan bile var. İtfaiye 150 yıl, Deniz kuvvet
leri 300 yıllık vs. Dolayısıyla tarihi, tarihi tecrübeyi 
atlamamız, gözardı etmemiz imkansız. İstesek de ede
meyiz. Burada ilkin şöyle bir saptama yapalım: Türki
ye’nin yakın tarihte geçirdiği bütün siyasal, kültürel, 
ekonomik ve düşünsel dönüşümler, büyük ölçüde dış 
etkilerle olmuştur. Tanzimat’tan Meşrutiyet’e, hatta 
sözümona “Ulusal Program”a kadar hazırlanan ve ha
yata geçirilen tüm büyük değişim projelerinin hepsi 
dış şartların veya aktörlerin dayatmalarıyla hayata 
geçirilmiştir. Bu anlamda Türkiye’de son aylarda ya
şanan krizi böylesi bir dış etkenden bağımsız düşün
memiz mümkün değil. Uluslararası dünya sistemi, 
varlığını sürdürebilmek için birşeyler dayatmak zo
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runda hissediyor kendini. Clinton, Türkiye’nin 21. 
yüzydi belirleyecek büyük bir güç olabileceğini söyle^

gesinde kilit rol oynayabilecek çok esaslı tarihi, siya
si, kültürel ve stratejik imkanlara ve avantajlara sa-

di. Ama herhalde bu hantal yapı, bu statik zihniyet 
ile bunun olması mümkün değil. Dolayısıyla Türki
ye’nin 21. yüzydın en önemli güçlerinden biri haline

hip bir ülke. Ama bunların hiçbirini bile kullanma 
cesareti gösteremiyor. Türkiye üstlenmesi gereken 
rolün farkında olmadığı, hatta bu rolü reddetmeyi

geleceğini buyuran irade, 1 ürkiye’yi dönüştürmek gı- 
bi bir operasyona da girişecektir. Türkiye’nin yaşadı
ğı bu büyük ölçekli krizleri dış bağlantılardan bağım
sız olarak düşünmek saflık ve de son derece yanıltıcı 
olur, diye düşünüyorum.

Kaplan: Sayın Özkaya, bu bağlamda siz neler söy
lemek istersiniz?

Özkaya: Akif Bey’in 
söylediklerine katılıyo
rum. Benim burada ilave 
olarak söyleyeceklerim 
şunlar... Her şeyden önce 
ben de bir saptama yapa
rak sorunuzu cevaplamak 
isterim. Dış ilişkiler daha 
önceleri, biraz gizlenen 
ilişkilerdi. Keçecizade Fu
at Paşa, zamanın İngiliz Büyükelçisi’ne der ki: “Yahu 
siz böyle açıktan söylemeyin. Bize sufle edin, biz söy
leyelim. Bu toplumda ters tepki meydana getirir”. 
Aynıyla vakidir. Kaynaklarda var bu diyalog. Ama 
şimdi işler değişti. Doğrudan doğruya “memur” gön
deriyorlar. Bunu Rahmi Koç da açık bir şekilde ifade 
etti. Dedi ki: “Zannediyor musunuz ki, Kemal Der- 
viş’i, Ecevit ve hükümeti çağırdı da geldi! Hayır! 
Adamı dışardan gönderdiler. Memur ettiler bu işe. O 
da doğrudan doğruya şu şu kanunlar çıkacak dedi ve 
o kanunlar bir bir çıkıyor. Yani o kanunların çıkma
sını denetlemeye gelmiştir.” Bunları, aslında, Der- 
viş’in kendisi de ifade etti, Bakanlar Kurulu toplantı
sında. “Siz böyle yapıyorsunuz, karşı çıkıyorsunuz; 
ben de Fischer’den fırça yiyorum” dedi, milletin gö
zünün içine' baka baka! Eskiden arada bir perde var
dı. Şimdi her şey, açık ve net bir şekilde dışardan ku
manda ediliyor. Yalnız bir şey daha var. Türk mo
dernleşmesi yanlış bir yerden başlamış ve gerekli me
safeyi de alamamıştır. Eğer ülkenin refahını sağla
maksa o zaman Japonya ile mukayese etmek lazım. 
Çünkü bu işe Japonya’yla aynı zamanlarda başladık. 
Bugün Japonya’nın gelir düzeyi 30 bin dolar civarın
da. Türkiye ise üç bin doların bile altında. Bu proje
nin burda tutmayacağını gösteren, veya bu projeyi yö
neten elitin çok beceriksiz olduğunu gösteren bir şey
dir tüm bu olup bitenler.

Kaplan: Türkiye kendi gölgesinden bile korku
yor. Oysa bu son derece yanlış. Çünkü Türkiye, böl-

t jirmarifet Saydığı içiu bocalayıp duıuyor. Bu tam 
traji-komik durum: Dünyada bu kadar çok sayıda im
kana, potansiyele, avantaja sahip olan pek az ülke 
var. Ama Türkiye kendisini yeniden güçlendirecek 
tarihi, siyasi, kültürel dinamikleri dinamitleme aç
mazına saplanacak kadar kendi gölgesinden korktuğu 
için, yaşadığı sorunlar daha da büyüyor. Bugün küre
sel ölçekte yaşanan bunalımlara baktığımızda, bunla-

______________________  rın kahir ekseriyetinin
Balkanlar, Kafkaslar, Or
ta Asya, Orta Doğu, yani 
Osmanlı’nın coğrafyası 
üzerinde yaşandığını gö- 
myoruz. Akif Bey, Türki
ye için, Osmanlı’nın 
misyonunu üstlendirme
mek gibi bir proje yürür

lüğe konuyor olabilir mi?
Emre: Soğuk Savaş şartları bittikten sonra Türki

ye şöyle bir ayrım, bir açmaz yaşadı: Ya Osmanlı mis
yonuna geri dönecek, ya da egemen dünya sisteminin 
bir parçası haline gelecek; yani ABD’nin egemenlik 
iddialarının, dünya liderliği projeksiyonunun taşıyı
cısı olarak önem kazandırılan bir ülke durumuna ge
lecekti. Bu taşeron rolünü yerine getirebilmek için, 
kendi hafızasından, tarihi iddialarından, kendi tarihi 
hinterlandından uygun bir siyaset geliştirecek ve bu
na paralel olarak kendi iç dinamiklerini harekete ge
çirecek siyasal, ekonomik yapısını buna uygun bir şe
kilde dizayn edecek yahut da birilerinin isteğine göre 
dizayn edilmeyi bekleyecek. Nitekim birincisi olma
dan, müdahale ile İkincisi oldu. Ekonomik krizle be
raber teslim alındı; eli kolu bağlandı; hareket alanı 
sınırlandı; hatta sıfırlandı. Malezya da ekonomik kriz 
sırasında benzer şeyler geçirdi. Fakat Türkiye’nin sa
hip olduğu tarihi bir misyona sahip olamadığı için bir 
noktaya kadar krizi kendi şartları ile atlatmasına izin 
verildi. Türkiye’ye o anlamda kendi başına krizi at
latma izni bile verilmemiştir. Doğrudan iç siyasete, 
devlet yapılarına çeki düzen verecek kadar tehlikeli 
bir proje ortaya konuyor. Yani sistem kendini yeni
den dizayn ediyor. Bu dizayn ediş, hem mevcut dün
ya sisteminin isteği doğrultusunda, hem de kendi ta
rihi misyonunu engelleyici bir pozisyonda. O anlam
da Makedonya’da bir kriz oluyor; Türkiye orada yok. 
Oysa bundan on sene evvel Balkan haritasını değiş

Tanzimat’tan itibaren başlayan süreçte 
Türkiye’nin yönetici eliti ile halk taba
nı ayrı raylarda gidiyor. Lokomotif bir 
tarafa çekiyor; vagonlar bir başka yere 
gidiyor. Dişliler ters yönde çalışıyor.
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tirebilecek bir gücü olduğu var sayılıyordu. Balkan 
Konferansı yapılıyor. Konferans’ın ismine bile sahip 
çıkabilmiş değil. Türkiye devraldığı kurumlarıyla, 
nasıl mevcut yapıdan daha köklü ise, bu “köklülük” 
meselesi, misyon olarak daha ağır görevleri, hedefle
ri dayatıyor. Türkiye bu çatışmayı kendini reddede
rek aşabilir mi? Elbette ki, hayır! Peki, biraz önce. 
Batı medeniyetine katılmak veya modernlik dediği
miz süreçle bu işi hal yoluna koyabilir mi? Yine müm
kün değil.

Özkaya: Ben burada ilginç bir anekdot anlatmak 
isterim.. Balkanlarla ilgili, 1994 yılında Amerika’lı 
eski bir senatör, üniversitenin birinde Balkan olayı
ile ilgili bir seminer veri- ______________________
yor. Epey de öğretim üye
si var. Ve Türkiye’yi suç
luyor: “Niye Türkiye,
Balkanlar’da müdahil, rol 
oynayan bir ülke pozisyo
nunda değil, doğru düz
gün rolünü oynamıyor?!”
Bizim dış ilişkiler profe
sörlerinin tepkileri gerçekten gülünç: Diyorlar ki: 
“Efendim bizim zaten uçak yerimiz yok. Uçaklarımı
zın menzili de oraya kadar gitmiyor. Yani 2-3 dk. ka
labiliyorlar havada, daha ne yapabiliriz ki?” Böyle bir 
şey olabilir mi? Oysa sizden uçak filan isteyen yok, 
savaş edin diyen de yok. Türkiye orayı, 400-500 sene 
idare etmiş bir ülkedir. Bölgeyi Türkiye’den daha iyi 
tanıyan herhangi bir devlet de yok. Yani ortada bir 
İngiliz planı, Amerikan planı filan dolaşırken niye 
ortada Balkanlar sorununu halletmeye dönük Türki
ye’nin bir planı yok? Bizden istenen, yapmamız gere
ken şey, budur. Söylediğiniz şey çok doğru: Türkiye 
kendi gölgesinden korkuyor. Aynı şey Kafkaslar için 
de söz konusu. Çeçenistan’dan gelenler Türkiye’nin 
Rusya’dan niye çekindiğini bir türlü anlayamıyorlar. 
Burada elbette biraz farklı bir durum var ama, hayal
lerinde ve zihinlerinde büyük görüyorlar, Türkiye’yi 
ve bir şeyler yapmasını bekliyorlar ama kendi gölge
sinden bile korkan bir ülke başka yerlerde elbette bir 
şeyler yapmaya cesaret edemeyecektir!

Kaplan: Akif Bey, siz Osmanlı coğrafyasında ka
rış karış dolaştınız, televizyona programlar yaptınız. 
Tanık olduğunuz olaylardan, tecrübelerinizden yola 
çıkarak Osmanlı coğrafyasındaki insanların bizden 
ne tür şeyler beklediklerini somut olarak gözlemledi
niz. Türkiye’ye nasıl bakıyor bu insanlar? Bizden ne
ler bekliyorlar? Somut gözlemleriniz, sadece okuyu
cularımız için değil, elitlerimiz için de aydınlatıcı 
olabilir diye düşünüyorum.

Türkiye kendisini yeniden güçlendire
cek tarihi, siyasi, kültürel dinamikleri 
dinamitleme açmazma saplanacak ka
dar kendi gölgesinden korktuğu için, 
yaşadığı sorunlar daha da büyüyor.

Emre: Şimdi, Türkiye’nin, mesela Ortadoğu ile 
ilişkileri çok problemlidir. Dayatılan dış politika ge
reği, Türkiye Osmanlı mirasına sahip çıkamıyor. O 
yüzden Osmanlı misyonunu üstlenmeyecek bir dış 
politika izliyor. Bilinçli olarak yapıyor bunu. O 40’lı 
yıllarda Misak-ı Milli dışında Türk ve Müslüman ka
bul etmiyoruz, lafı meşhurdur. Bu, Türk dış politika
sına yıllarca damgasını vurmuştur. Bunun en belirgin 
olduğu yerler Ortadoğu ve Balkanlardır. Türkiye, Or
tadoğu’yu 90’lardan sonra keşfetti; fakat keşfediş 
kendi doğal misyonu anlamında bir keşfediş değil, 
Ortadoğu’yu düşman ve tehdit algılaması çerçevesin
de tuhaf bir keşfedişti. İsrail gibi Ortadoğu’ya zoraki

______________________  olarak yerleştirilmiş ve
Ortadoğu’nun sırtında 
kambur bir devletle stra
tejik ilişkiye girerek keş
fetti Ortadoğu’yu! Akıl 
mantık alacak gibi değil.

Kaplan:Yani, millet 
gidiyor Mersin’e, biz gidi
yoruz tersine diyorsunuz.

Emre: Evet, aynen öyle... Türkiye’nin Filistin-İs- 
rail çatışmasında neden Filistinlilere destek verme
mesi gerektiğini söyleyen, bu konuda nüfuz casusluğu 
yapan bazı medyatik tipler, İsrail hayranı kalemşörler 
var bu ülkede! Burada ilginç bir anımı anlatayım. İn- 
tifadadan önceydi. Kudüs’te bir taksiye bindim, İl
ginç biçimde The Jeruselam Post gazetesinin manşe
tinde de İsrail’i en üst düzeyde ziyaret eden Türk ge
nerallerinin haberleri ve fotoğrafları var, tesadüfen. 
Taksinin şoförü Türk olduğumu anlayınca bana şöy
le bir baktı ve “Bak kardeşim” dedi; “Türkler, buraya 
yeniden gelmedikleri sürece bizim ağız tadı görmemiz 
mümkün değil.” “Neye dayanarak böyle söylüyor
sun?” diye sorunca, cevabı şu oldu; “Benim dedem 
Osmanlı ordusunda çavuştu. Ben ondan çok şey din
ledim... Osmanlı gitti bizim hurda huzurumuz kaçtı.” 
Hemen söyleyeyim, marjinal bir örnek değildir. Çok 
sık karşılaşılan bir örnektir. Değişik halk kesimlerin
de benzer beklenti ve tepkilere çok tanık oldum ben 
şahsen. Düşünebiliyor musunuz... Türkiye İsrail’le 
stratejik anlaşma yapmak üzere; ama Ortadoğu’daki, 
Kudüs’teki insan Türkiye tekrar buraya gelmedikçe 
ağız tadı bulamayacakları beklentisi içerisinde. İşte 
Türkiye bu kadar ağırlığın altında eziliyor. Bunu Bal
kanlarda da görebilirsiniz, Ortadoğu ülkelerinde de.

Kaplan: Balkanlarda da benzer bir haleti ruhiye, 
benzer bir beklenti gözlemlediniz mi? Bir iki deneyi
minizden sözetmenizi istesem...

Emre: Hiç kuşkunuz olmasın ki, aynı beklentiler
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TÜRKİ YK NEREYE GİDİYOR? / AÇIKOTURUM

Balkanlarda da var. Mesela Makedonya’da bir Ama- 
vut’un anlattıklarını ben hiç unutamam. Türkiye’ye
ve dolayısıyla Osmanlı’ya nasıl bakıldığı anlamında 
oradaki Arnavut milliyetçiliği çok ciddi problemdir. 
Ama buna rağmen Osmanlı tutkusu çok yaygındır.

Emre: Aslında ben Malezya örneğini onun için 
vermiştim...

Özkaya: Evet... Bir kere böyle bir güç ortaya çı- 
kar da, yani halk kendi problemini kendi kendine 
halledecek pozisyona gelirse, bu yöneticilerimiz bu-

Bir Arnavut, kırık Türkçe’siyle anlattı: Oömânlıyı 
eleştirenler varmış. Bizim Arnavutlardan da 6-7 yıl 
işte askere götürülmüş, harbe götürülmüş diye. “Da
ha iyi ya işte!.” demiş. “Seni ciddiye almış, askere al- 
mış; en üst idari makamlara kadar getirmiş. Ne diye 
gocunuyorsun” diye çıkışmış. Oysa onlar da çok iyi 
biliyor ki, Osmanlı gayrimüslimleri askere almıyor. 
Niye? Çünkü seni kendinden biri olarak kabul edi
yor. Şu aynileşmeye bakın...
Hafıza çok dehşet bir şey; ama 
biz Türkiye olarak bunun far
kında bile değiliz. Düşünseni
ze... Türk diplomasisi Balkan
larda kaç milyon Müslüman’ın 
yaşadığını net olarak bilmiyor,
Böylesi bir hariciye, böylesine 
şaşkın bir dış politika oraya yö
nelik güçlü projeler geliştirip, 
çözümler üretebilir mi? Tabii 
ki, hayır.

Kaplan: Burada Cevat Bey’e dönmek istiyorum. 
Cevat Bey, sizin de bu bağlamda söyleyeceğiniz şey
ler var sanıyorum.

Özkaya: Teşekkür ederim... Hatırlarsanız, 1992- 
1993 yılında TEM  Otoyolunu Edirne’den itibaren 
Arnavutluğun Draç limanına kadar uzatma projesi 
vardı. Türkiye için son derece hayati bir projeydi. 
Ozal, o projeye hayatını koymuştu sanki. Ama bu tür 
şeyler tuhaf müdahalelerle, engellerle karşılaşıyor 
Türkiye’de. Neden? Çünkü bu ülkede tek bir Türki
ye yok; birkaç Türkiye var. Türkiye’lerden bir tanesi 
ortadan kayboluyor, ö projelerin hepsi gündemden 
kalkıyor. Bu tür bir projenin hayata geçirildiğini dü
şünün... Bütün Balkanlara ekonomik olarak yerleşir
siniz. Yani adam Arnavutluk’tan çıktığı zaman, 
Trabzon’dan buraya gelmekten çok daha kolay bi
çimde Türkiye’ye adım atar. Ama işte Yusuf Bey’in 
sık sık söylediği gibi, bu da Türkiye’nin kendi gölge
sinden korkma hikayesine takılıp kalıyor. Aynı şekil
de, şu kriz sürecinde de halkın gücü hiç değerlendi
rilmedi. Milletin önüne çıkıp 20 milyar dolar ağıtı 
yakıyorlar. Oysa bu para, bulunmayacak para değil 
ki! Türkiye’deki halk bu parayı bulur. Fakat bana ka
lırsa, sanki bir komplocu bir izah olacak ama özellik
le bu gücün ortaya çıkması, harekete geçirilmesi is
tenmedi, engellendi sanki.

7İeri halka izah etmekte zor-'güne kauaı yapLiklaıı şeylei'i 
lanacaklar tabii ki. Bu konu çok önemsenmesi gere
ken, ciddi bir konu gibi geliyor bana.

Kaplan: 28 Şubat süreci de bunun için devreye 
girdirilmedi mi? “Çevre”, yani toplum, ekonomik 
olarak, siyasi olarak merkeze yürümeye başlayınca, 
pastadan aslan payını alanlar, pastayı paylaşmak iste
mediler; “dur”dediler. O çok açık. Burada komplo te

orisi filan yok. Fiili bir durum 
bu.

Emre: Şu gelinen süreç, 
ulusal sınırlar içinde Türk eli- 
tinin o geleneksel çıkar ilişki
leri zeminindeki ilişkilerini 
çok ciddi olarak sarsıyor. Ke
mal Derviş’in gönderilmesin
den itibaren yeni bir süreç ya
şanacağa benziyor. Bugüne ka
dar Türkiye’ye topluma rağ
men modernleşme veya batılı

laşma projelerini dayatan, bunun da ekonomik rantı
nı yiyen bazı çevrelerin elinden bu rant alınacak ve 
başka bir sınıfa, halkın dışındaki başka güçlere, yeni 
bir elit kesime verilecek gibi. Türkiye, şu an çok esas
lı yapısal dönüşümlere gebe.

Kaplan: Buraya kadar konuştuğumuz meselelerle 
ilintili bir başka önemli mesele daha var. Pek fazla 
farkedilemeyen veya bilinçli olarak atlanan hayati 
bir mesele bu. Biraz önce, Türkiye, kendi gölgesin
den korktuğu için, imkanlarını, dinamiklerini sürgit 
gözardı ediyor; o zaman da, hayalleri, kaçınılmaz ola
rak hayaletlere dörıüşüyor ve bunu da bir türlü önle- 
yemiyor, demiştik. Benim bu noktada sormak istedi
ğim şöyle bir soru var: Türkiye’nin yaşadığı iç sorun
lara baktığımızda özellikle 28 Şubat’tan sonra netle
şen birtakım problemler var. Mesela, PKK gibi bir 
kriz yaşandı. PKK krizinin yaşandığı bir sırada, etnik 
kimlikleri kışkırtacak bir süreç de aynı anda yaşandı. 
Türkiye’de etnik kimlikler kaşındı ve güçlendirildi. 
Bu toplumu ayakta tutan, birbirine kenetleyebilecek, 
pekiştirici bir tutkal rolü üstlenebilecek tek dinamik 
olan Müslüman üst kimliği, iç düşman olarak tanım
landı ve bastırıldı; böylece etnik kimliklerin yeşer
mesine müsait bir ortam oluştu, oluşturuldu. Bu me
sele sadece postmodernliğin ve küreselleşmenin et
nik ve farklı kimlikleri meşrulaştırmasıyla izah edile
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cek kadar basit değil gibi geliyor bana. Kaldı ki, Tür
kiye postmodern mi, pre-modern mi, bu da ayrı bir 
tartışma konusu. Ne dersiniz?

Arslan: Herşeye rağmen bütün gelişmekte olan 
ülkelerin devletlerinin meşruiyet kaynağı modernleş
tirici elitlerinin elindedir. Bunun istisnası yoktur. 
Cumhuriyet Türkiyesi Osmanlı bakiyesi olsa da, böy
le bir gerçek var. Yani, Türk Devleti, meşruiyetini, 
modernleşme projesinden alır. Ama topluma rağmen 
böyle tahakkümcü bir modernleşmeyi teşvik etme
nin ne denli şiddet ve tahakküm ürettiğini hep bera
ber görüyoruz...

Kaplan: Modernliğin, modernleşmenin kendisin
de, doğasında bir şiddet yok mu?

Arslan: Tabii ki, öyle bir boyutu var. Buna rağ
men eğer bunu götürüyorsa, onun üzerine oturtuldu
ğu bir takım dinamikleri var demektir. Yoksa bu iş, 
bu kadar rahat yürümez. Cumhuriyet sonrasında ise 
bilinerek üç çeşit düşman tanımı yapılmıştır. Bunlar
dan biri Kürtlerdir, biri sosyalistlerdir, biri de İslam
cılardır. Bölücülükle itham edilmişlerdir. Dönem dö
nem bu “tehdit” kullanıldı. En son kullanılan tehdit, 
“İslam/cı veya irtica tehdidi”. Eskiden, sosyalistleri 
hain olmakla suçluyorlardı. Şimdi ise müslümanları; 
dolayısıyla bizzat toplumun kendisini tehdit olarak 
görüyorlar. Dolayısıyla elitler böyle bir gerilim icat 
ederek varlıklarını sürdürmüşlerdir: Dengeler kont
rollü gerilim politikaları üzerine kurulmaya çalışıl
mıştır.

Kaplan: Şu an Türkiye, her bakımdan bir tıkan
ma yaşıyor. Bu tıkanmanın sorumluları, toplum de
ğil, seküler elitlerin kendileri ve uyguladıkları hayali 
toplum mühendisliği projeleri.

Türkiye’nin en esaslı açmazlarından biri, onca bi
rikim ve tecrübeye rağmen hala yeniden özne olma
yı başaramamış olmasıdır. Özne olamadığımız için 
söyleyecek sözümüz de, dünyaya sunabilecek bir pa
radigmamız da yok.

Arslan: Benim söylemek istediğim şey de bu. 
Bunlar bir paradigmanın varlığından haberdar değil
ler. Batıda da bir elit kadro vardır, yönetir ama her
şeye rağmen halk kademeleri ile ilişkileri vardır. Biz
de öyle değil. Buradaki sorun kültürel veya tarihsel 
bir anlaşmazlığa dayanıyor.

Kaplani Toplumu yöneten insanlar toplumu an
lamak zorundalar. Türkiye’nin elitleri, bu toplumun 
hafızasını oluşturan değerleri iç düşman olarak gör
mekle, aslında Türkiye’nin geleceğine de ipotek koy
muş oluyorlar.

Özkaya: Türkiye kendi elleriyle kendini bağlıyor, 
her açıdan, deli bağlar gibi... îç düşmanlar üretmek 
bizde genel geçer bir politika.

Kaplan: Son yıllarda İslam’ın siyasi, toplumsal ve 
kültürel iddialarını iptal etmeyi, müslümanlığı salt 
bireysel bir inanç meselesine indirgeyerek sekülerleş- 
tirmeyi ve protestanlaştırmayı amaçlayan bir proje 
hayata geçirilmeye çalışılıyor. Oysa bu, Türkiye’nin 
dinamizmini, dinamiklerini dinamitlemekle sonuçla
nacak ve Türkiye’yi dışarda da içerde de toplumsal, 
kültürel ve ahlaki olarak yepyeni açmazların eşiğine 
sürükleyecek bir şey. Bu açmazlarla Türkiye nereye 
gidebilir?

Emre: Toplumu ayakta tutan ne kadar değer var
sa, bunların bir şekilde ortadan kaldırılması adeta 
planlanıyor. Provoke ediliyor. Ama ben geçici oldu
ğunu sanıyorum. Türkiye’nin, tüm bu olumsuzlukları 
tarihi birikimi ve kendine has yöntemlerle aşacağına 
inanıyorum. Bu postmodern bir dayatmadır. Türk 
toplumunun kendine özgü bir özelliği, refleksi var; 
tepkisini zamana yayar. Sakin gelişir. Ama bu bir fe
verandır. Milletimizin kendi yöntemleri ile bu dayat
maları aşacağına inanıyorum.

Arslan: Bizim gibi merkeze yakın ülkelerde iki 
çözülme birden yaşanıyor. Birincisi; devletin mo
dernleşme adına toplumun bütün değer sistemini çö
zülmeye uğratılması...

Kaplan: Sayın Arslan, araya giriyorum ama. Şerif 
Mardin Türk modernleşmesini tanımlarken ilginç 
birşey söylüyor: “Türk modernleşmesi Türkleri İs
lam’dan uzaklaştırma projesidir” diyor.

Arslan: Evet doğru... İkinci husus ise şu: Tam da 
bu süreçte çözülen toplumun modem değerler etra
fında yeniden inşası aşamasında, bu kez de postmo- 
dernite, moderniteyi çözüyor. Dolayısıyla iktidar ala
nı bizi bir kaosla karşı karşıya getiriyor veya getire
cektir. Uzun zamandan beri modernleşmenin getirdi
ği uygulamaların nihayette bütün toplumu çözdüğü
nü görüyoruz. Mesleki yapılar, ticaret anlayışı, top
lumsal ilişkiler çözülmekte; bunların yerini de ne tür
den ilişkilerin alacağını kestiremiyorum. Kamusal 
alan hızla dönüşmekte, bir gösteri, bir tüketim alanı 
haline gelmektedir. Kadın ve erkeğin cinsiyet temel
li ilişkileri çözülmektedir. Ailede buna bağlı olarak 
çözülmeler yaşanmaktadır. Bu çözülmelerin yerini 
neyin alacağı belli değil. Postmodern kültür, modern 
kültürün devamıdır ama, ikisi arasında önemli bir 
fark vardır. Postmodern kültür, olağanüstü bir göre
celiği esas alan bir kültürdür. Bu müslümanları ciddi 
şekilde tehdit etmektedir. Bundan dolayı son zaman
larda mini etekli ile çarşaflı bir arada olsun demek as
lında postmodern kültürün bir yansımasıdır. Bunu 
müslümanlar icat etmedi. Bu özgürlükçü bir alan gi
bi geliyor; Müslümanlar bundan yanıltıcı bir özgür
lük umuyorlar. Doğrusu postmodern kültürden müs
lümanlar adına korkuyorum. Bu süreçte, İslam’ın ha
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kikatinin liberalleştirilmesi isteniyor; Uluslararası 
sistem tarafından. Bu gelişmeyi siyasal anlamda okur-

bilmeleri sürecini fişekleyecektir, diye düşünüyorum. 
Arslanı Ru konuda fıemfikirim. Tnşaallah Tahi

sak durum budur. Şimdi, küresel sistemin genel ola- 
rak karşılaştığı en ciddi muhalif İslam’dır. Ve bugün 
küresel sistem İslam’ı kendi bünyesine nasıl katacağı

bu da, Müslüman aydmların bu konudaki perfor
manslarına bağlıdır. Üstelik, bu dönem, modemite- 
nin müslüman zihin üzerinde kurduğu 300 yıllık he-

hususunda ciddi çalışmalar yapmaktadır. Türkiye bu 
anlamda pilot bölge seçilmiştir. Buradaki başarılı uy- 
gulamalar diğer ülkelere de örnek olacaktır. Nitekim 
Japonya bütün uzakdoğu kültürleri için, Budist, Şin- 
toistler için bir örnek teşkil etmiştir. Burada Müslü- 
manlar modernlik ile postmodemlik arasında farklı 
bir çıkış yolu meydana getirebilecekler mi? En önem- 
li soru bu. Kanaatime göre ikisi arasına bir mesafe ko
yarak İslam’ın doğrularının dillendirilmesi gerekir. 
Bu hem mevcut rejim ile hem de küresel sistemle 
aramıza bir mesafe koymamıza imkan verecektir.

Kaplan: Modernliğin müslümanlığı yutması, iptal 
etmesi bekleniyordu. Ama öyle olmadı; toplum kır
dan kente, çevreden merkeze doğru yürüdükçe, müs- 
lümanlığın modernliği yutmaya başladığı gözlendi ve 
o yüzden çevrenin merkeze siyasi, ekonomik ve kül
türel olarak yürüyüşü engellenmek istedi.

Arslan: Ben ondan çok emin değilim. 1850 yılla
rında köyden kente gelenler için kurulan semtlerde 
kiliseler ağzına kadar doluydu. 40-50 yıl kiliseler dol
du taştı. Ama sonra boşaldı. Ben İstanbul’un varoşla
rını ona benzetiyorum.

Kaplan: Küreselleştirme, kısa vadede her şeyi 
dümdüz edecekmiş gibi gözüküyor ama orta ve uzun 
vadede mu&lüman toplumların önüne büyük imkan
lar açacak. Çünkü küreselleşme teorisyenleri, küre
selleşmenin nihayetinde bölgesel ve küresel kutup
laşmalara yol açacağını söylüyorlar. Müslüman top
lumlar, bu süreçte yeni küresel oluşumları hayata ve 
harekete geçirebilirler diye düşünüyorum.

Modern ulus-devlet müslüman toplulukları ha- 
ketmedikleri kadar dar bir alana hapsediyor. Küresel
leşmeyle beraber en azından bu dar alandan çıkabilir. 
Küreselleşme ulus-devlet handikapını müslümanla- 
rın daha rahat aşmasına imkan verebilecektir. Bu sü
reci hızlandıracaktır. Elbette ki, başka handikaplar 
da getirecektir. Uzun ve orta vadede bu handikapla
rı aşacağımızı zannediyorum. Örneğin, insanlar Batı
da ben-merkezli düşünür ve yaşarlar. Müslüman top- 
lumlarda bu anlamda bir ben-merkezcilik yoktur. 
Müslüman toplumlarda postmodern kültürün Batıda 
olduğu kadar yıkıcı etkileri olacağını zannetmiyo
rum. Aksine küreselleşme ve postmodern söylemler, 
müslümanların hem ötekiyle hem de kendileriyle 
yüzleşme imkanını hızlandıracak ve sonuçta, müslü- 
manların daha kalıcı, daha sağlıklı ilişkiler geliştire

gemonyanın aslında tam da çatladığı bir dönemdir. 
Eğer bu çatlamadan faydalanarak iyi bir performans 
gösterirsek hiçbir kuşkum yok. Bu konuda karamsar 
da değilim. Ama esen rüzgarlara göre gidersek, orta
ya birşey çıkamaz.

Emre: Müslümanların tam alternatif olabileceği, 
modernitenin tıkandığı, ulus-devletin parçalandığı
nın ilan edildiği bir dönemde müslüman aydınların 
alternatif olarak kendilerini ortaya koymaları ilmi, 
akademik çalışmalar yapmaları gerekirken; ne yazık 
ki;, globalleşme, liberalleşme... gibi kavramlara sığın
ma ucuzluğuna gidiliyor.

Özkaya: Hem potansiyel hem de konjonktürel 
olarak, böyle bir imkan var. Ancak önemli olan bu 
imkanı iyi kullanabilmek. Müslümanlar bir dönem 
İslamı sosyalizmle izah etmeye çalıştı; İslam sosyaliz
mi filan dendi. Şimdi demokrasi ile İslam aynı şey 
deniyor. Konjonktürün genel-geçer kavramları ile İs- 
lami telif ve tevil etme hastalığından vazgeçip, ken
dimize ait kavramlarla birşeyler üretmeye çalışırsak 
böyle bir imkan doğar.

Kaplan: Tam da dünyanın bize baktığı, tüm kül
türlerin posasının çıktığı ve müslümanlığın imkanla
rının ve dinamiklerinin yeniden icat edilmesine şid
detle ihtiyaç duyulduğu bir dönemde, müslüman ay
dınların bulundukları yeri daha bir muhkemleştir
mek yerine, terketmeye yönelmeleri, konjonktürle
rin ayartıcı ve baştan çıkarıcı cazibesine kapılmaları 
ciddi bir zihin kaymasının yaşandığına işaret ediyor. 
Bu paradoksu nasıl değerlendirmek gerekiyor?

Emre: İslam, doğası gereği yeryüzünün herhangi 
bir yerinde her zaman için kendine özgü çıkış yolunu 
bulmuş ve üretmiştir. Yeryüzünde modernizme teslim 
olmamış yerli kültür kalmadı. İslam toplumları hariç. 
Bosna’da, o savaş günlerinde Sarayçarşıda oturmuş 
saatlerce İslam medeniyetinin bir zamanlar ta Ispan
ya’ya kadar gittiğini konuşuyoruz. Bu çok dehşetli bir 
coşkudur. Bir damar bunu sürekli aktif tutuyor. Prob
lem şu; biz entellektüel ve ilmi geleniğmizi oluştura- 
madık. Geçmiş kaynaklarımızla sağlıklı ilişki kuramı
yoruz. O kaynaklarla ilişkiye geçip yeni şeyler üret
memizin imkanları kurulduğu vakit çok daha sağlık
lı projeksiyonlar, alternatif açılımlar sunabiliriz.

Kaplan: Bir hayli verimli bir tartışma oldu zanne
derim. Bu ayki açıkoturumumuza katıldığınız ve kat
kılarınız için teşekkür ederim. ■
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YU SU F  KAPLAN

T  ̂ ürkiye’nin en temel sorunlarından biri, belki 
de en önemli sorunu, Türkiye’nin yaşadığı 
temel problematiğin (eleştirel ve analitik 

melekeleri yeterince gelişmediği için henüz aydın bi
le olamayan) okumuş-yazmışlar tarafından da, elitler 
ve toplum tarafından da tanımlanamamasıdır. Başka 
bir deyişle asıl sorunumuzun, yaşadığımız trajediyi 
göremeyişimiz veya kavrayamayışımız olduğunu dü
şünüyorum. Bunun nedeni, Türkiye’nin sözümona 
modernleşme tarihimiz 
boyunca hem kendi di
namiklerine, ben’ine, 
anlam haritalarına, ta
rihsel deneyim ve biri
kimlerine kapatılması; 
hem de dışarıya, dış dün
yaya, hakim kültürün ______________________
dünyasına kapatılması
dır. Bu çift yönlü kapatılma hali, Türkiye’yi her ba
kımdan “opaque”leştirmiş (dondurmuş); Türkiye’yi 
son derece sahte ve kurmaca çatışmaların, çekişme
lerin, dar alanda kısa süreli paslaşmaların, hesaplaş
maların ve çıkar çatışmalarının eşiğine getirip bırak
mıştır.

İşte bu durum, Türkiye’nin yaşadığı trajedinin, 
bir traji-komedi şeklinde tezahür etmesini kolaylaştı
rıyor. Yaşadığımız şey, bir traji-komedi şeklinde teza
hür ettiği için, yaşadığımız şeyin, “bakış”ımızı sakat
layan, zihinsel melekelerimizi körelten, duyargaları
mızı sığlaştıran ve tüketen bir trajedi olduğunu gör
mekte zorlanıyoruz. O  yüzden, Türkiye’yi; Türk top- 
lumunu, Türkiye’nin ve Türk toplumunun imkanla
rını, dinamiklerini ve zaaflarını da; hakim dünya kül
türünün imkanlarını, dinamiklerini ve zaaflarını da 
kavrayamıyoruz. Bu nedenledir ki, Türkiye’nin oku
muş yazmışları. Aydın Uğur’un deyişiyle Türk toplu- 
munu “romanlardan ve filmlerden tanıyor”; Türki

Türkiye’nin okumuş yazmışları, Aydın 
Uğur’un deyişiyle Türk toplumunu “ro
manlardan ve filmlerden tanıyor”; Tür
kiye’yi tüm boyutlarıyla tecrübe ederek, 
yaşayarak, soluyarak tanımıyor.

ye’yi tüm boyutlarıyla tecrübe ederek, yaşayarak, so
luyarak tanımıyor; o yüzden Türkiye’yi tanımlamak
ta bir hayli zorlanıyoruz.

Aynı şey, dünyayı tanıma bahsinde daha fazla ge
çerli. Sömürgeleştirilemeyen ama kendi kendini sö
mürgeleştirme traji-komedisi yaşayan bir ülkenin 
elitleri ve okumuş yazmışlarının dış dünya, hakim 
Batı kültürü konusundaki algılama biçimleri de Mu- 
hammed Arkoun’un yerinde saptamasıyla, son dere-

______________________  ce “eklektik” (nasıl işine
geliyorsa öyle tanımak is
teyen) ve dolayısıyla gü
lünç denecek kadar “na- 
i f ’tir. Kısacası, kendimiz
le ve Batı’yla kurduğumuz 
ilişki biçimleri, aşk ve 
nefret çeşitlemelerinden 
ibaret ilişki biçimleridir.

Bu izlek üzerinden tartışmaya doğrudan giriş yap
mak, bir hayli “kışkırtıcı”, zihin açıcı olabilir diye dü
şünüyorum.

Deveye Hendek Atlatmakları Zor Bir İş

Türkiye’yi tanımlayabilmek, metaforun tüm çağrı
şımlarıyla, gerçekten de “deveye hendek atlatmaktan 
zor bir iş”. Daha karmaşık bir yapıya, daha karmaşık 
bir siyasi, toplumsal, kültürel, etnik, dinsel özellikle
re, dinamiklere sahip olan Osmanlı’yı tanımlamak, 
Osmanlı’yla karşılaştırılamayacak kadar görece “ba
sit” özelliklere sahip olan Türkiye’yi tanımlamaktan 
daha kolay gibi geliyor bana.

Peki, buradaki paradoksu, tuhaflığı neyle ve nasıl 
açıklamak gerekiyor? Sanırım, bu soruyu cevaplandı- 
rabilmek, Türkiye’yi tanımlayabilme sorunundan 
çok daha kolay.

Bu paradoksu şöyle açıklayabileceğimizi zannedi
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yorum: Osmanh diye bir “şey” var/dı; ama Türkiye 
_diye-i)iiL‘‘§ey”in_v_arlığındaıi-SDZ£debilmek-p£k o ka- 
dar kolay değil. Ya da şöyle söyleyelim: Fransa diye 
bir ülkenin varlığını kanıtlayabiliriz; ama Türkiye di
ye bir ülkenin “varlık”ını kanıtlayabilmemiz için gö-

lı bir ülke olmaktan da bir hayli uzak olup olmadığı- 
J i i  -özellikle Batıli-st^syal bilimcilere  ̂̂ rmak^a yarat-
var derim. Alacağımız cevap bir tür “gerçek şakası” 
filan olarak fena halde rahatsız edici olabilir: Örne- 
ğin Nikki Keddie’nin (bu sayıdaki açıkoturumumuz-

beğimizi bir hayli çatlatmamız gerekebilir.
Burada tartışmamızın renklenmesi ve biraz daha 

boyutlanabilmesi ve dolayısıyla daha bir anlam kaza
nabilmesi için küçük bir parantez açıp sıkça yapılan 
naif ve anakronik bir karşılaştırma ve karşıtlaştırma 
yanlışına dikkat çekmek istiyorum. Bu ülkenin elit
lerinden de, okumuş-yazmışlarından da bir tür “gü
nah çıkarma ve hatta
tatmin seansları”na dö- ----------------------------------
nüşen şöylesi bir karşı
laştırma ve karşıtlaştır
ma yapıldığına handiyse 
her Allah’ın günü ve her 
tür medyada, her ortam
da sık sık tanık oluyoruz:
“Türkiye, 50 küsur İslam 
ülkesi arasında tek laik,
demokratik ve müslüman ülkedir”. Bu karşılaştırma 
ve karşıtlaştırma biçiminin ne denli ayartıcı, yanıltı
cı ve de insana adeta trans hali yaşatıcı bir “günah çı
karma ve tatmin seansı” olduğunu, soruna birazcık 
yakından bakıldığında görebileceğimizi zannediyo
rum.

Bu karşılaştırma ve karşıtlaştırma biçimini ben fe
na halde, naif, anakronik ve dolayısıyla yanılsatıcı 
bir “günah çıkarma ve tatmin seansı” olarak görüyo
rum; çünkü burada bilinçaltı düzeyinde işleyen man
tık şu: “Türkiye’de biz veya bizim komitacı babaları
mız, bu ülkeyi bir mecradan çıkarıp, bir başka ama 
bambaşka mecra’ya girdirdiler; aslında giriştiğimiz 
şey, bir mecra bulma çabası ama sonuçta tastamam 
bir maceradan başka bir şey değil. Çünkü bugün Tür
kiye, Osmanlı’ya ait olan kültürü, tarihi, dinamikleri 
ile bağları ve bağlantılarını koparmayı başarmış ve 
bambaşka bir kültürle, yani laik ve Batılı bir kültürle 
kopmaz bağlar kurmuş durumdadır.” Şimdi Türki
ye’nin Osmanlı’yla bağlarını ve bağlantılarını res
men kopardığı doğrudur; ama Osmanlı’nın kök-para- 
digmalarını, kurucu iradesini ve varlık rıedenini oluş
turan müslümanlıkla olan bağlarını ve bağlantılarını 
koparmayı toplumsal düzlemde fiilen başarıp başar
madığı bayağı su götürür bir durumdur. Keza, Türki
ye’nin laik ve Batılı kültürle kopmaz bağlar kurduğu 
da bir hayli su götürür; zoraki bir tatmin olma (kaçış) 
halidir. Çünkü bugün Türkiye’nin laik/modem/Batı

“Türkiye, modernleşme tarihi boyunca 
anti-modern bir pratik üretmiştir. Ör
neğin rasyonalite değil, irrasyonalite; 
laiklik değil, laik teokrasi; hukukun üs
tünlüğü değil, hukuksuzluk hakimdir.”

da da alıntıladığım ve tartıştığımız) şu cevabı bizim 
için oldukça düşündürücü ve anlamlı diye düşünüyo
rum: “Türkiye, modernleşme tarihi boyunca modem 
değil, anti-modern bir pratik üretmiştir. Örneğin 
Türkiye’de rasyonalite (akıl/cılık) değil, irrasyonalite 
(hisler); bireycilik değil, aşiret mantığı; laiklik değil, 
laik teokrasi; demokrasi değil, otoriteryenlik; huku

kun üstünlüğü değil, hu
kuksuzluk hakimdir.” 
(New Left Review, 1997: 
Kasım-Aralık sayısı).

Türkiye’yi topu topu 
bir asırlık bir tarihi olan 
İslam dünyasındaki (yüz 
yıl öncesine kadar bizim 
birer vilayetimiz olan) en 
alakasız ülkelerle değil; 

yüz yıl önce Osmanlı’nın “rakibi” veya dengi olan 
Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya, Japonya gibi ül
kelerle karşılaştırdığımız zaman yaptığımız karşılaş
tırmanın bir anlam ifade etmesi mümkün olabilir. 
Bugün Türkiye nerede? Fransa, İngiltere, Almanya, 
Rusya ve Japonya gibi ülkeler nerede?

Bu soruya (kaçamak bile olsa) verilecek cevaplar, 
Türkiye’yi tanımlamamızı kolaylaştırabilir. Dün bu 
ülkelerin varlık nedeni olan temel siyasi, kültürel, 
ekonomik ve düşünsel paradigmalar veya “kurucu 
irade”ler; bugün de -farklı şekillerde de olsa- bu ülke
lerin yöneticilerinin ve toplumlarının varlık nedeni 
olmayı sürdürüyor. Ama aynı şey Türkiye için geçer
li değil, ne yazık ki. Yine dün bu ülkelerin “ben-id
rakleri”, “kendilerini algılama ve tanımlama biçimle
ri”; kendi kültür, tarih ve medeniyet deneyimleri ve 
dinamikleri ile kurdukları ilişki biçimleri; temelde 
bugün de bu ülkelerin kendilerini tanımlayan temel 
dinamikler olarak -geliştirilerek, çağdaş bir forma bü
ründürülerek, yenilenip yeniden icat edilerek- var
lıklarını ve etki(nlik)lerini sürdürüyorlar. Sözün özü, 
bu ülkelerin hiç biri Türkiye gibi hayali bir “kültür ve 
uygarlık değiştirme” ameliyesinden geçmediler.

O halde, Türkiye’nin bir “kültür ve; medeniyet 
değiştirme” ameliyesine gerçekten ihtiyacı var mıy
dı? Ya da böylesi bir ameliyeye soyunmak olmazsa ol
maz bir kader miydi Türkiye için?

Türkiye’nin bir yenilenmeye, bir silkinme ve sıç
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rama yapmaya kesinlikle ihtiyacı vardı ve Türkiye bu 
işi ancak kendi dinamiklerini, anlam haritalarını ve 
anlamlandırma pratiklerini yenileme, çağdaşlaştırma 
kaygısını esas alarak başarabilirdi. Böylesi bir çaba 
içine girilmiş olsaydı; bugün bu ülkede elitlerle top
lum arasındaki ilişkiler bir antagonizmaya (düşman
lık ilişkisine) dönüşmeyecek; Türkiye bugüne kadar 
hep benzer yapay ama ciddi travmatik sonuçları olan, 
bu ülkenin ve bu ülkenin insanının enerjisini, heye
canını, dinamizmini iptal eden elit-toplum (veya 
merkez-çevre) çatışmalarına sahne olmayacaktı.

Ama Wittgenstein’1 izleyerek “yırtılan yırtılmış
tır” deyip, yaşadığımız acı, tarvmatik deneyimleri, 
öğretici, yaratıcı dinamizmlere ve dinamiklere dö
nüştürmenin mümkün yollarını ve imkanlarını araş
tırmamız gerekiyor.

Kimliğin Kurucu Dinamikleri:
Yatay ve Dikey Eksenler

Türkiye’nin tanımlanması bahsinde son olarak bir 
noktanın altını daha çizmekte yarar görüyorum. Bu 
nokta, kanımca, son derece hayati bir nokta.

Şöyle ki: Türkiye’yi, salt, bizatihi Türkiye’ye ba
karak ve Türkiye’den kalkarak tanımlamaya kalkış
mak hem son derece yanlış ve yanılsatıcıdır; hem de 
son kertede “abesle iştigal” etmekten başka bir şey 
değildir.

Osmanlı tarihçimiz Halil İnalcık’ın şu saptaması 
bence bir hayli zihin ve ufuk açıcı ve de “kışkırtıcı” 
olabilir: “Osmanlı tarihi bilinmeden dünya tarihi'ya
zılamaz.” İnalcık’ın bu saptamasından esinle biz de

şöyle bir aforizma geliştirebiliriz: Osmanlı ve dolayı
sıyla İslam medeniyet, kültür ve düşünce bilinmeden 
veya atlanarak Türkiye tanımlanamaz. Hatta sadece 
Osmanlı ve İslam medeniyeti de değil; Avrupa tarihi 
bilinmeden, Avrupa ile olan uzun bir zamana yayılan 
ilişkilerimiz tüm yönleriyle ve görünümleriyle açıklı
ğa kavuşturulmadan Türkiye tanımlaması yapılamaz; 
böylesi bir tanımlama, ufuk ve zihin açıcı bir anlama, 
anlamlandırma ve hesaplaşma çabası olamaz.

Bir ülkenin, hele de bu ülke Türkiye gibi impara
torluk tecrübesi yaşamış ve Avrupa ile yüzyıllar süren 
karmaşık ve kapsamlı bir ilişkiler tarihi olan bir ülke
nin siyasi, kültürel ve toplumsal kimliğini tanımlar
ken iki temel eksenin mutlaka gözönünde bulundu
rulması gerekir: Yatay eksen ve dikey eksen.

Yatay eksen, bir ülkenin kimliğinin ruhunu oluş
turur. Yatay eksenin varlık ve varoluş alanı, ulusal sı
nırları çok çok aşar: Bir ülkenin ait olduğu medeni
yet havzasında geliştirilen ve farklı varyasyonları, 
olan ama aynı ruha sahip olan kültürel paradigmalar, 
anlam haritaları aynı medeniyet havzasına ait olan 
ülkelerdeki tüm toplumlara ortak bir kimlik verir: 
Örneğin, İran’ın, Fas’ın, Endonezya’nın, Pakistan’ın 
vesaire gerçeklik, insan, doğa ve Tanrı kavramları; 
bu kavramlar arasında kurulan ilişkiler, temelde ay
nıdır. Farklı olan şey, farklı ülkelerde bu kavramların 
sunduğu kök-paradigma, anlam haritaları ve anlam
landırma pratiklerinin farklı coğrafyalardaki siyasi, 
ekonomik, toplumsal yorumları ve tezahürleridir.

İşte aynı medeniyet havzasına veya dairesine ait 
ülkeler arasındaki bu yorum ve uygulama farklılıkla
rını mümkün kılan eksen, dikey eksendir. Belli bağ
layıcı ve belirleyici siyasi, ekonomik ve toplumsal 
pratiklerle ve yasalarla varlıklarını sürdüren tekil ül
kelerdeki şartlar, aynı medeniyet dairesine mensup 
farklı ülkelerin ortak kültürel paradigmalarının, an
lam haritalarının kaçınılmaz olarak farklı şekillerde 
yorumlanmasını, hayata ve harekete geçirilmesini, 
farklı görünümlerde hayat bulmasını ve hayatiyet ka
zanmasını sağlar. Dolayısıyla dikey eksen, bir toplu
mun iskeletini oluşturur.

Özetlemek gerekirse aynı medeniyet dairesine 
mensup olan toplumların veya ülkelerin referans çer
çevelerini sunan yatay eksen, kimliğin ulus ve ulusal 
sınır ötesi teorik kaynağını; dikey eksense ulus ve sı- 
nır-içi pratik kaynağını oluşturur. Her ne suretle 
olursa olsun, yatay eksenle dikey eksenin yaratıcı, 
ufuk ve çığır açıcı bir şekilde işleyebilmesi için etle 
kemik, ruhla beden gibi kaynaşması, iç içe geçmesi, 
birbirini sürgit beslemesi kaçınılmazdır. Yatay eksen’i
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İşlemeyen, böyle bir eksenden yoksun olan bir top- 
lum ruhsuz bir toplumdur. Dikey ekseni işlemeyen 
bir toplum ise kör, topal, sağır yani bir tahtası eksik 
hir toplumdur.

Bu teorik saptamalardan sonra biraz önce yaptığı
mız karşıtlaştırmaya daha yakından bakabiliriz: Fran
sa, İngiltere, Almanya ve Rusya aynı medeniyet da
iresine mensup olan ülkelerdir. Bu ülkelerin birinin, 
diğer ülkelerin deneyimlerini yoksayması, tarihte ya
ya kalması için gerekli ve yeter bir nedendir. Ya da 
şöyle söyleyelim: Bir Alman sanayileşmesini, İngiliz 
sanayileşmesinden; bir Rus Devrimi’ni, Fransız Dev- 
rimi’nden, Fransız Devrimi’ni ise İngiliz Devrimi’n- 
den; yine bir Fransız Aydınlanması’nı İskoç Aydın- 
lanması’ndan ayrı düşündüğümüz; bunların birbirin
den bütünüyle bağımsız kültürel, düşünsel ve siyasi 
paradigmalarla gerçekleştirildiğini iddia etmeye kal
kıştığımız; ya da bu deneyimlerin yaslandığı ve bes
lendiği ortak Judeo-Hıristiyan, Latin ve Antik Yu
nan kültürünü yoksaydığımız veya gözardı ettiğimiz 
zaman bu ülkelerde müstakil olarak yaşanan farklı si
yasi, kültürel, ekonomik, düşünsel, sanatsal ve tek
nolojik deneyimleri açıklayabilmemiz ve anlamlan- 
dırabilmemiz imkansızlaşır.

Türkiye'nin Orta Yeri Sinema!

Türkiye’nin tanımlamasını yaparken ve yeni bir Tür
kiye “kurma”ya soyunurken, Türkiye’nin Osmanlı 
döneminde ve öncesinde varlık nedenini; bu toplu
mun bugün de halen farklı şekillerde de olsa kollek- 
tif hafızasını ve kollektif bilincini şekillendiren; gün
delik hayatta hattı harekatını belirlemeye devam 
eden müslümanlığın ürünü olan kök-paradigmaları 
ve anlam haritalarını olumsuzlayarak, yoksayarak bir

tanımlama ve kurma çabası içine girmek bizi asla 
ufuk ve zihin açıcı bir yere götürmeyecek; aksine tıp
kı sözümona modernleşme tarihimizin başından bu 
yana iliklerimize kadar yaşadığımız gibi elitlerle top
lum (merkez ile çevre) arasında gözlenen yıkıcı ve 
tüketici çatışmaların ve gerilimlerin eşiğine götüre
cektir.

Peki bu çatışmayı iptal edebilmenin bir yolu yok 
mu? Bımun yolu kabaca ve kısaca şu: Bu toplumu, bu 
toplumun dinamiklerini, anlam haritalarını, yani ya
tay eksenini dinamitleme paranoyasına ve patolojisi
ne son vermek. Dünyanın hiçbir yerinde elitlerle 
toplum (merkez ile çevre) arasında böyleşine absürd 
ve traji-komik bir kavga yaşanmıyor. Sadece Türki
ye’ye özgü, netameli bir sorun bu.

Bunun en önemli nedeni, Türkiye’nin toplumsal, 
kültürel, tarihsel dinamiklerini, anlam haritalarını 
olumsuzlayarak hayali bir çağdaşlaşma projesi uygu
lamaya kalkışılmasıdır. Bu, aslında yatay eksenin ip
tal edilmesi ve dolayısıyla bu toplumun ruhsuzlaştı- 
rılması çabasıdır. Burada, bir komplo teorisi filan ara
maya gerek yok. Toplumun yatay eksenini iptal etti
ğiniz andan itibaren toplum kendiliğinden “ruhsuzla- 
şacak”tır. Bu, kaçınılmaz bir şeydir.

O halde Türkiye’yi yeniden kurmak için, ya da 
başka bir ifadeyle, tarih ve zaman içinde yaşayabilen 
ve dolayısıyla tarihe ve zamana müdahale edebilen, 
dolayısıyla yaratıcı bir ruhla özne rolü oynayabilen 
bir Türkiye kurabilmek için, Türkiye’nin bir şeyleri 
reddetmesi ve bir şeyleri de kabul etmesi gerekiyor. 
Bugüne kadar Türkiye, kendini reddetti; kendi dina
miklerini, anlam haritalarını, tarihsel tecrübelerini 
ve birikimlerini, kollektif hafızasını ve bilinçaltını 
reddetti. Yani yapması gereken şeyi değil; yapmama
sı gereken şeyi yaptı. O yüzden Türkiye, Orhan Ve
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li’nin deyişiyle, “tarifsiz ederler içinde”. O yüzden 
Türkiye’nin “orta yeri sinema”: Traji-komik filmler 
“sahnelenen” bir sinema. O yüzden en çok tuttuğu
muz “yakışıklı” delikanlı Kemal Sunal ve en çok izle
diğimiz ve izlemekten bir türlü bıkmadığımız filmler 
Kemal Sunal filmleri! O yüzden “ekmek bedava, su 
bedava, hava bedava” burada! Ama nereye kadar? El
bette ki, Orhan Veli mezarından çıkıp da “heyy bey
ler! Artık bıçak kemiğe dayandı! Ben bile mezarım
da rahat uyuyamıyorum. Yaptığım şey, bir şakaydı. 
Siz ciddiye aldınız! Ama işiniz, vaziyet böyle giderse 
fena halde ciddileşebilir.
Ki, buradan görebildi
ğim kadarıyla zaten cid
dileşmiş yeterince. Ek
mek de, su da, hava da 
aslanın ağzında artık” 
diye haykırmcaya ve 
“çanlar fena halde sinir 
bozucu şekillerde çalma
ya başladı” diye uyarı 
mesajları yollayıncaya kadar!

Yüzleşme ve Hesaplaşma:
Yaratıcı Bir Ruh ve Kurucu Bir İrade İcadı

Türkiye’yi yeniden kurabilmek için, yaratıcı bir ruha 
ihtiyacımız var. Bunun için, Türkiye’nin kendi-ken- 
dini kolonileştirme komedisine son vermesi ve yaşa
dığı kendini ve her şeyini tüketen, öğüten traji-ko- 
mediyi farketmesi gerekiyor. Türkiye’nin yaşadığı 
traji-komediyi farkedebilmesi ve yeniden hayata dö
nebilmesi için her şeyden önce, ayaklarını bulundu
ğu yere sağlam basması; bastığı toprakların altında 
yatan, bu topraklar için hayatını feda eden milyon
larca şühedanın ruhunun yoğurduğu, suladığı, yeşert
tiği dinamikleri yeniden hayata ve harekete geçire
bilmenin yollarını araştırması; yani kendi’si ile yüz
leşmesi; sonra da, aynı zamanda bu dünyayla, bu dün
yada hakim olan kültür ve dinamiklerle yüzleşmesi 
gerekiyor.

Burada metaforik bir dille ifade etmeye çalıştığım 
şeyleri, teorik bir dille de açımlamam gerekiyor. Os- 
manlı’yı son çözümlemede çökmeye götüren şey, bir 
yandan Osmanlı’nın en son ve en sofistike temsilcisi 
olduğu İslam medeniyetinin kendisini, kendi-anlam 
haritalarını ve kök-paradigmalarını yeniden icat ede
bilmeyi ve üretebilmeyi başaramaması; öte yandan 
da, bunun bir sonucu olarak Batı Avrupa’da modern
likle birlikte geliştirilen meydan okumayı, bu mey-

Türkiye’nin toplumsal, kültürel, tarihsel 
dinamiklerini olumsuzlayarak hayali bir 
çağdaşlaşma projesi uygulamaya kalkışıl
mıştır. Bu, yatay eksenin iptal edilmesi 
ve toplumun ruhsuzlaştırılması çabasıdır.

dan okumanın imkanlarını ve zaaflarını farkedeme- 
mesidir. Başka bir deyişle, müslüman toplumlar, mo
dernliğin meydan okuyuşunun gerçekleştiği zaman 
diliminde epistemolojik ve ontolojik bir kırılma; ya
ni yeni ama farklı nedenleri ve tezahürleri olan bir 
fetret dönemi yaşamaya başladılar. Bu dumm, müslü
man toplumların, hem müslümanlıkla ilişkilerini; 
hem de zamanla hakim tek küresel kültür konumuna 
gelecek olan Batı (Avrupa) ile ilişkilerini koparmaya 
zemin hazırlayan bir deneyim yaşadılar,

o Ancak müslüman toplumların dün müslümanlık- 
la da, hakim kültürle de 
somniu olan ilişkilerinin 
bugün farkına varıldığını 
gözlemlemek mümkün. 
Bu süreç, müslüman top- 
lumların, hem kendi im
kanlarının ve zaafları
nın; hem de hakim Batı 

  kültürünün imkanları
nın ve zaaflarının büsbü

tün farkına varılma imkanlarını keşfettirecek yaratı
cı, ufuk ve zihin açıcı bir sürece dönüştürülmelidir.

Şu an geldiğimiz noktada küreselleşen Batı kültü
rünün de çok yönlü bir anlam bunalımı yaşadığını 
gözlemlemek mümkün. Foucault, modernlikle birlik
te yaşanan sürecin sonunda “insanın / öznenin yoko- 
luşu”ndan sözederken; Baudrillard, “toplumun ipta- 
li”nden sözederek bu bunalımın ne tür boyutlar ka
zandığı konusunda bize önemli ipuçları verirler. Post- 
modemlikle birlikte Batı kültürü, kendini yeniden 
icat etmekten çok, Batı kültürünün yaşadığı anlam 
bunalımının ne tür görünümler aldığını su yüzüne çı
karmıştır.

Başka türlü söylemek gerekirse, postmodernlik, 
Batı kültürünün kendini yeniden icat etmesi midir; 
yoksa kendini yeniden icat edemediğinin ifadesi mi
dir? Baudrillard’a soracak olursak, postmodernliğin 
gösterdiği şey şudur; Batı kültürü asli dinamiklerini 
sürgit aşındırmakta; dolayısıyla yaşanan anlam buna
lımını ertelemekte; siyasi, ekonomik, teknolojik he
gemonya kurmak demek olan arızi dinamiklerini ise 
sürgit yeniden üretmektedir. Batı kültürünün arızi di
namiklerini sürgit yeniden üretmesi, yeryüzü ölçeğin
de yaygınlaşan ama aşırı bir şekilde yapay olarak şi
şen bir hegemonya üreterek ömrünü biraz daha uzat
ması anlamına gelmektedir. Ancak aşırı şekilde şişen 
hegemonya, büyük ölçüde yapay veya sanal ve simü- 
latif, baştan çıkarıcı bir hegemonyadır; o yüzden iç
ten içe patlaması kaçınılmazdır.
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Baudrillard’ın bu gözlemlerini bundan sonra söy
leyeceğim şeyleri meşrulaştırmak için aktarmadım.

müslümanların hem dünya ile, hem de kendi dina
mikleriyle daha kolaylıkla yüzleşme imkanlarını artı-

Batı kültürünün ve hegemonyasının içerden bir oku- 
masını yapmak için aktardım Baudrillard, bu tür 
gözlemleri yapan tek düşünür değildir. Nietzsche’den

racağı için, postmodern söylemlerin yaygınlaştıraca
ğı sefih ve primitif sekülerlik biçimlerinin, sürgit kı
rılganlaşan ve kırılganlaşacak olan protestanlık bi-

Foücaüir’yaı, Derrida’dün Deleuze’e, Virllio’dan Lyo- çimlerinin, rnüslüman toplumlarda sekülerliğe ve
tard’a kadar hemen tüm postmodern düşünürlerin 
farklı şekillerde de olsa benzer saptamaları yaptıkla
rını biliyoruz.

Burada gelmek istediğim nokta şu: Müslüman 
toplumlar, artık hem yaşadıkları sorunları kavrayabi
lecek, anlamlandırabi- 
lecek bir sürece; hem de 
yaşadıkları dünyanın 
sorunlarını kavrayacak 
bir zihinsel performans 
gösterme sürecine gir
miş dürümdalar. Başka 
bir deyişle, hem kendi 
dinamikleriyle ve dene
yimleriyle, hem de dün
yada şu an tek hakim kültür olan Batı kültürünün di
namikleriyle ve ürettiği deneyimlerle hesaplaşabile
cek esaslı bir yüzleşme ve açılım gerçekleştirmenin 
eşiğindeler.

Şu an hem küresel düzlemde esen, hem de Türki
ye özelinde estirilen karabasan havası, konjonktürel- 
dir; dolayısıyla geçicidir. Bu karabasan havasının ka
lıcı olabilmesi, köksalabilmesi, ancak müslüman top- 
lumların müslümanlıkla ilişkilerini de, bu dünya ile 
ilişkilerini de problemleştirebilecek protestanlaşma, 
müslümanlığın sekülerleştirilmesi; yani müslümanlı- 
ğın tıpkı Hıristiyanlığa yapıldığı gibi siyasi, toplum
sal, kültürel iddialarının iptal edilerek sadece birey
sel bir inanç meselesine indirgenmesi projesinin tut
ması ile mümkün olabilecek bir şeydir.

Postmodern söylemler ve duyarlıklar, izafiliği; her 
anlamda ve her alanda atomlaşmayı; hazzı; sürekli 
tüketim ve değişimi küreselleştiriyor; bu süreç, müs
lüman toplumlara da sirayet ediyor ve sonuç itibariy
le sekülerleşmeyi ve dolayısıyla protestanlaşmayı 
yaygınlaştırma potansiyeli taşıyor.

Ancak postmodern söylemlerin; dolayısıyla sekü
lerlik ve protetanlaştırma projelerinin veya süreçle
rinin müslüman toplumlarda orta ve uzun vadede ge
ri tepmesi; modernliğin kendi kendini tüketmesi ve 
geri tepmesi sürecinden daha hızlı yaşanacaktır, diye 
düşünüyorum. Zira küreselleşme süreci, müslümanlı- 
ğın kök-paradigmalarına ters olan modem-ulus dev
letlerin sınırlarının aşılmasını kolaylaştıracağı ve

Müslüman toplumlar, modernliğin 
meydan okuyuşunun gerçekleştiği za
man diliminde yeni ama farklı nedenle
ri ve tezahürleri olan bir fetret dönemi 
yaşamaya başladılar.

protestanlaşmaya karşı büyük meydan okuma biçim
leri geliştirilmesini süratlendirecektir.

Türkiye’nin müslümanlıkla ilişkisinde postmo
dern süreçte yepyeni sorunların zuhur edeceği apaşi- 
kar ortada. Ancak bu süreçte, müslüman toplumla-

rın hem kendi dinamikle
riyle, hem dünyanın dina
mikleriyle yüzleşebilmele- 
ri çok daha hızlı ve kolay 
olacaktır. Bu süreç, müslü
man toplumların müslü- 
manlığın imkanları ve di
namikleri üzerinde; bu im-

-------------------------------- kanların ve dinamiklerin
yeni koşullarda yeniden 

icat edilmesi üzerinde daha kapsamlı şekillerde düşü
nebilmelerini mümkün hale getirecektir.

Benzer deneyimleri, elbette ki, Türkiye de yaşıyor 
ve yaşamaya devam edecek. Postmodern ve küresel 
söylemler ve deneyimler, Türkiye’nin kendi imkan
larını ve dinamiklerini hayata ve harekete geçirme 
çabalarını kışkırtacaktır. Kışkırtma, iki yönlü yüzleş
me ve Türkiye’nin yeniden kurulması veya daha açık 
bir ifadeyle yaratıcı bir ruh ve kurucu bir ii:ade icat 
etme girişimlerini hızlandıracaktır. Şu an Türkiye’de 
yaşanan çok yönlü kriz ortamı ve buna paralel olarak 
gelişen entellektüel canlanma, Türkiye’de hem Tür
kiye’nin hem de hakim dünya kültürünün imkanla
rını, zaaflarını ve dinamiklerini Icavrayabilen yeni bir 
düşünürler kuşağının ortaya çıkmasına müsait bir ze
min hazırlamıştır. Şu an, heyecan verici, ufuk ve zi
hin açıcı yepyeni açdımların geliştirilmesi kanımca 
bir an meselesi haline gelmiştir. Nitekim Ahmet Da- 
vutoğlu’ndan Yasin Aktay’a, Mustafa Ozel’den Şakir 
Kocabaş’a, Edibe Sözen’den Naci Bostancı’ya, Zey
nep Sayın’dan Nuray Mert’e, Mustafa Aydın’dan 
Burhanettin Tatar’a, Mustafa Armağan’dan İlhan 
Kutluer’e kadar “yeni düşünür” veya “sosyal teoris- 
yen” tipinin ilk ürünlerini vermeye başlamış olması, 
geleceğin Türkiye’sinin nasıl ve ne tür imkanlar ve 
dinamikler üzerine kurulabileceğinin ve halihazırda 
kurulmakta olduğunun önemli işaretleri olarak gö
rülmeli ve değerlendirilmelidir. • ■
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TÜRKİYE NEREDE DURUYOR?

RASÎM ÖZDENÖREN

İ nsanın, içinde yaşadığı ve varlığını sahiplendiği 
ülkeye büyüklük izafe edilmesi hoşuna giden bir 
duygu olmalı. Ama acaba bir ülkeye hangi nite- 

liklerine bakarak büyüktür denebilir? Büyüklüğün 
nesnel ve somut ölçütleri var mıdır?

Hepimiz ülkemizin büyüklüğünü işite işite bu 
günlere geldik. Fakat doğrusu istenirse, bu büyüklü
ğün reel olarak neye dayandırıldığının gerekçesini 
arama ihtiyacını hissettik diyemem. Sözkonusu isna
dın temellendirilmesi belki de o temellerin tartışıl
masına yol açabilirdi. Ama sanıyorum biz, bu büyük
lüğü tartışmaktan çok, onun gerçek olmasını temen
ni etmeyi yeğledik.

İmdi, acaba, ülkemizin büyük olduğuna dair bir 
kanaat taşıyorsak, bu kanaatimizin gerekçesini oluş
turan temel(ler) nelerdir? Bu soruya vereceğimiz ce
vapta, belki, ülkemizin maddi ve manevi olarak ko
nuşlandığı mevkii tespit etmek mümkün olabileceği 
gibi, onun nereye gittiğini veya bir yere gidip gitme
diğini veya bir yere 
doğru sevkedilip sev- 
kedilmediğini kavra
mamız ve bu gidişa
tın hayırhah olup ol
madığını değerlendi
rebilmemiz de imkan 
dahiline girebilir.

Acaba neye daya- 
narak ülkemizin bü
yük olduğuna dair bir kanaate ulaştık? Böyle bir ka
naatimiz varsa, bu kanaatimizi besleyecek bazı varsa
yımlarımız da mevcut olmalıdır. Ülkemizin büyük ol
duğunu aklımızdan geçirirken acaba onu bu ülkenin 
tarihine mi dayandırmak istiyoruz? Fakat bu tarih ge
çip gitmiş değil mi? Üstelik, şu anda içinde, üzerinde 
yaşadığımız bu ülke, kendi tarihini inkar ederek sözü

Kendi iç meselelerini çözememiş, adalet tevzi- 
inde yaya kalmış, dış politikada inisiyatif kul
lanma yerine başkalarının dümen suyunda git
meyi ilke haline getirmiş bir ülkenin sözünün 
dinlenilebilir olduğunu mu tahayyül ediyoruz?

edilen “büyüklüğe” ulaştığını iddia etmiyor mu? Eğer 
biz, ülkemizin büyüklüğünü onun coğrafyasına da- 
yandırıyorsak, gezegenimizde bizim coğrafyamızdan 
daha geniş alanı olan başka ülkelerin bulunduğunu 
herkes biliyor. Eğer bu coğrafyanın taşıdığı özellikle
ri aklımızdan geçiriyorsak, yani onun haiz olduğu 
stratejik mevkii bizim gerekçemizi teşkil ediyorsa, 
bunun da, o stratejiden istifade edebilmeyle bağlan
tılı olduğunu söyleyebiliriz. İnsan, kullanmadığı, kul
lanmaya güç yetiremediği bir avantajına bakarak ne 
sağlayabilir?

Öyleyse, acaba biz ülkemizin sahip olduğu maddi 
ve manevi potansiyellere bakarak mı onun büyüklü
ğüne kani olduk? Fakat bu durumda da, gene, şimdi 
söylediğimiz argümanı kullanabiliriz: Mevcut olsa bi
le, harekete geçirilemeyen bir potansiyelin varlığı 
yokluğuna denk olmaz mı? Yoksa biz, bu ülkenin bü
yük sayılmasını arzu ederken bunların hiç birini de
ğil de, bu ülkenin sözü dinlenir olduğunu mu ifade

etmek istiyoruz? 
Bosna’da, Kafkas
ya’da, Balkanlar’da, 
Ortadoğu’da sözü 
dinlenilir bir ülkeye 
sahip olduğumuzu 
mu düşünüyoruz? 
Ve henüz kendi iç 
meselelerini ve me

sela asayiş konusunu çözememiş, hukukun üstünlü
ğünü sağlayamamış, adalet tevziinde yaya kalmış, dış 
politikada inisiyatif kullanma yerine başkalarının dü
men suyunda gitmeyi ilke haline getirmiş bir ülkenin 
sözünün dinlenilebilir olduğunu mu tahayyül ediyo
ruz? Evet acaba biz bu ülke büyüktür derken neye da
yanıyoruz? Tarihine mi, coğrafyasına mı, iktisadiyatı
na mı, yöneticilerinin büyüklüğüne ve basiretine mi?
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Neye?
irdelediğimiz faktörler arasında, değinmemiş ol- 

-dttğumuz zikre değer bir faktoralarak geriye-samyo-^ 
rum yalnızca insan unsuru kaldı. Ancak insan unsu
ru derken modem telakkinin ilk planda hesaba kat- 
mayı Hıişiinece.ği nüfusu veya nüfus yoğunluğunu kas-

sanların kendilerine olan saygısına bakmak yeterli 
sayılmasa da, gereklidir. Ülkenin yönetiminde, uzun 

— vadede-beİTTİeytci“G}aTî ai<töTÜTT“kendi“kim̂ İTğine“sa=‘ 
hip çıkanlarca inisiye edileceğini düşünüyorum. 

Olaya insan unsuru açısından baktığımızda, Tan- 
— zimat’la başlayan ve günümüze kadar devam eden ya-

Tanzimat’la başlayan, Cumhuriyetle yoğunlu
ğunu ve şiddetini arttıran bir süreçte, kendi 
kimliğine saygı duymayan ve mesela Müslü" 
manlığından dolayı mahcubiyet duyan bir zih
niyet meydana geldi.

tetmiyorum. Böyle olsaydı, kalabalık olan veya nüfus 
yoğunluğu yüksek olan ülkelerin herbirine büyüklük 
izafe etmekte zorlanmayacaktık. İnsan unsuru der
ken, benim, aklımda tuttuğum husus onun kalitesi
dir. Ancak burada hemen yeni bir açıklamaya ihtiyaç 
hissediliyor: Modem telakki, insanın kalitesini onun 
gördüğü eğitimle öl
çüyor. Bense onun ----------------------------------------
kalitesini kendine 
duyduğu saygıya da
yandırıyorum. Bir 
bakışta, ölçüye gel
meyecek bir ölçütü 
esas aldığımın far
kındayım. İnsanın 
kendine duyduğu
saygıyı nesnel olarak nasıl belirleyebiliriz? Sanıyo
rum bu mümkündür. İnsanın kendi hakkındaki ka
naatinin ne olduğu, onun tutumunun, davranışının 
dıştaki tezahürleriyle belirlenebilir. Bu insan kendi
sinden, tavrından, mensup olduğu milletten, sahip 
olduğu dinden mahcubiyet duyuyor ve onu gizleme
ye çalışıyor mu? Yoksa üzerindeki baskıya rağmen, o, 
kendi şahsiyetiyle (yani şahsiyetini meydana getiren 
şimdi saydığımız maddi ve manevi değerlerle) kimli
ğin belirlendiğini mi düşünüyor? Ve haiz olduğu kim
liğe saygı mı duyuyor? Bunun belirlenmesi zor değil
dir. Tanzimat’la başlayan, Cumhuriyet’le yoğunluğu
nu ve şiddetini arttıran bir süreçte, kendi kimliğine 
saygı duymayan ve mesela Müslümanlığından dolayı 
mahcubiyet duyan bir zihniyet meydana geldi (veya 
getirildi). Bu zihniyetin sahibi olanlar, kendilerine 
dinlerini ve kimliklerini hatırlatabilecek her ne gör- 
dülerse, onun iptali cihetine gittiler ve öz kimlikleri
ni bir daha hatırlamak istemediler. Buna rağmen, 
aradan geçen bunca yıla ve her türlü olumsuz şarta 
rağmen, bu ülkede yaşayan insanların arasında öz 
kimliğini unutmayan, başka bir deyişle kendine olan 
saygıyı yitirmeyen insanların da varlıklarını sürdür
dükleri her fırsatta açığa çıktı. Ne var ki, onun her a- 
çığa çıkışında yeni bir darbeye maruz bırakıldığı da, 
bu ülkede yaşanan gerçekler arasında sayılmalıdır. 
İmdi, eğer bir ülkenin büyüklüğünü izaha yarayacak 
bir kıstas arıyorsak, sanırım o ülkenin sahibi olan in-

kın tarihimizin kırılma noktalarının her birinde ken
di kimliğini reddetmek isteyen, onun yerine “moder
nist” bir kimliği geçirmek isteyen aktörlerin başat rol 
oynadıklarını söyleyebiliriz. Bu kırılma noktalarının 
her birinde böyle bir kimlikle görünmek isteyenler 
inisiyatif sahibi oldular ve kendilerine göre bir top

lum ve bir insan tipi 
oluşturmak istedi
ler. Ülkenin eğitim 
sistemi ve her türlü 
sosyal/siyasal yapısı 
değinilen nitelikte
ki (yani modernist) 
bir toplum yapısını 

___________________________ ve insan tipini oluş
turmaya matuf ola

rak yapılandırıldı. Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, 
halkçılık, devletçilik, devrimcilik ve laiklik “ilkele
ri”, bu toplumda reel bir karşılıkları bulunmadan te
peden inmeci (jakoben) yöntemle dayatılmaya çalı
şıldı. Bu ilkeler toplumsal karşılığı bulunmadan tepe
den inmeci yöntemle uygulanmaya çalışıldığından 
uygulama sürecinde her biri keyfi yorumların oyun
cağı kılınmaktan hali kalmadı. Cumtıuriyet, netice
de parlamenter sistemi öngörür, fakat parlamenter 
sistem zorunlu olarak demokrasiye müncer olmaz. 
Buna rağmen, bu ülkede, uzun yıllar cumıhuriyet 
kavramı demokrasiye karşılıkmış gibi kullanıldı. Bu
nun böyle olmadığı Avrupa Birliği tarafından de
mokratik sistemin yürürlüğe konulmasına ilişkin ha
tırlatmalardan sonra anlaşıldı. Aynı şekilde, milliyet
çiliğin ırkçılığa dönüştürüldüğü görüldü (güneş-dil 
teorisi ve büfün medeniyetlerin ve kavimlerin Türk- 
ler’den türediğine ilişkin görüşler hatırlanmalı). 
Halkçılık, bu ad altında ve “halka rağmen halk için” 
slogaıııyla halkın vesayet altına alınmasının yolunu 
açmış ve halk, asker-sivil seçkinlerin yönetimine 
terk edilmiştir. Devletçilik, siyasi alanda tek parti 
diktatöryasına makes olurken, iktisadi alanda devle
tin KIT’ler marifetiyle iktisadi gücü eline geçirmesi
nin ve elinde tutmasının gerekçesini oluşturmuştur. 
(Özelleştirmenin bunca zorlukla yürütülmesinin se
bebi devletin bu gücü terketmek istememesiyle açık- 
lanmalıdır). Devrimcilik ilkesi ise alfabe, giyim ku
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şam, takvim, rakam gibi değişikliklerin gerçekleştiril
mesine, artı, başta medeni kanun olmak üzere ceza 
kanunu ve bir dizi başka kanunların ısdarına gerekçe 
hazırlamıştır. Anayasa(lar)da, Anayasa’nın bazı hü
kümlerinin ve “devrim kanunlarının” değiştirileme
yeceğine ilişkin hükümleri de devrimcilik ilkesiyle 
izah edilmiştir (dolayısıyla devrimcilik dinamik bir 
süreç olmaktan çıkartılmış, statükoculuğun remzi ha
line getirilmiştir). Laiklik, aslında kilise ile devletin 
görev, yetki ve sorumluluk alanlarının ayrışmasına 
ilişkin bir kavramken, bu ülkede kilise olmadığından, 
kilisenin yerine din kavramı ikame edilmiş ve laiklik 
din ile devletin ayrılması 
olarak tanımlanmıştır.
Laikliğin böyle tanım
lanmasının elbette pra
tikteki sonuçları drama
tik olmuştur. Devletin 
dinin alanından elini 
çekmesi gerekirken, ter
sine, devlet dine müdahil 
olmuş. Diyanet İşleri
Başkanlığı marifetiyle, din işlerinin yönetimini ve de
netimini elinde tutmuştur.

Türkiye, 1990’lı yılların başlarına kadar adı geçen 
ilkelerle dahildeki hayatını bir biçimde idame etme
sini başarıyordu. Ancak o tarihte. Körfez Savaşı’nın 
sonunda ABD tarafından ilan edilen “Yeni Dünya 
Düzeni” kavramı çerçevesinde, sözkonusu ilkelerin 
yetersiz kaldığı birdenbire açığa çıktı. Çünkü yeni 
dünya düzeni, üç esas üstüne oturuyordu: 1. Demok
rasi, 2. însan hakları, 3. Serbest (liberal) ekonomi. 
Cumhuriyetin “ilkeleri” ise bu esaslarla uyum içinde 
değildi. Nitekim gerek yeni dünya düzeni ekseninde, 
gerekse Avrupa Birliği tarafından, Türkiye’nin de
mokratik bir düzen içinde insan haklarına riayetkar 
bir uygulamaya ve bir an önce özelleştirmenin ger
çekleştirilerek devletin iktisadi hayattan elini çek
mesinin sağlanmasına matuf davetiye, sözü geçen il
kelerle yeni dünya düzeninin uyuşmazlığının kanıtı 
olarak görülebilir.

Oysa bu ilkeler bazılarının indinde fetiş haline 
getirilmiştir. Bilindiği gibi, sıradan bir nesne insanın 
tasarrufu altında bulunurken, fetiş haline gelen nes
ne, insanı kendi tasarrufu altına alır. Aslında, Tanzi
mat’la başlayan ve Cumhuriyet’le devam eden Batı
lılaşma (Avrupa’nın kendi kolonilerine münasip gör
düğü deyimle söylersek modernist) tavrın doğal so
nucu, Batı kültürü içinde erimeyi sonuçlar. Dolayı
sıyla bu ülkenin yönetimini elinde tutanların Avru

Bu ülkede halen, değişimi talep eden ve 
bu değişikliklerden hoşlanmayan insan
lar bulunuyor. Türkiye’nin gideceği yö
nü, bu iki kesim arasmdaki mücadelede 
ağırlığmı koyan belirleyecek.

pa Birliği’ne girmeyi hedef (hatta saplantı) haline 
getirmiş olmalarını yadırgamamak gerekiyor. Ama 
Avrupa ile veya daha genelde konuşursak Batı kültü
rü ile bütünleşmek o kadar da basit bir iş değildir. 
Hele de bu ülkenin asli kültürünü esas alırsak ve elan 
bu kültüre sahip çıkmak isteyen insanların bu ülkede 
yaşadıklarını hatırlarsak, durumun ciddiyeti daha da 
anlaşılır hale gelir.

İşte şimdi, bu noktada, bu ülkede, bu ülke insan
ları arasında yaşanan garip çelişkiye değinmenin sıra
sı geldi. Bu çelişki, aynı zamanda, bize Türkiye’nin 
halihazırda durduğu yeri de işaret edecektir: Türki

ye’nin üzerinde durduğu 
çelişkili zemini... Bü ül
kede, yönetimi elinde bu
lunduranların A B’ye gir
me hususunda son kerte 
hevesli oldukları malum
dur, ancak onlar bu he
veslerini Türkiye’nin ha
len içinde bulunduğu sta
tükoyu değiştirmeden 

gerçekleştirmek istiyor. Son aylar boyunca ve halen 
yaşanmakta olan iktisadi/siyasi krizin aşılması zım
nında öngörülen ve aslında yapısal radikal değişiklik
leri öngören kanun tasarılarının görüşülmesi ve ka
nunlaştırılması esnasında görülen ayak sürüme söz- 
konusu hevessizliğin, isteksizliğin, zorakiliğin ortada
ki belirtileridir. Öte yandan, yukarda sözünü ettiği
miz öz kimliğini korumak isteyen kesim ise A B’ye 
girmeye karşı çıkmadığı gibi, öngörülen değişim ta
leplerinin bir an önce hayata geçirilmesini gözlüyor. 
Durum, bu ülke insanlarının yaşadığı çapraz bir ger
çekliği ifade ediyor: Devrimci görünenlerin zaman 
içinde statükocu (hatta dogmatik) bir kimliği tena
süp ettikleri, statükocu görünenlerinse, bu noktada, 
devrimci, hatta köktenci bir tavrı benimsedikleri or
taya çıkıyor. Durum, AB temsilcileri açısından da şa
şırtıcıdır. Çünkü onlar, kendileriyle işbirliği yapaca
ğını düşündükleri yönetici (ve deyim yerindeyse 
cumhuriyet ilkelerinin sahibi gibi görünen) kesimin 
ayak sürüdüğünü; A B ’ye girmeye muhalefet edeceği
ni sandıkları kesiminse bu işe daha yatkın durduğunu 
tespit ediyorlar! Bu çelişkili ve çapraz durumun, bu 
ülkede yaşanan gerçeklerle elbette derin ilgisi var: 
Cumhuriyetle başlayan değişim sürecinin nimetleri
ni devşirenler (popüler deyimi kullanırsak, onun ran
tını yiyenler) ile bu değişimin sıkıntısını ve cereme
sini çekenler, şimdi değindiğimiz bu iki kesimin gü
nümüzdeki uzantılarını oluşturuyor. Ve Türkiye, ha
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len bu çelişkinin üzerinde duruyor.
1850 yılları dolaylarında M.A.Ubicini, önüne

nuşturulmaması için yasaklar çıkartılmıştır. îşte şirri' 
di, böyle bir dönüm noktasında demokrasi, insan

koyduğu “Türkiye Var mı?” sorusunu şöyle cevaplan
dırıyordu: “Evet, bir Türkiye vardır. İnançlarının, 
kanuna karşı besledikleri hürmetlerinin kendilerini

hakları ve açık ekonomi ve şeffaflık talebi bu keşi-- 
min halini dile getiriyorsa, bunda yadırganacak bir 
taraf olmamalı. Maliye, tarım veya sosyal güvenlik

şaşırtacak derecede ilerlemeye hazır tuttuğu, zeki, alanlarındaki reform taleplerinin yanında ve bunlar
bilhassa da namuslu 11 milyon Osmanlı vardır Tür- 
kiye’de.” (Türkiye 1850, 2. c. Tercüman 1001 Temel 
Eser, s. 491). Yazarın, bu soruyu, bu ülkenin insanına 
bakarak cevaplandırdığı tarihte Türkiye tanzimat 
fermanını ilan etmiş ve kendisini bekleyen sıkıntılı 
günlerin arefesini yaşamaya başlamıştı. O tarihte, bu 
soru soruluyordu, çünkü 
Osmanlı Devleti’nin ya- 
şamaya hakkı bulunup 
bulunmadığı, hasta ada- 
mın sağalıp sağalmayaca
ğı ve eğer ölecekse mira
sının nasıl bölüşüleceği 
üzerinde, sofradan sebep
lenmek isteyen kurtlar, 
hem kendi aralarında,
hem başına geçmek istedikleri sofraya doğru hırlaşı
yordu. Ubicini mütalaasına şöyle devam ediyordu: 
“Fakat bu 11 milyon Osmanlı, geniş Osmanlı toprak
ları üzerine serpilmiş halde bulunan halkın ancak üç
te birini meydana getirmektedir. Osmanlıların etra
fında ise, kendileriyle uzun zaman her türlü yardım
laşmadan kaçındıkları ve bugün kendileriyle kaynaş
ma çareleri aramaya mecbur kaldıkları, az veya çok 
kalabalık, menşeleri, dilleri, dinleri başka başka top
luluklar çalkalanmaktadır. Toplum menfaati açısın
dan arzu edilen bu kaynaşma ve özümleme mümkün 
müdür?” (a.y.)

Ubicini, o tarihte, “Türkiye var mı?” sorusuna ce
saretle: “Evet, bir Türkiye vadır!” diye cevap vermiş
ti. O Türkiye o tarihte vardı. Ne ki, bu aynı Türkiye, 
kısa bir süre sonra Kırım Harbine, arkasından 93 
Harbine (1877 Osmanlı-Rus Harbi), arkasından Bal
kan Harbine, arkasından Birinci Dünya Harbine gir
miş ve üst üste hezimetlere uğramıştı. Bu arada, I. ve 
İL Meşrutiyetler ilan edilmiş, bir 31 Mart Vak’ası ter
tiplenmiş, bütün bu felaketlerin, hezimetlerin cere
mesi, Ubicini’nin bahsettiği namuslu Osmanlılar’a 
çektirilmiş, fatura onlara çıkartılmıştı. Günümüze 
kadar da, gerçekleştirilmek istenen değişikliklerin 
ceremesi, bu namuslu Osmanlıların varisi durumun
da bulunan insanlara çektirilmiş, fatura kesintisiz bi
çimde onlara ödettirilmiştir. Üstelik de, en çok onla
rın konuşmasından rahatsızlık duyulmuş, onların ko-

Laiklik, aslında kilise ile devletin yetki 
ve sorumluluk alanlarının ayrışmasına 
ilişkin bir kavramken, kilisenin yerine 
din kavramı ikame edilmiş, din ile dev
letin ayrılması olarak tanımlanmıştır.

nnın yanınaa ve 
dan daha önemli ve öncelikli olarak sivil toplum, iş
kencenin kaldırılması, düşünce, vicdan ve din özgür
lüğünün sağlanması, konuşma özgürlüğünün teminat 
altına alınması, bu kesimin talepleri arasında yer alı
yor ve bunların gerçekleştirilmesi en çok bu kesim 
tarafından isteniyor.

Türkiye’de özel öğre
timin mevcut olmaması, 
bu ülkenin eğitimini so
run haline getiren başat 
sebeplerdendir. Türki
ye’de özel eğitim adı al
tında, aslında, özel kişiler 
marifetiyle devlet eğitimi 
yürütülmektedir. Özel 
eğitim, özel kişilerin, özel 

okullarında ve kendi tedrisat programlarıyla gerçek
leştirdikleri eğitime denir. Bu anlamda Türkiye’de 
özel eğitim de yoktur. Üniversite kurulması yasaya ve 
karmaşık bir prosedüre bağlanmıştır.

Üniversiteler, YOK marifetiyle baskı altında tu
tulmaktadır. Piyasanın talep ettiği insan gücü ile üni
versitelerin piyasaya arzettiği insan gücü arasında 
dramatik açıklar vardır ve mevcut eğitim sistemiyle 
bu insangücü açığı ile başa çıkmanın imkanı bulun
mamaktadır. Çünkü mevcut eğitim sistemi sorun çı
kartmakta ve fakat çözüm bulmayı engellemektedir. 
İşte, bahsi geçen ve özkimliğini muhafaza etmek iste
diğini söylediğimiz bu ülke insanı, bütün bu sorunla
rın kökten çözülmesini ve önünün açılmasını talep 
etmektedir.

Belirttiğimiz gibi, bu ülkede halen, sözkonusu de
ğişiklikleri talep eden ve onların bir biçimde gerçek
leştirilmesi için çaba gösteren insanlar yaşarken; bir 
tarafta da, bu değişikliklerden hoşlanmayan, mevcut 
statükoyu muhafaza etmek isteyen insanlar bulunu
yor. Türkiye’nin gideceği yönü, bu iki kesim arasın
daki mücadelede ağırlığını koyan belirleyecek, Bir 
tarafta onu temiz havaya ve feraha ulaştırmak iste
yenler, bir tarafta da onu tıknefes olmaya zorlayanlar 
yer alıyor. Ülkenin yöneleceği istikameti de, onun 
güdük kalmasını veya büyümesini de, bu iki kesim 
arasındaki anlayış farklarından birinin ön alması be
lirleyecek. ■
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TÜRKİYE TECRÜBESİ VE 
KAÇINILMAZ HESAPLAŞMA

M EH M ET D O Ğ A N

I slâm  âlemi, bugünkü dünya içinde, nüfus, coğ
rafî alan ve İktisadî kaynaklar itibarıyla küçüm- 
senemeyecek bir güç olarak karşımızda durmak

tadır. Uç eski kıtanın ekvatordan, 60. paralele kadar 
olan kesimi bir İslâm kuşağı gibi dünyayı sarmakta
dır. Bu kuşağın çok renkli yapısı içinde, 35. paralele 
kadar olan kısım, bir bakıma Arap-îslâm dünyasını 
teşkil eder. 35. paralelden sonrası Türk-İslâm dünya
sıdır. Her iki dünya içinde adacıklar vardır; ayrıca 
İran, Hind (Pakistan-Bengladeş) ve Malezya-Ende- 
nozya büyük adaları seçilebilir niteliktedir. Bu dün
yada esaslı renk farkları daha çok dil ve bazı kültürel 
unsurlardadır. İki büyük dil İslâm dünyasına rengini 
verir. Tabii ki Arapça, 35. paralele kadar İslâm dün
yasının tartışmasız tek dilidir. 35. paralelin yukarısın
da Arapça geleneksel olarak ikinci dildir; dinin ve 
dini ilimlerin dilidir, bu niteliği ile büyük itibara sa
hiptir. Buna karşılık bu kesimde Türkçe çeşitli lehçe 
ve şiveleriyle birinci dildir. Farsça Türkçe ile Arapça 
arasında bir ara kuşak gibidir.

Türklerin müslüman oluştan sonraki tarih macerası 
sürekli batıya doğru bir gelişme gösterir. İslâm ordusuy
la Çin ordusunun karşı karşıya geldiği Talaş muhare
besinde Türkler bütün tarihlerini etkileyen kritik bir 
tercih yaptılar. M .751’de cereyan eden bu savaştan 
sonra İslâm’a yakınlaştılar; hızla müslümanlaşmaya 
ve Abbasi hilafet ordusunu teşkil etmeye başladılar.

Müslümanlık Türkleri doğudan batıya şevketti. 
Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han’ın müslüman 
olmasından yüz elli yıl sonra binlerce kilometre batı
da, İznik şehri Anadolu Selçuklularının başkenti ol
du. Türklerin İslâm tarihi sahnesinde görünmeleri 
Abbasi hilafetinin zayıflama dönemine rastlıyordu. 
İran merkezli bir devlet kuran Selçuklular, Abbasi 
halifelerinikorudular ve 11. yüzyılın sonlarında Ana
dolu’yu Bizans’dan fethettiler. Bu sıralarda Haçlı se
ferleri başladı. Sanki Türkler haçlı seferlerini def et
mek için bu topraklara gelmişlerdi. Anadolu Selçuk

luları haçlı seferlerini durdurdu, Osmanlılar geriletti, 
hatta iade etti; Avrupa ortalarına kadar İslâm’ın sı
nırlarını genişletti.

Avrupa’da farklı bir konumdaki Endülüs müslü- 
manları istisna edilirse, Osmanlılar batıyla sürekli 
münasebet içinde olan tek müslüman topluluk oldu
lar. Bir anlamda onlara “Batı Müslümanları" demek 
mümkündür. Osmanlı Devleti etnik ayırım yapma
dan Türkçe konuşan geniş bir müslüman topluluk 
meydana getirdi. İslâm dünyasının önünde bir sed 
oluşturarak müslümanların emperyalist saldırılardan 
uzak yaşamasını sağlayan Osmanlıların Batı karşısın
da güçsüz duruma düşmeleri bütün Islâm dünyasının 
felaketi oldu. Bütün 18 ve 19. asır, Osmanlıların ba
tı karşısında savunma savaşları ve muhaceret hare
ketleri ile doludur.

İslâm dünyasının coğrafi ve kültürel tanımlamala
rını kalın çizgilerle yapmakta zorlanmıyoruz. Peki si
yasî tanımlaması bu anlatımla tam çakışır mı? Siyasi 
tanımlama böyle bir çakışmaya imkân tanımamakta
dır. Bunun tarihten gelen sebepleri yanında, son iki 
asırda emperyalizmin belirleyici rolünü de dikkatten 
uzak tutmamak lâzımdır. Bu yüzyılın başında İslâm 
dünyasında Türkiye ve İran dışında hükümran devlet 
kalmamıştı. İran’ın hükümranlığına da İngiliz-Rus 
nüfuz çekişmesi sonucu hayli gölge düşmüştü. Aynı 
durum Afganistan için de sözkonusu idi. Hind kıt’ası 
ise geçen yüzyılda İngiliz hâkimiyeti altına girmişti.

İslâm dünyasının batı ve güney kesiminde Türk 
ve Arap bölgeleri Osmanlı hakimiyeti veya nüfuz 
alanında iken, yüzyıldır çeşitli şekillerde emperyaliz
min eli bu bölgelere uzanmaya başlamıştı.

Kuzey ve doğu Türk-İslâm dünyası, büyük ölçüde 
Rus nüfuzuna, daha doğuda kalan bölgeler ise Çin 
hâkimiyetine ramolmuştu.

Öte yandan Osmanlı İslâm dünyasının batı kesi
mi 19. yüzyıl boyunca ve 20. yüzyılın başlarında em
peryalist destekli küçük bölge devletlerinin hâkimi-
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TÜRKİYE'NİN TECRÜBESİ VE KAÇINILMAZ HESAPLAŞMA / DOĞAN

yetine geçti. 1. Dünya Savaşı sonunda Arap dünyası 
da aynı akıbete maruz bırakıldı.____________________

kimlik kaybettirici, İslâm’dan uzaklaştırıcı bir prog
ram olarak tekrar bütün katılığı ile uygulanılmak is-

Tarihin doğru okunması bize şunu gösteriyor: En 
az beş asır İslâm toplumunu temsil eden Osmanlı 
Devleti Batı ile ilişkilerdeki önceliklerinden ve da-

tendi. Batı bağımlısı, teslimiyetçi ilerlemecilikte ni- 
hai noktaya gelinmişti. Türkiye, tekrar geçen asırda 
ve bu yüzyılın başında olduğu gibi, batı korkusuyla

ima hâkim bir devlet olmasından ötürü engin Dir tec- 
rübe birikimi ile 20. yüzyıla ulaştı. Yanlışları çok olan 
bir modernleşme (batılılaşma) dönemi yaşadı. Bu 
yüzyılın başında Osmanlı devleti, yani son hükümran 
îslâm devleti emperyalist sistemin kararlı tavrı ile yı
kıldı ve merkez topraklarında, devrin globalizmine 
uygun olarak, onun mirasçısı olmayan, sınırlı etki 
alanına sahip bir devlet kuruldu. Komünist Doğu ile, 
kapitalist Batı blokları arasında bir ara bölge olarak 
görülen bu devletin “savaş sonrası ideolojisi” olarak 
tanımlanabilecek bir ideoloji ile yönetilmesi süreci, 
dünya sisteminin zorladığı, 1950’lerde demokratik
leşmeyle sınırlı bir değişim geçirmeye başladı. O ta
rihlerde başlayan ideolojik “normalleşme” süreci, so
ğuk savaşın sağladığı rahatlıkla 1990’lara kadar bir 
hayli mesafe kat etti.

Türkiye, 21. yüzyıla beş kala, 1950’de demokratik 
sisteme geçiş günlerindeki gibi bir dönüm noktasına 
geldi, bunca maceradan, arayıştan sonra kaçınılmaz 
olarak kendisiyle karşılaştı. Daha fazla geciktirileme- 
yecek bu karşılaşmayı önemli kılan, Türkiye’nin ken
dini yeniden tanımlamasının aynı zamanda bir halk 
iradesi konusu haline gelmesi idi. Geniş kitlelerin 
Türkiye’nin halkıyla, tarihiyle, inanç ve değerleriyle 
ve nihayet kendisiyle barışmasının altına imza atma 
imkânı belirmişti. 1995’te Türkiye büyük sarsıntılara 
yol açmadan, kitle desteği ile dönüşüm sağlayabile
cek bir seçim yaptı. Bu tecrübeyi İslâm dünyasının 
hiçbir ülkesi yaşamamıştır. O yüzden, Türkiye örne
ğinin bütün îslâm dünyasında büyük yankılar uyan
dırması, olumlu dönüşümleri beslemesi ihtimali zayıf 
değildi.

Belki de bugünkü dünya içinde, nüfus, coğrafî 
alan ve ekonomik kaynaklar itibarıyla küçümsene
meyecek bir güç olarak karşımızda duran İslâm dün
yasının kağıt üzerindeki bu gücünü idrak etmesinin 
yolu açılmıştı. Sağlıklı, dengeli ve âdil bir dünya sis
teminin kurulabilmesi için de buna ihtiyaç vardı. 
Türkiye tecrübesi, kavgasız-gürültüsüz-çatışmasız bu 
sonuca ulaşmak için bir başlangıç yapma imkânını 
sağlayabilecekti.

Bu kritik dönüşme temayülü veya ihtimali, hayat 
tarzı ve düşünüş olarak neredeyse farklı bir sınıf teş
kil eden Batıcı Türkiye oligarşisinin, global gücün 
iradesi ile ittifak halinde normalleşme tarihini geriye 
çevirme ameliyesine girişmesine yol açtı. Tam bir 
mağlubiyet ideolojisine dönüşmüş olan batılılaşma

aşırı batılılaşmacrbir girdaba itildi.
Batıya karşı kimlikli duruş yerine korkudan besle

nen kimlik yok edici dayatmacı tavır, halkla yöneti
ci elitler arasındaki zaten olabildiğince zayıf olan ir
tibatları da kopardı. Ülkenin mukavemet üreten bü
tün dinamik unsurları budandı. Baştan beri afişe edil
memiş tabii milli bir akım olan İslamcılıkla milliyet
çilik çeşitli şekillerde etkisizleştirildi. Rejimin asabi
yet damarları ise artık açılamayacak şekilde tıkan
mıştı. Nitekim, 28 Şubat’tan sonra diriltilmek iste
nen kemalist asabiyet, kısa dönemli bazı tepkiler dı
şında işe yarar, kavrayıcı, kalıcı ve kararlı bir öz ifade 
edemedi. Kemalist asabiyeti temsil etmek iddiasında 
olan hareketler çok açık devlet destekli görünümle
riyle ve güncellenemez dogmalarıyla ciddi bir varlık 
gösteremediler.

Neticede, ülke öz kaynaklarını seferber edeme
yen, toplumunun direnç unsurlarını harekete geçire
meyen bir atalete düştü. Son yıllarda, en etkileyici 
milli problemler konusunda bile, halk kitlelerini aya
ğa kaldırıcı bir canlılık hissedilmemesi üzerinde dik
katle düşünmek lazımdır.

Bugün içinde bulunduğumuz şartlar bizi, Batıyla 
ve ondan daha fazla teslimiyetçi batıcılıkla hesaplaş
mayı Türkiye’nin en âcil meseleleri arasına sokmak
tadır. Temel tercihleri yeniden belirlemek, batıyla 
ilişkileri eşitlik çerçevesinde en yüksek seviyede yü
rütmek, fakat stratejik konumumuzun gerektirdiği bir 
yeni dünyanın kuruluşu için kararlı adımlar atmak 
gerekmektedir. Şu anda batıya doğru daha fazla gide
bilmek için dahi doğuya, güneye, kuzeye doğru gide
bilmemiz gerekmektedir!

Batılılaşmacı modernleşme zihniyetinin bugünkü 
şartlarda halk iradesine dayanarak var olması, iktidar 
olması, daha açıkçası Türkiye’yi yönetmesi imkânı 
kalmamıştır. İç dinamiklerini hesapsızca budayan 
Türkiye, dış dinamiklerin savurmalarına açık bir ko
numa düşmüştür. Türkiye’yi olağan şartlarda yönete
meyen bu zihniyet, dış yardıma ve desteğe öylesine 
ihtiyaç hissetmektedir ki, geçen yüzyılın sömürge ül
kelerinde görülebilecek bağımlılık ilişkileri zinciri
nin kurulmasına doğru gidildiği tereddüdü ister iste
mez uyanmaktadır. Türkiye ya bu kritik eşiği aşacak, 
ikiliğe yol açan ve çatışmayı besleyen kimlik krizini 
halledecek, dik duracak; ya da bağımlılık ilişkilerinin 
tabii sonucu olarak küçülmeye ve etkisizleşmeye 
mecbur kalacaktır. s
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“VESAYET / VELÂYET” 
DERKEN “EYÂLET” Mİ?

ABDURRAHMAN EM ÎROĞLU

T  ̂ anzimat sonrasında iki kez sadrazamlık, beş 
kez Hariciye Nazırlığı, iki kez de Meclis-i 
•Âli'i Tanzimat reisliği yapan, nüktedanlığıy' 

la ünlü devlet adamımız Keçecizâde Fuat Paşa’nın il
ginç bir tespiti vardır: “Bir devlette iki kuvvet olur. Bi
ri yuliandan, diğeri aşağıdan gelir. Bizim memlekette yu
karıdan gelen kuvvet, cümlemizi eziyor. Aşağıdan ise bir 
kuvvet hasıl etmeye irnlian yoktur. Bunun için "pabuççu 
muştası” gibi yandan bir kuvvet kullanmaya muhtacız. 
O kuvvet de sefaretlerdir. Yani Avrupa devletleridir.” 

“Acı ama gerçek” diye nitelenebilecek bu sözler, 
yönetici elitimizin Tanzimat’tan bu yana değişmeyen 
hâl'i pür-melâlini yansıtması bakımından ne kadar 
manidar görünüyor. Yenilgiler serisine son verecek 
değişimleri gerçekleştirmek için halkından destek al
mayı; “aşağıdan bir kuvvet hasıl etmeyi” becereme
yen, bu yüzden de Avrupa devletlerinin “vesayetine” 
ihtiyaç duyacak kadar zavallılaşan müstağrip idareci 
sınıf; “Batı’nm yeniçerileri”... Kendi insanından güç 
alamıyor; çünkü onu hor görüyor, habire aşağılıyor, 
onun inançlarına ve değer yargılarına alabildiğine 
yabancılaşmış. Ya İngiliz, ya Fransız ya da Alman, 
Rus sefaretinden istimdadda bulunuyor; karşılarında 
el ovuşturuyor. “Vesayetçi” zihniyetten kastımız bu.

İşbu anlayışın temelleri II. Mahmut döneminde 
atılır: 1833’te Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanını 
durduramayan Sultan’ın Rusya’dan yardım istemesi, 
İngiltere ve Fransa’yı harekete geçirir. Düvel-i Muaz- 
zama’nın Payitaht’taki elçileri, kendilerine ya(t)kın 
adamlar bulmakta güçlük çekmezler: Kimi devlet 
adamları “Frankofil”dir; kiminin isminin başına “İn
giliz” ya da “Alman” sıfatı konur, kiminin de sonuna 
“o f ’ takısı eklenir (Nedimof gibi). Bazan “bizimkiler” 
ilgili devletlerden yardım talep ederler, bazan da se
faretlerin açık müdahalelerine boyun eğilir. Vesa
yet/Velayet süreci böyle başlar.

Fransız hâriciyesine yakınlığı ile tanınan Keçeci-

zade. Batılı sefirlerden açık ve net bir talepte bulu
nur: “Bize suflörlük ediniz; falrnt sahneyi ve rol icrasını 
bize bırakınız.”

Hayfâ ki, böyle olur: Onlar senaryoyu yazar, “bi- 
zimkiler”in kulağına fısıldarlar, müstağriplerimiz de 
rollerini sadakatle icra ederler. İş bununla kalmaz; 
sahnenin dekorundan kostümüne, hatta rollerini 
“başarıyla” icra edenlerin önemli mevkilere getiril
mesine kadar bütün olaylara müdahil olmaya baş
larlar: Mesela; padişah tarafından birkaç kez görevin
den alınan Mustafa Reşit Paşa, İngiliz Büyükelçisi 
Canning’in müzaheretiyle görevine iade edilir. (Haz
ret, dört kez Hariciye Nazırlığı, altı kez de Sadrazam
lık görevine tensip buyurulmuştu.) “Büyük” lakaplı 
Paşamızın İngiltere ile sıkı-fıkı ilişkileri ve bu devle
te verdiği tavizlere bakılırsa, “büyüklüğün” nereden 
kaynaklandığını anlamakta güçlük çekmeyiz. 
1838’de İngiltere ile Balta Limanı Antlaşması’nın 
imzalanması için Gümrük Emini Tahir Bey’i ve Pa
dişahı ikna eden Hariciye Nazırı M. Reşit Paşa’nın ta 
kendisidir; hem de İngiliz elçisi Ponsonby’nin “rica” 
ve arzusu ile. Osmanlı coğrafyasının İngiliz pazarı ha
line gelmesine ve sanayiinin kısa sürede çökmesine 
yol açan da bu meşhur antlaşmadır. İngiltere Dışişle
ri Bakanı Lord Palmerston’a sunduğu bir layihada. 
Batılı devletlerin istediği ıslahat projelerinin Os- 
manlı Devleti’nce gerçekleştirilmesi konusunda elçi
liklerin hep birlikte Divan’a (Bakanlar Kurulu’na) 
baskı yapmasını önerecek kadar ileri giden M. Reşit, 
Tanzimat Fermanını hazırlarken Büyükelçi Lord 
Strafford Canning’ten büyük ölçüde istifade eder.

Keçecizade’nin sözünü ettiği “pabuççu musta”ları 
sadece yanımıza değil, kafamıza, kolumuza, sırtımıza, 
her cihetten inmeye çoktan başlamıştır.

Rusya’nın tek başına Osmanlı üzerinde nüfuz kur
masına müsaade etmeyen İngiltere, Fransa, Avustur
ya, Prusya, Piyemonte, Kırım Harbi sonunda
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“VESÂYETI VELÂYET" DERKEN, EYÂLET MU I EMİROĞLU

akdedilen 1856 Paris Antlaşması’yla “Osmanlı top
rak bütünlüğünü garanti ederek” bizi resmen vesa-

nun da etkisiyle içine yuvarlandığı “manda ve hima
ye” psikozu, ta Meşrutiyet yıllarında uç vermeye baş-

yet/velayet altına alırlar. Ama bu durum fazla uzun 
sürmez. Batılıların topraklarımızı paylaşma konusun
da aralarında anlaşmaları ile parçalanma hızlanır.

lamıştır. Kendimizi idare kabiliyetine sahip olmadı
ğımızı ileri sürerek müstemlekecilikte tecrübe kes- 
betmiş büyük devletlerin birinden "genel vali” iste-

Bu dönemde “vesayetçi" zihniyetin ilginç Örnekle- meyi düşünecek kadar zavallılaşanlar, bu kahredici
rine tanık oluruz: Paris Antlaşması arefesinde alela
cele hazırlanıp Konferans’a sunulan Islahat Fermanı 
M. Emin Alî Paşa’nın eseri kabul edilir. Muhterem, 
Fransa’ya yakınlığı ile tanınırsa da, Ferman’ı 
hazırlarken İngiliz büyükelçisi Canning’le birlikte 
çalışır. Tarihçiler, İslahat Fermanı’nın İngiliz, Fran
sız ve Avusturya elçileri
nin yoğun baskısı sonucu 
ortaya çıktığında hemfi
kirdirler. A lî Paşa’nın 
Fransız muhipliği, bilhas
sa hukukî reformlarda 
kendini gösterir; Engelh- 
ardt’ın da belirtiği gibi 
“çok geçmeden Divar ar
şivleri yabancı kanun ve
kararnamelerle dolar.” Tabii ki, bunların çoğu Fran
sızca’dan çevrilir.

Tanzimat, İslahat ve Meşrutiyet dönemlerinde 
yapılan hukuki ve idari düzenlemelerde açıkça Fran
sız damgası görülür. Meşrutiyet’in mimarı Mithat Pa
şa, Ermeni Ogaden Efendi’yi, Fransızca’dan kanun 
çevirmekle görevlendirir. Adem-i merkeziyet esasına 
dayalı Osmanlı idari yapısı, kısa zamanda katı Fransız 
merkeziyetçiliğinin kötü bir kopyasına dönüşür. 
Aynı Mithat Paşa, 11. Abdulhamit tarafından tevkif 
edileceğini öğrenince, içli-dışlı olduğu İngiliz Büyü
kelçiliği evine uzak kaldığından yakındaki Fransız 
Büyükelçiliğine sığınmakta hiçbir beis görmez.

Sultan II. Abdulhamit’in Düvel-i Muazzama ile 
ilişkilerinde ince bir diplomatik denge kurarak Os- 
manlı topraklarını parçalamadan ayakta tutmayı ba
şardığı 30 yıllık sözümona “istibdat” devrinde Jön- 
Türkler Avrupa’da kongre üstüne kongre düzenler
ler. Ünlü Paris Kongresi’nde Avrupa devletlerinin 
Osmanlı Devleti’ne müştereken askeri müdahalede 
bulunması bile gündeme gelir.

Zehî dalâlet! Zehî hıyânet!
II. Meşrutiyet’in “hürriyet kahramanları” İttihat

çıların bir kanadı İngilizlerle iş tutarken ağırlıklı bö
lümü sıkı Alman yanlısıdır. Bu arada elitlerimizin 
“vesayetçi/velayetçi” tutumları giderek “mandacılığa” 
evrilir. Kendi milletine alabildiğine yabancılaşmış 
elitlerimizin I. Dünya Savaşı sonunda, yenilgi şoku-

Tanzimat-Meşrutiyet çizgisindeki Bati" 
Ulaştırma dayatması Cumhuriyet döne  ̂
minde daha radikal bir karaktere bü
ründü ve yönetici elitle halk arasındaki 
bağları tamamen koparıp attı.

aşağılık kompleksinin ürünü olduğu gibi; İngiliz elçi
si Fitz Maurice’i Sirkeci garında karşılayıp arabasına 
at gibi koşulanlar da, Balkan yenilgisi sonunda ordu
muzu ıslah için gelen Alman Goltz Paşa’yı ülkemize 
girdiği ilk istasyonda mutantan bir törenle “kurtarı
cı” gibi karşılayanlar da aynı psikoloji ile malûl idiler.

Osmanlı Devleti’nin 
yıkılıp yerine Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kurulu
şunun üzerinden yaklaşık 
80 yıl geçti; İngiliz, Fran
sız, Alman... sefaretleri
nin yerini şimdi ABD el
çiliği aldı. Artık Atlantik 
ötesinden teşrif buyuran 
bir “eyalet valimiz” de 

var! Manda ve himayeciler, Amerikan muhipleri ar
tık “rahat” uyuyabilirler. Şimdi ABD elçisi Pear- 
son’un bir ziyaretiyle hükümet hizaya gelebilmekte, 
“Büyük birader” G.W.Bush’dan gelen bir mektup 
işleri anında bitirebilmektedir!

Tanzimat-Meşrutiyet çizgisindeki Batılılaştırma 
dayatması Cumhuriyet döneminde daha radikal bir 
karaktere büründü ve yönetici elitle halk arasındaki 
bağları tamamen koparıp attı. Şimdilerde, kendi hal
kıyla cebelleşmeyi marifet sayan jakoben zihniyet, 28 
Şubat sürecinin neden olduğu sosyo-ekonomik ve si
yasi krizle iflasını ilan etmiş bulunuyor.

Türkiye şu an bir yandan iç sorunlarla; yeni eko
nomik kriz beklentileri, siyasal belirsizlik, umutsuz
luk ve güvensizlikle boğuşurken, öbür yandan ciddi 
bir harici kıskaca girmiş görünüyor. IMF ve Dünya 
Bankası’nın mali baskılarına şimdi ABD’nin Kuzey 
Irak, A B’nin de Kıbrıs dayatmaları eklendi.

İmdi, kendi halkına ve değerlerine yabancılaştık
ça yalnızlaşan, yalnızlaştıkça despotlaşan, iç daya
naklarını ve kuvvet kaynaklarını hoyratça tüketen 
bir yönetici azınlığın bu tür harici baskılara direne- 
bilmesi mümkün müdür?

“Başlarına gelen felaket, kendi elleriyle yapıp ettikleri 
şeyler yüzündendir.” {Kur’an, 28/47)

Neticeten deriz ki; kendi ellerinizle hazırladığınız 
felaketlerden ders alıp, fıtrata ve özünüze dönmeniz, 
bu ülkenin kendi dinamiklerini ve imkanlarını hare
kete geçirmeniz son çaredir. ■
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ENERJİ SAVAŞLARI VE MAVİ AKIM

N ECM ETTİN  TURÎNAY

Recai Kutan Bey, Refah-Yol iktidarının en ba  ̂
şanlı bakanlarından biridir. Onun sessiz ve 
çelebi tavrı, hizmetlerini gölgeleyecek kadar 

aşırıya varıyor denilse yeridir. Şu an kendileri bir si
yasî partinin lideri bile olsa, o tevazulu tutumu gene 
galip geliyor ve asıl birikimi olan "teknokrat ve proje
ct Recai K utanı” bize habire unuttturuyor.

Süleyman Demirel’in ilk Başbakanlığı dönemin
de, Keban dan  ta nerelere kadar, hangi büyük proje 
varsa, onların bir yanında behemehal Recai Kutan’ı 
da görüyoruz. Ama bunlardan ne kendisi söz eder, ne 
de başkaları. Zaten kendisine, kendi partisinde bile 
“emanetçi” muamelesi revâ görüldüğü için; onun ne 
parti bültenlerinde, ne de küçük-büyük broşürlerde 
böylesi başarılarından söz edilir. Mütevaziliği dolayı
sıyla kendisi de bu taraflarını asla öne çıkarmaz. Me
ğer bir hatıra anlatımına denk düşecek de, onlardan 
bir vesile ile söz edecek. Ama gene de kendisine mal 
etmemeye çalışarak!..

îyi hoş da, Recai Kutan öyle yapıyor, yaptığı bü

yük hizmetleri setrediyor diye, biz de mi öyle yapa
lım? Hayır öyle yapmayalım ve bir büyük hakkı tes
limden geri kalmayalım, diyorum.

Refah-Yorun İki Büyük Projesi

Özellikle Mavi Akım  tartışmalarının ayyuka çıktığı şu 
günlerde, Recai Kutan’ın Refah-Yol dönemindeki 
kısa bakanlığında, Türkiye’nin enerji politikalarına 
istikamet kazandırıcı iki büyük projesinden söz etme* 
nin tam zamanı diye düşündüm.

Biliyorsunuz Adnan Menderes, Süleyman Demirci 
ve Özal iktidarları döneminde, bu ülkenin büyük 
akarsularının sırtına koca koca barajlar inşa edildi. 
Hirfanlı, Seyhan, Keban ve ö r f  a ovalarını yüksek bir 
verimlilik kapasitesine erdirecek GAP projesi vs. Bu 
büyük barajlar, hem toprağı sulamak, hem de ülke
nin enerji ihtiyacını karşılamak için gerçekleştirildi.

Mesela size bir örnek!.. Keban devreye girdiğinde 
buradan elde edilen elektrik; cumhuriyetin başından 
o güne kadar, muhtelif baraj ve elektrik tesislerinden 
elde edilen enerjinin tam dört katına eşitti. Yani bü
tün yurttaki tesislerin ürettiği elektriğin, tam dört 
katı büyüklüğünde bir enerji üretimi gerçekleştirme
ye başlamıştı Keban!.. Düşünebiliyor musunuz?

Bunu aklı ve idraki kavrayamayan CHP’liler, 
devrimciler, mazul askerler yeri göğü inletiyordu, o 
günlerde: “N e yapacaksınız o kadar enerjiyi, toprağa mı 
vereceksiniz? Bu ülkenin Jiaynaklanna yazık değil mi? 
Şu l<adar ilkokul yapılsa daha iyi değil mi?"

İşte Recai Kutan kendisini, ülke kalkınması yo
lunda heba eden o büyük heyecanların içinde yetiş
tirdi. Rahmetli Mehmet Turgut; Turgut Özal, N ec
mettin Erbakan, Süleyman Demirel ve Menderes dö
nemlerinin büyük kalkınma hamlelerinin ateşiyle 
yandı ve pişti. Nihayetinde gün geçti, devran döndü 
de, 1970’lerin başından itibaren içine girdiği yeni po-
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Utikalar, Refah-Yol döneminde onu Enerji Bakanlığı 
koltuğuna kadar taşıdı. Şimdi o dönemden geriye ne Türkiye ve Doğalgaz 1:
kaldı diye düşünüyorum da; Sayın Erbakan’ın iki bü
yük projesinden başka birşey hatırıma gelmiyor. 28 
Şubat döneminde Havuz PolitiJ<alan sona erdirildi.

Özal’m Tarihî Karan ve Kararsız Kasım’lar

Türkiye, doğalgaz kullanan bir ülke haline
Onun sonucu olarak da, şimdi IMF politikaları ile ce- 
delleşip duruyoruz.

Fakat bizi, bu ülkeyi ve sevgisi bizi helâk edecek 
derecede üzerimize musallat olan batılı büyük dostla
rımızı hala daha meşgul eden, uğraştıran, Recai Ku- 
tan’ın iki büyük projesi var ki size onlardan söz etmek 
istiyorum.

Hem Mavi Akım, Hem İran Doğalgazı

Sakın küçük dilinizi yutmayın!.. Bu büyük projelere- 
rin birincisi Mavi Akım doğal gaz projesi ise; İkincisi 
de İran’dan gelecek olan bir başka doğalgaz projesi!.. 
İran doğalgazı’nın Türkiye’ye getirilmesine ilişkin 
projenin Recai Kutan’ın bakanlığı zamanına denk 
geldiğini çoğunuz hatırlarsınız. Çünkü projeye ilişkin 
anlaşma, Erbal<an\n Tahran ziyareti sırasında yapıl- 
mıştı. Aman ne kıyametler kopmuştu o sıralarda? 
Hele şimdi İslâmî kesimler arasında cirit atan müsta
mel Amerilion malları az mı muhalefet etmişti bu pro
jeye? Hele yazdıkları gazeteler? Karıştırın eski Sabah
lan, hatırlayın o zamanki televizyon yayınlarını? Ye
ri göğü inletmiyorlar mıydı?

Hadi İran doğalgazını anladık da; Mavi A/am’ın 
Refah-Yol’la ve Recai Kutan’la ne ilgisi var dediğini
zi hatırlar gibiyim. Bu ilgiyi kuramayanlar, ister o 
günkü bakanlık bürokratlarıyla konuşabilirler, isterse 
Recai Kutan’la!.. Başlarda dedik ya; Recai Kutan bir 
iş yapar, yaptığı işi pazarlamaz. Onun elinden paten
tini bile kapar giderler, ardından bakakalır o da. Ta
bii, hırsızın peşinden koşmak adeti de bulunmadığı 
için, sonradan sonraya bu işin Recai Kutan’la ilişki
sini hatırlayan da kalmaz.

Öyleyse Mavi Akım’la Recai Kutan’ın ve Fazilet 
Partisi’nin ilişkisini biz bari kuralım. Mesela Fazilet 
Partisi’nin geçtiğimiz genel seçimler için hazırladığı 
“Gün Işığında Türkiye” adlı seçim beyannamesini 
açın ve okuyun!.. Okuyun da Fazilet Partisi’nin Ma
vi Âkım ’a proje olarak sahip çıkıp çıkmadığına ondan 
sonra karar verin. Hem İran, hem Mavi Akım, hem 
de Mısır’dan getirilmesi düşünülen doğalgaza ilişkin 
neler yazılıp neler söylenilmiş bir görün!..

Hayır, bunlar da yetmez!.. Genel seçimlerin he
men öncesinde, Ecevit’in azınlık hükümeti döne
minde yani TBM M ’nde onaylanan Mavi Akım an-

gelmesini doğrudan Özal’a borçlu. Rahmetli 
Özal, 1983’te iktidara geldiğinde, ekonomi
nin liberalizasyonunun yanısıra, kimselere 
farkettirmeden önemli doğalgaz çalışmaları 
yaptırdı ve Rus doğalgazının Balkanlardan 

yurda girişini, 1984 yılında gerçekleştirdi.
■ Aynen bugün Mavi Akım’da olduğu gibi kor

kunç bir muhalefetle karşılaştı. O yılların so

ğuk savaş yılları olduğu da düşünülürse; Ame
rikancı lobilerin, basının ve andkomünist çev
relerin muhalefetini varın siz hesap edin.

■ ABD’nin engelleme amaçlı büyük baskılarına 
rağmen, Özal bu projesinden asla vazgeçmedi. 
Eğer Özal, erken ve kararlı davranmasa imiş, 
birkaç sene sonra başlayan Bulgaristan’ın ora
daki Türklere baskıları dolayısıyla, biz hala 
fabrikalarımızda, İstanbul ve Ankara gibi bü
yük şehirlerimizde, evlerimizde doğalgaza ge

çememiş ülkelerden biri olarak kalacakmışız.
■ Peki Özal; Türkiye için doğalgazı, niçin ve 

nasıl stratejik bir tercih seviyesine dönüştür
dü?

■ Bunun sim 1980 yılında, yani A BD ’de Re
agan’m  başkanlığı döneminde yatıyor. O yıl
larda başta Almanya olmak üzere Batı Avrupa 
ülkeleri, Rus doğalgazını boru batlarıyla Av
rupa’ya taşımaya karar verdiler. Ancak ABD 
buna vargücüyle muhalefet etti. Rusya’ya çok 
ağır ambargo politikaları uyguladı, tabii ki, bu 
işten caydırmak için!.. Avrupa ülkeleri nez- 

dinde de N A TO ’yu devreye soktu. Fakat asla 
başarılı olamadı.

■ Bu aşamada' doğalgazın uluslararası planda 
stratejik bir ağırlık teşkil ettiğini farkeden 
Özal, Batı Avrupa ülkelerinin cesaretinden 
de yararlanarak, iktidara gelişinin daha ilk yı

lında bu işe karar verdi ve bitirdi.
■ Karar vermek, caymamak ve yapmak!.. İşte 

büyük liderlerin tutumu!.. Şimdikiler ise, tam 
bir kararsız Kasım rolü oynamıyorlar mı?
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Türkiye ve Doğalgaz 2:
Doğalgaz Yüzyılına Hazırlık

■ Büyük bir ihtimalle, İran doğalgaz boru hattı- 

nın açılışı Temmuz’da yapılacak. Eğer tabii, 

Derviş yasalarında olduğu gibi ABD ’nin yeni 

bir baskı dalgası ile yüz yüze kalmazsak!.. Açı- 

lışın daha geçen yıldan yapılması ve Türki' 

ye’nin bir yıldır İran doğalgazını kullanıyor 

olması gerekiyordu.

■ Bu hat Türkiye açısından son derece strate

jik!.. İki sebepten: Birincisi, doğalgaz bakı

mından Türkiye’yi Rusya’ya bağımlı olmak

tan kurtaracak. İkincisi de, ABD’lilerin vaz

geçtiği Hazar geçişli Türkmen doğalgazı için, 

alternatif hat özelliği taşıyacak. Türkiye bu 

hattı ciddi ciddi düşünüyor. Türkmen lideri 

Sapar Murat Niyazov'un teklifi de zaten bu 

yolda. Ancak A BD ’nin caydırıcı baskısını 

Türkiye henüz göze alamıyor. Ama ileride bu 

imkan behemehal kullanılacak.

■ Mavi Akım’ın da geçtiğimiz Nisan’da Türki

ye’ye gelmesi bekleniyordu. Gecikme Rus- 

lar’dan kaynaklandı, Türkiye’den değil!.. Ya

pılan görüşmelere göre, 2002’nin ilk çeyreğin

de Rus gazı Samsun’a ulaşmış olacak.

■ Hem İran’dan, hem Rusya’dan gelecek doğal- 

gazın yurt içi dağıtımı için, 2600 km ’lik boru 

hatları döşenmiş, tamamlanmış durumda. 

Konya-Kayseri gibi çoğu şehirlerde, her sokak 

ve mahallede hatlar hazır, doğalgaz bekliyor 

bütün şehirler.

■ Şu günlerde, Türkiye’de sadece beş şehir do

ğalgaz kullanabiliyorken...

■ Dikkat!.. İki sene sonra, yani 2003 yılında 

Türkiye’de 57 ilde doğalgaz kullanımına geçi

lecek.

■ 21. yüzyıl doğalgaz yüzyılı olacağma göre!.. 

Türkiye’de buna hazırlanıyor demektir. 2010 

yılında doğalgaz kullanımımız 30 milyar m ’̂e, 

2020 yılında da 80 milyar m ’̂e ulaşacak. Bu 

tablo, sanayi üretimi ve ihracatın patlamasını 

da kendiliğinden sağlayacak.

laşmasına Recai Kutan başta olmak üzere, bütün Fa
zilet Partisi milletvekillerinin olumlu oy verip ver
mediklerini, Meclis zabıtlarından inceleyin baka
lım!.. Mavi Akım, kendi projeleri olduğu ve ülke İçin 
faydalı bulunduğu için oy veriyordu FP’liler.

Bütün bunları niçin yazıyor, hatırlıyoruz?
Recai Kutan ve Fazilet Partisi’ni daldığı derin uy

kulardan uyandırmak için mi? Mavi Akım’ın suçu
nun sırf Mesut Yılmaz’a ait olmadığını ve dolayısıyla 
Recai Kutan’ı da bu işe ortak etmek için mi? Yoksa 
bu partinin başına, kapanma tehlikesine ilave olmak 
üzere yeni yeni gaileler sarmak için mi? Hadi onu da 
söyleyelim, Mesut Yılmaz’ın yükünü hafifletmek için 
mi?

Hayır hiç de öyle değil!.. Bilakis şu günlerde Ma
vi Akım aleyhtarlığının, tam bir Türkiye düşmanlığı 
boyutuna ulaştığını vurgulamak ve bu arada bazı İslâ
mî kesimlerin, bir beşinci kol tarafından nasıl aldatıl
dığını gözler önüne sermek ve bu alandaki büyük bir 
bulanıklığı gözler önüne sermek için o soruları soru
yor, hatırlatmalarda bulunuyoruz. Tabii sadece İslâ
mî kesimler değil, neredeyse bütün Türkiye kamu
oyu, Mavi Akım konusunda büyük bir aldatmaca ile 
karşı karşıya!.. Zira bu büyük proje, Mesut Yılmaz’ın 
ve AN AP’ın defterini dürmek adına lekeli hale geti
riliyor; içimizdeki ve dışımızdaki bir Amerika, Cum
huriyet tarihinin en anlamlı ve büyük projelerinden 
biri olan Mavi Akım anlaşmasını bize iptal ettirmek 
istiyor, fakat Türkiye kamuoyu bu büyük felâketi he
nüz yeterince farkedemiyor. İşte onun için!..

Bunu ne yazık ki, bu projenin banisi Recai Kutan 
da. Fazilet Partisi de, İslâmî kamuoyu ve basın yayın 
organları da yeterince fark edemiyor.

Öyleyse meseleye daha sakin bakmak ve daha 
ihatalı düşünmek gerekmiyor mu?

Mesut Yılmaz mı, Mavi Akım mı?

Türkiye’de enerji politikaları alanındaki spekülas
yonlar bu kadar yoğunken; doğruyu yanlıştan, haklı
yı haksızdan ayırmanın o kadar da kolay olmadığını 
takdir edersiniz sanıyorum. Hergün jandarma tarafın
dan bakanlıklar basılırken, Mesut Yılmaz alı al, mo
ru morken, her fotoğraf cımbızla inceden inceye tah
lil edilirken, her seferinde bir savcı yıpranırken, gaze
te ve televizyon manşetleri Derviş kadar olmasa bile 
Sürekli bu konuya tahsis edilmişken, kolay mı sanı
yorsunuz bu konuda söz söylemeyi? Ya Mesut Yılmaz 
yanlısı olmak ya da jandarmanın operasyonlarına 
karşı çıkmak!.. Damgalanmak için yafta hazır sizin 
anlayacağınız.
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Ama “Kavgadan korkan da darı 
ekmezmiş” fehvasınca, ayrıca aklı 
selimi de elden bırakmayarak, Mavi 
Akım konusundaki zihin kargaşası
nın behemehal önünün alınması da 
icab ediyor. Öyleyse yazının bu bo- 
lümüne girerken, önce bir ölçü ko
yalım istiyorum: Mesut Yılmaz ve 
Cumhur Ersümer’in yaptığı yolsuz
luklar bir tarafa; proje olarak ve ülke 
yararı bakımından Mavi Akım diğer 
tarafa!..

İşin tehlikesini anlamaya başla
dınız sanıyorum. ANAP’ın ve Yıl
maz’m  defterini dürmek isteyenleri 
desteklerken, Mavi Akım’a da mu
halefet etmiş oluyorsunuz bir mana
da. Ya da tam aksine, Mavi Akım’ın 
bu ülke için hayati derecede önemli 
bir proje olduğunu anlatırken de, 
hiç arzu etmediğiniz biçimde, Mesut 
Yılmaz’ı ve ANAP’ı savunuyor du
ruma düşüyorsunuz. İşte herkesin 
korktuğu da burası zaten. Hem bu 
kadar netameli bir işin arasında ne 
işimiz var canım/

Yılmaz aleyhindeki bir koroya 
katılabilirsiniz, Mesut Yılmaz’ın Ma
vi Akım’dan, Beyaz Enerji’den ne 
dehşetli rüşvetler aldığını araştırabi- 
lirsiniz. Hatta hatta, Türkiye’de si
yaseti yeniden dizayn için, bütün siyasi partileri tas
fiyeyi amaçlayan bir “dı§ ve iç projeyi” onaylayıp katı
labilirsiniz de. Bunlar da kabul!.. Ancak Mavi Akım 
Projesi; bu işten Mesut Yılmaz ve Cumhur Ersümer 
takımları rüşvet yedi, kendi yandaşlarını kolladı diye, 
sakıncalı ve lekeli hale getirilemez.

Çünkü “Mavi Akım İhaneti” diye yola çıkanların 
çoğunun niyeti, Mesut Yılmaz’ın yolsuzluklarını orta
ya çıkarmanın çok daha ötelerine uzanıyor anlaşıldı
ğı kadarıyla. Onların amacı, Mesut Yılmaz’ı dövme
nin ve tasfiyenin daha daha ötesinde bu anlaşmayı 
iptal ettirmek!.. Türkiye ve Rusya’yı, Amerikan stra
tejilerinin icabı olarak, soğuk savaş yıllarında olduğu 
gibi tekrar cephe ülkesi gerginliklerine sürüklemek!..

A BD ’nin Yasakladığı 5 Büyük Proje

Sadece Mavi Akım değil; Türkiye ile ilgili kaç proje 
daha var A BD ’nin karşı olduğu bakın bakalım:

1. İran doğalgaz hattı ve Mavi Akım gibi, Türki

ye’yi komşu ülkelere bağlayan Mu- 
sul-Kerkük-Yumurtalik petrol boru 
hattı ne halde biliyorsunuz. Körfez 
Savaşı sırasında Ö zal’m, Ameri
ka’nın baskısı sonucu kapattığı pet- 
rol boru hattını, on yıl var kı, Türkı- 
ye tam kapasite ile faaliyete geçirmi
yor. Neden?

Hem siz. Mavi Akım aleyhtarlığı 
yapan kiralık ABD sözcülerinden 
herhangi birinin, Yumurtalık hattı 
niye açılmıyor diye, bir soru sorduğu
na, eleştiri getirdiğine şalıit oluyor 
musunuz?

2. Anlaşması Recai Kutan zama
nında yapılan, 28 Şubat olur olmaz 
ABD baskısı ile iptal edilen ve 1998 
sonbaharında, Kıvnkoğlu'nıın genel
kurmay başkanı ve Mesut Yılmaz’ın 
da başbakan olduğu dönemde yeni
den imzalanan İran doğalgazı, hala 
daha niçin Türkiye’ye akmıyor? 
Amerika Mavi Akım’a karşı da, İran 
doğalgazına taraftar mı sanıyorsunuz? 

Öyleyse alın size bir ölçü daha: 
Mavi Akım aleyhtarlığı yapan es

ki sol ve liberal koro içinde, İran do
ğalgaz hatları döşendiği halde, bu gaz 
hala daha niçin gelmiyor diye bir ya
zı yazan, hükümeti ve Mesut Yıl- 
maz’ı, eski Enerji Bakanı Cumhur Er- 

sümer’i bu konuda eleştiren bir kalem gördünüz mü? 
Eh, yılların Recai Kutan’ı bile, kendi projesini hatır
layıp sormazsa, kime ne demek düşer? Ama unutma
yın, Mavi Akım konusunda o koroyu kim motive 
edip duruyorsa, İran doğalgazı konusunda yazı yazma
larına da aynı mihraklar ket vuruyor. Örtün üstünü, 
hatırlatmayın, kapatın diyorlar vesselam...

Musul-Kerkük boru hattı ebediyen çalışmasın, 
umurlarında değil zaten bunların. İran hattına da la
net!.. Hele Mavi Akım? Ört ki ölem!.. İşte Türki
ye’nin üzerinde dolaşan karabasan, görüyor musunuz? 
Bu sınıflar millî de olmadıkları için İslâmî kesimlerin 
arasına, 28 Şubat mağduru havasında bilinçli olarak 
ihraç edildikleri için; Türkiye’ye giydirilmeye çalışı
lan bir dış projenin sözcülüğünden başka heyecanını 
duydukları bir husus görülmüyor.

3. Bitmedi daha!.. Mavi Akım’a alternatif olarak 
icad edilen Türkmen doğalgazı hani nerede? Keşke o 
da gelseydi. Fakat o proje tam bir göz boyamaydı ve 
gene Amerikalıların kendileri vazgeçtiler.
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Hazar Denizi'nin statüsü belli olmadığı, yani sınır 
olan ülkelerin kara ve deniz suları henüz daha net 
olarak belirginleşmediği için, Türkmen doğalgazının 
Hazar üzerinden getirilmesi zaten mümkün değildi. 
Bu hayali ABD çok kullandı, ama gene de Türki' 
ye’ye Mavi Akım’ı iptal ettiremedi. Ayrıca kendileri 
vazgeçti. Türkiye değil bu projeden!.. Bu arada, vaz
geçilmesi faydalı oldu diyeceğim geliyor. Çünkü bu 
gazın yolu, doğal olarak, îran üzerinden gelmesidir. 
İnşaallah, İran doğalgaz hattı açıldıktan sonra, sıra 
ona da gelecek. Hem de aynı hat içerisinden.

Körfez Savaşı’nm Gizli Amacı

4. Bir de Bakü-Ceyhan petrol boru hattı var biliyorsu
nuz. Kaç yıldır kabak tadı verdi. Oluyor-olmuyor der
ken yıllar geçti. Hala ortada birşey yok. Ayrıca şim
dilerde, Bakü-Ceyhan’ın sözü bile edilmiyor dikkat 
ederseniz. Neden? Nedenini biraz da siz düşünün. İs
terseniz yapılan yorumlardan birini buraya kaydede
lim:

Yeni ABD yönetimi, eğer İran’la arasını düzeltirse, 
Bakü petrollerini, îran üzerinden Basra Körfezi’ne akıt
mak istiyor. Yulcanda söylediğimiz gibi eğer başarabilir
lerse, Musul-Kerkük petrollerinin yönünü değiştirip, onu 
da Basra Körfezine yönlendirmek! .. Böylece Kafkas ve 
Kuzey Irak petrollerini olduğu gibi, Türkmen doğalgazını 
da belki aynı güzergâha yönlendirmek!..

Eski Körfez Savaşı yandaşlarına, Türkiye adına ve 
İslâm âlemi adına bu savaşta büyük hayır görenlere müj
deler olsun mu demek gerekiyor, bilmem ki?

İşte görüyorsunuz!.. Musul-Kerkük hattı, îran do
ğalgaz hattı, Türkmen doğalgazı ve Bakü-Ceyhan

petrol boru hattı!.. Hepsi ambargolu!.. Büyük dostu
muz ABD, bize olan yüksek sevgisi dolayısıyla adeta 
bizi boğuyor da boğuyor.

Bu yetmezmiş gibi. Mavi Akım projesini de, içi
mize kadar sokulan çığırtkanları aracılığıyla kirli ha
le getirmeye, eğer muvaffak olabilirse iptal ettirmeye 
çalışıyor.

Türkiye’nin İki Büyük Pazarı: Rusya ve Iran

Türkiye’nin kolunu kanadını kırmaya matuf ve bölge
sel politiJialardan Türkiye’yi soğuk savaş yıllarında ol
duğu gibi soyutlayabilmek için yapılıyor bütün bu 
baskılar. Eğer Türkiye, İran doğalgazını getirebilirse, 
Türkiye’nin İran’a olan ihracatı, Irak savaşı yılların
da olduğu gibi, büyük patlama gösterecek. Asgari 
2.5-5 milyar dolan bulan bir ihracat hacmi gerçekleş
tirilecek. O zaman ekonomileri birbirine bu seviye
lerde giren İran ve Türkiye’nin arasını bozmak müm
kün olabilir mi? Dış tahrikler şimdiki kadar etkili ola
bilir mi? Şu günlerde zaten olamıyorken, yarın buna 
bir imkan bulunabilir mi? Bu yoldan hasıl olacak 
dostlukları, kademe kademe kültürel ilişkiler takip 
etmez mi?

İnanır mısınız, Mavi Akım’ın da sırrı burada!.. 
Mavi Akım devreye girdiği taktirde, Türkiye’nin 
Mavi Akım’a ödeyeceği dövize denk bir ihracatı da 
hazır hale gelecek. Biraz gayret ile bu ihracatın, asga
ri 5-10 milyar doları bulacağından kimsenin kuşkusu 
bulunmuyor. Yani iki doğalgaz projesi devreye girdi
ği anda, her yıl IMF’den aldığımız borç kadar bir dö
viz elde edecek Türkiye. Geçtiğimiz yıllarda 10 mil
yar doları bulan ve kayıtlara geçmeyen Lâleli Pazarı 

ihracatı bunun dışında ayrıca...
Bu arada barajlarımızdan elde edilen 

enerjinin artık Türkiye’ye yetmediği de 
bilinen bir husus. Hem ayrıca enerjiyi 
Türkiye pahalıya mal ediyor. Enerji üreti
minde su’yun yanısıra doğalgazı da devre
ye sokan bir Türkiye, benzin yerine LPG 
kullanan arabalarda olduğu gibi, bol ve 
ucuz enerji dönemine girecek. Hem gele
ceğin stratejik enerji Icaynağımn doğalgaz ol
duğu bilinip dururken!.. Bu doğalgaz hat
ları bağlanacak diye, çok sayıda inşa edil
miş doğalgaz santrali bomboş yatarken!.. 
Ekonomi tıkanmışken!.. Elektrik fiyatları
nın yüksekliği dolayısıyla sanayi üretimi 
durma noktasına gelmişken!.. Açıkça ih
racatın patlamasının sırrı da burada yatar
ken!..
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ENERJİ SAVAŞLARI VE MAVİ AKİM /TURİNAY

Söyleyin bakalım; Mavi Akım ve Iran doğalgazı 
düşmanlığı yapanlar kimin adına çalışıyorlar? Türkiye ve Doğalgaz 3:

Doğalgaz Kullanımı

■ Halen Türkiye’de üretilen enerjinin % 4 Vi 
hidroelektrik santrallerden (barajlar); % !)9'u 
termik santrallerden (kömürle çalışan); % 
38’i de doğalgaz santrallerinden elde edilmek

tedir.
■ 2001 yılı içinde Türkiye’de kullanılacak do- 

ğalgazın miktarı, 15 milyar m̂  civarında. Tür- 

kiye’nin kullandığı doğalgazın % 68’i Rus
ya’dan; Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan 

üzerinden geçen doğalgaz boru Katlarıyla 

Trakya’ya giriş yapıyor.
■ Rus doğalgazının yanısıra Türkiye, uzun yıl

lardan beri Ce?;a3iir’den de doğalgaz ithal edi
yor. Bu miktar, yıllık doğalgaz tüketiminin % 

25’ine tekabül ediyor.
■ Yıllık tüketimin % 6’sı ise Türkiye’de üretili

yor.
■ Bunun yanısıra yurdun çeşitli bölgelerinde 

doğalgaz arama çalışmaları da devam ediyor. 
Halen dört ayrı bölgede kullanılabilir doğal

gaz rezervleri tespit edilmiş durumda. Bu re
zervler üretime geçtiği anda, günde 500 bin 
m^’lük bir katkı sağlanmış olacak. Bu arada 

Mersin Körfezinde yapılan ön-sondajlarda bü
yük rezervlere ulaşılabileceği ümit ediliyor.

■ Aynı şekilde Azerbaycan’la sürdürülen Şah 

Denizi projesi sonuçlandığı zaman, Azerbay
can’dan yılda 15 milyar m^’lük doğalgaz itha

latı gerçekleştirilmiş olacak. Bu hattın Gür
cistan mı, İran mı üzerinden giriş yapacağı, 
henüz belli değil. Karabağ sorununun halline 
göre, güzergahta değişiklikler düşünülebilir. 
Buradan gelecek doğalgaz, ağırlıklı olarak Ku

zeydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz yöreleri

nin faydalanmasına tahsis edilecek.
■ Ambargonun kalkması halinde Irak’tan 10 

milyar m ,̂ Mısır’dan da, halen görüşmeleri 
sürüyor, 4 milyar m-̂  doğalgaz ithali gerçekleş

tirilecek.
■ Bu arada Suriye ile de bu konuda önemli gö

rüşmeler yapılıyor.

2.5 Milyon Kilometrelik 
Doğalgaz Hatları Hazır

Bütün bu tantanalar arasında, içinde kuşkusuz büyük 
rüşvetlerin de döndüğü kesin olan haşmetli bir tablo 
üretmeye çalışıyor Türkiye!.. Anadolu’nun dört bir 
yanının II. Abdülhamid ve Cumhuriyetin ilk yılların
da demiryolu ağlarıyla örüldüğü gibi, baştan başa do
ğalgaz boru batlarıyla donanıyor. Kimselerin haberi 
yokken; Türkiye’yi baştan başa saran doğalgaz boru 
hatları, Refah-Yol iktidarından bu yana döşeniyor da 
döşeniyor. Neredeyse yüzde doksanı bitmiş durumda 
olan aşağıdaki tablonun size bir fikir vereceğini sanı
yoruz:

1. Doğubeyazıt-Erzurum doğalgaz boru hattı: 301 
km.

2. Erzurum-İmranlı hattı: 325 km.
3. İmranlı-Kayseri hattı: 260 km.
4. Kayseri-Konya-Seydişehir boru hattı: 340 km.
5. Kayser i-Ankara hattı: 320 km.
6. Karacabey-Izmir doğalgaz boru hattı: 251 km.
7. Çan-Çanakkale doğalgaz boru hattı: 130 km.
8. Samsun-Kırıkkale-Ankara doğalgaz boru hattı

nın uzunluğunu ise öğrenemedik. Yaklaşık 400 km. 
de o ederse; ortaya Doğu Anadolu, Orta Anadolu, Ka
radeniz ve Ege bölgelerini baştan başa saran 2.5 milyon 
kilometrelik muhteşem bir tablo ortaya çıkar.

Şimdi bütün Türkiye bu hatların dolu dolu akma
sını bekliyor. Kayseri ve Kon t̂a’nın Faziletli belediye 
başkanlarına. Ticaret ve Sanayi Odalarına sorun ba
kalım, gözleri yolda mı değil mi?

Kiralık ve aşağılık bir sınıf, bu tabloyu örttüğü yet
mezmiş gibi Anadolu’nun bu büyük heyecanını da örtü
yor, yok ediyor. Evet yolsuzluk namına, J<ayırmacılık na
mına ne varsa ortaya çıkarılsın. Ama Türkiye’nin kolu
nu lianadını kıracak şekilde, bu büyük projelerin iptali 
için gayret edenleri de iyi teşhis edelim.

Beş Ulu Irmak: Iran, Rusya,
Suriye, Irak, Azerbaycan

Yukarıdaki tabloya lütfen iyi dikkat edin!.. Sam
sun’dan  giriş yapacak Mavi Akım’la Doğu Beya- 
Zit’dan  girecek İran doğalgazı, Ankara-,Kırıkkale ve 
Kayseri batlarıyla birleşecek ve Orta Anadolu’yu 
enerjiye gark edecek. Kimse merak etmesin; bir aşa
mada Türkmen doğalgazı da, İran’ın mevcut hatları 
üzerinden Türkiye’ye akıtılacak. Yazın bunu bir ye-
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TURİNAY I ENERJİ SAVAŞLARI VE MAVİ AKIM

ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz

re!.. Böylece geleceğin Türkiyesi, alternatifli enerji 
batlarıyla tam bir enerji cennetine dönüşecek.

Yetmedi!.. Dikkat ederseniz, yukarıdaki doğalgaz 
boru batlarının biçbiri, ne Adana’ya ve Antep’e  nede 
Urfa ve Diyarbakır’a uzanıyor. Düşünürseniz, bunun 
sebebini bulursunuz. İlk başlarda, Recai Kutan'm 
planladığı Mısır doğalgazmdan söz etmiştim. Şimdilik 
o rafa kalkmış durumda. Yavaş yavaş bunun yerine 
bu bölgeler için Suriye’den doğalgaz getirilmesi be- 
sapları masaya yatırılıyor desem inanır mısınız? Tabii 
bir de Azerbaycan doğalgazı var hesapta. Geç de olsa, 
o da gelecek Türkiye’ye!.. Kars, Ardahan, İğdır, Art
vin ve belki Trabzon ve Rize bu doğalgazı kullanacak.

Anlaşıldığı kadarıyla Türkiye, Rus doğalgazına al
ternatifsiz teslim olmak istemiyor. Doğalgaz batlarıy- 
la İran, Rusya, Azerbaycan ve Suriye ile birbirine sun- 
sıkı bağlanan bir Türkiye’nin zenginliğini ve büyük
lüğünü hesap eder misiniz? Buna tabii ki, Musul-Ker- 
kük hattı dolayısıyla îrak’ı da eklemeniz gerekiyor.

Bir ülkede ekonominin dış politikayı, dış politi
kanın da ekonomiyi beslemesi işte buna denir. Arka
sı olduğu kadar, bastığı yer de sağlam olan bir Türki
ye anlamı çıkar buradan!.. Böyle bir Türkiye’nin AB 
karşısında ne bir kompleksi, ne de temennası kalır. 
Çok zaman geçmez, dünyanın on altıncı büyük pazarı 
olan Türkiye, üç-beş yıl geçmeden onuncu pazar sevi
yesine yükseliverir.

Bu coğrafyada atın ayağını bukağılamaya çalışıyor
lar ama nafile!.. Mandacı ruhlan yanımızdan, yöre
mizden, şöyle bir uzaklaştırsak, önümüzü daha iyi gö
receğimizden eminim. Körfez Sava^ı’ndan beri aramı
za girmiş bir fitneyi ve bizi kuşatmış bir illüzyonu aşa
bilirsek; o kadar rahatlayacağız; zihin ve tefekkür ha
yatımız o kadar vuzuha erecek.

Mesut Yılmaz’m Stratejisi

Bu muhteşem tablonun kurgulayıcısı, kuşkusuz Re- 
fah-Yol, Erbakan ve evvelemirde Recai Kutan!.. Her- 
şeye rağmen M. Yılma: ’̂ın hakkını da yiyemeyiz. 28 
Şubat’la îran doğalgaz anlaşmasını çeşitli baskılar ne
deniyle o iptal etse de; 1998 sonbaharından itibaren 
birşeyler değişti. îptal edilen İran doğalgaz anlaşması 
yeniden imzalandı, Mesut Yılmaz tarafından. Aynı 
şekilde raflarda tozlanan Kutan’ın Mavi Akım proje
sini de gene Yılmaz gündeme getirdi ve imzaladı.

Tarih 1998 sonbaharı!..Dikkat edin, aynı sonba
harda Yılmaz hükümeti, hırsızlık-yolsuzluk yüzünden 
düşürülmüş gözükse de, asıl derinlerde yatan yukar- 
daki iki anlaşmadır. Bir de aynı yılın Ağustos’unda, 
Kıvnkoğlu’nun genelkurmay başkanı olması ile. Birin
ci 28 Şubat takımının tasfiyesinin yeni dönemde deği
şen Kuzey İrak politiJcalannın hükümetin düşürülmesi
nin asıl hedefini teşkil ettiğini unutmamak lazımdır. 
Çünkü bizde yolsuzluk ve kayırmacılık, siyasetin esa
sını teşkil eder. Ve ayrıca siyasetin ortak kültürüdür. 
Eğer bu temalar öne çıkarılıyorsa, behemehal asıl ge
rekçeyi bunun dışında aramak gerekir. Bu hokkabaz
lığı çok yapıyorlar zira.

Şimdi söyleyeceğimize iyi dikl<at edin:
Mesut Yılmaz’ın Mavi Akım’m muhtevasına ve bu 

ülkeye olan stratejik faydasına ilişkin, son bir yıldır yap
tığı hiçbir konuşmaya şahit olmadık. Siz oldunuz mu? İş
te işin en çirkin noktası burası! ..

Çünkü Mesut Yılmaz, hem A BD ’nin hem Musevî 
lobilerinin, Mavi Akım projesine eskiden olduğu gibi, ta
raftar olmadıklarını ve her fırsatla bu projeyi iptal ettir
mek için baskı uyguladıklarını gayet iyi okuyor ve bu güç
lerle karşı karşıya gelmek istemiyor. Bu bir!..

İkincisi de kendisinin, Türk siyasetinden tasfiye 
edilmek istendiğini canlı olarak yaşıyor ve korkuyor. 
Mesut Yılmaz soruyor kendi kendine? “Beni kim tas
fiye etmek istiyor?” Görünür gelişmelere bakılırsa, 
bunun jandarma ve cihet-i askeriye olduğu sonucuna 
varıyor.

İşte Mesut Yılmaz, tasfiyesine yol açan asıl derin 
sebepleri görmezden gelerek, bu işi sırf asker ve jan
darma ile sınırlıyor. Yani “beni askerler harcamak is
tiyor” diyor. Ve neticede askere karşı bir tavır takına
rak; demokratikleşmeyi savunarak, A BD ’nin ve 
A B’ın muavenetine sığınarak dolambaçlı bir yol izle
meye çalışıyor. Yani işin özünü kaybederek oyalanı
yor da oyalanıyor. Dolayısıyla hem okuması yanlış, 
hem de duruşu sakat!.. ■
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DÜYUNDU UMUMİYE’DEN IMF’YE
Cumhuriyet DÖnemi/Tam Teslim iyete Doğru

İBRAHİM BEĞO ĞLU

Ö nceki yazımızda, (Ümran, 80) Osmanlı 
Devleti’ndeki borçlanmadan ve Düyûn-u 
Umumiye İdaresi’nden bahsedilmişti. Bu 

yazıda, Cumhuriyet dönemindeki ve özellikle ülkeyi 
batağa sürükleyen son dönemdeki borçlanmadan ve 
IMF ile ilişkilerden bahsedilecektir.

Borçlanma

Devletin gelirleri ve giderleri arasındaki fark, borç
lanma ile karşılanır. Yani gelirleri, giderlerini karşıla- 
yamıyorsa, devlet borçlanma sürecine girer ve borcu, 
bir iktisadi politika aracı olarak, iç ve dış borç şeklin
de kullanır.

İç Borçlar

Hâzineden ödenecek kısa ve uzun vadeli iç borçlar 
ile Hâzinenin kefil olduğu diğer kamu borçları bu 
gruba girerler. İç borçların başlıca alt bölümleri; bo
nolar, tahviller ve kur farklarıdır.

Cumhuriyet hükümetleri, 1933 yılına kadar iç 
borçlanma yapmamıştır. 1933-1950 döneminde top
lam 930 milyon TL.lık iç borçlanma yapılmıştır. 
Bunlar genellikle altyapı yatırımları, II. Dünya Sava
şı savunma giderleri ve bütçe açıklarının finansmanı
na yönelikti. 1950-1960 döneminde yapılan borçlan
ma tutarı 593 milyon TL. dır. 1960-1973 dönemin
deki en önemli iç borçlar, tasarruf bonoları ve bütçe 
açıklarını karşılamak için çıkarılan iç istikraz tahvil
leridir. Bu dönemdeki tasarruf bonosu borçlanması 
(faiz tutarı dahil) 9,119 milyon TL. ve iç istikraz tah
villeri tutarı 8,260 milyon TL. olmak üzere, toplam 
iç borç 17,379 milyon TL. olmuştur. 1986 yılına ka
dar iç borçlanmada tahviller, bonolara göre daha 
ağırlıkta olmuştur. 1986 sonrasında ise, bono ile 
borçlanma ağırlık kazanmıştır. 1985 yılında bankala

ra, bankerlere ve tüzel kişilere ihale yoluyla tahvil sa
tışlarına başlanmış ve 1992’den itibaren de halka sa
tış başlamıştır. Böylece, iç borçlanmanın boyutları 
zaman içinde genişletilmiş ve iç borç tutarı 2000 yı
lında 36.4 katrilyon T L .’ya ulaşmıştır. Tablo l ’de iç 
borç seyrindeki gelişmeler gösterilmiştir.

Tablo !♦ İç Borçlardaki Gelişmeler

Yıllar İç Borç Yıllar Dış Borç
(milyar $) (milyar $)

1933-1950 0.930 1993 357,347
1950-1960 0.593 1994 841,400
1960-1973 17.4 1995 1,665,503
1980 721 1996 4,625,421
1985 6,973 1997 6,259,961
1990 57,180 1998 14,254,323
1991 97,647 1999 26,886,405
1992 194,236 2000 36,420,620

Kaynak: Hazine İstatistikleri, D PT İstatistikleri

Tablo’da görüldüğü gibi, iç borçlar 1980 yılından 
itibaren artış sürecine girmiş, bu artış, 1990’dan iti
baren hızlanmış ve 1990’ların sonlarında kontrol 
edilemez bir hal alarak Şubat 2001 krizinde en önem
li rolü oynamıştır. İç borç stokunun GSM H’ya oranı 
1990 yılında % 6 iken, bu oran 1999’da % 40.9’a çık
mıştır. Aynı yılda toplam (iç+dış) borç stokunun 
GSM H’ya oranı % 61’dir. Yani, borçlar, ülkenin top
lam gelirinin % 61’ini teşkil etmektedir. 2001 yılın
da ise, borçların, ülkenin toplam gelirinin % 
78.5’unu teşkil edeceği tahmin edilmektedir. Borç
lar, üretimden elde edilen gelirle ödenemediği için, 
tekrar borçlanma gereği duyulmuş, borçlanabilmek 
için de faizlerin yükselmesi gerekmiştir. Böylece eko
nomi, iç borç - faiz kısır döngüsüne düşmüştür.
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Dış Borçlar

Osmanlı Devletinden devredilen borcun kat’i mikta' 
n, 1933’de Cumhuriyet Hükümeti ile alacaklı dev- 
letler arasmda Paris’te akdedilen anlaşma ile 
22.04.1933’de 79,820,563 TL. (65 milyon ABD $)* 
olarak belirlenmiştir. Cumhuriyet döneminde dış 
borçlanma, yabancılarm elinde bulunan şirketlerin 
millîleştirilmesiyle 1928’den itibaren başlamış, 1939 
yılına kadar devam etmiştir. Bunlar; Anadolu De
miryolu, Mersin-Tarsus'Adana hattı, Haydarpaşa li
manı ve tesislerinin devletleştirilmesi ile rıhtım, li
man, telefon, elektrik vs. kurulmuş yabancı imtiyazlı 
şirketlerin millîleştirilmesidir. Bu suretle, ülkenin dış 
borçları (uzun vadeli) 1939 yılı sonunda 134 milyon 
TL. olmuştur. Bu rakam, II. Dünya Savaşının bittiği 
1945 yılında % 166 oranında artarak, 356 milyon 
TL. ya ulaşmıştır.

Harp sonrası dönemde dış borçlar, iç ve dış para 
operasyonları** dolayısıyla önemli dalgalanmalara 
uğramıştır. Ancak çoğunlukla, alınan yeni krediler 
sebebiyle, dış borçlar 1949 yılı sonunda, 1945’e göre 
% 97.5 artarak 703 milyon T L ’ya ulaşmıştır. 1951- 
1960 dönemi, özellikle dış borçların hızla artması se
bebiyle, önem arz etmektedir. 1958 yılında eski borç
ları ödeyebilmek ve yeni borçlar alabilmek için, is
tikrar tedbirleri almak mecburiyeti doğmuştur. 1950 
sonunda 277 milyon $ olan (1$=2.80 TL.) olan dış

borç, % 149 oranında artarak, 1960 sonunda 690 
milyon dolara (1$=9 TL.) yükselmiştir. 1958 yılında 
yapılan devalüasyon, dış borçların dolar ve TL. cin
sinden değerleri bakımından farklılıklar oluşturmuş 
ve dış borçların TL. karşılıklarında, devalüasyon ora
nında (yaklaşık % 221.4) artış meydana gelmiştir.

1960 yılını takip eden planlı dönemde dış borç 
ihtiyacı devam etmiş ve 1969 sonunda dış borç top
lamı 2,117 milyon $ ’a yükselmiş, yani 1960’a göre % 
207 oranında artmıştır. 1973 yılındaki ilk petrol şo
ku, sebebiyle petrol fiyatlarındaki hızlı artış ve 1974 
Kıbrıs harekatı sebebiyle ekonomi, dış ödeme güçlü
ğü ile karşı karşıya kalmıştı. Bir taraftan petrol krizi 
sebebiyle, sanayileşmiş ülkelerde de ekonomik duru
mun bozulması ve buna bağlı olarak dış borç alma 
imkânının iyice azalması, diğer taraftan içteki siyasi 
istikrarsızlık sebebiyle yabancı ülkelerin borç verme
ye yanaşmamaları, ülkeyi iyice çıkmaza sokmuş ve 70 
cent’e muhtaç hale getirmişti. 1980 öncesinde dış 
ödeme güçlükleri artmış ve toplam borçlar içinde kı
sa vadeli borçların oranı yükselmiştir. 1980’li yılların 
ortalarından itibaren görülen kısa süreli borç artışla
rının, ödeme güçlüğü ile ilgisi yoktur.

Tablo 2. Dış Borçlardaki Gelişmeleı

Yıllar Dış Borç Yıllar Dış Borç
(milyar $) (milyar $)

1933 0.650 1991 50,489
1939 0.109 1992 55,592
1945 0.289 1993 67,356
1949 0.251 1994 65,601
1950 0.277 1995 73,278
1960 0.690 1996 79,571
1969 2,117 1997 84,797
1980 15,734 1998 96,897
1985 25,660 1999 103,025
1990 49,035 2000 114,324

Kaynak: Hazine İstatistikleri, D PT İstatistikleri

D iş  borçlar, Tablo 2’de görüldüğü gibi, İ950’ler- 
den itibaren artmaya başlamış, bu artış, 1980’lerden 
itibaren süreklilik kazanmış ve 2000 yılında 114.3 
milyar dolara ulaşmıştır. Net dış borçların GSMH’ya 
oranı 1999 yılında % 20.1, 2000 ydında % 19.7 ol
muştur. Bu rakamın 2001 yılında % 34.2’ ye ulaşma
sı beklenmektedir.
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IMF’yi Davet İçin Altyapı Hazırlanıyor

Ülke, 1970’lerin ortasından itibaren yüksek enflas
yon sürecine girdi. Dünyada bu kadar yüksek oranla
ra bu kadar uzun süre katlanabilen başka bir örnek

mesi yani şeffaf olunmaması ve vergilerin, belirli ke
simlerin menfaati için kullanıldığı kanaatinin top
lumda yaygın olması dolayısıyla da vergi tahsilatı ye
tersiz kalmaktadır.

Vergiler yoluyla yeterli gelir elde edilememiş,
yok. Yüksek enflasyon, bir taraftan gelir dağılımını harcamalar ve hortumlamalar da sürekli olduğu ve
bozup, zengini daha zengin, fakiri daha fakir yaparak 
ahlâkî dejenerasyona yol açarken, diğer taraftan risk 
primini artırarak reel faiz oranlarının yüksek olması
na sebep olmuştur. Yüksek enflasyon sebebiyle hak
sız gelir elde ederek zengin olan kesim, elde ettiği 
fonları üretimde kullan
mamış, rant gelirini ter
cih etmiştir.

İç borç stokları;
1990’ların ilk yarısında 
kamu açıklarındaki sü
rekli artış sebebiyle hızla 
yükselmiştir. Kamu ban
kalarının görev zararları 
ve başka harcamalarının
şeffaf olmayışı, sosyal güvenlik kurumlarının açıkla
rının hızla artması, tarım destekleme politikalarına 
oportünist yaklaşımlar, fonların harcamalarındaki 
artış vb... sebepler, kamu açıklarının sürekli ve hızlı 
bir şekilde artmasına sebep olmuştur. 1990’ların ikin
ci yarısında ise yüksek reel faizler iç borç stoklarının 
hızla yükselmesinde ana etken olmuştur. 1992-1999 
döneminde yıllık ortalama GSMH büyüme hızı % 
4 ’den az olurken, iç borçlanma reel faiz oranı ortala
ma % 32 olmuştur. Reel faizlerin yükselmesi, bir ta
raftan kamu kesiminin borçlanma ihtiyacını daha 
fazla artırmış, diğer taraftan da sermayenin yatırım 
yerine rant gelirlerine kaymasına sebep olmuştur. 
Bütçe açıklarını kapatmak için, yüksek faiz hadleriy- 
le hazine bonoları satılmıştır. Bono satışlarından el
de edilen gelirler cari harcamalarda yani bütçe açık
larını kapatmakta kullanıldığı için, vadeleri geldiğin
de, faiz ve anapara ödemeleri, ancak tekrar borçlana
rak yapılabilmiştir. Böylece ülke, bir iç borç-faiz sar
malına girmiştir.

Bilindiği gibi, ülkedeki vergi oranları oldukça 
yüksektir. Bu sebeple, vergi tabanı yaygınlaştırılama- 
makta ve vergi tahsilatı yetersiz kalmaktadır. Üreti
ciyi vergilendirip, rantiyeyi vergilendirmeyen adalet
siz bir vergi yükü dağılımı da vergi gelirlerinin azal
masına sebep olmuştur. Üretimin engellenerek rant 
gelirlerinin teşvik edildiği bir ortamda, vergi gelirle
ri tabii ki düşecektir. Vatandaşların, toplanan vergi
lerin nerelere harcandığı konusunda bilgilendirilme-

2000 yılında vergi geliri olarak tahsil 
edilen her 100 TL .’nın 77 TL.si rantiye 
kesimine ödenmiş, kalan 23 TL. ile de 
65 milyon vatandaşın sağlık, adalet, 
eğitim vs. hizmetleri karşılanamamıştır.

hız kesmediği için bütçe açığı, yüksek maliyetli (faiz
li) iç borçlanma ile karşılanmıştır. Bunun sonucunda 
da faiz giderlerinin bütçe içindeki payı hızla artmış
tır. 1990 yılında, 100 TL.’lık vergi gelirinin 31 TL:’sı 
faiz ödemek için kullanılırken, bu rakam 1999’da 72

TL. ve 2000 yılında 77 
T L .’ya yükselmiştir. Yani, 
2000 yılında vergi geliri 
olarak tahsil edilen her 100 
T L .’nın 77 TL.sı rantiye 
i<esimine faiz olarak öden
miş, geriye l<alan 23 T L ., 
ile de 65 milyon vatandaşın 
sağlık, adalet, eğitim, sa
vunma, alt yapı yatırımları 

vs. hizmetleri l<arşılanamamı§tır. Böyle çarpık bir düze
nin sürdürülemeyeceği apaçık ortada iken, yıllardır 
inatla devamı için gayret sarf edilmiştir.

Yüksek faiz hadleri sebebiyle müteşebbisler, ban
kalardan yatırım kredisi talep edememişler ve banka
lar asli görevleri olan yatırıma kaynak temin etmek 
yerine, fonlarını risksiz kâr sağlayan bono ve tahvil 
alımlarına kaydırmışlardır. Bunlardan elde ettikleri 
faiz gelirlerini de borsada kullanmışlar, böylece gelir
lerini katlamışlardır. Borsa’dan (İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası-İMKB) hisse senetleri satışı yoluy
la elde edilen gelirler yatırıma dönüşmemekte; borsa 
sadece bir malî yatırım aracı olma fonksiyonunu icra 
edebilmektedir. Başka bir deyişle, elinde tasarruf ya
pacak parası olanlar, borsayı da, altın, döviz vs. gibi, 
tasarruflarını değerlendirecek bir araç olarak gör
mektedirler. Mevcut şartlar altında, borsadaki işlem
lerin yatırıma ve istihdama ne katkısı vardır?

Altyapı Hazırhğı Devam Ediyor

Aslında, uzun zamandan beri ülkede yatırım yapıl
maması için her türlü şart oluşturulmuş; insanlara sa
dece, “yatırım yapmayın” denilmemiştir. Risk altında 
yatırım alternatifinin bütün şartlarıyla oluştuğu bir 
ortamda, müteşebbislerin yatırım yapmamasından 
daha tabii ne olabilir? Diğer taraftan, halkına güven
meyen bir yönetim anlayışı sergilenmiş, sermaye bile 
rengine göre sınıflandırılmıştır. Böylece, bir yandan
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Yüksek enflasyon, bir taraftan gelir dağılımını 
bozup, zengini daha zengin, fakiri daha fakir 
yaparak ahlâkî dejenerasyona yol açarken, di
ğer taraftan risk primini artırarak reel faiz 
oranlarının yüksek olmasına sebep olmuştur.

ekonomik, diğer yandan sosyal huzursuzluk, kaynak
ların içte borsaya, dışta ise yabancı ülkelere gitmesi
ne sebep olmuştur. Hal böyle olunca, ülkede yatırım 
ve dolayısıyla üretim yapılamamış, işsizlik artmaya 
başlamıştır. Fertlerin satın alma güçlerinin düşmesi 
sebebiyle iç talep kısılmıştır. Yerli firmaların, dış pa- 
zarlarda rekabet gücü olmaması sebebiyle de dış talep 
kısılınca, üretim kapasitesi düşmüş ve işten çıkarma
lar yani işsizlik artışı hızlanmıştır. İşsizliğin artışına 
paralel olarak da 
yoksulluk artmıştır.
Yoksulluğun artması; 
hem işsizlikten, hem 
de çalışıyor görünen 
kesimin satın alma 
gücünün düşük ol
masındandır.

Özellikle son dö
nemde hep döviz re
zervlerinin yüksek olduğu, herhangi bir döviz sıkıntı
sı olmadığı söylendi, durdu. Halbuki, mevcut döviz
lerin sıcak para yani spekülatif sermaye olduğu ve en 
ufak bir güvensizlik ortamında yurt dışına kaçacağı 
biliniyordu. Nitekim, krizde 10 milyar $ dışarı gidi
verdi ve bunun karşılığı olan TL. de, program gere
ğince, piyasadan çekildi. Böylece, bir taraftan döviz 
rezervi eksildi, diğer taraftan iç piyasada nakit sıkın
tısı başladı.

Uluslararası finans çevreleri sunulan fırsatı değer
lendirmekte gecikmediler. Getirdikleri dövizi T L .’ya 
çevirerek yüksek faizli bono/tahvil aldılar, buradan 
kazandıkları yüksek faizlerle de ÎMKB’da hisse sene
di alım-satımı yaptılar ve çok yüksek kârlar sağladı
lar. Döviz kuru daha önceden belirlendiği için, kısa 
dönemde kazandıkları TL. cinsinden yüksek meblağ
ları, tekrar dövize çevirdiler. Böylece, uluslararası pi
yasada döviz olarak azami % 10 faiz geliri elde edebi
lecekken, Türkiye’de % 30-40 oranında reel faiz ge
liri elde ettiler. Bu şekilde tatlı para kazanma ortamı 
sağladıktan sonra, haliyle döviz rezervleri yüksek 
olur. Olur da bunun faydası kime olur? Pek tabii ki 
yabancı yatırımcıya.!

Tam Teslimiyet İçin İyi Hazırlanmak Gerek

Önceki istikrar programı gereğince, döviz kurunun 
sabit tutulması; ihracatın azalmasına, ithalatın ise 
patlamasına sebep oldu. Döviz kuru baskısıyla zaten 
zor durumda olan ihracatçı, yeterli teşviklerin olma
yışı, uluslararası piyasalarda yoğun bir rekabet ortamı

olması, alternatif pazarlara yönelememesi vs. sebep
lerle iyice sıkıştı ve 2000 yılında dış ticaret dengesi 
26.7 milyar dolar açık verdi. Bu durum, ekonomi üze
rinde bir döviz baskısı meydana getirdi. Yıllardır 
üretmeden tüketmeye alıştırıldık ve ekonomik sis
tem de buna uygun olarak dizayn edildi. Nasıl olsa, 
ülkede üretemeyen kesime karşı, üretmeyen bir ke
sim vardı ve bu üretmeyen kesim, kazandığı rant ge
lirleriyle ithal mallarını rahatça satın alabiliyordu.

Dış ticaret açığı da 
vergi ödeyenlerden 
elde edilen gelirle 
ve/veya yeni alına
cak borçlarla kapatıl
malıydı.

Avrupa Birliği’ne 
(A B) girmeden 
Gümrük Birliği’ne 
girmemiz ve bu ko

nuda ilk ve tek örnek ülke olmamız sebebiyle de, za
ten aleyhimize olan A B ile dış ticaret dengesi, daha 
fazla bozulmuştur. 2000 yılında A B ülkelerinin itha
lâtımızdaki payı % 49, ihracatımızdaki payı ise % 
52’dir. Bu da, AB ülkelerinin dış ticaretimizdeki öne
mini göstermektedir. 26.7 milyar dolarlık dış ticaret 
açığının 12.1 milyar doları (% 45.2) AB ülkelerin
den kaynaklanmaktadır.

Medya: Dördüncü Kuvvet

Geleneksel olarak, ülkedeki çarpıklıklar medya tara
fından ortaya çıkarılır, halk bilgilendirilir, hükümet
lerin dikkati çekilerek işlerin düzene sokulması yolu
na gidilirdi. Son 15-20 yılda medyanın gücünü gören 
holdingler, banka satın almanın yanında medya ku
ruluşlarını da ya satın almışlar veya yeni medya şir
ketleri kurmuşlardır. Böylece, bankalar kanalıyla işin 
finansman yönü, medya kanalıyla da propaganda yö
nü halledilmiş olacaktı. Nitekim öyle de oldu. Yeni 
medya patronu holdingler, ellerindeki radyo, TV  ve 
gazeteler aracılığıyla hükümetler üzerinde büyük bas
kı kurdular ve imkânlarını zaman zaman şantaj aracı 
olarak kullanmaktan çekinmediler. Enerji ihaleleri
ne girdiler, RTÜK yasasım değiştirmek için sürekli 
siyasi baskılar yaptılar. RTÜ K  yasası, medya patronu 
holdinglerin istedikleri doğrultuda değiştirilmek için 
bugünlerde tekrar görüşülüyor.

Holdinglerin kurduğu bir demek de toplantılar 
yapıp, hükümetten beklediklerini, başka bir deyişle, 
hükümetin yapması gerekenleri, üyelerinin sahip ol
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duğu medya araçlarıyla bildiriyor. Hafızan\ızı yoklar
sak, geçmiş dönemlerde de bazı parti liderlerinin, 
yapmak istediklerini, bu demek üyelerine anlatarak, 
adeta icazet aldığını hatırlayacağız. Böylece devlet, 
holdinglerin yönetimine verilmiş bir duruma geliyor. 
Kayıtsız, şartsız milletin olduğu söylenen egemenlik, 
bu defa da holdinglerin mi oluyor?

Nasıl bir Özelleştirme?

Özelleştirme, ayrı bir komedi. Başladığından beri, 
milletin paraları çarçur edildi ve özelleştirme gelirle
rinin ortalama olarak % 85-90’ı, özelleştirme giderle
rine harcandı. Zarar eden kuruluşları özelleştirelim, 
bunların devletin üzerindeki yükünü azaltalım der
ken, kârlı kuruluşları özelleştirmek için yarış başladı. 
Dün kara dediğine, bugün ak diyen bir yönetim an
layışından, başka bir şey beklemek mümkün değil. 
Ozelleştinne, tabiri caizse, batan geminin mallarının 
satışı mantığıyla yapılmaya başladı. Uluslararası Para 
Fonu Başkanı Köhler’e sunulan Niyet Mektubu’nda, 
özelleştirilecek kuruluşlar olarak Türk Telekom, 
TÜ PRA Ş, THY, İSDEMİR+ERDEMİR, TEKEL, 
ŞEKER, TEAŞ (Elektrik Enerjisi Üretimi), TEDAŞ 
(Elektrik Enerjisi Dağıtımı), BOTAŞ vs. zikredil
mektedir. Bunların özelleştirilmesiyle elde edilmesi 
planlanan gelirler. Tablo 3 ’de gösterilmiştir. Bir gün
de bankaların içlerinin boşaltılarak asgari 10 milyar 
dolar hortumlanmasına göz yumanlar, buna denk bir 
meblağı 4 senede almayı planlamaktalar. Hem de ne
yimiz varsa satarak ve çok uluslu şirketlere peşkeş çe
kerek.

Tablo 3. Özelleştirmeden Beklenen Gelirler

Yıl Gelir (milyar$)
1999 0.139
2000" 3,273
2001"" 3,109
2002"* 3,500
2003"* 3,500

*) Tahmini Projeksiyon

Kaynak: Hazine Müsteşarhğı, Türkiye’nin Güçlü Ekonomiye

Geçiş Programı,

Tam Teslimiyet

Bu kadar çarpıklıkların olduğu bir ülkede, davul-zur- 
na ile gelen kriz sonucunda, Şubat 2001’de ekonomi, 
meşhur tabirle, dibe vurdu. Ekonomi, Kasım 2000’de 
de batma sinyalleri vermiş, ancak kartel medyası ve 
düzenin devamından nemalananlarca, her şeyin çok 
iyi olduğu, sürekli olarak işlenmişti. Ülke tamamen 
dışarıya muhtaç hale getirilince, ABD devreye girdi 
ve her yönüyle müdahaleye başladı. Önce, Dünya 
Bankası’ndan kurtarıcı bir uzman ithal edildi ve Ba
kan yapıldı. Bu Bakan, özel yetkilerle donatıldı ve 
ayrı bir hükümet gibi hareket etmeğe başladı. Derviş 
Yasaları ismi verilen, olmazsa olmaz diye nitelendir
diği 15 yasa tasarısı, Meclisten jet hızıyla geçti. Çün
kü bu yasalar geçmezse, Kemal Derviş, uluslararası 
piyasalardan para bulamayacaktı. ABD Başkanı 
Bush, bir kaç defa telefon ve mektupla, İngiltere Baş
bakanı Blair de telefonla. Başbakan Ecevit’e progra
mı desteklediklerini belirttiler. Hatta Bush, daha sa
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mimi davranarak, son telefon konuşmasında Türk 
Telekom’la ilgili düzenlemelerin vakit geçirmeden 
yapılması tavsiyesinde bulundu.

Nihayet, beklenenden de fazla para bulundu. Bu
nun sonucunda ne olacak? Borçların faizleri, ana pa
ralan ödenecek ve ülke geçici olarak muhtemelen yıl 
sonuna kadar rahatlayacak. Sonra tekrar devalüas
yon baskısı başlayacak. Ülke, sürekli olarak baskı al
tında kalacak ve insanlar, kendilerini bağımlı hisse
decekler. Türkiye, peyderpey gelecek 19 milyar dola
ra her şeyiyle ipotek edildi. Bölgede zayıf veya kuv
vetli bir Türkiye’nin varlığı, kadim müttefikimiz 
ABD tarafından istenmez. ABD, bölgede, kendine 
devamlı olarak bağımlı kalacak bir Türkiye’nin var
lığını tercih eder. Sürekli muhtaç ve ölmeyecek ka
dar yardım edilmesi gereken bir Türkiye.

Yapılan yardımın siyasî olduğu, hemen her taraf
ta dile getiriliyor. Karşılığında yönetimin devralındı- 
ğı bir yardım, ekonomik olur mu? Koalisyon ortakla
rı, imzaladıkları niyet mektubunun ek’inden haber
siz. Yani, niyet mektubunun içeriğinin ne olduğunu 
bilmiyorlar. Böyle teslimiyetçi bir yönetimi anlaya
bilmek mümkün değil. Aynı davranış, Gümrük Birli
ği sürecinde de yaşanmıştı. Dönemin Başbakanı ve 
Yardımcısı, içeriğini Hükümetin ve Meclisin bilme
diği bir anlaşmayı imzalamışlardı. Yeni program çer
çevesinde alınacak 19 milyar dolar karşılığında neler 
verildiği, kapalı kapılar ardında ne pazarlıklar yapıl
dığı, millet olarak meçhulümüz. Niyet mektubunda
ki uluslararası tahkim, arazi satışı vb.nin altında aca
ba neler yatıyor? Milletin, bunları bilmeye hakkı yok 
mu? Bu yönetim anlayışına göre yok. Çünkü, birileri, 
millet adına, milletin her türlü hakkını kullanıyorlar 
ve millete hesap vermeye de kendilerini mecbur his
setmiyorlar.

Doğru Teşhis ve Halkla Beraber Tedavi

liyorsa yapıldı. Milletin egemenliği, zaten rafta duru
yor. Her dönemde birileri, millet adına, egemenlik 
hakkını kullanıyor. Millet, egemenlik hakkını kulla
namayınca, yapılanlar, halka rağmen, halk için yapı
lıyor. Ülkede devlet ve millet, rakip takımlar gibi. 
Millet-devlet bütünlüğü sağlanamıyor. Devlet kut
sandığı, millet de, devletin emrine verilmeye çalışıl
dığı sürece, bu bütünlüğü sağlamak mümkün olmaya
caktır. Devletin, millet için var olduğu, millet olmaz
sa, devletin de olamayacağı artık anlaşılmalıdır. Yö
netim demokratikleşemiyor, şeffaflaşamıyor. Siyasî 
Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu bir türlü değişti
rilmiyor. Yolsuzluklar almış başını gidiyor. Yolsuzluk
larla mücadele edilmemesi için, her türlü engel çıka
rılıyor, Şair doğru söylemiş: Böyle gecenin hayr umulur 
mu seherinden?

Gençleri hayata ümitsizce bakan, idealleri kalma
yan, yurt dışına gidebilmek için sürekli fırsat kolla
yan, belirli bir azınlık dışındaki insanları yarın endi
şesi içinde, huzursuz ve güvensiz olan bir ülkenin iyi 
yönetildiği söylenebilir mi? Ülkedeki siyasî ve sosyal 
kriz, ekonomik krize temel oluşturuyor. Ekonomik 
kriz sonunda da ülke, zahirde mevcut hükümet, ger
çekte ise başkaları tarafından idare edilir hale geli
yor. Bir ülke kötü idare edilmek istense, ancak bu ka
dar başarılı olunabilir.

Konunun, önce siyasal ve sosyal boyutunu kendi 
içimizde halletmemiz gerek. Ekonomik boyutu emin 
olun ki, çok daha kolay. Siyasal ve sosyal çarpıklıkla
rı düzeltemediğimiz, iç barışı sağlayamadığımız tak
dirde, IMF’den, ABD destekli ne kadar yardım alır
sak alalım, iflah olmamız mümkün değil. Sürekli ola
rak dışa (tabii A BD ’ye de) muhtaç, bölgede 
A BD ’nin menfaatlerini koruyan, şahsiyetini kaybet
miş, halkı mutsuz ve umutsuz, bağımlı bir ülke ol
maktan ileriye gidemeyiz. ■

Türkiye’nin problemi, temelde siyasî. Ekonomik, 
problem, siyasî problemin sonucu olarak ortaya çıkı
yor. İnsanların, yaşamak için para kazanmaya mec
bur olmaları sebebiyle de, problem zaman zaman 
ekonomik olarak algılanıyor. Türkiye’nin yönetimi, 
çağdaş yönetim anlayışlarıyla hiç bağdaşmıyor; aksi
ne, 2000’li yıllarda, 1930’ların dayatmacı devlet an
layışını sergiliyor. Demokrasi, insan hakları, özgür
lükler vs. hep lâfta. Uygulamada bunlardan eser yok. 
Devletin ekonomik hayattaki ağırlığını azaltalım 
derken, özellikle 28 Şubat sürecinden sonra, devletin 
her sahadaki ağırlığının artırılması için elden ne ge
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SORUŞTURMA:
TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?

T^ ürkiye, çok yönlü, derin bir bunalım yaşıyor. Ka
sım’dan hu yana yaşanan ekonomik krizin salt bir 
ekonomik kriz olmadığı, köklü bir siyasi, idari ve 

sistemik kriz olduğu konusunda hemen tüm uzmanlar, bi
lim adamları ve aydınlar müttefik. Biz Ümran dergisi ola
rak yaşadığımız ekonomik krizin bir sonuç olduğunu düşü
nüyor ve hem bu krizin boyutlarını ve nedenlerini; hem de 
Türkiye’nin bu çok yönlü bunalımdan nasıl çılcabileceğini 
kapsamb bir siyasi, ekonomik ve toplumsal çerçeveye otur
tarak analiz etmek ve anlamlandırmak gerektiğine inanıyo
ruz.

O yüzden Türkiye’nin yaşadığı bunalımın, modernleş
me projemizin doğasına, söylemine balcarak anlamlandınl- 
maya çalışılması halinde doğru sorulan sorup, kalıcı cevap
lar üretebilmemizin mümkün olabileceği kanısındayız.

Türkiye’nin modernleşme projesi, elitlerin başlattığı, 
toplumsal, tarihsel ve kültürel dinamiklere dayanmayan, 
bu dinamikleri olumsuzlayan, Toynbee’nin deyişiyle “kül
tür ve medeniyet değiştirme” çabasıyla hayata geçirilmeye 
çalışılan bir proje. Prof. Philip Robins, bu durumu, "elitle
rin kimliği, öncelikleri, duyarlıkları ile toplumun kimliği
nin, önceliklerinin ve duyarlıklarının birbirini beslemek ve 
bütünlemek yerine, birbirini ittiği” şeklinde bir saptama ya
parak açıklar.

Pek çok araştırmacı ve bilim adamı, bu durumun Tür
kiye’nin gerçek sorunlarıyla yüzleşmesini önlediğini, gerçek 
sorunlarım sürgit ertelemeye zorladığını ve dolayısıyla sür
git yapay ama ciddi sonuçlan olan sorunlarla boğuşmaya 
sürüklediğini vurular.

Bu saptamalara aynca şu gözlemleri de ekleyerek so
ruşturma sorulanmızı sormak istiyoruz: Modernleşme tari
himizden önce, hakim kültür ve coğrafya olan Avrupa ile 
kurduğumuz ilişkilerde biz uzunca bir süre aktif, tanımla
yan, belirleyen ve özne konumundaydık. Modernleşme ta
rihimizin başlangıcından itibaren bu durum tam terine dön
dü: Bu kez, pasif, tanımlanan, belirlenen, nesne konumu
na indirgenen ve Batılılann geliştirdikleri büyük ölçekli pro
jeleri ve stratejileri uygulamaktan başlca seçenek üreteme

yen bir ülke haline geldik. Bu saptamalar ve gözlemler ışı
ğında cevabını araştırmak istediğimiz sorular şunlar:

1-Türkiye’nin elitleri, bir medeniyet ve kültür değiştir
me çabası içine girerek, devletle toplum arasındaki ilişkileri 
gerdiklerini ve Türkiye’nin söyleyebileceği sözleri, iddialan 
iptal ettiklerini farkedebiliyorlar mı’ Türkiye, kendi dina
miklerinden yola çıkarak bir yenilenme ve çağdaşlaşma 
projesi veya anlımı gerçekleştiremez miydi?

2-Türkiye’de siyasetin, ekonominin ve kültürel hayatın 
liaotik bir görünüm arzetmesinin nedenleri neler? Türkiye, 
sürekli kaos ve türbülans üreten, sürgit toplumla devlet 
arasındaki ilişkileri geren, her zaman her şeye sıfırdan bc -̂ 
lama açmazına zemin hazırlayan bu anafordan nasd çıka
bilir?

3-Tüm siyasi kurumlann, yasama, yargı ve yürütme
nin işlevlerini yitirdiği gözleniyor. Neden böylesi bir süreç 
yaşıyoruz? Bu süreci tersine çevirebilmenin mümkün yol
ları konusunda önerileriniz neler?

4-Ekonomik krizin nedenleri neler? Ekonomik krizin 
toplumsal dengeleri sarstığı, işsizliği tırmandırdığı, toplum
sal patlamalara müsait bir ortam yarattığı, ahlaki çözülme
leri hızlandırdığı, toplumda bugüne Icadar gözlenmeyen ci
nayet, intihar ve bunalım biçimlerini körüklediği gözleni
yor. Bu tür sorunlarla nasıl mücadele edilebilir? Görüş ve 
önerileriniz neler?

5-Türkiye’de yaşanan çok yönlü bunalım, yeni siyasi 
arayışlan da beraberinde getiriyor. Sizce, Türkiye’deki ye
ni siyasi arayışlar, bir gelecek ve umut vadediyor mu? Ya 
da gelecek ve umut vadedebilecek l<apsamh siyasi arayışla- 
nn ne tür temellere, paradigmalara ve parametrelere da
yanması gerektiğini düşünüyorsunuz?

6-Türkiye’deki medya-mafya-siyaset birlikteliğine da
yanan şeytan üçgeninin nasıl kınlabileceğini düşünüyorsu
nuz? Bu konuda tespit ve önerileriniz neler?

7-Türkiye’nin medya rejimi ürkütücü bir görünüm ar- 
zediyor: Medya, bir yandan, siyasi-asiceri güç odaklan ile 
ekonomik çıkar çevreleri tarafından kolaylıkla manipülatif 
bir şekilde kullanılıyor; öte yandan da Türk toplumuna
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hem dominant olarak yabancı imgeler, kültürler, kimlikler 
ve hayat tarzları empoze ediyor; hem de yalan dünyalar ve 
gündemler pompalıyor. Oysa Batı’da medya, Batı kültürü
nün yeniden icat ve yeniden üretilmesinde yaratıcı şekiller
de kullanılıyor. Medya rejiminin bu traji-komik haline na
sıl çeki düzen verilebilir?

8-Türkiye’nin e^tim sistemi de kaotik bir görünüm ar- 
zediyor. Türkiye’de, her tür farklılığı içinde banndırabile- 
cek ortak bir kimlik bilinci verecek, kendi tarihsel, kültürel 
ve düşünsel deneyimi ve birikimi ile dünya kültürüyle yüz
leşmesini sağlayabilecek ve topluma, bireylere özgüven 
duygusu kazandırabilecek bir eğitim sisteminin icat ve inşa
sı için ne tür önerileriniz var?

9-Ve 5on olarak, Türkiye'nin yaşadığı bunalımda ha
kim Batık dünya sisteminin
belirleyici bir rolü olduğunu 
düşünüyor musunuz? Os- 
manlı’nin çökertilmesi ve İs
lam medeniyetinin siyasi, 
ekonomik ve kültürel bir ak
tör olarak dünya sahnesin
den çekilmesinde iç dinamik
ler kadar dış dinamiklerin de 
ne tür bir rolü var? Toyn
bee, Osmanlı’nın “durdurulduğu” saptamasını yapmıştı. 
Aynı şekilde, Türkiye’nin asli, tarihi rolünü oynamasını 
önlemek için Türkiye’nin kuşatıldığını ve durdurulduğunu 
düşünüyor musunuz?

N A Cİ BO STA N C I:
“Toplumsal Kadastrodaki Değişim Entellektüel 

Omurgaya da Yansıyacak”

1. Türkiye’nin geçmişinde bugünkü siyasetlerin kökle
ri ve temsilcileri mevcuttu ve onlar o zamanm şartlan 
içinde rakipleriyle dil ve eylem olarak bir mücadelenin 
içindeydiler. Tarihin gerçekleşmiş halini bir bakıma 
kazananlarm ve kaybedenlerin sureti olarak görebili
riz. Haklılık ve haksızlık kazanma kaybetme durumuna 
göre saf tutmaz elbette; ancak en azından kazananların 
şartları daha iyi değerlendiren, daha fazla donanımı 
olan, daha anlamlı cevaplar üreten kesim olduğunu 
söyleyebiliriz. Türkiye’nin modernleşme projesindeki 
hakim çizginin, tarihin seyri içinde ötekilere nisbetle 
daha ehil bir çevrenin ürünü olarak teşekkül ettiğini 
kabul etmek durumundayız. Bu ehliyetin bugünkü bil- 
gilerimizle eleştiriye tabi tutulması elbette önemlidir, 
öğreticidir, ancak bu konuda da haksızlık etmemek

Türkiye’nin toplumsal kadastrosun
daki değişim entelektüel omurgasına 
da bir değişim olarak yansıyacak, en
telektüel evrene daha fazla nüfuz et
miş yerli çizgiyi öne çıkartacaktır.

için ihtiyatlı olmak ve o projeyi kendi zamanının şart- 
lan içinde değerlendirmek gerekir. Sorun, o çizginin 
bugünkü takipçilerinin, günümüz bilgileri ışığında tez
leri üzerine yeniden düşünme konusundaki isteksizlik
leridir.

Elitlerin Halkı Aşağı Görmesi ve 
Güvensizliği Ülkeyi Geriyor

Geçmiş üzerine alternatif yorumlarda bulunmanın 
geçmişe müdahil olamayacağını biliyoruz; bunu yapar
ken kastımız geçmiş üzerinden geleceğe yönelik bir ta
hayyül oluşturmaktır. Keza geçmişe ilişkin okuma, ora
daki deneyimleri görme, halde ve gelecekte inşa edile

cek projenin mümkünlük 
sınırlarını genişletme, ikti
sat diliyle söylenecek olu
nursa, bir tür maliyet düşür
me işidir.

Modernleşmenin tek bi
çimi olduğu ve bunun da 
batı tarafından temsil edil
diği görüşü, batılı düşünür
lerden çok daha ateşli bir 

şekilde modernleşme derdindeki ülkelerin aydınları 
tarafından dile getirilir. Modernliğin coğrafyasındaki 
düşünce birikimiyle az çok ilişkisi olan herkes, mo
dernliğin tamamlanmış bir proje olmadığını, plastik 
bir yapısının bulunduğunu, yeni açılımları masetmeye 
hazır bir ihtirasla davrandığını bilir. Avrupa’nın son 
beş yüz yıllık tarihi bir seyahatler tarihidir; tüccarı, ya
zarı, çizeri, soylusu, burjuvası başka diyarlara gitmek, 
görmek, tanımak, nüfuz etmek ve kazandıklarıyla bir
likte ülkesine dönmek kastıyla davranmışlardır. Bizati
hi bu hal, farklı modernleşme projelerine kaynaklık 
edecek medeniyetlerin kimliğinin en azından teorik 
düzeyde kabul edildiğinin tasdikidir. Günümüzde İs
lam dünyası ve uzak doğu, farklı saiklerle de olsa cid
diyetle takip edilmekte, batının sürekli kendini yeni
den görmesine, anlamasına ayna tutmaktadırlar. Şu 
ötekilik meselesi hatırlanacak olunursa, alternatif me
deniyetlerin iddialarını kaale almayan bir egemen me
deniyet düşünülemez. Kendi ilişkileri içine gömülerek 
körleşen, ötekilerle arasına ahlaki bir mesafe koyan bir 
medeniyet kendi iç diskurunda yitip gider.

Bir ülkedeki elitlerin kendilerini ve ülkelerini gör
me biçimleri, elbette iddialarının niteliğini belirler. 
Batılı elitlerle kendileri arasında bir değer farkı oldu
ğunu vehmeden, kendilerini ülkelerini medeniyete ta
şımaya çalışan üçüncü dünya aydınları olarak hayal 
eden, bahtsızlıklarının bir telafisi olarak toplumsal hi
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TÜKKİYE NEREYE GİDİYOR? / SORUŞTURMA

kayelerini değiştirmeye çalışan, batılı elitler karşısında 
yitirildiğini düşündükleri gururları için son teselli sığı-

kararları istikametinde hareket etmekte, küçüklerin 
“kendi rızalarıyla” fukaralaştırıldıkları (ya da tokatlan^

nağı olarak halkını aşağılamayı gören elitlerin bu gü- 
vensizlikleri, tedirginlikleri ve vehimleri elbette ülke
lerini gerer. Batılı düşüncenin teşekkülündeki rasyo-

hıkları) bir zeinin işlwi görmekte“dir. Krizin yapısah 
kısmına ilişkin fazla derinleşmeden, bu son krizlerin 
ortaya çıkmasında siyasetin oynadığı rol üzerine dur- 
mak uygun olacaktır.“fielliğl yâsaklüyarak buradün faydallaıaııuıayı bil hac yuı- 

culuğuna dönüştürenlerin, ait oldukları dünyanın etki
leyici iddialarını görmeleri, ya da müsteşrik perspekti
fiyle bağlamını değiştirerek egzotikleştirmeleri kaçınıl
mazdır. Türkiye’nin sorunu “kendi dinamiklerinden 
yola çıkarak bir modernleşme projesi gerçekleştirme 
iddiasında olacak” kesimlerin toplumsal hikayelerinin 
henüz bu iddiaya mümasil bir şekilde entelektüel dün
yanın içine giremeyişi, yeni 
yeni bu dünya ile temas 
kurmasıdır. Türkiye’nin de
mokratikleşmesi taşrayı da
ha fazla merkeze taşıyıp ik
tidar oyununa dahil eder
ken, aynı zamanda zikretti
ğiniz projenin öncü aydın
larını da ortaya çıkarmakta- --------------------------------
dır. Türkiye’nin toplumsal
kadastrosundaki değişim entelektüel omurgasına da 
bir değişim olarak yansıyacak, entelektüel evrene daha 
fazla nüfuz etmiş yerli çizgiyi öne çıkartacaktır.

“Vur-Kaç” Taktiği, Spekülatif Sermaye ve Kriz

2, 3, 4. Ekonomik krizler farklı nedenlerden çıkabilir; 
ancak temelde yapısal ve manipülatif diye iki ana başlık 
açılabilir gibi görülüyor. Yapısal nedenler, üretim, tü
ketim, bölüşüm örgütlenmelerindeki dengesizliklerin 
sonucu; manipülatif olanı ise, piyasa aktörlerinin kısa 
yoldan kar elde etmek için bilerek, isteyerek, kast ede
rek kriz çıkarmalarının ürünüdür. Özellikle küresellik 
istikametindeki gelişmeler, tıpkı mal ve hizmetler gibi 
dünyanın her yerinde dolaşan müthiş bir spekülatif 
sermaye doğurmuştur. Buradaki kısır döngü, spekülatif 
sermayenin krizler marifetiyle hızla büyümesi ve elbet
te büyüdükçe de daha etkili krizlere yol açmasıdır. Ba
uman, küreselliği incelediği eserinde, tüm devletlerin 
merkez bankalarındaki para kadar bir spekülatif serma
yesinin her gün “vur-kaç” taktiğiyle davrandığını be
lirtir.

Türkiye’deki kriz, her iki nedenden de beslenmiş
tir. Yetersiz üretim ve tüketim, adaletsiz bölüşüm ikti
sadi dengeleri bozduğu gibi, rasyonel bir piyasanın 
oluşmayışı da mevcut aktörlerin daha etkili bir şekilde 
spekülasyona yönelmelerine çanak tutmaktadır. Faiz, 
döviz, borsa gibi piyasanın üç önemli aracı, büyüklerin

Türkiye’nin geleceğine yönelik iddi- 
alan olan bir siyasi hareket, toplumsal 
ve siyasal alan arasındaki uçurumu 
kapatmalı, demokratikleşme, haklar 
konusuna ikna edici yaklaşmalıdır.

Kısa dönemli analizde doksanlı yılların özel bir 
önemi vardır; bu dönemde yüzeysel şekilde sürekli va
rolan kriz derinleşti, herkese şamil hale geldi. Burada 
siyasi partilerin zayıflaması, bütünüyle siyaset kurumu- 
nun icrai kudretini kaybetmesi, iktidar oyununa siya
set dışı aktörlerin müdahalesi kritik konulardır.

Zayıflayan partiler ancak koalisyonlarla iktidar ola
bilmişler, varlıklarını ko- 

_____________________  rumanın bir yöntemi ola
rak clientel ilişkilere baş
vurmuşlardır. Çeşitli top
lumsal kesimlerin kollan
masında kamu kaynakları 
kullanılmış, siyaset, iş ada
mı, bürokrasi üçgeninin 
öncelikli tercihleri iç ve 
dış borçlarla finanse edil

miş, neticede deniz bittiğinde duvara vurulmuştur.

Siyasetle Ekonominin İrtibatını 
Kesme Teklifi Yanıltıcı

Bugün krizden çıkışın yolu olarak siyasetle ekonomi 
arasındaki irtibatı kesme, siyasal kudretin kamuya ait 
ekonomik kaynakları siyasal ilişkiler marifetiyle dağıt
masına mani olma gösterilmektedir. Bu çözüm ilk ba
kışta doğru gibi görünür, ancak tek yolun bu olduğu 
şeklindeki yaygın propaganda yanıltıcı bir rol oyna
maktadır. İkinci bir çözüm yolu demokratikleşme, da
ha fazla toplumsal çevrenin siyasete katılması, dene
tim ve şeffaflaşmadır. Üstelik bu ikinci yol ile, devle
tin, sınıflar arasındaki gelir dağılımını dengelemesi, 
orta sınıflaşmayı teşvik etmesi, küresel ekonominin 
acımasız dünyasında ekonomi dışı nedenlerle koruyu
cu kollayıcı bir rolü yerine getirebilmesi için kudreti 
olacaktır. Bu siyasal otoritenin ahlaki görevidir ve ye
rine getirilmesi demokratikleşme ile müeyyidesine ka
vuşur. Oysa öteki yol devleti tüm kudretinden soy
makta, toplumsal hayat için elzem olan ahlaki ve insa
ni görevler için ortada fail bırakmamaktadır. Uluslar 
arası şirketlerin hayal ettikleri dünya ile uyumlu olan 
bu projenin neticesinde, doğaya itiraz olarak teşekkül 
eden toplumsallık yeniden doğallığa irca edilmeye ça
lışılacaktır. Serbest piyasanın doğal şartlan bu tür ah
laki görevler tanımayacağına göre acaba fail olarak

Ümran •haziran-2001 55

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


kim davet edilecektir? Kâr ve kazançtan başka kutsal- 
İlk tanımayan uluslar arası şirketler mi göreve çağrıla
caktır? Belki bu şirketlerin zeki danışmanları halkla 
ilişkiler faaliyetlerinin bir yan ürünü olarak zikredilen 
ahlakiliğin simülasyonu üzerinden vicdanları rahatla
tabilirler.

Kriz dönemleri korkunun, kaygının ve tedirginliğin 
kol gezdiği, insanların yarınlarından emin olamadıkla
rı, sürekli bir yoksullaşma hissi yaşadıkları, yedikleri 
darbe neticesinde fukaralaşmalarına karşı bir tür kişi
sel adalet duygusuyla gayri meşru ilişkileri normalize 
ettikleri bir atmosferde yaşanır.

Zikrettiğiniz sorunlarla kriz arasında bir illiyet bağı 
mevcuttur, ancak bu birebir değildir; aynı şartlar, top
lumsal ilişkiler ağı farklı olan insanlarda değişik davra
nışlara yol açar. Türkiye bu krizi aşacak ekonomik bü
yüklüklere sahip bir ülkedir. O yüzden bu travma hali 
sürekli varolacakmış gibi davranmak, ümitsizlik içinde 
radikal değişikliklere yönelmek doğru değildir. Piyasa
ların işlemesine herkes katkıda bulunmalı, alış verişini 
yapmalı, daha kötüsü olacak beklentisiyle mal ve hiz
metlerin dolaşımını bloke etmemelidir.

Bu tür dönemlerde, sosyolojinin diliyle söylersek, 
birincil grup dayanışmaları hayati rol oynar. Türki
ye’nin bu açıdan hayli zengin bir toplumsal örgütlen
me ağı vardır. Bir diğer husus ise, kötümserliğin ve 
iyimserliğin inanılmaz bir abartıyla yaşanması, bunun 
özellikle Kitle İletişim Araçları eli ile yapılmasıdır. 
Medyanın haber dili hayatın sıradanlığı dışına çıkan 
olaylara ayrıca bir etkileyicilik katmak için kendiliğin
den abartıya yönelir, halihazırdaki kriz dönemi ifadele
rinde bundan daha fazla kışkırtıcı bir üslup vardır. KİA 
profesyonellerinin dikkatini bu dilin yarattığı toplum
sal maliyete çekmek işe yaramaz; çünkü onlar, analitik 
muhakemenin alanına girmeyen başka referanslarla 
“işlerini yapmaktadırlar”. Dolayısıyla burada yapılacak 
olan, halkın bu dil karşısında hayli iskonto yaparak so
runlara bakmasını salık vermedir.

Yeni Oluşumların “Umut Adresi” Olmaları

5. Kriz dönemleri yeni siyasi oluşumlar için uygun va
satlardır. Toplumun yaşadığı travma ve mevcut siyasi 
partilerin bu ortamın doğmasındaki payları, seçmenle
rin partileriyle olan bağlılıklarını sorgulamalarına se
bebiyet verir. Fakat burada önemli olan, yeni oluşum 
için kolları sıvayanların nasıl bir tasavvurla davran
dıklarıdır; hareket tarzını “boşluk doldurmak” niyeti
nin oluşturduğu, iddianın ve gücün, şartların olumlu 
havasından devşirilmek istendiği siyasetlerin, bahset
tiğiniz şekilde bir umut adresi olmaları zor görünüyor.

Yeni bir siyasetin kendisini siyasi kadastroya ilişkin se
naryolar üzerine değil, bu kadastronun belirleyicisi 
olan toplumsal zemine ilişkin nüfuz edici tezler üzerine 
kurması gerekir. Hangi parti kriz dolayısıyla ne ölçüde 
zayıflar ve nasıl bir diskurla ondan ne kadar seçmen 
devşirilir şeklindeki bir siyasal mühendislik, örgütlen
mesi, ilişki biçimi, yaklaşımı, fikirleri itibariyle mev
cutlardan daha farklı bir oluşuma imkan vermez. Yeni 
oluşum, toplumsal kadastroyu da yeniden çizmeli, hal
kı yeni bir siyasi söylemin etrafında toplamalıdır.

Halihazırda sağda ve solda yeni oluşum teşebbüsle
ri var; ancak bunların ne yapabileceğini görmek için 
sahaya çıkmalarını beklemek, vitrinlerine, dillerine, 
hiç şüphesiz performanslarına şahit olmak gerekiyor. 
Başlangıç aşamasında yapılan her tür projeksiyon, o si
yasi oluşum için bir destek ya da blokaj anlamına daha 
yakın durur. Türkiye’nin geleceğine yönelik iddiaları 
olan bir siyasi hareket, toplumsal ve siyasal alan ara
sındaki uçurumu kapatmalı, siyasete itibar kazandır
malı, demokratikleşme, haklar konusuna ikna edici bir 
dil ve tarz ile yaklaşmalıdır. Bu işleri yapmak için, na
sıl inşa edeceklerini benim bilemeyeceğim etkileyici 
bir karizmaya, büyük bir itibara, insanlara “evet bu,” 
dedirtecek heyecan verici fikirlere ihtiyaç vardır. Keza 
makul bir akılcılık kadar toparlayıcı mistik bir eksenin 
de altını çizmek isterim.

Sahte Hakikatler ve Bilinç Endüstrisi Kurumu

6, 7. Medyanın dili, politik konumu, arkasındaki ser
maye ile görünen yüzündeki profesyonellerinin tahay
yülleri ile halkın referansları arasında derin bir uçurum 
olduğunu düşünüyorum. Medyanın bir örtüşme halin
de toplumsal temsil rolünü yerine getirmesi diye bir 
hal elbette mümkün değildir; medya kendini var eden 
şartlar itibariyle biraz fantezi alemine kaçmak, abart
mak, farklılaştırmak, hikayeler anlatmak, efsaneler uy
durmak, baştan çıkartmak, olayların önemli ölçüde 
formatını değiştirerek onları haber haline getirmek 
durumundadır. Sorun bu manada, kabul edilebilir bir 
farkın çok ötesinde medyanın kendine bir iktidar rolü 
biçmesinden, clientel ilişkiler için demeklesin kılıcı 
rolünü yerine getirmesinden ve nihayet bir bilinç en
düstrisi kurumuna dönüşerek geniş yığınların kendi 
gerçek çıkarlarını görmelerine mani olacak sahte haki
katler üretmesinden kaynaklanıyor. Türkiye’de medya 
siyaset ilişkisinin yoğunluk kazandığı doksanlı yıllar
daki seçimlere ve buna tekabül eden medya yayınları
na bakın. Medyanın siyasal dağılımı ile sandıktan çı
kan sonuçlar arasında çarpıcı farklılıklar vardır. Bunun 
anlamı, en azından kısa vadede, medyanın siyasi kana

56 Ü mran .  haziran-2001

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR! / SORUŞTURMA

atler oluşturma, seçmenleri etkileyici bir şekilde yöri'
lendirme işini yerine getiremediğidir.________________

Halk, televizyonları izlemekte, gazeteleri okumak
ta, ancak siyasi kanaatlerini oluştururken bambaşka 
ilişki ağlan üzerinden gitmektedir. Hail, medya yaym-

için hazır bir telafi takdim edilmektedir.
Osmanhnın tarih sahnesinden çekilmesinde Avru- 

pa devletlerinin elbette dahli vardır, ancak geleneksel 
imparatorlukların tarihe karışıp yerlerini ulus devletle
re bıraktıkları bir süreçte, Osmanlının mevcut haliyle

lan ile izleyicileri arasındaki ilişkinin düz ayak bir şe- 
kilde okunamayacağını, olumlama, yorumlama, itiraz 
etme gibi farklı tepki biçimlerinin ortaya çıktığını be
lirtir. Kahvehanelerde yürütülen siyasi tartışmalarda 
nasıl “anlatıcı” karşısında öteki sessiz bir dinleyici ol
muyor, kendi kanaatlerini her vesile ifade ediyor ise, 
medya karşısında da izleyici, yüksek sesle olmasa bile, 
kafasının içinden sessiz bir şekilde cevaplarını verme
ye devam ediyor. Ben siyasilerin medyanın gücünü 
abarttıklarını, gazete ve televizyonların yayınlarına 
karşı çocuksu bir hassasiyetle davrandıklarını düşünü
yorum. Medya biraz, kral çıplak hikayesindeki terziler 
gibi davranıyor, siyasiler de hikayeyi bilmelerine rağ
men yine de tedbiri elden bırakmayarak, kralın gele
neğini sürdürüyorlar. Bir kudreti yaratan sadece kendi
sinin gücü ve iddiaları değildir; aynı zamanda karşısın
da yer alanların vehimleri, kaygıları, kendi iddiaların
dan gönüllü bir şekilde vazgeçerek boyun eğmeleri de 
o kudrete katkıda bulunur. Medya örgütlenmeleri ve 
yayıncılığı konusunda yasaklayıcı bir tavrın yerine ço
ğullaştırmanın benimsenmesi gerekir. Demokrasinin 
plural niteliği aynı şekilde medya alanına da taşınma
lıdır. Bu da tekelleşmeye mani olmak, bunun için uy
gun yasaları çıkartmak ve aynı zamanda farklı toplum
sal kesimlerin medya alanında örgütlenebilmeleri, 
kendini duyurabilmeleri için zemin hazırlamak ile 
mümkün olur.

Problem Dışarıda Değil içeride

8, 9. Uluslar arası ilişkiler alanında ülkelerin birbirle- 
riyle işbirliği kadar rekabet içinde bulunduklarını, ki
mi zaman mahrem kimi zaman ise aleni olarak bu re
kabeti ortaya koyduklarını, savaşların hasımlıkları ale
niyete döken nihai zemin olduğunu, ancak barış za
manlarında da çeşitli düzeylerde savaş benzeri girişim
lerin yürütüldüğünü biliyoruz. Burada işbirlikleri kadar 
rekabetlerin de niteliğini ülkelerin çıkarları, ideoloji
leri, değerleri, geleceğe ilişkin senaryoları belirliyor. 
Fakat tarihin her dönemi için önemli bir veri olan öte
kilerin gayretlerini, bir ülkenin kendi kaderi için asli 
unsur addetmesi, sorunlarının iç dinamiklerini anla
ma, çözümleme çabalarını engelleyici bir etki yaratır. 
“Ben yapacaktım ama başkaları bana mani oldu,” tar
zındaki bir düşüncenin ne kadar tehlikeli olduğu gö
rülmelidir. Böylelikle daha baştan kimi başarısızlıklar

varlığını sürdürmesi beklenemezdi. Osmanlı’nın Batı- 
ya alternatif bir modernleşme projesi geliştiremeyişi- 
nin sebeplerini ise şüphesiz hayli geniş bir şekilde tar
tışmak gerekir. Toplumsal örgütlenmesi toprağa daya
lı, gaza ve fetih esası üzerine kurulu bir imparatorluğun 
kabuk değişimini hangi sınıflar üstlenecekti? Modern
leşmenin temelindeki rekabete ve kudret talebine da
yalı motivasyonun yerine İslam dünyasındaki hangi 
değerler ikame edilecekti? Bunlara daha bir çok soru 
eklenebilir.

Gerçekte Osmanlının mevcut gelişmeler karşısın
da eli kolu bağlı, boş bir şekilde oturduğu da söylene
mez. 19. Yüzyılda milliyetçiliklerin yaygınlaştığı bir 
çağda, mukabil bir kolektif kimlik olarak Osmanlıcılı
ğı ve nihayet İslamcılığı öne çıkartmış, ancak burada 
tartışılamayacak nedenlerle, bunları fonksiyonel hale 
getirememiştir. Toynbee, medeniyeti tabiatın bize sor
duğu sorulara verdiğimiz cevaplarla kurduğumuzu söy
ler; Osmanlı da tabiat kadar zamanın sorduğu sorulara 
cevaplar üretmiş, ancak ümit ettiği sonucu alamamış
tır.

Bugün Türkiye için de durum böyledir; zamanın 
sorduğu sorulara cevaplar üretiyoruz, eğer buna rağ- 
.nen asli tarihi rolümüzü yerine getiremiyorsak, prob
lem dışarıda değil içerde, bizim verdiğimiz cevaplarda
dır. Yakın tarihten çıkartacağımız öncelikli ders, dış 
blokajların mazerete kaynaklık teşkil eden kudretleri 
üzerine değil, iç sorunları çözmedeki beceriksizlikleri
miz, maddi ve moral kaynaklarımızı seferber etmedeki 
yeteneksizliklerimiz üzerine olmalıdır.

YILDIZ RAMAZANOĞLU:
“İslam, İmkan Olarak Tekrar Gündemde”

1. Elitler dediğimiz insanlar gücü ele geçirenlerle, bu 
gücün emrine girip hep iktidarın yanında konuşlanan 
aydınlar. Tabii samimiyetle toplumun batılı bir toplu
ma doğru evrilmesi için fikir ve proje üreten zaman za
man iktidarla ters düşen aydınlar da var. Fakat yeni bir 
halk yaratmak ve halkı adam etmek gibi kaba ve tek 
boyutlu bir yaklaşım benimsendiğinden devlet ve top
lum arasındaki gerilimler işin doğası olarak kabul edil
di. Sivas Kongresi’ne bakalım. Ülkenin dört bir yanın
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dan saygınlığı ve ağırlığı olan insanlar koşup gelmişler. 
1920’de ilk meclis açıldığında da dedelerimiz oraday
dı. Cumhuriyete karşı çıkan yok ki. Sorun süreçlerin 
dayatmalarla ilerlemesi, üsttekilerin toplumsal talep
ler arasında hakemlikler yaparak, uzlaşmalar tesis ede
rek ve dengeler kurarak ilerleme gibi ince işçilik, de
rinlik ve birikim gerektiren çalışma tarzına sıcak bak
mamaları. Bu bütün imkanlarımızı kaybetmemize, ül
ke insanlarının iç dinamiklerini harekete geçirmek 
şöyle dursun, baskı altında köreltilmesine neden oldu. 
Tek tip düşünen insanların egemenliğine yol vererek 
kendi alternatiflerinin önünü tıkadı. Bu alışkanlık ha
la devam ediyor. RTÜK 
yasası gibi toplumun haber 
alma özgürlüğü, ahlaki ve 
etik değerlerin korunması 
ve daha birçok hassas ko
nuyu içeren önemli bir ya
sa, batıda olduğu gibi tüm 
toplum kesimlerinin ayrın
tılı tartışmalarına açılıp ol
gunlaştırılmak yerine yine 
dayatma tarzında aceleyle
bir haftada meclisten geçiriliveriyor. Yine birçok insa
nın kalbinden “Türkiye umutsuz vak’a” düşüncesi ge
çiyor böylelikle.

Gelenek ve Modernlik Arasında Sıkıştık

2. Kaotik görünümün en temel sebebi, insanların ül
kenin mevcut siyasal ve kültürel kodlarını iyi okuya- 
mamalarıdır. Uç yüzyıllık profanlaşma süreci sonunda 
azımsanmayacak sayıda seküler insan oluşmuştur. Zi
hinsel parçalanmasını tamamlamış, Sezar’ın ve Tan- 
rı’nın hakkını birbirinden ayırmış, yani dini, hayatın
da merkezi konumdan çıkarmış insanlar var. Bir de 
tüm ötekileştirme, dışarda tutma çabalarına karşın, 
Bobby S. Sayyid’in dediği gibi toplumsal tasavvurlar 
üretmede İslam’ı yeni bir imkan olarak benimseyen 
insanlar var. Gelenek ve modernlik arasındaki sıkış
ma, yeni proje ve üretimler için bir imkan olarak dur
duğu halde bu imkan bir çatışmayı beslemek için de
ğerlendiriliyor. Bu onurlu bir duruşu da, îslam ve batı 
arasında ast-üst ilişkisi olmayan soğukkanlı bir diyalo- 
ğun gerçekleşmesini de engelliyor. Bu sorunun aşılma
sı için kendini yenileyemeyen, toplumu iyi okuyama
yan, toplumsal talepleri karşılamaktan uzak olan dev
let dışlanarak, geniş tabanlı sivil platformlar ve mesle
ki, kültürel, siyasi baskı grupları oluşturarak gücü dö
nüştürmek gerekir.

“Reâyâ’Man “Tebaa”ya Geçebildik

3. Günümüzde artık yöneticileri seçmekten çok yö
netmek ve yönetime doğrudan katılmanın alanlarını 
genişletmek konuşuluyor. Demokrasi masaya yatırılı
yor. Temsil keyfiyetinin kapsayıcılığı ve işlevi tartışı
lıyor. Yurttaşlık bizde hala muğlak ve belirsiz bir kate
gori. A.ToffIer son yüzyıldaki hızlı değişme ve gelişme
lerin son bin yılda gerçekleşenlerinkine eşdeğer oldu
ğunu söyler. Bizdeki duruma bakalım. Ancak reayadan 
tebaaya geçebildik. Padişahlıktan tüzel bir padişahlık 
örgütlenmesine geçebildik. Yurttaş kavramı Türkçe

lugatçede yoktu; şimdiler-

Toplumu iyi okuyamayan, toplumsal 
talepleri karşılamaktan uzak olan 
devlet dışlanarak, geniş tabanlı sivil 
platformlar ve mesleki, kültürel, siya
si baskı grupları oluşturarak gücü dö
nüştürmek gerekir.

de var ama sorunlu. Sadece 
devlet denilen, kendinden 
menkul korkutucu bir gücü 
olan aygıta karşı görevle
riyle gündeme gelen bir ki
şi. Bu tebaa olmaktan ay
rışmış bir kimlik değil ki. 
Vatandaşlık tanımı aslında 

_____________________  bireylerin kendi gelecekle
rini belirleme haklarını gü

venceye alan bir kategoriye işaret ediyor. Toplumsal 
bilinç yükselmesi çalışmalarıyla yurttaşlık bilincinin 
geliştirilmesi lazım. Ancak sizin hak ve hukukunuzu 
koruyan, size geniş alanlar açan, huzur ve mutluluğu
nuzu gözeten bir yönetime karşı ödevlerinizden sözedi- 
lebilir.Yani hiyerarşik olarak sorumluluklar ikincil, ya 
da paralel konumda olmalıdır. Hakkında hiçbir delil 
öne sürülemeyen bir insan siyasallaşmış yargı tarafın
dan ülkede esen rüzgarlara göre mahkum ediliyor. Ta
raflı yargı zulmünden korunacak yollar üretilmemiş. 
Maşeri vicdan işlemiyor. Yürütme için seçtiğiniz in
sanların bile yaptırım gücü yok. İnsanlar taleplerini 
hukuki düzenlemelere dönüştürmeleri için seçtikleri 
vekillerine sahip çıkma dirayetini gösteremiyor, vekil 
de kişisel endişelerle ve güvensizlik nedeniyle fonksi
yonlarını kaybediyor. Nedir durum. Hiçbir yaptırım 
gücü olmayan, kaale alınmayan bir yetmiş milyon ve 
bu durumu halk aleyhine kullanan bir oligarşi.

İslam’ın İmkanları Merkeze Alınmalı

5. Bu soruyu sınırlandırarak cevaplamak zorundayım. 
Çünkü solun ve sağın kendini nasıl yeniden yapılan
dırması gerektiğiyle ilgilenmiyorum. Aktif siyaseti 
yöntem olarak benimseyen dindar insanlar kendileri
ni îslami söylemlerden vazgeçmekle, dar bir İslami 
söylem içinde kalmak arasında sıkışmış hissetmemeli- 
dirler. Ülkedeki tüm insanların kendilerine bir yer bu-
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labildiği, geniş, kapsayıcı vizyonlar geliştirilmelidir. 
Adaletin tesisi ve nemaların dürüstçe hiçbir toplum

Eğitim: Yalanlarm Travmasmı Yemiş 
_________ Milyonlarca Genç_________

kesimi ötekini aldatmadan hakça paylaşımı paradig
maları üzerinde yükselmelidir siyasal söylem. Elbette 
muğlak ve bulanık bir yerden değil, sağlam ve İslam’ın

8. Türkiye’ de artık altı yaşından onsekiz yaşına kadar 
kendilerine yalan söylenmiş olmasının travmasını ye-

imkanlarının merkeze alındığı bir perspektiften yapıl- 
malıdır çağrı. Bunu yaparken toplumun ortak paydala
rı öncelenmeli, konuşmalarda her kelime düşünülerek, 
titiz bir işçilikle seçilmeli. Devletin yapılandırılmasın
dan önce insanın kendisini güzel bir insan olarak inşa
sı projesidir İslam. Sonra da güzel ahlaklı insanlar top
luluğuna ulaşmaktır. Onlar başbakan olur, ayakkabıcı 
olur, doktor olur işbölümü yapar, birbirlerini hakka ve 
sabra çağırarak yollarına devam ederlerler.

Medya: Cilalanmış İmajlar, İllüzyonlar

7. Bu alanda özlenen çözümlerin üretilmesi çok zor. Zi
hinsel yapılanmamız, mukavemet gücümüz çok zayıf. 
Taş atan çocuklar ve F 16’larla şehirleri yerle bir eden 
insanların eşit koşullarda çatışmalarından sözeden bir 
medya ile karşı karşıyayız.
Bu tam Kundera’nın ima- _____________________
goloji dediği şey. Yani ger
çeklerle değil, cilalanmış 
imajlarla, illüzyonlarla kar
şı karşıyayız. Hiç kimse ve 
hiçbir olay bize kendisi ola
rak ulaşmıyor. Bir de med
yanın beden kiyaseti var.
Gelişmiş örnek beyinlerden 
çok gençlerin önüne konu- 
lan şey, üzerinde çalışılmış
kadın ve erkek bedenleri. Ya da statükonun belirlediği 
ve onay verdiği değerlerin temsilcisi insanlar. Hâlâ 
modernleşme saplantısı içinde, modern adına bayağılı
ğın dayatılması ve karşı çıkışların da tutuculukla suç
lanarak insanların sindirilmesi, susturulması politikası 
geçerli. Sanal ve sahte gündemlerle toplumu oyalaya
rak gerçek gündemleri gözden kaçırma çabası içindeki 
medya sorunu, özgüveni olan, seçici, ne istediğini çok 
iyi bilen insanların yaptırım gücünü ortaya koymasıy
la aşılabilir. Bu kuşatmalar ekonomik tehditlerle, sivil 
tepkileri organize edip çoğaltarak kırılabilir bir ölçüde. 
Telefon, fax ve e-mail vasıtasıyla doğru habere, etik ve 
estetiğe sahip çıkabilecek zamanı bulunan milyonlarca 
kadın harekete geçirilebilir (bunu erkeklerin biz çok 
çalışıp yoruluyoruz yakınmalarını gözönüne alarak 
öneriyorum) Bazı kanallara seyretmeme ambargosu 
uygulanabilir. Bu gücümüz atıl vaziyette beklemede di
ye düşünüyorum.

miş milyonlarca genç var. "Vahdettin hain ve bir Ingi- 
liz gemisiyle kaçtı”. Bu yalanlara tenezzül etmeye gerek 
var mıydı. Peki şimdi Murat Bardakçı onun sanatçı 
kimliğini, ülkesinin çıkarlarını her şeyin üzerinde tu
tan ince ve naif kişiliğini “Şahbaba” kitabında detay
ları ve delilleriyle ortaya koydu. Cumhuriyet kurulalı 
seksen yıl olacak. Durdurun artık şu yalanı. Hayır, de
vam ediyorsunuz pişkince. Altı yaşındaki çocuklara 
Osmanlı’yı kötülemek çok ucuzluk artık. Bu “hain” 
söylemi karşı hain söylemlerini üretiyor. İttihat Terak- 
kiciler, cumlıuriyetçiler hain vs. Böyle söylemler çıka
rılmalı eğitim sisteminden. Geçmişin tüm tecrübeleri 
hiçbir noktası esirgenmeden aktarılmalı gelecek ku
şaklara. Biz ilkokuldayken şöyle denirdi: “halkımızın 
%80’i köylerde yaşamaktadır.” Çok kısa bir sürede in
sanların yarıdan çoğu şehirlere geldi. “Şehir bizden ne 
ister” sorusunun cevaplandığı derslerle kentte yaşam

kültürünün inşa edilmesi 
eğitimde en acil sorunları
mızdan biri. Çünkü bu kül
türün taşıyıcısı ve hoş bir 
terslikle orta kuşaklara da 
aktarımcısı yeni kuşaklar 
olacak. Yaşadığımız kenti 
sahiplenmek, ortak alanla
rı belli bir görgü çerçeve
sinde kullanmak, paylaş
mak ve korumak nasıl ola

cak, toplu yaşamın gerekleri nelerdir, şimdilik bu ince
lik ve zerafet evlerde öğrenilemediğine göre okul bu 
boşluğu doldurmak zorunda. Bu bizden sonra gelenle
rin daha az incinmesinde işe yarayabilir. Eğitim gevşek 
ve yaratıcılığı ortaya çıkaran bir sivil platform olarak 
düzenlenmeli, dünyadaki gelişmelerin arkasında sü
rüklenen değil, gelişmelerin önünden giden, kendi bi
ricikliğini yeniden üreten insanların tarih ve gelecek 
arasında köprüler kurarak ilerlediği bir süreç olmalı. 
Üniversiteler gerçekten “universe” olmalı ve ilkoku
lun devamı olmaktan çıkarılmalı. Toplumla arasına 
çektiği demir kapı ve duvarları indirmelidir.

“Sahneden Çekilme” Diye Birşey Yok

9. Hakim güçlerin rolünü yadsıyamayız. Ama ben bize 
bakarım daha çok. Bu ülkede bir süredir bir Lale Dev
ri yaşandı. Üstelik birinci Lale Devri’nden farklı ola
rak, sanatın ve sanatçının desteklendiği bir süreç de

Çağrı, muğlak ve bulanık bir yerden 
değil, sağlam ve Islam’m imkanları- 
nın merkeze alındığı bir perspektiften 
yapılmalıdır. Devletin yapılandırıl
masından önce insanın, güzel bir in
san olarak inşası projesidir İslam.
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değildi. Sadece sefil eğlencelerle, Sadabad performan' 
sıyla ve halkın yoksullaşmasına aldırmama cihetiyle 
yani daha ağır bir tabloyla tekrarlandı. Bu yine tekrar
lanmak istenecektir. Olup bitenlerin dış güçlerle ne 
alakası var. Kendi gücümüze eğilelim daha çok. İşçi ve 
memur eylemleri rutininden sonra esnaf yürüyüşleri 
yurttaşlık bilinci adına beni ilk kez umutlandırdı. Yine 
de bizim tepkilerimiz bir parlayıp bir sönen yıldızlar gi' 
bi. Çek halkını hatırlayalım: Geçtiğimiz aralık ayında 
ulusal televizyona genel müdür olarak hükümet yanlı
sı Jiri Hodac atanmıştı da halk aydınlarla beraber bir 
aya yakın TV  binasının önünde sabahlamıştı. Binlerce 
insan hükümeti protesto ettiler, yansız ve doğru haber 
için, seçilmiş bir yönetici için mücadele ettiler. Hodac 
gitti tabii. Kararlı, ısrarlı, sivil insiyatifler için tecrübe
lerimizi pekiştirmeliyiz.

Toynbee’ye gelince: 3 Mart 1924’te hilafetin ilgası 
için yaşanan süreçlerden sözederken dünya müslüman- 
larının ne kadar rencide edildiğini de aktarır. Batıya 
dönmek, sizde bir güç vehmeden kardeşlik duygularıy
la bağlı halkları tamamen dışlamanızı mı gerektirir? Bir 
devlet nüfuz alanını göz göre göre daraltarak, dostları
na sırtını çevirerek hiçbir kartı kalmadan bu kadar 
akılsızca teslim olur. Bir imparatorluğun ardından ulus 
devlet olup küçülmeyi belki zorunlu olarak seçerken, 
Cezayir’in bağımsızlığını tanımayan tek ülke, İsrail’i 
onaylayan ilk ülke olacak kadar mı küçülmeliydiniz? 
“Araplar arkadan vurdu” popülizminize karşı insanlar, 
“Hindistan müslümaniarı da mı arkadan vurdu” diye 
sorarlar. Bu olanlara Türkiye müslümanlarından fazla
ca bir tepki gelmediğini yazar Toynbee. Durdurulmak 
için kuşatılmak istendiğimiz doğru olsa bile herşeyi dış 
inisiyatiflerle açıklamak kendimize olan güvenimizi yı
kar. Yanlışlara ve doğrulara sahip çıkarak çözüm ürete
biliriz. (Kadın konusunda katıldığım bir açıkoturumun 
ardından bizi İngilizlerin konuşturduğu, farkına varma
dan veya vararak dışardan yönlendirildiğimiz bile söy
lendi. Müslüman kadınlar kendi iç dinamiklerini ve bi
rikimlerini harekete geçirerek kendi konumlarını sor
gulamaktan aciz mi, modernlikle ve uydurulmuş, beşer
lerin din adına ürettiği kadın telakkisi ile Peygamberin 
eşşiz pratiklerine yaslanarak yüzleşemezler mi? Neden 
hala bu tek tipçi, bağnaz, katılımcılıktan, çoğulculuk
tan korkan, biz özgürce kendimize bakamayız diyen 
yaklaşımlar, dışarıyı işaret etmeler. Yüzyıllardır önümü
ze konan statü kaybettirici, aşağılayıcı, Allah ve Resu
lünü hiçe sayan yorum ve üsluplar kalkış noktası için 
gerekli motivasyonu fazlasıyla sağlıyor zaten.

Medeniyetlerin ve düşüncenin yeryüzü serüveni 
med cezir şeklinde tezahür ediyor. îslam kendini yeni
leyebildiği, dünyayı kavrayabildiği ölçüde bir imkan 
olarak tekrar gündemde. Sahneden çekilme diye bir

şey söz konusu değil. Kendini yeniden gerçekleştirmek 
için durup bindörtyüz yıldır hakkında oluşturulan kar
şı söyleme kulak vermesi, tazelenmesi gerekiyordu de
mek ki. Shayegan’ ın tespitine katılmamak mümkün 
değil. Modernizm hep geleneklerde düşünme ve yaşa
ma tarzımızdaki travmalı değişimlere bakılarak değer
lendirildi. Bu da soğukkanlı yaklaşımlara ket vurdu. 
Gelenek ve modernlik arasında kalmışlığın bir imkan 
olarak değerlendirileceğinin işaretleri, batı aydınlan
masından beri yeni sorulara yeni cevaplar üretmeye 
çalışan müslümanlarca oluşturulan entelektüel biriki
min satır aralarında parıldıyor.

BERAT DEMİRCİ:
“Sadece Sistem Değil, İnsan Problemi de var’^

1. Elit kavramından ne anlaşılması gerektiği konusun
da aklı yeten, yetmeyen herkes birşeyler söylemiştir, 
söyleyebilir; ben de aklımın erdiğince söylerim. Elit, 
halk içinde muteber tutulan, sözü sohbeti dinlenen ki
şidir. Anahtar kelimemiz “halk” ve elitin “halk” için
den biri ve üstelik sözü sohbeti dinlenilen biri olması. 
“Türkiye’nin elitleri” dediğinizde aklınızdaki, kastetti
ğim manayı halinde ve lisanında taşıyan insanlarsa bu 
insanlar sorudaki gerginliği çıkartamazlar da, çıkart
mazlar da. O zaman soruda belirtilen “Türkiye’nin elit
leri” denilen zümrenin varlığı, halkın varlığıyla kaim 
değildir; bu zümrenin de halkla irtibatlı bir yenilenme 
ve çağdaşlaşma hamlesine girişmesi imkansızdır, çün
kü manasını, kökünü, tarihi macerasını anlamadığı ve 
anlamaya çalışmadığı bugünkü teknik uygarlığın hay
ranı ve mukallididir.

Halk, kendi elitlerini doğurabilirse ne ala, aksi tak
dirde elitliği harici ve dahili tasdiknamelerle sübut 
bulmuş “Türkiye’nin elitleri”, Paris ya da Washington 
kaldırımlarından işporta mal alır gibi modernleşme 
projeleri ile kafa bozarlar, birileri de onlarla kafa bulur. 
Bu zümrenin sözünü halk ancak emir ve talimatlarla 
dinler. Mesela bütün zurnacılarımıza Mozart’ın ünlü 
alaturkasını ya da ünlü bir senfoniyi öğrenmeleri tali
matını verirseniz, zor da olsa becerirler, ama boş saat
lerini hiç tanımadıkları bu büyük bestekarlara kızarak 
geçirirler. Olmuş mu olmamış mı bilemem ama, Timur 
Sivas halkının sessiz duruşundan rahatsız olmuş, halka 
oynayıp gülmeleri talimatını vermiş. Halk da, “Oy te- 
murağa yan temurağa/Tek ayak üstüne dön temurağa.” 
diye bir halay tutturmuş ve çaktırmadan Timur gibi bir 
cihangirle dalgasını geçmiş. Bu halay bugün de çekilir.
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Korku İmparatorluğu bunlar magazinci iktisatçı hokkabazların kendi ulûfe- 
lerinin kesilmemesi için ürettiği ve istatistik yalanlar-

2. Türkiye’de kaotik görünüşün sebebi, ülkemin kaos- 
la beraber yaşama hünerine sahip olmayan insanların 
dehşet saldığı bir korku imparatorluğuna dönüştürül- 
müş olmasıdır. Maalesef bu ülkede hayatın alameti ve

la desteklediği laflar. Bir küresel sermaye bir de yerli 
sermaye mi var; küresel sermaye kimin cebine girmiş, 
kimin cebinden çıkmış oralara bakmak lazım. Küresel
sermayenin bayilikleri dışardan gönderileni buharlaş- 
tırıyor, iç borçlar yoluyla milleti soyuyor, al sana kriz. 
Bu ülkenin sayısı çok az sermayedarı Galata bankerle
rine benziyor; hele bir de çıkıp biz de bir anda fakirleş
tik demeleri yok mu?

Saydığınız sorunların hepsi de doğru, hepsi de ya
şanmaktadır, fakat sosyal patlama filan yok, olsa sıh
hat alametidir. Halk umutsuz, bu noktayı iyi anlamak 
lazım; halk korkmuş, halk sinmiş, “Hırsız evden olun
ca, öküz bacadan çıkarmış.” Halk kime, neyi şikayet 
etsin. Bir de halkın direnç noktaları olan vatan sevgi
sinin, devletine olan güven .duygusunun, inancının 
çok örselendiğine tanıklık ediyoruz. Açlık sınırlarında 
ama kabadayı yaşayan ve kendisini ülkesinin hakiki 
sahibi sayan insanın onurunu kırdığınızda korkmanız 
lazım, şimdi oralardayız. Artık, kabadayılık göstereme
yecek kadar açlık ve umutsuzlukla karşı karşıyayız. hi
mayelerini kabul etmediğimiz ülkelere karşı milli mü
cadele vermiş bir ülkenin halkının çoğunu açlığa itip, 
çıkış yolu olarak da küresel sermayenin bin bir şartla 
verdiği bozukluklarla idare etmek olarak görenlere sor
mak lazım. Ait olduklarını varsaydığım bu ülkenin in
sanını seviyorlar mı, yoksa “adam edilmeyi bekleyen” 
zavallı insancıklar olarak mı görüyorlar?

Dünya üzerindeki korku imparatorluğunun, mucit
lerinden daha keskin bir biçimde Ortadoğu ülkelerin
de hüküm sürdürdüğünü düşünüyorum. Bu ülkelerde
ki iktidar sahipleri çaputtan kalkana, leblebiden kur
şuna, tahtadan kılıca karşı verdikleri mücadeleleri yer
li halkların başına kakarak ve medya vasıtasıyla kor
kutarak yaşıyorlar. Türkiye üzerinde de benzer şeyler 
mi yaşanıyor, doğrusu endişeliyim.

Bu kadar sıkıntı yetmezmiş gibi, ülke üzerine çö
reklenen açlık, “biri yer biri bakar, kıyamet ondan ko
par” sözünü hatırlatıyor; asıl korkulacak krizler, yaşa
dığımız ekonomik krizden sonraki yaşananlar olacak
tır. Umarım halk para için herşeyi yapan büyüklerini 
örnek almaz.

Coğrafyanın ve Tarihin Yüklediği Misyon

5. Türkiye’de aranan siyasi arayış, “halkın çoğunluğu
nun oyunu nasıl alır da iktidara gelirim arayışıdır”. 
Ciddi bir siyasi anlayış değişikliği teklif eden bir olu
şum henüz gözükmüyor. Kendi adıma söyleyeyim, be

dinamiği olan kaos yok; tersine, olan ve daima olacak 
olan kaosu, verim adına, iktidar adına, filan adına, fa
lan adına acımasızca törpülemeye, hatta yoketmeye 
yönelik bir siyaset felsefesi var. Türkiye’de kaotik bir 
görünüm yok, bozulma ve çürüme var; toplum hayatı
nın, tabiatın, hatta tüm yeryüzünün renklerini iktisa
di cemaatlerin, siyasi cemaatlerin, bilim cemaatlerinin 
kendi iktidarları ve kârları doğrultusunda istismarı söz- 
konusudur. İnsanlığın ve ülkemin toplum, iktisat ve 
bilim mühendislerine değil, insanı, tabiatı ve hikmeti 
örselemeden psikolojik olarak dayatılan “yoksunluk- 
lar”ın değil, dağın taşın, kurdun, kuşun, ağacın ve ta
bii idrak eden insanın “yeterlilik”lerini hedefleyen mi
marlara, yani sanatkarlara ihtiyacı var. “Yoksunluk” 
bozulma ve çürüme doğurmak için alet edilmekte, bo
zulma ve çürüme “korku imparatorluğu”nu güçlendir- 
mektedir. “Yeterlilik” ise insana mesuliyet yüklemek
tedir; en uzaktaki insanın haliyle hallenmeyen insan 
terminatörleşir. Fert başına fazla doları olanın, ya da 
dolarla dönen çarkın icazetlisinin elit olduğu, hük
mettiği, insanların kaderiyle oynadığı bir dünya karşı
sında, Don Kişot’la dalga geçen varsa adamlığından 
şüphe ederim. Biliyorum şimdi, “Ne yapalım tarih 
böyle işliyor!” diyenler, suratlarına global sermayenin 
filozofunun yapıştırdığı tebessümlerini takınacaklar, 
olsun. Onlara sormak lazım sadece, “Tarih sizin baba
nızın eşeği midir?”

3. Yargıya yolunuz düşmeyecek, yasamadan bir şey 
beklemeyeceksiniz, yürütmeye umut bağlamayacaksı
nız. Bu mümkün mü? Bu mümkün görülmeyebilir ama, 
kafa yormaya değer. Mesela bütün mülklerimizi sata
lım, vergi verecek hiçbir şeyimiz kalmasın, yasaya mü
racaat eden sosyal ilişkileri silelim ve hayatımızı, ona 
göre tanzim edelim, İsrailoğulları gibi vatanımızı-cebi
mizde taşıyalım. Ya da ecnebi memleketlere göç ede
lim. Bunları söylerken bir yandan genzim sızlıyor ama, 
bu ülke insanının hakkını Avrupa mahkemelerinde 
araması, yürütmenin dışardan takviye ile cesarete gelip 
birşeyler yapmaya çalışması, yasamanın hiç arlanma
dan borç para karşılığında yasa çıkartması onur kırıcı.

“Hırsız Evden Olunca, Öküz Bacadan Çıkar”

4. iktisadi verilerle filan konuşmanın yeri değil, çünkü 
ocaklarda et yerine dert kaynıyor. Efendim küresel ser
maye girince âbâd edermiş, çıkınca berbâd edermiş;
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nim beklediğim bu ülkenin bütün insanlarına adalet, 
eşitlik, özgürlük getirmeye azmetmiş, tarihinin ve coğ
rafyasının kendine yüklediği misyonun farkında olan 
dürüst ve yürekli insanların bir programla ortaya çık' 
masıdır. Bu çıkış medyatik desteklere, yer altı ve yerüS' 
tü babalarına, dış ve iç güçlere rağmen bir çıkış olma
lıdır. Türkler, iyiyi kötüyü seçme yeteneğine sahiptir
ler, böyle bir çıkışı desteklerler. Lacivert takım ve şi
şirtme karizma ile mizanpajdan kurtaran ama muhte
vadan kaybeden insanların siyaset sahnesinde neler 
yapabildiklerine hep şahit olageldik. Şimdiye kadar 
tüm insanlık için yüksek idealler taşıyan, tabiatın istis
marını engellemeye, kurdun kuşun hakkını bile ara
maya azmetmiş, yetmiş iki milleti ayırmaksızın “herkes 
için eşitlik”, “herkes için adalet”, “herkes için özgür
lük” isteyen bir oluşum, bir anlayış görmedim. Ama, 
hâlâ umutluyum. Bu parametreler çiğnene çiğnene çü
rütülmüş sakıza dönüşen demokrasi, liberalizm gibi 
kavramlardan değil, geleneğimizden türetilen ve her- 
birinin yaşadığımız yurt parçası üzerinde ciddi karşılık
ları olan hayat esaslarıdır. Buralardan yola çıkmak la
zım.

6. Tek bir yolu var, kanunî mücadele. Ciddi ka
nunlar çıkartılacak ve yargı bağımsızlaşacak. Halk 
böyle bir mücadeleyi sonuna kadar destekler. Ama 
eğer yargıya inanmıyorsa iri ya da ufak mafyalar ülkeyi 
sarar. Bir ülkenin başındaki adam, bir mafya babasının 
cenazesine çelenk gönderebiliyorsa, bunun hesabı so
rulmalıdır. Tuhaf gelecek ama, bu ülkenin kara para 
kazananları kökten hain, çünkü kazandıkları kara pa
rayı bile ülkelerinde tutmuyorlar. Siyasetçinin en dü
rüstü bile trafik akışını düzenlemekten başka bir şey 
yapamaz hale geliyor.

7. Siyasi-askeri güç odaklarının medyayı stratejist 
bir akıl gereği manipüle ettiklerini sanmıyorum. Ger
çekte medya arka planında büyük sermaye sahipleri
nin kuşunu kaldırıyor, medyacı taifesi siyasi güç odak
larının arzularını yerine getirirken tek düşünceleri iha
le kotarmak, malı götürmek. Siyasi güç odakları da 
medyanın kendilerini çok sevdiğini vehmedip onlara 
birtakım işler yaptırıyorlar ve karşılığı “milletin kese
sinden” nakden ödeniyor. Televole kızları bile bir za
manlar çantalarında bayrak taşıyor, geceleri onuncu 
yıl marşı talim ediyorlardı; güya maksat çağdaş yaşamı 
desteklemek. Yok öyle bir şey, şirin gözükerek patron
ların işini kolaylaştırmak bütün amaçları.

8. Eğitim sisteminin ilk kademesi yine bir şeye ben
ziyor, geriye kalan o kadar bozuk ve giderek öyle bozu
luyor ki düzeltilmesi mümkün değil. Yurtdışında batılı 
büyük üniversitelerle işbirliğine girip yeni üniversite
ler açmak lazım, Türk gençlerinin kendi ülkelerinde

kendi kültürlerini öğrenme ve geleceği inşa etme biri
kimine sahip olabileceklerine inanmıyorum. Üniversi
teler geleceğe yönelik bir aydınlanma hamlesi başara
mayacak kadar toplumdan, tarihden, aktüaliteden 
uzaktır. Problem sadece sistem de değil, insan proble
mi de.

Medeniyet İnsandan Bağımsız Değil

9. Kendinden olmayana kimse bir şey yapamaz. Os- 
manii, tarih önünde kendini tekrar edecek nefs itima
dını yitirmişti; bunun üzerine sadece Osmanlı’yı değil 
bütün ekonomileri, kültürleri, milletleri çökerten iş
galci, para hırsının azgınlaştırdığı batıhlar acımasızca 
çullandı. Bir medeniyete “durdurulmuş” lakabı tak
makla bir şey söylenmiş de olunmuyor. Medeniyetler 
insanlardan bağımsız değildir, Türkiye’de yaşayan in
sanlar, gökten zembille inmiş değildir, hâlâ aynı za
manda Osmanlıdırlar. Bu ülke insanı ve aydınının 
kendini tarihten kopuk olarak tanımlaması batıldır. 
Tarihi hakkında konuşmaya anayasasının engel oldu
ğu bir ülkede de kısa vadede bir şey yapılacağına inan
mıyorum.

Türkiye’nin tarihî bir rolü olduğunu üniversitesine, 
düzenine, yönetimine, siyasetçisine bakarak iddia et
mek mümkün değil; ancak, belki gelecek böyle bir ro
lü kendiliğinden çağırabilir; zira, Osmanlı’nın gökkub- 
be altında bıraktığı boşluk, hâlâ boşluk. Osmanlı Me
deniyeti üzerine yoğun olarak çalışmak lazım, çalışma
nın da ötesinde Osmanlı damarımızı sonuna kadar mu
hafaza etmemiz lazım. Şu anda ise Osmanlı çalışmala
rının batıkların özellikle de Amerika’nın pratikte çok 
işine yaradığını zannediyorum, bir anlamda Osmanlı 
dünyayı değiştirmeye hâlâ devam ediyor. Türkiye’de 
ise devlete bağlı yayınevlerinden Osmanlı’ya en galiz 
küfürler savuran kitaplar yayımlanabiliyor. Ne özgür 
bir ülkede yaşıyoruz değil mi ama!

FİKRET BAŞKAYA;
Batı Hayranlığından Kurtulup 

“Kendimiz’’ Olmalıyız

3, 4, 5. Bugün Türkiye’de olup-bitenler, ekseri “kriz” 
kavramıyla ifade edilene uygun düşmüyor. Bu nedenle 
nüanse edilmeye ihtiyacı var. Söz konusu olan kapita
list ekonominin “tipik”, “bildik” bir krizi değildir. Tür
kiye ikiyüz yılı aşkın bir zamandan beri dünya kapita
lizminin dinamik merkezlerine (sömürgeci-emperya-
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list) uyum sağlamaya çabalıyor. Her seferinde sömür
geciliğin ve sömürgeleşmenin ‘yeni’ bir biçimi söz ko'

kendi politika araçlarıyla ekonomiyi yönetmesi, eko
nomik politikalar uygulayabilmesinin koşulları orta-

nusu oluyor. Aslında bu süreç, dünyanın başka yerle
rinde olandan bazı farklı özellikler de taşıyordu. Türki
ye hiçbir zaman doğrudan sömürge olmadı. Osman-

dan kalkıyor. Emperyalist odakların istediği, onların 
çıkarını gerçekleştirecek yeni bir söylem (demokratik
leşme) ve kurumsal yeniden yapılanma söz konusudur.

lı’nın son döneminde son i 00-150 yıl yarı-sömürgeydı. 
Cumhuriyet döneminde yeni sömürge statüsü kazandı. 
Fakat, her iki dönemde de söz konusu olan, tam bir 
otokolonizasyondu (kendi kendini sömürgeleştirme). 
Dışardaki kapitalist gelişmenin her “yeni aşamasına” 
uyum sağlamak üzere yapılanlar (kavramlar, söylemler, 
kurum ve kurallar, vb.) sömürgeleşme dememek içindi, 
velhasıl onu ikame eden şeylerdi. Yenilikçilikten Der- 
viş’in “güçlü ekonomiye geçiş programına” kadar yapı
lan her düzenlemenin, uygulanan her politikanın, 
oluşturulan kurumların, hakim söylemin (retorik den
sin) ortak paydasında olan şey hep aynıydı.

Önce yenilikçilik dendi (nizam-ı cedit), onu asrileş
me izledi, sonra muasırlaşma retoriği gündeme geldi 
(Cumhuriyet döneminde 'çağdaşlaşma’), modernleşme, 
kalkınma, “istikar programı" (1980 sonrasında), "yapısal 
uyum”, şimdilerde "güçlü ekonomiye geçiş" safsatası. 
Bütün bunlar Batılılaşmanın veya aynı anlama gelmek 
üzere, sömürgeleşmenin başka kavram ve araçlarla sür- 
dürülmesiydi. Başka kavramlarla ifade etmek istersek 
bir ‘yenilgi tuzağıydı’ .

Velhasıl Türkiye bu yenilgi tuzağından hiç bir za
man kurtulamadı. Kapitalist dünya sistemi bütünlüğü 
içinde kaldığı sürece kurtulması da zaten mümkün de
ğildir.

Son dönemde peş peşe yaşanan krizler de kapitaliz
min dinamik merkezleri tarafından dayatılana uyum 
sağlama sancılarıdır. Dolayısıyla, kriz kavramıyla açık
lanabilir değildir. Bugünkü tablonun yakın geçmişinin 
başlangıcı da 1980, 24 Ocak Kararları-12 Eylül’le giri
len yeni yoldur ki, bu yeniden kompradorlaşmanın 
başlangıcıydı.

“Ulus-Devlet’’ Aşındı

Söz konusu olan tam bir yeniden kompradorlaşmadır. 
Bunu “ulus-devletin aşınması” olarak da tanımlayabilir
siniz. Ulus devletin aşınması demek, ulus-devlete ait 
ne varsa, bürokratik kurumlar, siyasi partiler, sendika
lar, ulus-devleti oluşturan tüm kurum, yapı, mekaniz
ma ve söylemin işlevsizleşmesidir. Bunun anlamı, artık 
Türiye’deki devletin eskiden olduğu kadar bile birşey- 
1er yapma yeteneğini kaybetmesidir. Artık belirleyici 
unsurlar veya odaklar dışardadır. Yapılan yasal değişik
likler, Meclis içtüzüğü ve anayasadaki değişiklik, vb. 
bu amaca hizmet etme amacı taşıyor. Artık devletin

Yapılmak istenen şudur: Artık devlet retorik plan- 
da bile toplumsal sorunlarla ilgilenmeyecektir. Sadece 
çok uluslu dev şirketlerin (yerli taşeronlarının, veya 
“yetkili satıcıları” densin) önünü açacak, sömürü ve 
yağmaya uygun bir kurumsal yapı ve işleyişe sahibola- 
caktır. Dolayısıyla, bundan sonra devlet söylem düze
yinde bile kimi temel toplumsal sorunlarla (işsizlik, aç
lık, eğitim, sağlık alt-yapısı ve koruması, sosyal güven
lik, vb.) ilgilenmeyecektir. Bu “ekonominin gereğine” 
aykırı olduğu, onunla çeliştiği için öyle olması isteni
yor. Bilim ve bilim adamları da bu amaçla devreye gi
riyor. Şimdilerde bilim denilen artık bilime bütünüyle 
yabancılaşmış, etik kaygıların uzağına savrulmuş, sade
ce kâr etmenin ve güç odaklarının hizmetindedir. Oy
sa, etik kaygılara yabancılaşmış bir bilim mümkün de
ğildir. Peki “ekonominin gereğinden” murad edilen 
nedir? Sermayenin sınırsız sömürü ve yağmasının 
hiçbir kısıtlamaya ve müdahaleye maruz kalmaması.

Elbette burada nüanse edilmesi gereken bir husus 
var: Türkiye’de olup bitenler bu ülkeye dışardan silah 
zoruyla dayatılmıyor. Etkin yerli unsurların çıkarıyla 
emperyalizmin (dışarının) çıkarı örtüştüğü için bu ye
niden kompradorlaşma proğramı yol alabiliyor. Bu et
kin unsurlar toplumun bilincini de manipüle edebil
dikleri için, bu "dar kesimin çıkan” sanki herkesin çıka
rı, ‘ulusal çılcar olarak’ sunulabiliyor.

“Yenilgi Tuzağı” ve “Uyum Süreci”

Öyleyse sorunu gerçek zeminine, asıl bulunması gere
ken yere çekerek tartışmak gerekir. Türkiye’nin bir 
türlü yakayı kurtaramadığı temel sorun olan “yenilgi tu
zağı” tartışılmadıkça, yapılacak her şey sadece balkon
daki seyirciyi oyalamaya hizmet edecektir.

Kapitalizm insana ve doğaya düşmandır. Burjuva 
uygarlığı öyle bir uygarlıktır ki, orada eşya, onu üreten 
insandan daha değerlidir. Eşyayı onu üreten insandan 
daha makbul sayan bir uygarlık ‘büyük insanlığa’ ne 
teklif edebilir? Her şey apaçık ortadayken böyle bir so
ruya ne hacet.

Öyleyse Türkiye, tarihinde hep “memur edildiği” 
yeni bir “uyum sürecine” sokulmuştur. Bu iç ve dış güç 
ve iktidar odaklarının çıkarını gerçekleştirme amacı 
taşıyan bir "uyumbndırma”dır. Bunun bu toplumun in
sanlarına açlık, işissizlik, yoksulluk, sefalet ve ahlaki
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çürüme dışında bir şey teklif etmesi mümkün değildir.
Toplumun en hayati sorunlarına retorik planda bi

le bu kadar yabancılaşmış bir rejimin, hiçbir asgari 
meşruluk temeli olması mümkün değildir. Kaostan 
başka birşey üretmeleri mümkün değildir. Kaos üreten 
bir rejim demek, her türlü hak ve özgürlük talebiyle or- 
taya çıkanların “teröristlikle” damgalanması demektir. 
Zaten dikkat edilirse komprador rejim kendini ancak 
‘terörle mücadele’ retoriğiyle (şimdilik) yeniden ürete
biliyor.

Türkiye’de her seferinde yeni bir cila ile sunulan 
‘batılılaşma- sömürgeleşme-kimlik erozyonuna uğrama-ya- 
bancılaşma’ olarak ifade edilebilecek padadigmanın dı
şına çıkılmadığı, asıl tartı
şılması gerekeni gerektiği 
gibi tartışma basireti orta
ya konmadığı sürece, ‘y^' 
nilgi tuzağından’ kurtul
mak mümkün değildir. Zi
ra, sömürgeci-emperyalist 
Batı’nın “yeryüzünün lanet
lilerine” sunduğu “modem- 
leşme-kalkınma”, şimdiler
de “küreselleşme, vb.” sömürü ve yağmanın önünü aç
maya yarayan bir tuzaktır.

Kapitalizmin mantığı geçerliyken; birincisi, kutup
laşma kaçınılmazdır. Daha çok zenginliğe daha da bü
yük yoksulluk eşlik etmek durumundadır. Zira, kapita
list sermaye birikimi hiyerarşi üretmeden mümkün de
ğildir. Birilerinin şımarık zenginliğine diğerlerinin aşı
rı yoksulluğu eşlik etmek durumundadır. Bu kalkınma
nın olanaksızlığı demektir.

İkincisi, Batı modelinin, üretim-tüketim-yaşam 
tarzının, “yeryüzünün lanetlileri” tarafından taklit 
edilmesi durumunda, bunu dünyanın ekolojik denge
lerini alt'üst etmeden gerçekleştirmek mümkün değil
dir. Eğer ortalama bir “Üçüncü Dünyalı” da ortalama 
bir Amerikalı veya İsviçreli kadar üretir-tüketir-tahrib 
eder-kirletirse dünyanın doğal ve enerji kaynaklarının 
ancak bir hafta (7 gün) yeteceği biliniyor. Onun için 
emperyalist odaklar, 1980 sonrasında Üçüncü Dün- 
ya’yı yeniden kompradorlaştırmak için harekete geçti
ler. Bu amaçla “Küresel Püskürtme Stratejisini” dayattı
lar. Türkiye’de son yirmi yılda olup bitenler doğrudan 
bu dayatmayla ilgilidir.

İdeolojik Yenilenmeye İhtiyaç Var

Bu tablo karşısında “yeni arayışlardan”, yeni partileş
melerden vb. şimdilerde çok söz ediliyor. Birileri ken
dilerine “yeni” diyor diye yeni olmaları gerekmiyor. Es

Belki bir minnet borcu olarak İbn-i 
Haldun’u, ümran’ı ve yaşamın anla
mı hakkında kafa yoran filozofları, ye
niden okuyarak yeni bir senteze varıp 
yeni bir başlangıç yapılabilir.

kiyi yeni bir ambalaj ve söylemle sunmakla eskiden ko
pulmuş olmaz. Şu anda Türkiye’nin temel sorunlarıyla 
ilgili bir çıkış yapma iddiasında olanların hiçbir şansı 
yoktur ve topluma inandırıcı bir şeyler sunmaları da 
mümkün değildir. Türkiye’nin içine sürüklendiği kav
şakta veya ‘dönemeçte’ artık paradigmayı değiştirmeye 
ihtiyacı var. İflası sürekli tekrarlanan paradigmanın dı
şına çıkmayı gerektiren bir durum söz konusu. Aksi 
halde “eskiyi” yeni bir retorikle sürdürmeye yeltenen
lerin hiçbir şansı yoktur. Türkiye’nin Avrupa-merkez- 
li yabancılaşmadan kurtulmaya ihtiyacı var. Yabancı
laşma demek “kendiniz olamamak” demetir. Öyleyse 
önce “kendimiz” olmalıyız. Önce Avrupa-merkezli sa-
____________________  yısız yabancılaşmalardan,

Batı hayranlığından kurtul
maya, velhasıl ideolojik bir 
yenilenmeye ihtiyaç var. 
Zira, Avrupa-merkezli ide
olojik yabancılaşma, bizi 
kendimize, toplumumuza, 
içinde yer aldığımız coğraf
yaya, velhasıl insanlığın te

mel sorunlarına yabancılaştırmış, ufkumuzu karartmış 
durumdadır.

Aksi halde “yenilgi tuzağından” kurtulmak müm
kün değildir. Yeni bir uygarlık, belki bir minnet borcu 
olarak İbn-i Haldun’u, Ümran’ı ve yaşamın anlamı 
hakkında kafa yoran filozofları, yeniden okuyarak yeni 
bir senteze varıp yeni bir başlangıç yapılabilir. Artık, 
insanlığın ve uygarlığın geleceği, burjuva uygarlığının 
vakitlice aşılmasına bağlı görünüyor.

Yeni bir şey yapmanın yolu paradigmayı değiştir
mekten geçiyor. Eğer, paradigmayı değiştirirseniz, önü
nüzde yeni ufukların açılması mümkündür.

NAZİF GÜRDOĞAN:
“Her Medeniyet Dışa Açılarak 

Kendi İçinden Yenilenir”

İstanbul’un Türkler’in yönetimine geçmesiyle, Os- 
manlılar Akdeniz ile Karadeniz’i ve Anadolu ile Bal- 
kanlar’ı birbirine bağlayarak, Avrupa’nın en büyük gü
cü haline geldiler. Araplar’ın Ispanya’dan, Türkler’in 
Balkanlar’dan ve Tatarlar’ın Kuzeyden Avrupa’ya yü
rüyüşleri Viyana’da buluşabilseydi, bugün Hristiyanlık 
varlığını Roma’da bile sürdüremezdi. Onyedinci yüzyı
lın sonunda Osmanlı Devleti dünyadaki gelişmelerin 
gerisinde kalınca, Müslümanların Avrupa’ya yürüyüş
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leri bütünüyle durdu. Aynı dönemde Avrupa ülkeleri 
Amerika’ya açılmada Osmanlılar’dan daha hızlı davra-

rının da Avrupa üretim standartlarına ulaşmasına yet
medi. Özellikle kamu kurum ve kuruluşları Avrupalı-

narak, Yeni Kıta’nın bütün zenginliklerini Avrupa’ya 
taşıdılar.

Avrupalılar Müslümanların Ispanya’daki zengin

1ar gibi tüketmesihî”ogrendi. AncalTister kamu, isterse 
özel olsun, hiçbir kurum ve kuruluş Avrupalılar gibi 
üretmesini öğrenemedi. Türkiye Avrupalıların ulaştığı

-kültür mirasına dayanarak, Aydmfenma dönemiyle ot'-------- üretim gücünün çok gefisinde kaldı. Çünkü insanların
ta çağın karanlığından sıyrılmayı da büyük ölçüde ba
şardılar. Haçlılık bilinciyle bir araya gelen AvrupalI
lar, yüzyıllarca süren savaşlar sonucunda Araplar’ı Af
rika’ya, Türkler’i Anadolu’ya ve Kuzey Müslümanlar’ı- 
n da Orta Asya’ya çekilmeye zorladılar. Müslümanla
rın dünyayı bir hilal gibi kuşatan genişlemesinin ardın
dan bir daralma süreci başladı.

Birinci Dünya Savaşı 
sonunda “Allah yoksa her- 
şey mübahtır” diyen Avru
pa ülkeleri karşısında, dün
yadaki gelişmelere ayak 
uyduramayan Osmanlı 
Devleti Avrupa’daki bütün 
haklarından vazgeçerek, 
bugünkü Türkiye’nin sınır
larına çekildi. Osmanlı
Devleti’nin mirası üzerine kurulan Türkiye Cumhuri
yeti, kurtuluşu İslam medeniyetinde değil de, Batı me
deniyetinde aradı. Türkiye Osmanlı Devleti’nin çöküş 
süreciyle başlayan medeniyet içi hesaplaşmayı, mede
niyetler arası hesaplaşmaya dönüştüremedi.

Türkiye karşısında güçsüz düştüğü Batı’yı Arnold 
Toynbee’nin “herodiyanizm” diye nitelendirdiği bir 
tavırla kayıtsız ve şartsız bir biçimde taklid ederek, Av
rupa ülkelerinin üretim gücüne ulaşacağını sandı. Söz- 
konusu taklit süreci içinde Osmanlı Devleti’nin eko
nomik, siyasal ve kültürel mirası bütünüyle reddedildi. 
Avrupalılara benzemek için, kıyafetten yazıya, hukuk
tan yönetime her alanda köklü değişiklikler yapıldı. 
“Tek parti” döneminde “yukarı”dan baskı ve şiddetle 
gelen devrimlerle bir yandan Anadolu insanının eko
nomik, sosyal ve kültürel yapısı altüst edilirken, diğer 
yandan da toplumun zihinsel ve fiziksel enerjisi bütü
nüyle dinamitlendi.

Yirmibirinci yüzyılın başında, geri dönülüp bakıldı
ğında, Türkiye’deki bütün siyasal ve kültürel kurumla- 
rın Kıta Avrupa’sından aktarıldığı görülür. Türk toplu- • 
mu dış görünüş bakımından Avrupalılara benzetildi: 
Türkiye’deki hayat tarzıyla Fransa’daki hayat tarzı ara
sında önemli bir fark kalmadı. Cumhuriyet yönetimi, 
Türkiye’deki kılık ve kıyafeti Avrupalılara benzetmek 
için bugün bile başta üniversiteler olmak üzere, bütün 
kamu kurum ve kuruluşlarında büyük mücadele veriyor.

Tüketim ve giyim standartlarının baskıyla Avrupa

Tüketim ve giyim standartlarının bas
kıyla Avrupa tüketim standartlarına 
ulaştırılması, üretim standartlarının 
da Avrupa üretim standartlarına ulaş
masına yetmedi.

başlarındaki fesi çıkarıp, yerine şapka giymeleriyle, 
çalışkanlıklarıyla birlikte verimlilikleri de artmadı.

Türkiye’nin kendi medeniyetini inkar ederek, Batı 
medeniyetine dört elle sarılması beklenilenin tam ter
si bir sonuç verdi. Politikadan ekonomiye, eğitimden 
sağlığa, her alanda büyük bir medeniyet krizi yaşanı
yor. Bugün Türkiye’yi iflas noktasına getiren ekono

mik krizin kaynağında ken
di olmayı bırakıp, başkası 
olmaya çalışmanın getirdiği 
kimlik bunalımı ve kültürel 
kirlenme var. Medeniyet 
krizi, kendi değerlerini in
kar ederek, başka bir değer 
sistemine bağlanmaya çalış- 

-------------------------------  manın kaçınılmaz bir sonu
cu oldu. Cumhuriyet döne

minde Türkiye İslam medeniyetinden koparılarak. Ba
tı medeniyetine geçmeye mecbur edildi. Medeniyet 
değişimi “aşağıdan” gelen bir tercihle değil, “yukarı
dan” gelen bir baskıyla gerçekleştirildi. Bu yüzden, 
Türk toplumunun iç ve dış dünyasında açtığı yara çok 
derin ve onulmaz oldu.

Medeniyet krizi Türk toplumunun ürün, hizmet ve 
bilgi üretim gücünü bütünüyle yok etti. Bunun sonucu 
Anadolu insanıyla, devlet, ordu, üniversite, adliye ve 
medya arasında bir değer ve dil farklılaşması oldu. 
Toplumun bilinci bulandı, gönlü karardı, aklı karıştı 
ve çalışma coşkusu yok oldu. Ekonomik, siyasal ve kül
türel alandaki krizler birbirini izledi. Artık hiçbir ka
mu kurum ve kuruluşunun gelirleri giderlerini karşıla
mıyor. Bütçe açıkları katlanarak artıyor. Vergi gelirle
ri, açıkları kapatmak için alınan borçların faizlerini bi
le karşılamaya yetmiyor.

Türkiye’de inananların ve inanmayanların çatış
masına dayanan medeniyet içi hesaplaşma henüz ta
mamlanmadı. Dayatmacı güçler, seküler değerlerin 
tutmadığını gördükçe, toplum üzerindeki baskılarını 
değişik biçimlerde artırarak devam ediyorlar. Oysa bir 
toplumun kendi değerlerini bırakıp başka değerlere sa
rılarak, üretkenliğiyle birlikte özgünlüğünü koruması 
mümkün değildir. Hiçbir şeyin taklidi aslının yerini 
tutmaz. Hiç kimse kendi olmayı bırakıp, başkası olma
ya çalışarak varlığını sürdüremez.

Türkiye medeniyetlerin savaştığı bir dünyada me-
tüketim standartlarına ulaştırılması, üretim standartla- deniyet içi hesaplaşmayı bırakarak, Türk toplumunu

Ümran-haziran^ 2001 65

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


dünyaya açmak için gerekli siyasi ve ekonomik düzen
lemeleri yapmak zorundadır. Artdc Huntington’un 
vurguladığı gibi, dünyada ülkeler değil, medeniyetler 
savaşıyor. Medeniyetler savaşında üstünlük kendi iç 
hesaplaşmasını başarıyla tamamlayan kültürlere geçe
cektir.

, Doksanlı yıllardaki gelişmelerle dünya büyük bir 
alışveriş merkezine dönüştü. Büyük çarşıda alınıp satı
lan ürün, hizmet ve bilgi üretmesini başaramayan me
deniyetler, değerleriyle birlikte dillerini de dünya pa
zarlarına taşıyamazlar. Medeniyetlerin temelleri dinle
rine dayanır. Her medeniyetin arkaplanında mutlaka 
bir din vardır. Dinsiz bir medeniyet köksüz, medeni
yetsiz bir din güçsüz olur.

Türkiye’de her alanda 
etkisini gösteren krizden 
kurtulmak için, devletle 
millet arasındaki dil, değer 
ve medeniyet farklılaşma
sının giderilmesi gerekir.
Devlet artık Batı medeni
yetinin misyonerliğini bı
rakıp, İslam medeniyetiyle arasına ördüğü duvarları 
yıkmalıdır.

Türkiye İslam medeniyetinin değerlerinden uzak
laşarak, Batı medeniyetiyle hesaplaşmaktan kurtula
maz. Tarihi, kültürü, sanatı, dili ve değerleriyle iç he
saplaşmasını tamamlayamayan ülkeler, krizlerden kur- 
t;ulamadıkları gibi, kendilerinde başka medeniyetlerle 
yarışacak güç ve enerjiyi bulamazlar.

ABDURRAHM AN D İLİP AK:
“Tarihin Akış Yönü Bizim Üzerimizden Geçiyor”

1. Ortada çok bilinmeyenli bir denklem var. “Türki
ye’nin elitleri” yok. Türkiye’yi ele geçirmek isteyen 
güçler var. Ve bunların referansları ise çok farklı. Te
mel yanlış, bir imparatorluk mirası üzerine yeni bir 
ulus devlet ve imparatorluğun geçmişini, dayandığı 
inanç sistemini ve ürettiği kimliği olumsuzlamaya da
yalı bir yapı oluşturma çabasından kaynaklanıyor. Üs
telik o imparatorluğun aydınları/elitleri de son dönem
lerinde tam bir inkar batağına saplandığı bir zamanda 
ortaya çıkan bu durum bu belirsizliği daha da derinleş
tirdi diye düşünüyorum.

Evet herkes birbirinin fikrini ve ya
şam alanını iptal ediyor ve başkaları
nın yokluğu ile temellendiriyor kendi 
varlığını. Bu bir intihar stratejisidir.

himizi, kimliğimizi kaybettik, derin bir boşluğa düştük 
ve intihar etmek için uygun bir hale geldik.”

Devlet eli ile toplumu dönüştürme çabaları, “Baba 
Devlet/Kerim Devlet/Kutsal Devlet” anlayışı bir de 
teb’a ve reaya kültürü ile buluşunca ortaya herşeyi ik
tidardan bekleyen bir halk ve iktidarı ele geçirenlerin 
kendilerine sadakat ve destek karşılığı vadettiği yeryü
zü cenneti bir türlü gerçek olmadı.

Yakın tarihimizde sol aydınlar kurtuluş için önce
likli ve asıl tehlikenin Amerikan emperyalizmi oldu
ğunu söylüyorlardı ve bunun için halkı savaşa çağırı
yorlardı. Milliyetçiler ve muhafazakarlar ise meydanla
ra asılan, Atatürk’ün “Türk aleminin en büyük düşma

nı komünistliktir ve her gö
rüldüğü yerde ezilmelidir” 
öz deyişi ile komünizme 
karşı savaşa çağrılıyordu. 
Durup dururken soğuk sa
vaşın gönüllü terminatörle- 
ri haline getirildi toplum.. 
Ülke ve halk kendini ko
münizm ve kapitalizm bela

sından kurtarmak isteyen savaşçıların tehdidi arasına 
sıkışmış buldu. Arkası arkasına gelen darbelerle, birile- 
ri toplumun farklı kesimlerinin kanları ve gözyaşları 
üzerinden kendilerine iktidar ve servet ürettiler. Bu 
ortamda kayıtdışı siyaset ve kayıtdışı iktisadi güçler 
oluştu.. Bunlar kendi medyasını ve burjuvasını oluş
turdular. Medya, Mafya, Sermaye, Siyaset ve Bürokra
si arasında karanlık bir ittifak kuruldu.. Yeni elitler 
bunlardı ve kendinden başka herkesten kuşku duyan 
bu kadro, yetkileri tümü ile elinde topladı ve siyasi ve 
iktisadi rantları kendi elinde toplayarak sun’i bir yapı 
oluşturdu.

Evet herkes birbirinin fikrini ve yaşam alanını ip
tal ediyor ve başkalarının yokluğu ile temellendiriyor 
kendi varlığını. Bu bir intihar stratejisidir. Farklılıklar 
içinde bir arada yaşamak ve sorunlara ortak çözümler 
aramak yakın geçmişte hiçbir zaman olmadı. Hatta bu 
gün de yok. Bugün meclisteki milletvekilleri, muhale
fetten gelen önerileri, sırf muhalefetten geldiği için, 
haklı gerekçelere dayansa da reddetmektedirler. Çün
kü bu siyasiler, kendilerini oraya getiren iradeye boyun 
eğmek durumundadırlar. Arka plandaki beş kişi ise de
rin pazarlıklarla işleri yürütmektedir. Ortada adeta bi
yonik robotlardan oluşan ruhsuz bir yapı vardır.

Korku ve Kuşku Toplumu

İntihar Stratejisi

Massignon’un dediği gibi, “dinimizi, kültürümüzü, tari-
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2. Türkiye içeride gerçekten yürek ve beyin olarak par
çalanmış bir toplum. Ortak korkularımız ve ortak 
umutlarımız yok. Herşey korku ve kuşkuya dayalı. Çok
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TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR' / SORUŞTURMA

Önemli bir coğrafyada bulunuyoruz ve her yandan etki 
alıyoruz. Korkunç kışkırtmalar var. Güven ve işbirliği-

yönlendirmesi altında değil mi ve yargı da yürütmenin 
baskısı altında tutulmuyor mu?

nin yerini kuşku ve düşmanlıklar almış. Üstelik ahlaki 
bakımdan ciddi sorunlarımız var. Korkunç bir entelek- 
tüel gerilik var. Estetik kaygıları yokedilmiş bir top-

Bu konudaki şikayetler artık yüksek yargı ve politi- 
kacılar tarafından da gündeme getirilmeye ve tartışıl
maya başlandı.

kim. Bu süreci tersine çevirmek içiu devletin küçültül'— 
mesi, şeffaflaştırılması şart. Kutsal devlet anlayışının 
ve her şeyi devletten bekleyen anlayışın sonlandırıl- 
ması lazım. Parti liderlerini İlah ve Rab konumuna 
yükseltilen, lâ yüs’el hale getirilen, tek adam, kutsal, 
eleştirilemez bir varlık gibi görmekten de vazgeçmeli
yiz.

Kanun devleti değil hukuk devleti olmak zorunda
yız. Yargının devletle birey 
arasında adaleti sağlayıcı 
konumda olması gerek..

Siyasetin iktisadi rantın 
dağıtıldığı bir merkez ol
maktan çıkartılması şart. 
Bu da Kemalist modele da
yalı uygulamalardan vazge

çilmesi anlamına geliyor..
Bu modernleşme projesi iflas etti. Devletçi, milli

yetçi politikalar sona erdi artık.. Sınırların eridiği bir 
zamanda, malın, emeğin, paranın ve insanın serbest 
dolaşımı ve serbest rekabetine start verildiği bir za
manda ulus devlet anlayışı ile Global değişim projele
rine direnmek mümkün değildir.. Şimdi katılımcı, ço
ğulcu ve şeffaf bir yönetim anlayışı zamanı.

Baskı ve Tehditle Ehlİleştiriliyorıız

4. Ekonomik krizin arkasındaki asıl sebeb yolsuzluklar. 
Tabi bu da büyük ölçüde dışarıdan yönlendiriliyor.. 
Yoksa Türkiye’nin dış borcu kadar İsviçre bankalarına 
kaçırılan paramız var bizim.. Evet bu kriz ekonomiye 
ipotek koyma ve siyasi manüplasyonlar konusunda ba
zı çevrelere önemli fırsatlar sunmaktadır.

Bu durum Türk’ün ateşle imtihanıdır. Bu baskı ve 
çaresizlik altında empoze edilen programlara uymak ve 
gerekli reformları yapmak durumundayız. Bu sorunun 
çözümümün kilit sözcüğü ise para ve para da ABD nin 
elinde..

Bana kalırsa baskı ve tehdit altında ehlileştiriliyo
ruz. Belli standartlara indirgeniyoruz.

Ahlaki kriz artıyor. İntihar ve cinayetler artıyor. 
Tamam. Bu projenin bir maliyeti olacak ve projenin 
sahipleri açısından da bu fatura çok da önemli değil.. 
Batı için tehdit oluşturmayan bir dini anlayışın hayata 
geçirilmesi için belki de zaten bu süreçten geçmemiz 
ve sonra da bizi kurtaranlara karşı diyet ödememiz ge
rekiyordu. Görünen o ki, istediğimiz herşeye Demok

edd-h. Üretim, emeğin kalitesi ve verimliliği yok 
miş.. Üniversiteler bilim üretmiyor. Din, dini kurum
lar, dindar insanlar adeta bir tehdit gibi algılanıyor.. 
Fikir suç, kitap suç aleti, sivil toplum örgütleri potan
siyel suç merkezi. Tam bir cinnet hali yaşıyoruz.

Düşünebiliyor musunuz dünyanın en zengin coğ
rafyasında oturuyoruz, dünyanın en çok vergi alınan 
ülkesinde toplam vergi gelirimiz, borcumuzun faizine
yetmiyor.. İnkar, düşman- _____________________
İlk ve belirsizlikler üzerine 
kurulu bir düzen. Sanırım, 
asıl sorun toplumun farklı 
kesimlerinin inancından, 
tarihinden ve kültüründen 
kopartılmış olmasından 
kaynaklanıyor. Ahlaki
duygular zaafa uğratılmış. Eğitim iflas etmiş.. Korkunç 
bir kimliksizlik var. En üst kimlik futbol takımı taraf
tarı olmak.. Gençlerin %80 i fırsat bulsa başka ülkeye 
gidecek. Türkiye kaçamayanların ülkesi haline getiril
miş. Korkunç bir terör ve baskı havası var. Sadece 
PKK ya da terör örgütleri değil, Devletin zan altında 
kaldığı faili meçhul cinayetler ve işkence olayları. Fiş
lemeler.. Bütün dengeler altüst edildi. Geleneksel yapı 
çökertilirken yerine bir şey konulamadı. Düşmanlık ve 
kışkırtmalar üzerine kurulu bir düzen meydana getiril
di. Türk-Kürt, ilerici-gerici, sağcı-solcu, alevi-sünni...

Kaosun Asıl Sebebi İnkar

Bu anafordan çıkış için yeni bir ütopya. Unutmamak 
gerekir ki, hayal gerçeğin anasıdır. Ortak umutlar ve 
ortak korkular. Önce insan hakları, hukuk devleti, 
mal, can, namus, akıl ve inanç emniyetinin korunma
sı gerek.. Bunu sadece devlet eliyle değil toplumun 
kendi adına başarması lazım. Yeni özgürlükçü, adaleti 
sağlayan, hukukun üstünlüğü temelinde bir devlet mo
delini ve anayasayı hayata geçirmemiz gerekiyor. Üre
timi ve verimliliği artırmamız şart. Herkesi kucaklayan 
bir siyasi anlayışa ihtiyacımız var.

Modernleşme Projesi İflas Etti

3. Aslında bunlar şeklen vardı. Derin devlet olgusu bü
tün bu kurumlann içini boşaltmıştı.. Şimdi bu gerçek 
dışa vurdu. Parlamento beş parti liderinin tayin ettiği 
kişilerden oluşmuyor mu? İktidar da yine aynı kişilerin

Parti liderlerini İlah ve Rab konumu
na yükseltilen, lâ yüs’el hale getirilen, 
tek adam, kutsal, eleştirilemez bir var- 
ilk gibi görmekten de vazgeçmeliyiz.
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rasi adına sahip olacağız. Bu da bizi batıya ve demok
rasiye medyunu şükran hale getirecek ve sonuçta ehli
leştirileceğiz.

Buna karşı koymak için dine yönelmek ve sosyal 
dayanışmayı artırmak zorundayız. Bu konuda da vakıf
larımıza ve demeklerimize büyük görevler düşüyor. Bu 
politik olmaktan önce insani bir projesidir. İslam ina
nışı insanı zor zamanlara hazırlar. Tevekkül ve sabır 
önemli bir sığınaktır. Kadere iman bir koruma alanı 
oluşturur. Aynı zamanda İslamiyet teslimiyeti, umut
suzluğu, meskeneti reddeder. Onun için bu gün her za
mankinden daha fazla cihad şuuruna sahip olmamız ge
rekmektedir. Bu süreç Islam’a-imana dönüşü hızlandı
rabilir ve zaten bu yönde de gelişmeler görülmektedir.

Siyaset, Derviş ve Erdoğan

5. Hayır.. Siyasi bir arayış yok. Bir kurtarıcı beklentisi 
var.. Kuşkusuz bir siyasi lider olacak, ama bir kadro ve 
bir projeye de ihtiyaç var.. Bu yok.

Derviş merkez sol, Erdoğan merkez sağın yeni lide
ri olmaya aday gözüküyor. Ancak “esas oğlan" konusu 
henüz çözülmüş değil. Daha doğrusu bu konuda AB ile 
ABD arasında bir görüş birliği de sağlanmış değil. Tür
kiye ise kendi dinamikleri ile bir alternatif üretemedi 
bu konuda. Onun için de dışarıdan ithal politikacıla
rın devreye sokulmasına gerek duyuldu. Bu konuda 
tam anlamı ile bir “kahtı rical/adam yokluğu” yaşanı
yor.. İşin içinde bir de ABD’nin eski derin müttefikle
ri ve İsrail olunca üzerinde uzlaşılacak adamı bulmak 
elbette çok kolay olmayacaktı..

ABD daha önce sadece stratejik ve askeri konulara 
öncelik verir, ekonomik ve siyasi konularda Türkiye’
yi AB’ye emanet ederken şimdi iktisadi ve siyasi konu
lara da doğrudan el koyma gereği duymuştur..

Tekrar belirtmek gerekirse yeni siyaset, kronolojik 
olarak inanç ve ifade hürriyetinden başlayarak, top
lumla ve bilim adamları ile birlikte radikal ölçeklerde 
devletin yeniden tanımlanmasından işe başlaması ge
rekecektir.. Vereceği kararlarda kendi toplumunun 
inanç, tarih, kültür ve kimliğini referans alan, yüzünü 
geleceğe dönen bir siyaset anlayışına ihtiyacımız var..

Denetlenebilen ve yönetilebilen, “kökü mazide 
olan bir ati”, geçmişin tecrübesi ve bilgi birikimi, gele
ceğin umudu ile bu günümüzü yeniden varetmemiz ge
rekiyor.. Geçmişle övünmeden ve dövünmeden, düne 
dair kavgalara takılıp kalmadan, herkese güven vere
rek. Bir şekilde dışarıya kaçmış paramızı geri getirerek, 
madenlerimizi ve tüm imkanlarımızı seferber ederek, 
vergi oranlarını aşağı çekip, yatırımcılara devletin 
elindeki bazı imkanları kullandırarak bu badireyi aşa
biliriz diye düşünüyorum.

Toplumun Gözüne Takılan At Gözlüğü; Medya

6. Medya, mafya, sermaye, siyaset ve bürokrasi arasın
da karanlık bir işbirliği var. Bunun kırılması aslında 
çok zor değil. Kendi aralarında hiyerarşik bir yapı oluş
turuyor. Bu lanetli zinciri herhangi bir halkasından 
kopartırsanız yapı çöker.. Çoklu görüntülerine rağmen 
aslında bu tek bir yapıdır. Bir politikacının ne kadar 
politikacı, ne kadar işadamı ya da mafya olup olmadı
ğını kestirmek zor olabilmektedir. Falan bürokrat ya da 
gazeteci de bu yapıda görevini yapan basit bir memur
dur sadece. Biyonik bir robottan farksızdır. Katı bir hi
yerarşi yanında, ciddi bir tehdit ve baskı sözkonusu- 
dur..

Bu yapıdaki bireyler tek tek ele aldığınızda çok ma
sum, sıradan bir rolleri olduğunu düşünebilirsiniz. 
Ama zincir/network oluştuğunda dehşet tablosu ortaya 
çıkmaktadır..

İşin iki temel ayağı, para ve iktidardır. Zaten bu 
ikisi birbirini doğurmaktadır.. Birini yakaladığınızda 
ötekisi de görünecektir.. Tabi bunların uluslar arası bir 
desteği de vardır ve bu dünyada herşey tehdit ve şan
taja dayanmaktadır.. Bana kalırsa bu sistem ciddi bir 
şekilde yara almıştır. 28 Şubatın güçlü isimlerinin da
nışmanlık yaptığı bir takım ünlü işadamlarının bugün 
içeride olması, sistemin gerçekte ne kadar kırılgan ol
duğunu gösteren bir durumdur ve yine bunların med
yadaki uzantıları da ortaya çıkmıştır.

7. Medya öteden beri bu şekilde varoldu. Mustafa 
Kemal Paşa, Kurtuluş Savaşını örgütlerken ilk önce 
Anadolu Ajansı’nı kurdu ve hareketin mihveri haline 
geldi. Medya her zaman rejimin emrinde bir truva atı 
gibi kullanıldı. Gerektiğinde halkı kışkırtmak, ya da 
dikkatleri başka yönlere çekmek, bir takım kişileri he
def haline getirmek ya da kahraman ilan etmek için 
kullanıldı..

Bir başka anlatımla, adeta toplumun gözüne takı
lan bir at gözlüğü gibi kullanıldı.. Değiş im/modernleş
me projesinin en büyük misyonerliğini yapanlar med
ya aktörleri idi.. Medya, mafya, sermaye, siyaset ve bü
rokrasi yapısı içinde medya bir bakıma bu ihanet şebe
kesinin yüzü halka dönük beyaz masası, ya da halkla 
ilişkiler masası gibi çalıştı.. Halkın taleplerini merkeze 
iletmek yerine hep tek yanlı çalıştı ve halka sun’i gün
demler empoze etti. Hatta halkın içindeki belli grubla- 
rı toplumun öteki kesimlerine karşı hedef haline getir
di ve kışkırttı. Medya tetikçiliği denilen durum ortaya 
çıktı.

Bu anlamda etrafı konkav ve konveks aynalarla do
natılmış bir sirk çadırını hatırlatıyor. Bu aydalarda cü
celer uzun boylu, uzun boylular cüce, daha doğrusu ha
inler kahraman, kahramanlar hain gibi gösteriliyor..
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Medyanın kesinlikle basın özgürlüğü yanında istis- 
martnı önleyici tedbirlerin alınması ve medyada herşe-

TTJRKİYE NEREYE GİDİYOR' / SORUŞTURMA

yin şeffaf olmasına özen gösterilmesi, yerel medyanın 
ve alternatif medyanın yaşama ortamlarının destek' 
lenmesi gerekmektedir.

RECEP YAZICIOGLU;
“Dibe Vuruşu SİL BAŞTAN Dirilişe 

Döndürebiliriz”

“Biyonik Robot”lar ve 
“Sistematik Geri Zekalı”lar

8. Eğitim büyük ölçüde sivil kurumlara devredilmeli. 
Özgür bir öğretim anlayışına ihtiyacımız var. Bunun 
altyapısı, insan kaynaklarına sahibiz. Zaten devletin 
eğitim açığını, özel kurslarla karşılamaya çalışıyoruz. 
Bu durumda özel kurslar da özel okul statüsüne döne- 
rek yaygın ve kaliteli bir öğrenim sistemi kurulabilir.. 
Devletin bu konuda engelleyici değil, denetleyici ve 
özendirici olması gerek. Spor kulüpler, spor okulları, 
akademileri, hastahaneleri kursunlar, illüzyon ve gös
teri sanatları meslek okulları kurulsun. Diplomalı pal
yaçolarımız, komedyenlerimiz yetişsin. Bilim adamla
rımız olsun. Her alanda yetişmiş insana sahip olalım.

Bırakalım alternatif öğrenim kurumlan oluşsun. 
Özgür bireyler yetiştirelim, kendisi ve toplumla barı
şık. Özgüveni olan.. Bugünkü sistem “biyonik robot” 
ve “sistematik geri zekalılar” üretmekten başka bir işe 
yaramıyor..

Tabi önce fikri ve kitabı suç sayan ilkel anlayıştan 
kurtulmamız gerek.

Irmak Kendi Yatağmı Arıyor

9. Evet. Ama etkin gerçek bu değil elbette. İç ve dış 
farketmiyor. Hem devleti ve devletin içindeki unsurla
rı, hem medyayı, hem sermayeyi, hem de halkın için
deki farklı grubları kullandılar. Evet. Bu uluslar arası 
bir plan çerçevesinde gerçekleştirildi.

Karanlık denen şey aydınlığın yokluğudur. Karşı- 
mızdakilerin gücü kadar bizim ihmallerimizin de bu so
nuçta belirleyici bir rolü olduğunu bilmemiz gerek..

Ekonomik, siyasi, kültürel anlamda ciddi bir istila 
hareketi ile karşı karşıya kaldığımız bir gerçek.. Yeni
den yapılanan dünyada, egemenler Türkiye’ye yeni bir 
rol vermek ve belli bir çerçevede işbirliği yapmak isti
yorlar. Bu kez baskı ile değil uzlaşma yolu ile bir statü 
belirlemek istiyorlar.. İşin kötü yanı bu pazarlık masa
sına oturacak bir aktör yok..

Bir kuşatma, çökertme ve karartma dönemi yaşadı
ğımız bir gerçek. Ama sanırım şimdi bundan sonra işi
miz daha kolay olacak.

Tarihin akış yönü bizim vadimizden geçiyor. Ve bir 
ırmak kendi yatağını arıyor.

1. Elitist yaklaşım, halka rağmen halk için, toplum 
mühendisliği kendi antitezini; dayatmacı anlayış da 
yabancılaşmayı getirdi. Devletçi, merkezci, batıcı dü
şünce toplumu içine kapanmaya itti.

Toplumsal uzlaşma ve hizmet örgütü olması gere
ken devlet, kendi doğrularını halka dayattı. Tınaz T i
tiz Batı’da ‘‘koşullanmama hakkı” diye temel haklardan 
sayılan bir kavramı Türkiye’ye taşıdı. Koşullanmamın 
zihinsel taciz olduğunu söyledi. Koşullanma yalnız 
devlet için değil, cemaatler dahil, benzer oluşumlar 
için de geçerlidir.

Halkın gücü, potansiyeli yok farz edildi. Kimliksiz, 
yılgın, bezgin, küskün, yorgun, kompleksli insanlar tü
redi.

Yaşam ve tüketim biçimini kopyalama, tarihin en
gin ve zengin derinliklerinden gelen toplumu taklitçi
lik ve komplekse soktu.

Resmi ideolojiye bürünen dayatmacı anlayış iç ve 
dış düşman söylemini, güven bunalımını getirdi. Top
lumsal barış yok oldu. Devletin milletle barıştırılması 
söylemi savaş varsayımına dayandı.

Yenilenme ve çağdaşlaşmanın biçimsel değişimden 
değil, bilgiden, teknikten ve bağlı olarak üretimden 
geçtiği anlaşılamadı. Türk modernleşmesi tarım sanayi 
boyutundan mahrum, tüketim modeli olarak algılandı. 
Islahat; ilmiye, seyfiye ve kalemiye’den öteye geçeme
di.

Özgür olmayan toplumlar üretici, icatçı olamaz; 
kendini yenileyemez ve aşamaz. Dogmatik kafalar ge
lişmeyi engeller. Orta çağdaki İslam medeniyeti özgür
lüğün eseridir. Aynı çağdaki Batı dünyasının vahşet 
tablosu dogmatizmin sonucudur. Yeni çağda işler tersi
ne döndü.

Türkiye toplumsal uzlaşma ile oluşturacağı özgür 
ortamda, kendi potansiyelini geliştirerek, sahip olduğu 
değerlerle Batı medeniyetine büyük katkılar sağlayabi
lir. Yeter ki devlet engelleyici olmaktan çıksın, yobaz
lığın her türünden kurtulalım.

2. Problem çözmek yerine bunu üreten, çatışmacı, 
güdümlü, otoriter, oligarşik eksenden kurtulmak için 
yeni bir toplumsal sözleşme ile devleti ideolojiden 
arındırarak teknik devlette buluşmak gerekir. Dinsiz, 
mezhepsiz, ideolojisiz hakem devlet.

Halkı her kademede sisteme ortak eden, yasama, 
yüıütme ve yargıyı birbirinden ayırarak bu kuvvetleri
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SORUŞTURMA / TÜRKİYE NEREYE GİDİYOR?

dengeleyecek bir anayasa.
Sorunları çözmek devletin görevidir şeklindeki te

kelci, ihaleci yaklaşım yerine, sorunları çözmek toplu' 
mun görevidir anlayışı.

Birey ve toplum objektif düşünememektedir, kendi 
kalıp ve zincirlerine esir olmuştur, kendi doğrularına 
tapmaktadır. “Bana Ne?” tavrı ile, depolitizasyon’a uy
gun yüksek sesle düşünmek yerine, söylenmeyi tercih 
etmektedir. Pasif kitleler yönetime ağırlığını koyama- 
maktadır. ‘Herkes kurallara uysun, ben de uyayım’, 
‘kimse çalmasın ben de çalmayayım’ hastalık haline 
gelmiştir.

Bu virüslerden birey ve 
toplumun kurtulması gere
kir. Bu nedenle halk eğiti
mine ihtiyaç vardır.

3. Yasama, yürütme ve 
yargı çatışmacı, merkezci, 
seçkinci, tepeden inmeci,
gelenekçi anlayıştan dolayı işlevini yitirmiştir. Fiilen 
kuvvetler birliğine dönüşmüştür. İtaat kültürü bu anla
yışın tarlasını oluşturur. Biat etmek, her alanda kolay
cı, beleşçi, miskin bir teslimiyet.

Mutlak doğrular şeklindeki eğitim ve yaşam biçimi 
şüpheyi, dolayısıyla sorgulamayı ortadan kaldırmıştır. 
Kendisini sorgulayamayan sadece sunulanla yetinen 
insanlar mevcut sisteme teslim olmuştur. Kişi ve olay
lardan kurtulup sistem ve fikir tartışmak gerekir.

Bunlar olmazsa sonuç mehdi, kurtarıcı ve ‘kurtar 
bizi baba’ anlayışıdır.

4. Ekonomik krizin sebebi salt parasal değildir. 
Topyekün bozuk düzenin eseridir. İdari, siyasi ve eko
nomik çöküş ve iflas. Teşhis böyle konmadığı için çö
züm de olmayacaktır. Bölük pörçük cımbızlama düzen
lemeler kurcalamaktan öteye geçmez; günü kurtarır, 
çöküşü erteler. Çözüm SİL BAŞTANDIR.

Osmanlı aynı nedenle ve aynı şekilde çöktü. Dış 
dayatmayla hazırlanan fermanlar sonuç vermedi. Ulus
tan bağımsız, dış dayatmayla hazırlanan, ulusal prog
ram OsmanlI’daki ilk iki fermandan niye farklı sonuç
lar getirsin?

Çoğulcu, katılımcı bir anlayışla hazırlanan 8 adet 5 
yıllık plan ve programı 40 yıldır uygulanamayan sistem 
toplumsal destek ve dinamikten mahrum kalmıştır.

Halen yaşadığımız tarihimizin en büyük bunalımı
nı tam anlamıyla algılarsak bu dibe vuruşu SİL BAŞ- 
TAN ’la dirilişe dönüştürebiliriz.

5. Maalesef yeni oluşumlar mehdi, baba, kurtarıcı 
anlayışı ile ortaya çıkıyor. Program, proje, kadro anla
yışı halen yok. Kişilere endeksli arayışlar, bugüne ka

Halkın gücü, potansiyeli yok farz edil
di. Kimliksiz, yılgın, bezgin, küskün, 
yorgun, kompleksli insanlar türedi.

dar olduğu gibi hayal kırıklığı getirecektir. İyi niyet ye
terli değildir. Ülkemizde maalesef tek belirleyici san
dık değildir. Çatışmayla başlayacak oluşumlar baştan 
davayı kaybeder.

İdeolojiden arınmış teknik program ve proje ile ka
bul edilebilirlik yakalanabilir. Anayasa, idari yapılan
ma, seçim ve partiler yasası ve özgürlüklerle ilgili te
mel yasaları hazırlayıp bunları program halinde toplu
ma sunan bağlayıcı bir program aynı zamanda bir refe
randum olacaktır. Düzeni ya değiştirirsin, ya düzen se
ni değiştirir. Değiştirmek için önce değişmek gerekir.

6. Kayıt dışı ekonomi, kara para siyaset dahil her-
şeyi finanse ederek kontro
lüne alıyor. Prof. Osman 
Altuğ’a göre Liberalizm sa
dece “serbest bırak” değil
dir. “Kontrol et” ayağı unu
tulmuştur. Hâmiline olan 
ekonomi nâma yazılı hale 

getirilmezse kara para ve kayıt dışı ekonomi gücünü 
katlayarak devam eder.

7. Medya yukarıda söylenen merkezci, baskıcı, da
yatmacı, çarpık, güdümlü anlayışın en önemli aracı ol
muştur. Sermayeyle birleşen tekelci, seçkinci, şantajcı 
bu yapı kırılmadıkça işimiz çok zordur. Yeniden yapı
lanma projesinde birçok araç ve yöntem ile basın ba
ğımlılıktan kurtulabilir.

8. Tınaz Titiz eğitim sistemindeki 3 temel yanlışı 
vurguluyor:

Mutlak doğrular üzerine(Resmi İdeoloji dahil) bi
na edilen bu sistem şüpheyi yok etmektedir. Netice 
üretici, sorgulayıcı, icat yapamayan bireylerden ibaret 
bir toplum ortaya çıkmaktadır.

Tüm çocukları hırsız kabul eden gözetleyici bir im
tihan sistemi. Ezbere dayanan eğitim.

Milli eğitime ayrılan payda H 9 ülke arasında 105. 
sırada olmak.

9. Türkiye eğer batı tarafından kuşatıldı ve durdu
ruldu ise kaderci ve komplocu anlayışa teslim olduk 
demektir. Kabahat yalnız durduranda değil aynı za
manda durandadır. Dış dayatma ile 3 ıslahat fermanı 
hazırlayan ülkemiz, vesayetten kurtulup kendi ulusal 
programını hazırlayabilirdi. Hep dış ve iç kurtarıcı 
bekleyeceğine kendi gücünü harekete geçirebilirdi.

Kendini sorgulayan, kafasındaki saplantılardan 
kurtulan, düşünen ve düşündüğünü haykıran bir sivil 
toplum.

Ortak aklı yakalayan toplumsal dinamizm ve SİL 
BAŞTAN. ■
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ş e h i r l e r i n  r u h u

ŞEHİRLERİN HİKAYELERİ 
ŞEHİRLERİN ANLAMLARI

MOSHE BARASH 
Türkçesi: Suat Filmer

D
I. Kadim Şehirler

ini ve kozmik şehir sembolizminin kökeni, in
sanlık tarihinin ve kültürünün ilk evrelerine 
kadar gider. Büyük kadim kültürlerden hiçbiri

nin, şehirleri, sadece belli bir mekanda, belli bir formda 
gelişigüzel şekillerde kurulan yerleşim yerleri olarak an
lamadıkları ve hem şehirlerin yerlerini, hem de formla
rını örtük ya da açık şekillerde kozmosun (kainatın-SF) 
yapısını esas ve örnek alarak belirledikleri anlaşılıyor. 
Dini ve kozmik şehir sembolizminin en yaygın formu, 
şehirlerin, semavi ya da ilahi prototipleri olduğu; hatta 
cennetten ilhamla tasarlandığı inancıdır. Bu şehir sem
bolizminin daha az yaygın da olsa geçerli olduğu form 
ise, şehirlerin “yer altı dünyası” (underworld) ile bir iliş
kisi olduğuna inanılmasıdır. Her ne suretle olursa olsun 
her iki durumda da şehirlerin, dünyevi gerçekliğin öte
sinde daha uhrevi veya kozmik bir gerçekliğin yansıma
sı olarak algılandığı ve buna göre inşa edildiği ortaya çı
kıyor.

Şehirlerin kuruluşuna ilham kaynağı olan benzer fi
kirlere kadim Hint uygarlığında ve kültüründe de rast
lamak mümkündür. Kadim Hint başşehirlerinin mitsel 
hikâyelerdeki modeller örnek alınarak inşa edildiğine 
inanılır. Dahası burada model ile kopyası arasındaki 
ilişkinin kimi zaman ilave bir anlama sahip olduğu dü
şünülür: Örneğin altın çağda yaşadığına inanılan (za- 
manlarüstü kutsal-SF) Cihânşumül Hint Hükümdarı, 
semavi (kutsal-SF) başşehirde yaşar, “ülke”yi oradan 
idare ederdi. Bu yüzden dünyevi Hint hükümdarı, se
mavi şehir model alınarak inşa edilen ve altın çağı ye
niden dirilteceğine inanılan dünyevi başşehirde iskan 
eder, işlerini oradan yürütürdü.

Bir anlamda benzer fikirlerin kadim Yunan düşün
cesinde de geçerli olduğunu görüyoruz. Sözgelişi, Efla- 
tun’un “ideal şehir”inin, semavi bir prototipi vardı (Re
public / Cumhuriyet 592, cf. 500). Eflatun’un “Formlar”ı, 
gezegenler model alınarak geliştirilmemişti; ama dünya-

ötesi, mitsel bir bölgeye yerleştirilmişti; o yüzden Pla
ton, yer yer semavi bedenlere ve varlıklara gönderme
lerde bulunmuştur (örneğin Phaedrus metninde görül
düğü gibi).

Batı geleneğinde, semavi prototipe göre inşa edilen 
şehirler arasında en iyi bilinen örnek, Kudüs şehridir. 
Bazı kaynaklara göre Kudüs, daha insanlar tarafından 
inşa edilmeden önce Tanrı tarafından yaratılmış bir şe
hirdi. Suriyece’deki en eski metinlerden biri olan Apo
calypse o f Baruch II (4: 2-7) başlıklı kitapta, semavi / kut
sal Kudüs şehrinin bizzat Tanrı tarafından (“Tanrı’nın 
kendi elleriyle”) inşa edildiği ve Kudüs’ün, günah işle
meden (yasak meyveyi yemeden -SF) önce. Tanrı tara
fından Adem’e gösterildiği belirtilir. Kutsal Kudüs, İbra- 
nilerin (İsrail oğullarının -SF) peygamberlerine ve şair
lerine de ilham kaynağı olmuş bir şehirdir. (Isaiah: 60 ff; 
Tobit: 16 ff). Buna göre Ezekiel, Tanrı tarafından, Kudüs 
şehri gösterilmek üzere, yüksek bir dağa götürülmüştür 
(Ezekiel, 40: 2). Yine yukarıda zikredilen Suriyece met
ne göre (21: 2fif), yeni Kudüs, cennetten gönderilmiştir: 
“Yahya, müstakbel eşine deruni bir aşk besleyeli gelin 
gibi hazırlanan kutsal şehrin, yani yeni Kudüs’ün Tanrı 
tarafından Cennet’ten gönderildiğini gördü.”

Daha sonraki Musevi kaynaklarmda kutsal Kudüs 
şehri, yaratılışın başlangıç noktası olarak zikredilmiştir. 
Sözgelişi Yoma’ya göre “dünya, Siyon’dan, kutsal şehir
den, başlayarak yaratılmıştır”. Yine Adem de, Kudüs’te 
yaratılmış ve Kudüs’te gömülmüştür. Dahası, iyi bilinen 
Hıristiyan kaynaklarına göre, çarmıha gerilen İsa’nın 
kanı, Adem’e intikal edecek ve Adem’i (işlediği günah
tan kurtararak -SF) selamete erdirecektir.

Tüm bunların ötesinde, dini ve kozmik şehir sembo
lizminde şehrin kurulacağı yere de kozmik bir önem at- 
fedilmiştir. Sözgelişi Ortadoğu’da (kadim Mezopotamya 
/ Maveraünnehir kültürlerinde -SF) şehrin, cennet, 
dünya ve cehennemin buluşma noktası olduğuna ina
nılmaktaydı. Babil, Bab-ilani idi, yani “tanrıların kapı- 
sı”ydı. Zira, Tanrıların dünyaya Babil’den geçerek gel
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diklerine inanılıyordu. Ayrıca Babil, “Apsu’nun Kapısı” 
olarak da inşa edilmekteydi. Apsu, Yaratılış’tan önce 
yaşanan Kaos’un suları anlamına geliyordu.

Yine Romalıların dünyasında, şehrin bulunduğu ye
rin etrafına kazılan siper anlamına gelen mundus, “yer 
altındaki” (lower) dünya ile yer üstündeki dünyanın 
buluştuğu noktaya işaret ediyordu. Macrobius {Saturna
lia I, 16, 18), Varto’nun bu bağlamda şöyle dediğini zik- 
reder: “Mundus açıldığı vakit, sanki korku ve kasvet sa
çan cehennem tanrılarının kapıları açılmış kabul edilir
di”.

Şehrin kurulacağı yere önem atfetmenin bir diğer 
yaygın formu da, şehrin kurulacağı yerin dünyanın mer
kezini teşkil ettiğine inanmaktır. Bazı Hint şehirlerin
de, temel taşının, dünyayı ve hayatı koruyan yılanın ba
şının üstüne yerleştirildiği rivayet edilir. Başka bir de
yişle, böyle yapmakla, temel taşının, dünyanın merkezi
ne yerleştirildiğine inanılır. Babil’in şehir haritası, şeh
ri, etrafından bir nehir akan geniş ve büyük bir dairevi 
mekanın merkezi olarak gösterir; ki bu, Sümerlerin 
Cennet tasvirleriyle tıpatıp örtüşmektedir. Bu inanç, 
daha sonraki dönemlerde de aynen devam etmiştir. Bu 
nedenledir ki, haklı olarak, Mekke, Kudüs gibi şehirle
re yapılan kutsal hac ziyaretlerinin, dünyanın merkezi
ne yapılan haccı ima ettiği ifade edilmiştir (bakınız, 
Mircae El iade).

Arkeolojik bulgular sonrasında elde edilen bilgiler, 
kadim kültürlerin şehir yapılarının gerçekte bu kapsam
lı dini şehir sembolizminin her zaman aynen geçerli ol
madığını gösteriyor. Buna göre, şehir planlamacılığının 
bazı temel kavramlarının tarihi, M. O. Üçüncü binyıla 
kadar götürülüyor. Planlı şehrin ilk örneğini oluşturan 
-sağ açılardan kesişen uzun caddelerden oluşan- gridiron 
formuna, birazcık düzensiz bir formda da olsa, kadim 
Hindistan’da (M. O. 2500 civarında kurulan Mohenjo- 
Daro şehri örneğinde) rastlanmıştır. Bu ilk planlı şehir 
formu, muhtemelen, oryantasyon sorunundan, yani in
san yapımı yapılarla kutsal güçler arasında irtibat kurma 
kaygısından doğdu. Bu tür planlı şehir modeline Mezo
potamya da ve Mısır’da da rastlıyoruz. Örneğin Mısır 
Kralı Akhnaton başşehrini (M.Ö. 1370’li yıllar) inşa 
ederken bu şehir modelini örnek almıştı.

Kadim Yunan kültüründe, M.Ö. beşinci yüzyıla ka
dar şehir planlamacılığına ilişkin fikirlere rastlanmadı
ğını görüyoruz. Kadim Yunan şehrinin özgün çekirdeği
ni oluşturan akrapolis, dayanıklı bir sığınak yeri inşa et
me fikrinden yola çıkılarak geliştirilmiş ve genellikle 
düzensiz olarak ve dağınık hacimlerde inşa edilmesi su
retiyle oluşturulmuştur. Yunan mimari düşüncesi, bilim 
adamlarının çoğunun da ittifakla belirttikleri gibi, bir 
bütün olarak şehir değil, müstakil binalar üzerinde yo
ğunlaşmıştı. Yine aynı şekilde Yunan sanatçılar, figürle

ri çevreleyen mekandan ziyade bünyelerin hacmi ve ya
pılarıyla ilgilenmişlerdi.

Bir bütün olarak düzenli şehir planı anlayışı yönün
de atılan ilk kararlı adım, geleneksel olarak, “şehir plan
lamacılığının Homer’i” olarak yarı-efsanevi bir ün salan 
Milet’li Hippodamus’la (M.Ö. 470-430) irtibatlandırı- 
lır. Hippodamic sistemi olarak adlandırılan bu şehir plan
lamacılığı anlayışı, mekan tasnifine ve simetri arayışına 
özel bir vurgu yapar. Aristo, Hippodamic sistemi, plan(la- 
ma)sız arkaik inşa işlemi ile karşıtlaştırır. Başlangıçta bu 
sistem, dönemin matematiksel düşüncesinin ve belki de 
ayrıca bazı sembolik dini geleneklerin etkisinde kalmış 
olabilir. Bununla birlikte, bu sistemin nüfuzunda, sun
duğu ekonomik avantajların ve pratik hijyenik kaygıla
rın daha önemli bir rol oynadığı görülüyor. Antik Yu- 
nan’da, yeni yerleşim yerlerinin temeli ve planlaması 
için ritüel kuralların varolmadığı anlaşılıyor.

Öte yandan Romalılar, bir bütün olarak şehir soru
nuna daha ciddi ve derinlikli bir ilgi göstermişler ve şe
hir planlamacılığına önemli ve kalıcı katkılar yapmış
lardı. Romalıların şehirleri, cardo ve decumanus olarak 
adlandırılan iki eksenden ve dört kısımdan oluşan ve 
temelde gridiron modeline dayanan ccwtrumdan geliştiril
mişti. Roma şehirlerinde, iki eksenin kesiştiği noktaya 
bir meydan yerleştiriliyordu. Hem büyük binalar, hem 
de büyük meydan(lar), eksensel bir yerleşim dü- 
zen(eğ)ine sahipti. Genişleyen sınırlara kurulan mukem 
askeri yerleşim alanlarının plan(lamas)ında da Romalı
lar (spesifik olarak castra stativa olarak adlandırılan) ay
nı modeli veya sistemi izliyorlardı. Romalıların şehirle
rinin bir başka belirgin özelliği de, şehrin genel manza
radan uzak bir yere kurulmasıydı; ki bu. Antik Yunan’da 
şehirden manzaraya geçiş sürecinin tam tersi bir uygula
maydı.

Bu şehir modelinin kurulmasında işlevsellik kaygısı 
önemli rol oynamasına rağmen, bu şehir planı ve şehir
lerin belli bir temel üzerine inşa edilmesi anlayışı, sem
bolik öneminden hiçbir şey kaybetmemişti. M.S. ikinci 
yüzyılın başlarında yaşayan tarihçi Polybins ile coğraf
yacı Hyginus Gromaticus, castrum modeline dayalı ola
rak kurulan standart şehir planını tasvir ederler ama ay
nı zamanda şehirlerin temel “oryantasyon”larını ve ye
ni kurulan yerleşim yerlerinin ritüel yapılan mekanları
nı ayrıntılı olarak tartışırlar. Pliny, castrum modeline 
dayalı şehirlerin ölçümlerinin ve orantılarının, “kutsal 
rakamlar”a dayandığından sözeder; ancak bugüne dek 
yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular 
Pliny’nin görüşünü desteklemekten uzaktır.

Büyük şehir binaları, katı düzenlilik duygusu, şehrin 
geniş alanlara yayılarak inşa edilmesi ve en iyi örnekle
rini şehir meydanlarında gördüğümüz mekanın özenle 
şekillendirilmesi gibi Romalıların şehir planlamacılığı
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na yaptıkları temel katkılar, İmparatorluğun zayıflama- 
sıyla birlikte yavaş yavaş etkisini yitirmeye başlayacak-

esinle geliştirilen şehirlerde ortaçağlardan itibaren göz- 
lenmeye başlayan ilave ve değişiklikler, orijinal Roma

tır.

II. Ortaçağ’ın “Organik” Şehri

kent planı dikkate alınmaksızın gerçekleştirilmiştir. Bu 
nedenle ortaçağ şehri, “planlı kent” anlayışına karşı 
“doğal olarak büyüyen kent” anlayışının en mükemmel
örneklerinden biridir: Ortaçağ şehirlerinin dar ve sar- 
malvari dolambaçlı sokakları ve güzel, bir anda ortaya 
çıkıveren şaşırtıcı manzaraları, tıpkı romantik dönemin 
yazarlarının tasvirlerinde resmedilen ortaçağın “organik 
hayatı”nın ifadesi ve yansıması olarak değerlendirilebi- 
lir.

Ortaçağ şehrinin genel karakteristiği olan “organik 
olarak tekamül eden şehir” anlayışı, 13. yüzyıldan itiba- 
ren kurulmaya başlanan önceden tasarlanmış planlı ve 
düzenli özellikler gösteren (örneğin 1240 yılında Saint 
Louis tarafmdan kurulan Aigues-Mortes kenti ile İngil
tere Kralı I. Edward tarafından inşa edilen Montpazier 
gibi) “yeni kentler” tarafından radikal bir değişikliğe 
uğratılmamıştır. Bu “yeni kentler”, belli bir süre daha da 
olsa istisnai örnekler olarak kalmıştır.

Ortaçağ şehirlerinde fiilen gözlenen bu düzensiz şe
hir anlayışına rağmen ortaçağ sanatlarında göze çarpan 
sayısız “Kutsal Kudüs” ve diğer kutsal şehir tasvir ve 
temsillerinde zaman zaman karşımıza çıkan düzenli ve 
simetrik düzenleme anlayışı, aslında bize, güçlü bir 
“planlı” kent imgesi sunar. (Santa Maria Maggiore ve 
SS. Pudenziana’daki beşinci yüzyıla ait mozaiklerde de 
görüldüğü gibi) erken dönem Hıristiyan tasvir ve tem
sillerinde “Kutsal Kudüs”, basit dairevi bir halkadan 
ibaretken, (Santa Cecilia örneğinde gördüğümüz gibi) 
daha sonraki dönemlere ait tasvir ve temsillerde daha 
gelişkin, kimi zaman kuleleri, tepeleri ve sütunları olan 
bambaşka bir “Kutsal Kudüs” şehriyle karşılaşırız. Bu
nunla birlikte, bu tür mimari unsurların kullanılmasına 
rağmen, ortaçağın kutsal şehirlerinin genel tasarımı, 
son derece düzenli bir şehir tasarımıdır. Hatta kutsal de
ğil de “dünyevi” Kudüs tasvir ve temsillerinde (ki bun
lar, belgesel değil, daha çok semboliktir) ortaçağ sanat
çıları, açıkça, planlanmış, düzenli şehir formu anlayışı
nı öne çıkarma çabası içinde olmuşlardır.

Ortaçağ sanatındaki şehir ikonografisi, henüz yete
rince araştırılmamıştır ama spesifik olarak bu konuya 
ilişkin elimizde var olan kaynaklara bakıldığında, sanat
çının muhayyilesinde şehre karşı son derece “olumsuz” 
(hostile = düşmanca) bir tavır takınıldığını görürüz. 
Onbirinci ve onikinci yüzyıldan itibaren şehir, yalnızca 
sembolik olarak (surlar, kapılar ve kuleler gibi) mimari 
motiflerle resmedilmekle kalmamış; aynı zamanda kent 
hayatıyla ilişkilendirilen şeytansı, kötü figürler ve man
zaralardan oluşan seküler motiflerle de resmedilmeye 
başlanmıştır. Dünyevi, şehevi tutkuların, sapkın ve taş
kın eğlencelerin ve düşük davranışların mekanı olarak

Şehir kültürünün yok olmaya yüztuttuğu bir dönemde 
gelişen Ortaçağ’ın şehre yaklaşımı, karmaşık ve belirsiz
dir. Erken ortaçağ dönemindeki şehir anlayışının en be
lirgin ve tanımlayıcı özelliği, semavi ve dünyevi şehir 
nosyonları arasında bir irtibatın bulunmamasıdır. Muh
temelen bu tutumun en açık ifadesini. Saint Augusti- 
ne’in ünlü kitabı The City o f God (Tann’mn Şehri) baş
lıklı çalışmasında bulmak mümkündür. Bu çalışmadaki 
şehir tahayyülü veya tasavvuru, bir hayli metaforiktir; 
Tanrı’nın Şehri kavramı, maddi bir şehirden çok Hıristi
yan ümmetini çağrıştırır. Hatta Saint Augustine, bu şe
hir metaforunda, şehir plan(lamas)ına da, duvarlar, ka
pılar ve meydanlar gibi mimari kavramlara da, (bir hay
li sembolik öneme haiz oldukları için Roma ve Kudüs 
şehirleri hariç) gerçek şehirlere de hemen hemen hiç 
atıfta bulunmaz. Saint Augustine’e göre, “şehirler”in te
meli ahlâki değerler ve metafizik fikirlerdir: Örneğin, 
Dünyevi (terrestrial) şehir, “ben sevgisi”; semavi şehir 
ise “Tanrı sevgisi” temeli üzerine kurulur (XIV, 28; kar
şılaştırınız: XI, 1 ve X, 25). Her iki şehir de, yalnızca 
birbirleriyle ilişkisiz olmakla kalmaz; aynı zamanda ikisi 
arasında bir çelişki vardır.

Tıpkı Ortadoğu kültürlerinin düşünürleri gibi Au
gustine de, semavi ve dünyevi şehir idrakine sahipti. 
Ancak Ortadoğu’da, yeryüzündeki şehrin, cennetteki 
şehrin bir kopyesi olduğuna inanılırken, Augustine, bu 
iki şehrin birbirine büsbütün yabancı olduğunu düşü
nür. Hatta ahlâki açıdan bu iki şehir, birbirini karşılık
lı olarak dışlarlar: Buna göre, insan, ya birine ya da di
ğerine ait olabilir. Dünyevi şehre karşı takınılan bu düş
manca tavır (ki, bu tavır, ortaçağ düşüncesinde önemli 
bir rol oynayacaktır), halihazırda bu erken dönemde 
açıkça ortaya konmuştu.

Muhtemelen gerçek ortaçağ şehrinin gelişiminde ve 
ortaçağ sanatındçıki şehir ikonografisinde de yansıması
nı bulan bu tavır, kapsamlı bir tarihsel sürecin bir ifade
si olarak anlaşılabilir.

Ortaçağlar gibi sembolizmin herşeye nüfuz ettiği bir 
dönemde, gerçek şehirler sözkonusu olduğunda, şehir 
planı sembolizmi konusunda yeterince kafa yorulmamış 
olması önemli ve dikkat çekicidir. Bir bütün olarak şeh
rin organizasyonunun, ortaçağdaki şehir “mimar”ları ta
rafından anlaşılmadığı ve anlaşılmak gibi bir arzunun 
da gösterilmediği biliniyor. Bu tür bir ilginin olmaması, 
ortaçağ şehirlerinin o çok iyi bildiğimiz düzensiz şekille
rinin doğmasına yol açtı. Hatta Roma şehirlerinden
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resmedilen kent, görsel olarak hokkabazlarla, akrobat
larla, düşük kadınlarla (fahişelerle) ve Geç Orta Çağ
larda ise arkaplanda kumarbazların yer aldığı manzara
larla özdeşleştirilen bir yer olarak sunulmuştur. Ortaçağ 
sanatında kent, şeytani yaratıkların işgal ve iskan ettiği 
mekan şeklinde, resmedilmiştir. Kimi zaman bazı kutsal 
kitapların kenarlarında da görülen bu tür figür ve man
zaralar, yer yer kasaba sanatının spesifik gerçekçiliğini 
haber verir.

III. Rönesans’ta Kente İlişkin Düşünceler

Hem bir toplumsal gerçeklik, hem de mimari bir atmos
fer (environment) olarak kent, Rönesans düşüncesinde 
ve sanatında önemli bir yer işgal etmiştir. Bu, kısmen, 
Rönesans kültürünün kentlerde yeşermiş ve gelişmiş ol
masıyla ve büyük ölçüde de bütünüyle kentli bir feno
men olmasıyla açıklanabilir. (Hatta şimdilerde kır kö
kenli villa hayatına duyulan ilgi ve nostaljinin kendisi 
de kentli bir duyarlıktan başka bir şey değildir). Antik 
edebiyat kaynakları konusunda elde edilen bilgi ve biri
kim de kente duyulan ilginin yoğunlaşmasına katkıda 
bulunmuştur: Antik Yunan’daki polis (şehir devleti), bir 
araştırma ve taklit konusu haline gelmiştir. Ancak Rö
nesans dönemi yazarları sık sık polisle göndermelerde 
bulunmalarına rağmen, Antik Yunan’daki polis’in özel
liklerini, çoklukla kendi dönemlerindeki İtalyan şehir- 
devletlerine atfetmişlerdir. Sözgelişi, Leonardo Bruni, 
Laudat§o Florentiae urbis başlıklı metninde ve diğer yazı
larında Floransa kentini, çok iyi-planlanmış, harmonik, 
harikulade güzel, tahsis ve kosmos'a dayalı olarak idare 
edilen ideal bir adalet kenti modeli olarak tasvir eder.

Bruni, Floransa’yı, gerek kurumlar gerekse mimarisi açı
sından rasyonel ve işlevsel bir kent olarak tarif eder: 
“Floransa’da hiçbir şey karışık değildir; hiçbir şey güven 
ve huzuru bozucu değildir; hiçbir şey nedensiz (without 
reason=akıldışı) değildir; hiçbir şey, temelsiz, gelişigüzel 
değildir. Her şey yerli yerindedir; her şey sadece rasyo
nel değil, aynı zamanda güven ve huzur verici bir şekil
de tasarlanmıştır. Nasıl olması gerekiyorsa öyle. İşyerle
ri ayrıcalıklıdır; kentte alınan kararlar ayrıcalıklıdır; her 
açıdan asayiş berkemaldir.” Kentin mimari yapısı, sos
yal ve siyasi yapının rasyonalitesine uygundur. Kent, bir 
nehir boyunca boylu boyunca uzanır ve şehirciliğin ku
ralları, Floransa’nın mimarisinde aynen uygulanmıştır. 
Tıpkı polis’te olduğu gibi Floransa’nın merkezinde bir 
“Pazaryeri” (Palazzo dei Signori) ve bir “Tapınak” (me
sela Duomo) yer alır.

Daha ilk evrede, Rönesans şehircilik düşüncesinin 
şekillenmekte olan başlıca özelliği ile karşılaşırız: İdeal 
kent, en azından kısmen, reel kent’le özdeş olmalıdır. 
Tarihçiler, 15. yüzyılın, ütopyalar üretmek yerine, bun
ları gerçek şehirlerde icat etmeye çalıştığını, gerçek şe
hirleri, ütopik kentlerin erdemleriyle donatma çabası 
içinde olduğunu vurgulamışlardır. Venedik ve Floransa, 
antik Yunan ve Latin siyaset düşüncesinin somutlaşmış 
örnekleri olarak tasvir edilmiştir.

Kent planlamacılığında Rönesans ruhunun muhte
melen ilk ifade ve telaffuzuna, Leon Battista Alber- 
ti’nin 1450 ile 1472 yılları arasında yazılan ünlü De re 
aedifactotia başlıklı kitabında rastlanmıştır. Bu risalede, 
Alberti’nin “civic” (sivil) kaygıları, estetik ve ahlâki 
değerleri açıkça dile getirilmiştir. Alberti’nin modeli
nin yeniliği, bütün bir şehrin baştan sona inşasını içe
ren kapsamlı bir şema sunmuş olmasındadır. Her ne ka
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dar Alberti özel ve dini mimarinin sorunlarını dikkatle 
ve özenle tartışıyorsa da, onun planında, her ayrıntı, bir

İlklerini tasvir eder. Filarete, bu şehrin kuruluşu sırasın- 
da yaşanan şaşaayı anlatır; ki şehrin kuruluş zamanı, ast-

bütün olarak kentin tasarımına bağlantılandırılır. Al
berti, her ailenin kuleleri olan bir şato inşa etmesi ve 
böylelikle rekabet hariç komşularını hiçe sayması biçi-

rolojik bir gözleme göre belirlenmiştir. Tüm bu “ro- 
mantik” ayrıntıların arkasında, şehrin planını açımlar
ken en açık ifadesini bulan rasyonel bir ruh vardır.

minde yaşattan ortaçağdaki m liuai 1 aıılayl l̂ îddtLİe 
eleştirir (Vlll, 5).

Alberti, mimaride, rasyonel ve “işlevsel” unsurların 
özellikle altını çizer. Kentin kurulacağı alan’ın sağlık 
koşullarına, değişen mevsim şartlarına mutlaka elveriş
li olması, su şebekesinin kurulmasına uygun olması ve 
kentin saldırılara karşı kolaylıkla savunulmasına müsa
it olması gerekir. Emniyet, huzur ve sadelik, Alberti’nin 
kent planı anlayışının

Filarete'nın ideal kentinin, radyal sokak sisteminin 
uzandığı, merkezinde sekizgen yıldızla yuvarlak bir mey
danın yer aldığı bir kent planıdır. Filarete, her bakım
dan ateşli bir ortaçağ karşıtı mimardır. Başka bir deyiş
le Filarete, sadece “kendiliğinden büyüyen” şehircilik 
anlayışına şiddetle karşı olan biridir. Filarete, sözkonu- 
su risalesinde düzenliliğe ve büyük meydanların önemi
ne özellikle vurgu yapar. Ve Rönesans’ın vüle radieuse'ü

olarak nitelendirdiği ha
yali / ideal Sforzinda şeh
rinin “harikulade, enfes 
ve doğal düzenle kusursuz 
uyum içinde olan bir şe- 
hir”olduğuna inanır. Sfor
zinda, aynı zamanda, için- 
de yaşayan “cemaat”in 
ekonomik ve sosyal ihti

yaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Dahası, 
Sforzinda’nın şehir planı, “doğal düzenle kusursuz uyum 
içinde” olsa da, 15. yüzyıl Italyan şehir-devletlerinin si
yasi ve sosyal düzenini taşa dönüştürmüştür. Sforzin- 
da’nın merkezi binalarında kozmik ve dini sembolizm 
de ayrıca dikkat çeker. Şehirdeki katedralin kubbesi, 
“parlak güneşin altın rengi ışıklarla aydınlattığı”, me
lekler ve aziz figürleriyle donatılan kubbe mimarisinde 
Tanrı’nın mozaik temsili ile dekore edilmiştir. Devasa 
kubbenin yanıbaşında uzanan çakıl yolda, mevsim ve 
element sembolleriyle bezenmiş “arazi ve nehir” harita
sı vardır (IX. Kitap).

Burada esas itibariyle mühendislik sorunlarıyla ilgi
lenen Leonardo da Vinci’nin aldığı çeşitli notlarda, il
ginç bir ideal şehir modeli çizilmiştir: Buna göre, sağlık
lı bir şehir, deniz kenarına ya da nehir kıyısına inşa edil
miştir (böylelikle türlü atıkların ve çöp yığınlarının su 
yoluyla taşınması amaçlanmıştır) ve şehir, merdivenler
le birbirine bağlanan iki ayrı alana kurulmuştur. Yukarı 
şehirde “beyefendilerin” (soyluların-SF), aşağı şehirde 
ise fakirlerin İskan etmeleri tasarlanmıştır. Trafik ve 
tüm hizmetler, aşağı şehir bölgesine teksif edilmiştir. Bu 
şehrin tasarımında başvurulan estetik ilkelere, büyük 
ölçüde işlevsellik kaygısını öne alan ilkelerdir. Bu ilke
lere göre, şehrin güzelliği, işlevsel formundan ve mate
matiksel temellerinden gelir. Böylelikle, başvurulan 
belli bir orantı anlayışı, sokaklar boyunca sıralanan ev
lerin yüksekliklerini ve genişliklerini dikte etmeyi 
amaçlar. Öte yandan şehir, “her bakımdan, insan, öl
çü/t alınarak” inşa edilmelidir: Rönesans düşüncesinin

15. yüzyılın ideal şehri, artık bütünüyle 
dünya üzerinde kurulacak “dünyevi’’ bir 
şehirdir; “semavi” şehirle birleştirilmesi, 
bütünleştirilmesi artık sözkonusu değildir.

kurucu ilkeleridir. Ken
tin planı ayrıntılı olarak 
çıkarılmalı, ana cadde
ler, köprü ve kapılara 
rahat bir şekilde bağla- 
nabilmeli; sokaklar, ka
labalıklaşma sorunuyla
karşılaşılmayacak kadar geniş olmalı ama aşırı sıcak ala
cak kadar geniş olmamalıdır (IV, 5). Başat estetik ilke, 
simetri ilkesidir; sokağın iki tarafında sıra halinde uza
nan evlerin inşasında simetri ilkesi özellikle gözetilme- 
lidir (VIII, 6).

Alberti, bu tür bir kent planlamacılığı anlayışını bu 
denli ayrıntılı bir şekilde geliştiren ilk modern yazar ol
masına rağmen, benzer yaklaşımları, dönemin İtalyan 
mimarisind'  ̂ de görmek mümkündür. Örneğin, Vene
dik’teki Piazza ban Marco’da, standart tasarım, bir mey
dan etrafında tekrarlanmıştır. Yine benzer bir işlemle, 
Floransa’daki SS. Annunziata’nın önündeki meydanda 
da karşılaşılmaktadır. Aynı ruh. Pious Il’nin Pienza 
kenti için hazırladığı planlarda ve V. Nicholas’ın Ro- 
ma’daki Saint Peter ile Castel Sant’ Angelo’yu birbiri
ne yakınlaştırma fikri için de geçerlidir. (Bu son proje
ye Alberti de kişisel olarak katılmış, katkıda bulunmuş
tur).

Alberti’nin fikirlerine yakınlığıyla ve hatta ondan 
muhtemelen etkilendiği söylenebilecek olan mimarlar
dan biri Filarete’dir. Filarete, Trattoto di architettura baş
lıklı önemli metnini 1460-64 yılları arasında kaleme al
mıştır. Bilim adamlarının da dikkat çektikleri gibi, bir 
bakıma romantik bir formda yazılan bu metin, bundan 
birkaç yıl sonra yazılan Hypnerotomachia poUfili başlıklı 
çalışmasında da gözlenecek olan görüşlerinin temelini 
teşkil eder; bu iki metnin ortak yanı, yazarının roman
tik olarak adlandırılmasını mümkün kılacak benzerlik
ler içermesidir. Filarete’nin bu ilk risalesi, onun hayali 
olarak tahayyül ettiği Sforzinda şehrinin mimari özel-
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bu çok iyi bilinen kavramı, şehir planlamacılığı bağla
mında, halihazırda Filarete’nin risalesinde mevcuttur 
ve daha sonraları, Francesco di Giorgio tarafından ay
rıntılı olarak kullanılacak ve hayata geçirilecektir.

O halde özetle söylemek gerekirse, 15. yüzyılın dü
şüncesinde, ideal şehir, her şeyden önce, rasyonal bir 
yapıya sahiptir (ve hatta kadim modeller yakından in
celendiğinde zaman da, rasyonel unsurların vurgulandı
ğı görülecektir). İkinci olarak, Quatteronto model şehir 
düşüncesi, bazı kozmik semboller içerse de, “cemaat”te 
adaletin ve hikmetin (erdemin-SF) nasıl daha iyi haya
ta geçirilebileceği ve şehir mimarisinde bunun nasıl 
açık-seçik bir şekilde ifade edilebileceği gibi sivil haya
tın temel problemleriyle ilgilenir. Üçüncü olaraksa, 15. 
yüzyılın ideal şehri, artık bütünüyle dünya üzerinde ku
rulacak “dünyevi” bir şehirdir; “semavi” şehirle birleşti
rilmesi, bütünleştirilmesi artık sözkonusu değildir.

16. yüzyıla gelince, şehircilik düşüncesi büyük bir 
değişim ve dönüşüm geçirir: Şehir planlamacdığında 
başvurulan farklı sembolizm biçimlerine 15. yüzyılla 
karşılaştırıldığında daha fazla önem verilir ve ideal şehir 
ile gerçek şehir arasındaki bağlar artık daha bir kopma
ya yüztutmuştur. Bu süreç, Karşı-Reformasyon düşünce
sinin etkisi altında vuku bulmasına rağmen, tekrar orta
çağdaki tutumlara ya da modellere geri dönülmesi söz
konusu değildir. Artık belirgin bir şekilde humanistik 
semboller hakim olmaya başlar; şehir modelleri yer yer 
dönüşüme uğrar; böylelikle yeni bir anlam kazanır ve 
yepyeni (sadece “dünyevi”-SF) bir alanda hayata geçi
rilme kaygısı güdülür. Bu dönemde şehircilik düşüncesi
ne ve anlayışına yapılan en orijinal katkılara, ütopik şe
hir planlamacılığı düşüncesinde rastlanır. Ütopyalarda 
tasvir ve tahayyül edilen şehirler, gerçek şehirlerden ay
rılır; cennete yerleştirilmezler; uzak bölgelere yerleştiri
lirler. Bu ütopyalardaki şehir tasvirlerinin en belirgin 
özelliği bu coğrafi tecrit olmaya başlar. Şehrin sivil haya
ta ilişkin fonksiyonları, her ne kadar ayrıntılı olarak tas
vir de edilse, ütopik şehir anlayışmın genel tasarımı or

ta yere serilirken dikkat çekilen sembolik özelliklerden 
daha az önem arzeder. Mimari, genelde soyut bir düzen
liliğe sahiptir.

Ütopik şehircilik literatüründe ideal şehir’e yapılan 
göndermelerin azımsanamayacak kadar çok olmasına 
rağmen en ayrıntılı şehir planı tasvirine, 1602 yılında 
kaleme alınan ama ilk Latince versiyonu 1623 yılında 
yayımlanan Tommaso Campanella’nın Güneş Şehri baş
lıklı metinde rastlıyoruz. Campanella Napoli’deki Do
minik Manastırı’nda eğitim gören bir keşiş olmasına 
rağmen, Campanella’nın (uzak bir adaya yerleştirdiği) 
ütopik şehri, güneş dini ile idare edilen ve “semavi” 
(astral) bir tarikatın ayin yaptığı bir şehirdir. Campa
nella, bir bütün olarak şehri ve şehrin merkezi binasını, 
en kusursuz şehir planı formu olarak düşündüğü dairevi 
bir form olarak tasar(ım)lamıştır. Bu yüzden Güneş 
Şehri’nin genel yapısı, dairevidir: Evler, iç içe geçen da
ireler şeklinde düşünülmüş, merkezde yer alan dairenin 
tam ortasına bir tapınak yerleştirilmiştir. Campanella, 
tapınağın, “her tarafı açık ama yoğun ve enfes sütunlar
la desteklenen kusursuz dairevi bir yapı” olduğunu be
lirtir. “Tapınağın merkezinde veya ‘zirve’sinde yer alan 
olağanüstü güzellikteki kubbe... tam merkezinde yer 
alan bir sunakla gökyüzüne açılır... Sunağın üzerinde 
büyük olan semavi (celestial), küçük olanı dünyevi 
(terrestial) olan iki dünyadan başka bir şey yoktur.”

Kadim bir mükemmellik sembolü olan dairevi şehir 
formunun ütopik şehir planlamacılığında ilginç bir tari
hi vardır: Bu, hem ortak merkezli, hem de merkezden 
her bir tarafa doğru yayılan bir form şeklinde tezahür 
eden bir tarihtir. Rönesans ve barok dönemlerindeki ilk 
akla gelebilecek kaynağı, dini mimarideki merkezi 
plan(lama)dır.

Campanella’nın Güneş Şehri, “semavi” bir örgütlen
me biçimine sahip ansiklopedik bir şehir sistemidir. Şe
hirdeki tapınağın duvarlarında, gökyüzündeki tüm yıl
dızlar, aşağıdaki “şeyler’le  ilişkilendirilerek resmedil
miştir. Evlerin duvarları, matematiksel figür, hayvan ve

76 Ümran-haziran-2001

'S \<â.m e'%.

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


ŞEHİRLERİN HİKAYELERİ ŞEHİRLERİN ANLAMLARI / BARASH

fark lı m esleklerdeki 

insan tasvirleriyle do- 

natılm ıştır: Dış halka 

veya duvar, büyük 

d ev le t ad am ların ın , 

askerlerin, ahlâk on- 

derlerin in  ve din k u ' 

rucLilannın heykelle

riyle süslenm iştir.

Güneş Şehri, (Cam- 
panella’nın amacı 
doğrultusunda) bir 
“kitap” olarak anla- 
şılmıştır ve pedagojik
düşünce üzerinde büyük bir etki bırakmıştır. Comenti- 
us’us Orbis pictıts’u (küre resmi-SF) Campanella’nın 
Güneş Şehri modeli esas alınarak yapılmıştır.

Ütopik düşünce metinleri genelde ütopyanın yazıl
dığı toplumun bir eleştirisi, yazarın kendi içinde yaşadı
ğı çevre’de kötü olduğunu hatta hiç olmadığını hissetti
ği ve yazdığı ütopyada düzeltilmesini veya tamamlan
masını arzuladığı şeyleri dile getiren bir metin olarak yo
rumlanmaktadır. Aynı şeyler, ütopik şehir planlamacılı
ğı için de geçerli olarak kabul edilebilir. Rigid bir şekil
de planlanan ve mükemmel olarak nitelendirilebilecek 
şekilde düzenli olan ütopik şehir, yazarların içinde yaşa
dıkları “kendiliğinden, doğal olarak büyüyen” şehirlerin 
ve şehir anlayışının bir eleştirisidir. Ortaçağ şehirlerinin 
büyük çoğunluğunda görülen dar sokaklar ve gelişigüzel 
tasarımsal düzenlemeler, bu şehirlerin karşıtları ideal ve 
mükemmel olarak tasvir edilme ve tahayyül edilme yo
luna gidilerek eleştirilir. Bu anlamda, ütopik şehir plan
lamacılığı, planlı şehir anlayışı ile kendiliğinden büyü
yen, gelişen şehir anlayışı arasında gözlenen tartışma ta
rihinde bir başka sayfayı temsil ve teşkil eder.

Rasyonel ve kolaylıkla kavranabilir muhayyel şehir 
planı, aynı zamanda, yazarların, bir bütün olarak arzula
nan toplum yapısı konusundaki görüşleriyle de ilişki- 
lendirilir. Campanella örneğinde özellikle karşımıza çı
kan şehir planının, kendisinin tasavvur ettiği, mükem
mel olarak düzenlenen ve bütünüyle merkezileşmiş top
lum yapısının ifadesi olduğu anlaşılmaktadır. Böylelikle 
ütopik şehir planı, ütopik toplumun ayna imgesi olmak
tadır.

IV. Modem Kent Planlamacılığı

Modern dönemdeki hızlı toplumsal dönüşüm ve kent 
nüfusundaki süratli artış, şehrin sosyal ve ekonomik so
runlarının bilincine varılmasına imkan tanımıştır. Da
hası, şehre yerleşme konusundaki ahlâki tutum, bu sü
reçte ortaya çıkmıştır. Böylelikle şehir, kötülükleri ha
rekete geçirici bir gelecek ümidi ve sözü olarak eleştiril

İdeal Kent, Lucijan Laurana'nm yaptığı ileri sürülen resim (XV. yy-'m ikinci yansı

miştir. Bu düşünce ve tutumlar, gerçek şehir planlama
sında ifadesini bulmakta ve gerekirse değiştirilmektedir.

Aydınlanma; şehri, bir erdem yeri olarak kavramış
tı. Örneğin Voltaire, Londra’yı, kırsal kökenli toplum 
kesimlerinde sosyal özgürlüğü ve hareketliliği (mobi
lity) besleyip büyüten bir anne olarak zamanının tipik 
modern şehri olarak tanımlanmıştı. Ve hatta geleneksel 
olarak toprağa bağımlı olan aristokrasinin şehirlere yer
leşmeye ve o zamana kadar kaba, inceliksiz bir hayat 
sürdüren şehrin sakinlerine (seçkin bir -SF) kültür ar
mağan etmeye başladıklarına dikkat çekmişti. Ayrıca 
şehir hayatına yaklaşımı Voltaire’e göre daha kuşkucu 
olan Adam Smith, kır hayatına karşı kent hayatını sa
vunmuştu. Ancak Adam Smith, kent hayatının bazı 
ahlâki zaaflarını, özellikle de “gayrı tabiiliğini ve bağım
lı kılıcılığını” görmüştü. 19. yüzyıl İngiliz sosyal düşün
cesinin önemli bir kısmını karakterize eden kırsal haya
ta duyulan nostalji. Adam Smith tarafından zaten dile 
getirilmişti. Büyük şehirlerin olmadığı Almanya’da, ra
dikal hümanistler, kadim Yunan şehir-devletinin ko- 
müniteryen hayat idealini coşkuyla karşılamışlardı; ama 
öte yandan ortaçağ kenti, erken romantiklere kültür- 
kurucu bir “aracı” (agent) ve sadakat, onur ve sadelik 
gibi erdemlerin yatağı olarak görünüyordu. Erken dö
nem 19. yüzyılın Schiller, Fichte ve Hölderlin gibi Al
man düşünürleri, kadim Yunan şehir devleti ile ortaçağ 
şehrinin özelliklerini, ahlâklı bir toplum modeli olarak 
gördükleri burgher şehir imgesi’nde meczetmişlerdi.

Dönemin şehir planlamacılığında, her ne kadar 
kentler belli, genel bir plana göre kurulmamış ya da bü- 
yümemişse de, “planlı” kent idealinin açıkça hakim ol
duğu gözlenmektedir. Yeni doğmakta olan şehir planla
macılığı bilimi, sanayileşmiş ve mekanikleşmiş toplu
mun ihtiyaçlarını rasyonel bir şekilde karşılamaya zor
lanmıştı. Bu itki, kentin, bir bütün olarak bir “mimari” 
olarak algılanmasına yol açmıştı. Kentin mekansal tasa
rımı, organizasyonu, kentteki aktivite biçimleri ve dü
zeyleri kentin “inşa edilmesi”ni gerektirmişti.
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Modern dönemin ilk evresinde vizyoner mimar Cla
ude-Nicholas Ledoux (1736-1806), ayrmtılı şekilde 
“inşa edilecek” bir kent planı çizmişti. Kendi-kendine 
yeter, küçük iskan semtleri çizmesi istendiği bir zaman
da, 1773 ydmda başladığı bu projeyi, bütün bir hayatı 
boyunca sürdürdü ve sonuçta L ’Architecture consideree 
sous la rapport de l’art, des moeurs, et de la legislation 
(1804) başlıklı metnini kaleme aldı. Ledoux, bu metni 
beş ciltlik devasa bir kitap olarak yazmayı planlamıştı 
ama yalnızca bir cildini tamamlayabilmişti. Rousseau’ya 
duyduğu hayranlık ifadeleri ve ıslah edilmiş bir toplum
sal düzen umuduna ilişkin fikirlerle dolu olan bu kita
bında Ledoux, kendi ideal kentinin tasvir etmiş, plan
larını çizmiş ve metnini, geleneksel örüntülere özgün 
motifler ilave ederek süslemişti. Ledoux’un ideal kenti, 
yari'dairevi bir kent modeliydi: Merkezinde fabrika, ka
natlarında ise önemli binalar yer alıyordu. Ledoux’un 
ideal kenti, böylelikle, Ebenezer Howard’ın “bahçe şe
hir” modeli ile Le Corbuseir’nin cite radieuse’ünün (rad- 
yant kent’inin) öncüsü olmuştu: Ledoux’un şiirsel yete
nekleri, her ne kadar basit geometrik şekillerde plan
lanmışsa da, kişisel, öznel sembolizminin izlerini taşıyan 
özel binaların tasarımında özellikle kendisini göster
mekteydi.

Ledoux’un kalkış noktası, (tuz-üretimi için inşa edi
len Chaux tesislerinde gözlendiği gibi) kısmen modern 
bir kalkış noktasıydı ama onun önerdiği mimari çözüm, 
bizim, Ledoux’u ütopik kent planlamacılığı geleneğine 
yerleştirmemizi kolaylaştırmaktadır. Campanella ve di
ğer ötopya yazarları gibi Ledoux da, “planlı kent” ilkesi
ne özel bir önem vermiş ve tıpkı bu yazarlar gibi daire
vi kent modelini tercih etmişti.

İdeal şehir vizyonu, 19. yüzyılın sonlarına kadar ca
zibesini sürdürdü ama bu kez, ekonomik ve teknik (tek- 
nolojik-SF) şartlardan kaynaklanan sorunlar üzerinde 
daha bir dikkatle durulma zorunluluğu ortaya çıkmaya 
başladı. “İnşa edilen” şehir anlayışının neden olduğu 
spesifik problemlerden biri, uzunca bir süre ABD’ye 
yaptığı seyahatten yoğun olarak etkilenen Londralı mi
mar Ebenezer Howard (1850-1928) tarafından günde
me getirildi. Modern şehirlerin (özellikle de İngilte
re’deki kentlerin) sanayileşmenin yolaçtığı sorunların 
üstesinden gelebilmek için “bahçe şehir” kavramını ge
liştirdi. “Bahçe şehir” kavramına ilişkin başlıca fikirleri
ni ve projelerini Tomorrow: A Peaceful Path to Reform 
(Yann: Reform İçin Sükunetli Bir Yol) başlığıyla 1892 yı
lında yayımladı. Bu kitap. Garden Cities o f Tomorrow 
(Geleceğin Bahçe Şehirleri) başlığıyla 1902 yılında yeni
den yayımlandı.

Howard, imar ve iskan planları, yerleşim alanları 
önceden tüm ayrıntılarına kadar belirlenmiş, (yaklaşık 
35 bin nüfuslu) kendine-yeter bir şehir tasarlamıştı.

Howard’in “bahçe şehir” tasarımında, kentsel alanla ta
rımsal alan arasındaki orantının çok dengeli bir şekilde 
belirlenmesine özel bir önem verilmişti. Şehrin nüfu
sunda gözlenecek artışın getireceği yeni imar ve iskan 
problemleri, ilk tasarlanan kente dört milden daha ya
kın olmayacak “uydu kentler” (veya banliyöler-SF) ila
ve edilerek çözümlenecek ve böylelikle kentin (planlı 
ve kontrollü bir şekilde-SF) büyümesi ve genişlemesi 
sağlanmış olacaktı. “Bahçe şehir” planı, Ledoux’a ve 
Ledoux kanalıyla da ütopik kent tasarımı geleneğine 
çok şey borçludur. Howard’in tahayyül ettiği kent, da
irevi bir kentti; fabikalar ve evlerin, kent ve kır hayatı
nın avantajlarından aynı anda yararlanılmasını müm
kün kılacak şekilde açık arazilerin sırtlarına yerleştiril
mesi tasarlanmıştı. Howard, geliştirdiği bu kent tasarı
mı ile, fabrikalarını kırsal bölgelere kuran ve fabrikala
rın etrafında (“modern”-SF) köyler inşa eden bazı İngi
liz ve Amerikan sanayicilerine öncülük etmişti. Ho
ward’in “bahçe şehir” tasarımında özellikle dikkat çe
ken şey, onun, kentin, sakinlerine coşkulu ve keyifli bir 
hayat sürdürmelerini sağlama kaygısına özel bir önem 
atfetmesi ve bu konuda gerekli kuralların ve atılacak 
adımların altını özenle çizmesiydi. Böylelikle, büyük bir 
parkın yanıbaşına devasa camlardan yapılmış (anlamlı 
bir şekilde “Kristal Saray” olarak adlandırılan Lond
ra’daki Crystal Palace örneğinde olduğu gibi) insanların 
“karar vermelerini ve seçim yapmalarını kolaylaştıracak 
ve keyifli bir alış veriş yapmalarını sağlayacak” komp
leks bir şehir planı geliştirmişti. Howard’in bahçe şehir 
tasarımı, iskan alanlarının doğa ile iç içe olmasını ön
gören bir şehir planıydı; o yüzden, binaların yer aldığı 
iskan yerlerinin şehrin altıda birden fazlasına taşmama
sı gerektiği düşünülmüştü. Tüm bunlara rağmen, Ho
ward’in bahçe şehir’i, bulvarları, yerleşim alanları ay
rıntılı olarak belirlenmiş “inşa edilen” bir şehirdi. Öyle 
ki, doğa bile planlanmış, temelde bir eğlence ve hoşça 
vakit geçirilecek bir “alan” olarak kabul edilmişti. Bura
da, Howard’in, “İngiliz bahçecilik geleneği” ile kurduğu 
yakın ilişkiyi elbette ki söylemek bile gerekmiyor.

20. yüzyıldaki kent planlamacılığı, her ne kadar 
çoklukla kağıt üzerinde kalsa da, yine de şehircilik dü
şüncesinde yaşanan köklü değişimi açıkça ele veriyor. 
Çağdaş kent planlamacılığının problemlerinin çoğu, 
Tony Garnier’in, 1901-1904 yıllarında dizayn ettiği ilk 
sanayi kenti projesinde dile getirilmişti. Garnier, gerek 
projelerinde ve bilfiil yaptığı işlerde, gerekse Vne cite in- 
dustrielle (Bir Sanayi Kenti) başlığıyla 1917 yılında ya
yımladığı kitabında, bu sorunları ayrıntılı olarak günde
me getirmiş ve tartışmıştır. Hayat, iş, “boş zaman”, eği
tim ve trafik gibi kentin farklı fonksiyonlarını birbirin
den ayırarak ele alan Garnier, endüstri çağındaki insa
nın ihtiyaçlarını bütünüyle karşılayabilecek bir kent ta
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sarımı gerçekleştirme çabası içine girmiştir. Garnier, 
malzeme kullanımında ve müstakil binaların iç ve dış

ğı teorik gezintilerin en önemli yanı, geçmişteki, özel
likle de yakın geçmişteki kentleri eleştirel bir gözle sil-

yapısı konusunda (sade bir geometri anlayışını tercih 
eden) yaratıcı adımlar atmıştı. Aynı zamanda, bir bütün 
olarak kentin genel görünümünü planlarken de son de-

baştan yeniden okuması ve bu kapsamlı “okuma” süre- 
cinden sonra metropolisin spesifik sorunlarına ilişkin 
çözümler bulma kaygısı içinde olmasıdır. “Lokal renk-

trafiğini birbi- lefrece orijinal bir mimardı: Taşıt ve yaya tran  ̂
rinden özenle ayırıyor; birbirine kapalı olmayan ama 
kesintisiz yeşil alanlarla dekore edilen iskan bölgeleri 
tasarlıyor ve bugünkü çağdaş toplum ve kültür merkez' 
lerine öncülük eden kültür merkezleri planlıyordu.

Modem kentin problemlerini ve genel yapısını gö- 
zönünde bulundurarak önemli çalışmalar yapan bir di- 
ğer mimar ve kent planlamacısı da 1880 ile 1916 yılla- 
rı arasında yaşayan ve oldukça genç yaşta hayatını yiti
ren Antonio Sant Elia’ydı. Sant Elia, kendisini Futu- 
rist’lere (Gelecekçi’lere) yakın buluyordu. Kuzey Ame
rikan uygarlığının örneğin teknik gelişmede başvurulan 
romantik yanları ve endüstriyel metropolisin hızlı bir 
şekilde gelişmesi ve yaygınlaşması gibi bazı özellikleri 
Sant Elia’yı belirgin bir şekilde cezbetmişti. Dev projesi 
Citta Nouva (Yeni Kent) maketini, 1914 yılında düzen
lenen Milan’daki ünlü sergide sunmuştu. Serginin kato- 
loğuna yazdığı manifestoda, geçmişteki mimari anlayış
lara başkaldırılması gerektiğini vurgukıyordu: “Yeni 
Kent”, gelenek ve göreneklerin bağlarından kurtulan 
insanların zihniyetlerine cevap vermeliydi. Tasarımla
rında dillendirdiği başlıca tema, teknolojik ve sanayi
leşmiş toplumun bir sonucu olarak gelişen metropolis 
mimarisi tema’sıydı. Asansörleri binanın dış cephesin
de yer alan, çok katlı köprülerden ve kendisinin “gele
ceğin kentinin anıtları” olarak nitelediği hayali fabrika
lardan oluşan kuleli bina tasarımları çizen Sant Elia, bu 
modern formları semboller düzeyine çıkarmıştı.

Gamier ile Sant Elia, Le Corbusier’yi derinden etki
lemişti. Le Corbusier’nin şehircilik konusunda ortaya 
koyduğu çalışmalar, sayısız makale ve kitapla, çok sayı
da kent planlamacılığı projesinden oluşur. Le Corbusi
er, bu projelerden yalnızca küçük bir kısmını gerçekleş
tirebilmiştir; burada özellikle zikredilmesi gereken 
önemli projelerinden biri, 1952 yılında tamamladığı 
Marsaille Bloku’dur. Le Corbusier, çağdaş mimariyi 
Garnier ve Sant Elia’dan çok daha ilerilere ve ötelere 
götürmüştür. Garnier, sakinlerinin tümü sanayide çalı
şan 35 nüfuslu küçük kentler tasarlamıştı. Sant Elia’nın 
vizyonu ise çoklukla tasarım aşamasından öteye gide
memişti. Oysa Le Corbusier, üç milyon nüfuslu bir ken
tin ayrıntdı bir planını çıkarmıştı. Mimarlık kariyerinin 
ilk yıllarından itibaren, kendi deyişiyle “sürekli deği
şen” ve farklı işlevleri aynı anda yerine getirebilecek so- 
fistikasyona sahip olan metropolis’in sorunları üzerinde 
kafa yormaya başlamıştı.

Le Corbusier’nin şehircilik sorunları üzerinde yaptı-

in veya estecizmin etkilerine bağımlı kalmama mü- 
cadelesi veren Le Corbusier, modern kentin aksaklıkla
rını, özellikle de farklı fonksiyonları aynı anda yerine 
getiremeyen kentleri kıyasıya eleştirmiştir. Le Corbusi
er, ayrıca, kentlerin büyüklüklerini sınırlamayı öngören 
ütopik fikirlere karşı çıkmış ve kentsel cemaatlerin bir
birine karışması gerektiği görüşünü savunan Frank 
Lloyd Wright’in aksine kentin yatay olarak büyümesi 
fikrini reddetmişti.

Le Corbusier’nin şehircilik çalışmaları, hem rasyo
nalizmin, hem de felsefi insan tasavvurunun mührünü 
taşır. Onun rasyonalizmi, kentin farklı fonksiyonlarını 
analiz etmeye ve sonuçta her biri farklı fonksiyonlar 
üstlenen özel mekanlar veya alanlar geliştirmeye götür
müştür. Bu bağlamda, bir yandan trafik hatları arasında, 
öte yandan da yaşama ve çalışma bölgeleri arasında dü
zenli bir ilişki kurmak Le Corbusier için son derece 
önemli ve öncelikli (bir kalkış noktası-SF) olmuştur. 
Bu yaklaşımın sonucu, Le Corbusier’nin o ünlü 7 V sis
temi olarak adlandırdığı yol hiyerarşisinin geliştirilme
sidir: Uluslararası ve şehirler arası trafiği taşıyan arter’e 
tekabül eden 1 V ile başlayan ve çocuklara ve okullara 
ayrılan bölgedeki nefis arter sistemine tekabül eden 7 V 
ile sona eren bir yol haritası. Le Corbusier’nin şehirci
lik anlayışındaki analitik karakter, en küçük ayrıntılar
da bile ifadesini bulur: “Le Corbusier’nin mantıksal or
ganizasyon çabası öylesine dikkat çekicidir ki, Le Cor
busier, Cadirgarh’ın büyük bir alana kurulan başkenti
nin imar planını yaparken, her biri spesifik bir işlev gö
recek şekilde tasarlanan kentin bitki örtüsünü altı kate
goriye ayırmıştır” (F. Cohay, s. 16).

Le Corbusier, kentin fonksiyonlarına ilişkin olarak 
geliştirdiği analizini, kentin bizzat kendisi için inşa edil
diği, felsefi insan tasavvuru ile birleştirir. Le Corbusier, 
(milyonlarca insanın bir metropolis’te yaşaması, karma
şıklaşan trafik sorunu gibi) kent hayatının spesifik şart
larına vurgu yapmasına ve (“Kartezyen gökdelen”ler, 
trafik hatlarının bölgelere göre belirlenmesi gibi) spesi
fik olarak modern çözümler önermesine rağmen Le Cor
busier, humanistik geleneğin derin etkisi altında kal
mıştır. Ütopyacılarm (özellikle de Charles Fourier’nin) 
düşünceleri, Le Corbusier’nin özel önem atfettiği dü
şüncelerdir. Humanist ve ütopik şehircilik geleneğinin 
derin etkileri Le Corbusier’nin diline kadar yansımıştır; 
Örneğin, “radyant kent”, “mutluluk mimarisi” gibi kav
ramlar, hem yazılarında sık sık geçen, hem de mimari fi
kirlerine ve anlayışına nüfuz eden kavramlardır.
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BARASH / ŞEHİRLERİN HİKAYELERİ ŞEHİRLERİN ANLAMLARI

Le Corbusier, hem yaptığı müstakil binalarda, hem 
de kent planlamacıhğma ilişkin ortaya koyduğu çalış
malarda, “her şeyi insan ölçütüne göre” gerçekleştirme
ye çalışır. Müstakil binalarda, “modülör” ilkesini uyar
lamaya özen gösterir. Modülör kavramı, kendisinin icat 
ettiği bir kavramdır. Bu kavram, mimarlıkta kullanılan 
oran veya orantıları, insan bedenini esas alarak belirle
mek anlamına gelir. Bir bütün olarak kenti tasarlarken 
ise, kent planlamasının temel birimi olarak bir saatlik 
yürüyüş mesafesini esas alarak çalışır. Gerçekleştirdiği 
kent planlarında, kentin merkezine özellikle vurgu ya
par; Küçük ölçekli kentler, kent merkezi, (1945-46 yıl
larında tamamladığı St. Die örneğinde olduğu gibi) kül
türel sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği “cemaat mer- 
kezi”dir; büyük ölçekli kentlerde ise (1950 yılında inşa
sına başladığı Hindistan’ın Candigarh eyaletinin baş
kenti Punjab metropolisi örneğinde olduğu gibi) kent 
merkezi, anıtsal yapıların yoğunlaştığı capitoi’dür. Ulus
lararası Mimarlık Örgütü (CIAM), 1933 yılında 
(ABD’deki Anthens kentinde), Le Corbusier’in mima
ri anlayışını esas alarak imzalanan “Athens Şartı” ya
yınladı. “Athens Şartı”, modem kentlerin planlamacı
lık sorunlarına ilişkin temel konuları, somut verilerden 
ve ihtiyaçlardan yola çıkarak İskan, Eğlence, îş, Ulaşım 
ve Tarihi Binalar olmak üzere beş ana başlık altında 
özetledi.

Le Corbusier’nin çalışmaları, tıpkı önceki dönem
lerde olduğu gibi yirminci yüzyılda da kent planlamacı
lığının, yalnızca son derece kompleks bir iş olmadığını, 
aynı zamanda, felsefi fikirleri, geleneksel ve sembolik 
formları yeniden icat etmeyi ve uygulamayı temel alma
sı gereken zorlu bir iş olduğunu gözler önüne sermekte
dir. ■
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Kainatın Sınırlarında

KÂİNATIN KARŞISINDA
I yi ama aklımıza da ne oluyor? 

Gözlerimizin önünde bir bü
yük devrim oluşumunu ta-

HÂLÂ ÇOCUĞUZ
iTiamiama'kra ve bi7 ■anlamadan, 
kayıtsız kalarak hatta küçümseye- 
rek, onun geçip gitmesini seyret' 
mekteyiz. Nedir olan? Güneş sis- 
temimizin dışında başka gezegen
lerin varolduğu keşfedildi. Bunu iri 
harflerle yazıp, altını da çizmek mi 
gerek? Evet, zira galaksimiz içinde, 
buradan pek de uzakta olmayan bir 
mesafede, her biri bizim Jüpiter bü
yüklüğünde 50 gezegen bulunmuş
tur. Elimizde gelişmiş cihazlar ol
madığı için şimdilik tam seçemedi- 
ğimiz kendilerinden daha küçük 
gezegenlerle birlikte sıradan bir 
yıldızın etrafında sakince dönüp 
duruyorlar. Astronom Pierre Lena, 
son senelerde evrende yapılan ke
şiflerin, dünyaya bakış tarzımızı ve 
düşünme biçimimizi değiştirecek 
nitelikte olduğunu doğrulamakta
dır. Fethetmeye hazırlandığımız 
Mars ve yakında ayak basacağımız 
Satürn aylarından sonra, belki de 
hayat belirtilerinin bulunduğu 
uzak topraklara, yeni dünyalara 
doğru bir başka pencere açılmakta. 
2001 uykudan uyanmak ve gözleri
mizi yukarıya kaldırmak zamanı: 
uzay destanı gerçekten başlamıştır 
artık.

İşık Avcıları

İçine giremediği bilim dünyasının 
büyülediği, kendi kendisini yetiş
tirmiş bir babanın hatırası mı aca
ba? Yoksa, 7 yaşında iken heyecan
la soluk soluğa okuduğu 5 haftada 
balonla seyalıat adlı kitabın etkisi 
mi? Herhalde Pierre Lena’nın bir 
bilgi tutkunu olduğu aşikar. Işığın, 
özellikle de göklerden gelen ışığın 
cazibesi onu karşı konamaz bir şe
kilde hep çekmiştir. Pierre Lena 
çocukluğunu unutmamıştır. Bilim

PlERRE LENA 
Türkçesi: Kamil B. Çileçöp

Akademisi’ndeki arkadaşlarıyla 
birlikte, bilimi öğrencilere ve öğ
retmenlere sevdirmek ve onlarda, 
kendisine göre en kıymetli meleke 
olan “tecessüsü” (merakı) uyandır
mak ve geliştirmek için kolları sı
vamış durumdadır.

Teleskoplar, güneş sistemimizin 
ötelennde, kainatı karış karış tarar
ken, şaşırtıcı nesneler, garip ya da ta- 
nımlanamayan gök cisimleri ve hatta 
gerçek gezegenler keşfediliyor Galak
simizde. Bu apaçık bir devrim değil 
mi?

Evet, bu bir devrim! “Göklerde 
ve yerde felsefemizin tasavvur ede
meyeceğinden çok şey var Horas- 
yus” diye haykırıyordu Hamlet. Bi
limler tarihi şahit: Gerçek, muhay
yilemizden daha zengin. Elimizde
ki araçlar sayesinde otuz yıldan be
ri kainata bakan pencereyi ardına 
kadar açmış dummdayız. Eskiden 
gökyüzüne çatı katının küçücük 
penceresinden maviden kızıla ka
dar görünen kısıtlı ışıkla bakarken, 
bugün artık bütün tayfı, gamma 
ışınlarından radyo dalgalarına ka
dar her şeyi algılıyor, görünmeyeni 
görüyoruz. Üstelik, yeryüzü atmos
ferinin bozucu etkenlerinden uzak, 
yörüngelere yerleştirilmiş cihazlar
la, gözlemlerimizi uzaydan yapabi
liyor, keskinliğimizi önemli ölçüde 
artırıyoruz. Kısaca, nötrinos ve 
gravitasyonel dalgalar gibi ışığın 
dışındaki bilgi taşıyıcılarını yakalı
yor ve gök cisimlerini başka görün
tüler içinde elde edebiliyoruz... Bü
tün bunların sayesinde hiç öngö
rülmeyen şeyleri keşfediyoruz.

Şu meşhur gezegenleri, mesela.

Yine de son yılların en büyüleyici ke
şifleri bunlar.

Evet. Son beş sene içinde tam 
50 adet gezegen bulundu! Ve biz 
daha işin başındayız. Şimdilik en 
irilerini keşfediyoruz sadece Jüpiter 
ya da Satürn büyüklüğünde ve bize 
en yakın olanları, yani birkaç on 
ışık yılı uzaklıktakileri, diğer bir 
deyişle güneş sistemimizin banli
yösünde yer alanları. Işık, güneş
ten bize 8 dakikada ulaşır. Bu geze< 
genlerden gelebilmesi için birkaç 
on yıl boyunca yol kat etmesi gere
kir ki, bu da kainat ölçülerinde pek 
uzay sayılmaz. Fakat bizim bugün
kü imkanlarımız elvermediği için 
onları gerçek olarak görmemiz 
mümkün değil.

Nasıl Yapıyoruz O Zaman?

Bu gezegenleri dolaylı bir şekilde 
tespit ediyoruz. Yıldızlarının yay
dıkları ışığı analiz ediyoruz. Işınma 
tayfındaki ayrışma çizgilerinin pe- 

. riyodik olarak değiştiğini fark ettik 
ve bazen maviye bazen kırmızıya 
doğru kayarak yıldızın bazen bize 
yaklaştığını bazen de uzaklaştığını 
anladık. Bu hareket, ışık saçmayan 
bir cismin, bir gezegenin kendi et
rafında döndüğünün ispatıdır. 19. 
yüzyılda Le Verrier de Neptün’ü 
böyle dolaylı bir metodla keşfet
miştir. Geliştirilen bir sürü yeni 
araç-gereç yakında onları gerçek
ten görmemize ve resimlerimizi 
çekmemize imkan sağlayacaktır. 
Yalnız ki sorun bizi biraz düşündü
rüyor, o da gezegenlerin yıldızları
na bu kadar yakın olmaları. Sanki
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bizim sistemimiz içindeki Jüpi
ter’in Merkür yörüngesinde bulun
ması gibi birşey!

Ne Var Bunda?

Biz astronomlar için tuhaf bir olay 
bu. Bugünün geçerli modelleri, bi
ze, büyük gezegenlerin etrafuıda 
döndükleri yıldızuı en uzak nokta
sında, yani maddenin bulunmadığı 
yerde, oluştuklarmı söyler. Uranüs, 
Neptün, Jüpiter gibi dev gezegen
ler Güneşten, Venüs, Merkür ve 
Dünya gibi küçük gezegenlere 
oranla daha uzak mesafededirler. 
Yeni gezegenler neden bizim teori
lerimize uymuyorlar acaba? Olu
şumlarını tamamladıktan sonra 
sistemlerinin merkezine doğru mu 
göç ettiler? Bütün bunlar güneş sis
temimizin bugün kabul gören olu
şum senaryoları hakkında soru işa
retleri doğurmakta.

Bu gezegenlerin neye benzedikleri 
hakkında bir bilgimiz var mı?

Özellikle kendi yıldızı etrafın
daki dönüşünü 4 günde tamamla
yan bir tanesini inceledik. Yıldızın 
önünden her geçişinde bize gelen 
ışığı az da olsa azalıyordu. Basit he
sap yöntemleriyle bu gezegenin ça
pını ve kitlesini çıkardık. Buradan 
da yoğunluğunu hesapladık. So
nuç: Satürn gibi gaz halinde bir ge
zegen. Yakın bir gelecekte Fran
sa’nın geliştirdiği Corot adlı uydu, 
birçok yıldız üzer iride bu tür öl
çümleri yapmaya başlayacaktır.

Güzel ama biraz umut k ın a. 
Dünya gibi katı gezegenler yok mu?

Şüphesiz ki var. Lâkin bizim 
onları belirleyebilmemiz için o ka
dar küçük boyutlardalar ki... Corot 
uydusunun dünya büyüklüğünde 
onlarca gezegen bulacağına inanı
yoruz.

Onlarca dediniz değil mi? Hem  
de bizim güneş sistemimizin pek uza
ğında olmayan?

Evet. Niçin böyle bir beklenti

içindeyiz? Öncelikle çünkü kainat
taki yıldızların yarısı ikili ya da üç
lü sistemlerin birer parçası. Geze
genler toz pıhtılarından oluşmuş
tur ve bu pıtılaşma olurken tek bir 
tane oluşması çok nadirdir. Kaldı 
ki, bizim güneş sistemimize baktı
ğımızda gezegenler arasındaki hi
yerarşinin güzel bir örneğini görü
rüz... Diğerlerinde niye aynı durum 
sözkonusu olmasııı? Küçümsene
meyecek oranda yıldızın bu tür ge
zegen sistemlerine sahip olduğu ta
hayyül ediliyor. Corot uydusu bun
ları araştıracak. Aletlerimizin has
sasiyeti arttıkça bulduklarımızdan 
emin olacağız.

Du hassasiyeti nasıl yükselteceğiz? 
Daha büyük teleskoplar yaparak mı?

İmal edilebilecek teleskop bü
yüklüğünde elbetteki bir sınır var. 
Buna karşılık, teleskopları belli bir 
düzenek içinde birlikte kullanarak, 
görüşümüzün sağlamlığı önemli 
oranda arttırabiliriz. Bunu da zaten 
şu anda ilk interferometrik ışıkla
rın gönderecek olan Avrupa uzay 
gözleme sistemi VLT ile yapıyoruz. 
Güney Amerika’daki And dağları 
üzerinde, mm. mertebesinde dalga 
boyları çalışabilen ve Alma adı ve
rilen bir teleskoplar ağı kurulacak
tır. Bunun yanında uzay için geliş
tirilen projelerin sayısında kor

kunç bir patlama var: Amerikan 
uzay teleskop ağı TPF (topraklı ge
zegen arayıcı), yahut da Avrupa 
projesi Darwin gibi. Antoine La- 
beyrie’nin geliştirdiği lazerle ha
berleşen biri diğerinden yüzlerce 
km. uzaklıktaki teleskoplar ağı dü
şüncesi dikkate şayan. Böyle bir 
düzenek sayesinde, dünyadan 30 
ışık yılı uzaklıktaki gezegenlerde, 
okyanusların ya da ormanların bu
lunup bulunmadığını görebilece
ğiz.

Uzayda yaşam izi bulma düşün
cesi bir zamanlar olduğu gibi pek uzak 
değil?

Buraya kadar adeta metafizik 
bir soruydu bu. Şöyle deniyordu: 
Neticede tüm kainatta hidrojen 
var, karbon var, oksijen var; fizik 
kanunları da üniversal olduğuna 
göre; başka yerlerde hayat olmama
sı için bir sebep yok. İsterseniz bu
na copernicvari bir muhakeme de 
diyebilirsiniz. Bugün yaklaşım daha 
bir köklü. Exobiyoloji yani başka 
yerlerin biyolojisi önemli bir bilim 
dalı haline geldi. Hemen her yerde 
herkes şüpheye mahal bırakmayan 
hayat izleri peşinde. Yalnızca insan 
ya da şuurlu hayatı değil aranan... 
Bir ozonun varliğı mesela, ya da 
oksijenin, belki de klorofilin... fo
tosentez mekanizmasının başka
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yerlerde dc gerçekleştiği varsayıia- 
rak bütün bunların kesin bir şekil-

da ötesinde, en uzak galaksilerin 
de ötesinde, bir büyük boşluk var.

Avrupa uydusu Lisa ile bu işi daha 
iyi yapacağız. 20. yüzyılı ışık astro-

de işaret edeceği yeryüzündekine 
benzer canlı yapıların varlığıdır 
ulaşılmak istenen. Ve elbette ki sı-

Ve, bunun daha da ötesinde, yayı- 
nık bir ışık fonu. “Kozmolojik fon” 
tabir edilen yer. Orası kainatın ilk

nomisi yüzyıh idi. 21. yüzyıl yeni 
bir astronominin, ışık dışındaki ha
bercilerin astronomi yüzyılı olacak.

VI su, hayat için vazgeçilemez bir 
element. Devasa bir şantiyedir bu...

Bundan başkaca, uzay telesko
pu Hubble, 20 kadar yıldızın etra
fında, gezegenlerin oluşumundan 
önceki güneş sistemi haline benze
yen toz daireleri buldu. Bu dairele
rin içinde, genellikle organik olan 
yeterince gelişmiş moleküller, sili
katlar vardı.

Hayat Habercileri mi?

Evet. Canlı hayatın temelleri, ya
taklık vazifesi gören yeryüzünde 
oluşumuııu tamamlamadan evvel, 
bu moleküler bulutlar içinde ken
dilerini hazırlamış olamazlar mı? 
Biliyoruz ki yeryüzünde hayat ay
nadaki resmine hiç mi hiç benze
mez. Bütün aminoasit molekülleri 
sola doğru sarılmıştır. Hülasa, ha
yatta bir yön var. Neden? Paste- 
ur’den beri biyolojinin büyük sırrı
dır bu. Yeryüzündeki bu dişimetri- 
yi (bağışımsızlığı/tenazursuzluğu) 
bozan tek bir canlı molekülü yok
tur. Bazıları bunu hayatın tek kay
nağı olduğunun ispatı olarak yo
rumluyor. Yoksa hayat, oluşumunu 
henüz tamamlamış gezegenimizin 
maruz kaldığı büyük bombardıman 
sırasında, meteor taşları vasıtasıyla 
başka yerlerden mi getirildi?

Teleskopları ağ şeklinde yerleşti
rerek, daha uzaklara, galaksinin öte
lerine gidılehilecek. Daha ötelere, ya
ni aslında, kainatın geçmişine. . .

Evet, ışığı bize ulaşabilmek için 
milyarlarca sene yol kat etmiş ga
laksileri inceliyoruz. Ortları, dola
yısıyla, milyarlarca sene önce nasıl 
idiyseler, öyle görüyoruz. Gerçek
ten de geçmişe bakıyoruz. Fakat bi
zim bu gözlerimiz de sınırlı kalıyor. 
Bakabildiğimiz en uzak noktanın

haline tanıklık ediyor, galaksilerin 
oluşumundan evveline, büyük pat
lamadan hemen sonrasına. İşte bi
zim uflcumuz bu. Buradan itibaren 
ylıdızlann, galaksilerin nasıl mey
dana geldiklerini anlamayı çok is
tedik. Hubble’ın takipçisi N GST 
(Yeni Nesil Uzay Teleskopu) bunu 
inceleyecek.

B il garip ııflaın ötesini görebilecek 
miyiz?

Daha erken üretilmiş olması 
muhtemel ışığı, ilk gaz içinde hapis 
kalmış olması ve bu nedenle bize 
kadar doğrudan ışıyamadığı için 
göremiyoruz. Buna mukabil, nötri- 
nos yahut gravitasyonel dalgalar 
gibi başka sinyalleri algalayabiliyo- 
ruz.

İş Giderek Karmaşıklaşıyorl

Bahsedilen dalgalar, sismograflara 
benzeyen dedektörlerle algılanabi
len uzaydaki kitlesel cisimlerin ha
reketlerine delalet ediyor. Bugün 
yeterince hızlı hareket eden, sıkı 
kitlesi olan cisimler tarafından ya
yılan dalgaları algılayabiliyoruz.

Bu keşif çılgınlığıııda daha nereye 
kadar gidilecek? Yoksa kaiuatm. “sı
nırlarına" mı dokunacağız?

Kainat olağanüstü çeşitlilikte 
gök cisimleriyle dopdolu: genci, 
yaşlısı, irisi, küçüğü, enerjili, ışıklı 
ya da ışıksızı... Ve kitlesinin % 90’ı 
hakkında hiçbir şey bilmediğimiz 
“kara madde”den oluşmuştur! Fa
kat, dikkat! “Kainat” sözcüğü bir 
tuzak! Şu gazete gibi ya da bir yıl
dız gibi bir nesne değil ol. Nesneler 
havada, uzayda ya da boşlukta yani 
bir şeylerin içinde olmakla birbir
lerinden ayrışırlar. Kainat ise, o tü
rünün tek örneği, geri kalan herşe- 
yi, algılanabilen gerçeği kapsar. 
Kainatın neyin içinde bulunduğu
nu sormak anlamsız. Onu bitmiş 
bir nesne gibi görmemeliyiz. Ka
inat kendi başına hem uzay hem 
zaman.

İnsanın Baş* Dönüyor#».

Etraflarına bakıp da dümdüz bir 
ufuk gören eskiler Dünyanın yu
varlak olduğu fikrini reddediyorlar
dı. Pasteur un çıplak gözle görüle
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meyen mikropların varlığı düşüri' 
cesini kabullenmekte çok zorlan
dık. Bize yardımcı olacak somut 
modelleri olmayışından ötürü, bu
gün kainatın idrak edilmesi çok 
zordur. Bunun içindir ki matema
tikçilerin yardımına sığınıyoruz ve 
onları bir şekilde kendi muhayyile
mizin yerine koyuyoruz. Onların 
sayesinde Einstein’in “düşünce tec
rübeleri” dediği şeyleri yapıyoruz.

Ya kainaLm sınırlan bizim entel- 
lektüel aletlerimizle smırlıysa? Astro
fizikçileri dinleyecek olursak, iiainatm 
bir soyutlama olduğu izlenimi edinili
yor, matematikçilerin de kendi özel 
nesnelerini yarattıkları...

Ne yazık ki bizler kendi yanlış 
doğrularımızla yetiniyoruz ve şey
lerin farklı olabileceklerini tahay
yül etmekte çok zorluk çekiyoruz. 
Sonra, çocukluklarından beri hep 
aynı kaynaktan beslendikleri için, 
etrafını başka türlü gören, başkala
rının düşünmeyebile cesaret ede
mediği şeyleri tahayyül eden bir 
Galile, bir Marie Curie, bir Einste
in, gelir. Bilim biraz da aşk gibidir; 
kendisi kalarak derinleşen bir ha
kikat. 20 yaşında insan sevmeyi 
bildiğini sanır. 10 yıl, 20 yıl sonra, 
başka bir bakışla aşk öylesine de
rinleşir ki, yaşanmış geçmişi nere
deyse iptidai kılar. Bugün bizim 
karşı karşıya kaldığımız oyun işte 
bu: 21. yüzyılda yeni manzaralar, 
bilinmeyen topraklar keşfedilecek, 
belki de hayatımızı bu yeni yakm 
dünyalarda devam ettireceğiz... Bu 
çok büyük felsefi devrim demektir. 
Hala farklı biçimde görmeyi öğ
renmek zorunda kalacağız. Bilirsi
niz çocuklar bulundukları yerden 
çok uzaklara gidince dünyanın yu
varlaklığından ötürü baş aşağı ge
lip düşeceklerini sanırlar çoğu kez. 
Ta ki yer çekimi kanunlarını öğre
nene kadar... Kainat önünde biz de 
hala çocuğuz. Ve çocuklar gibi bi
zim de zihin dünyamızı değiştirme
yi öğrenmemiz gerekecek. ■

Bu yazı L ’Express dergisinden çevrilmiştir.

BENGAL KAPLANLARI VE 
ÇEÇE SİNEKLERİ

A. ALÎ URAL

P
arlak turuncu üzerine siyah 
şeritlerle bezeli kıyafetiyle 
bütün gün uyuduktan sonra, 

gece davetten davete koşan, gözalıcı 
kostümüyle dikkatleri üzerine çek
mek şöyle dursun, her seferinde, göz
leri uyuşturup farkedilmemeyi başa
ran, uzun boylu ve cüsseli; ama çok 
iyi koşan, yüzen ve tırmanan, uzun 
otlar arasında ve mağaralarda gölge
lenip, kayalık dağlarda güneşlenen, 
suların ve ormanların sofrasında 
“buyurun” denilmesini beklemeyen 
kaplanlar var aramızda.

Hala aramızdalar, yüzbinden ye- 
dibine düşse de sayılan. Bir yüzyıl 
sonra hala aramızdalar; çünkü; iki 
aylık bir bebek annesinin memesini 
ancak bulurken onlar iki aylıkken 
anneleriyle avlanmaya çıktılar, altı 
aylık bir bebek ancak hecelerken, 
onlar altı aylıkken öldürmeyi öğren
diler, on altı aylık bir bebek henüz 
yürürken onlar on altı ayda usta bir 
avcı oldular. Artık karanlıkta gördü
ğünüz, rüzgarda salınan bitkiler de
ğil, avlanmaya çıkmış bir kaplandır 
sadece. Hangi hırsızdan öğrenmiştir 
yürümeyi bilinmez ama iyi öğren
miştir ve ayak seslerini, nefes alıp 
verişini ve yüreğinin gümbürtüsünü 
duyurmadan ağır ağır yaklaşır avına; 
atılır, kavrar ve dişlerini boğazına 
geçirir.

Tiger tiger, burning bright 
İn the forest o f the night 
What immortal hand or eye 
Could frame thy fearful symmetry!'  ̂
Kaplan! Kaplan! gecenin ormanında 
Işıl ışıl yanan parlak yalaza

Hangi ölümsüz el ya da göz, hangi, 
Kurabildi o korkunç simetrini

İşte sürüklüyor avını, sessizliği 
sese katarak, yüzlerce metre sürüklü
yor, antilopu, bufaloyu, domuzu. 
Uzun otların arasına götürüyor; yal
nız yiyecek. Ne öğretmen! Bize kud
reti ve sessizliği öğretiyor.

Hangi uzak derinlerde, göklerde 
Yandı senin ateşin gözlerinde!
O hangi kanatla yül<selebilir?
Hangi el ateşi kavrayabilir?

Sırtı dönükken bile gözleri çulla
nıyor üstümüze; kulaklarındaki be
yaz noktalar karanlıkta göze benzi
yor ve ona göz diken yırtıcılar o baş
ka tarafa bakarken kendilerine bak
tığını sanıyorlar.

Ve hangi omuz hangi beceri 
Kalbinin kaslarını bükebildi’
Ve kalbin çarpmaya başladığında, 
Hangi dehşetli el? Ayaklar ya da

İşte kaplan efsanelerimize giriyor 
ve biz cesareti, hırsı, kudreti, şehveti 
ve aşkı onun sırtına yüklüyoruz. Av
cılarımız bir kaplanı anlatamadan 
öldüklerinde ölüyorlar gerçekten, 
ressamlarımızın kollarına kan, ancak 
fırçalarını turuncuya ve siyaha batır
dıklarında geliyor ve şairlerimiz keli
melerini kirli beyaz beneklerine sür
meden yazamıyorlar.

Neydi çekiç? ya zincir neydi?
Beynin nasıl bir fırın içindeydi 
Neydi örs? ve hangi dehşetli kabza 
Ölümcül korkularını alabilir avucuna?
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işte kaplan insanı korkutuyor; 
halbuki avlanma yeteneğini kaybet' 
miş olması gerek insana dokunması 
için; yaşlı, yaralı ya da yavrulu olma- 
sı gerek. Kaplan ancak o zaman ko-

Hayır, kaplan gecenin ormanın
da bir kor gibi yanmıyor artık. Karşı-

BENÜAl, KAPLANLARI VE ÇEÇE SİNEKLERİ / URAL

dü. Veterinerler erken teşhis koya
mamakla suçlanıyor.

bir av olarak insana tenezzül edi-
yor.

Yıldızlar mızraklarını aşağıya atınca, 
Göğü sulayınca gözya§larıyla,
Güldü mü o, görünce eserini!
Kuzuyu yaratan mı yarattı seni?

Oklarımızı ve mızraklarımızı, ya
ni sessizliğimizi terkedeli çok oluyor; 
kaplanların öğrettiği gibi değil, ken
di bildiğimiz gibi avlanıyoruz artık. 
Onları kürklerinin üstünde seviş
mek, azalarından afrodizyak yapmak 
için öldürüyoruz. Bazan da öldürme
den elde etmek gerekiyor onları; or
mandan çıkarıp sirke sokmak gereki
yor, ormandan çıkarıp hayvanat 
bahçesine.

Kaplan! Kaplan! gecenin ormanında 
Işıl ışıl yanan parlak yalaza 
Hangi ölümsüz el ya da göz, hangi 
Kurabildi o korkunç simetrini

sında suni bir gece, suni bir orman, 
suni bir göl, suni bir av ve gerçek bir 
insan var; parmaklıkların arkasında 
çocuğuna; “İşte bu kaplan!” diyen.

- Doğu Hindistan’da dünyanın 
en büyük beyaz kaplan topluluğunun 
bulunduğu Nandankanan Hayvanat
Bahçesi’nde çeçe sineği taciası yaşa- 
nıyor. Onbir kaplan öldü, ikisi ağır 
durumda olan altı kaplan da yoğun 
bakımda. Biyopside kaplanların çeçe 
sineklerinin bulaştırdığı uyku hasta
lığına (typanosomiyasis) yakalandığı 
ortaya çıktı.”

Evet kaplanların ateşi yükseldi, 
lenf düğümleri şişti ve derin bir uy
kuya daldılar. Uç metre uzunlukları 
üçyüz kilo ağırlıkları ile ömürleri üç 
ayı geçmeyen altı milimetrelik çeçe 
sineklerine yenildiler.

Ve hangi omuz ı̂ e hangi beceri 
Kalbinin kaslarını bükebildi?
Ve kalbin çarpmaya başladığında, 
Hangi- dehşetli el? Ayaklar ya da

1. W illiam B lake, K aplan, T ürkçesi: Sela- 

hattin Ö zpalabıyıklar.

İşte bu kaplan da sinekler tara
fından öldüâildü, hem de uyutula
rak! Hayır, çakalların tuzağına düş
medi, hastayken aç bir arslan parça
lamadı onu. Kasları gevşedi, solu
num hızı düştü, göz kapakları ağırlaş
tı. Uyku, çeliği paslandırdı, dişi kır
dı, tırnağı söktü.

Dünya, sanki daha önce hiçbir 
kaplanı uyutmamış gibi açtı gözleri
ni. Haber ajanslarında tuşlara doku
nuldu ve kağıttaıı dereler akmaya 
başladı:

“Çeçe Sinekleri Kaplan Avında'’

- Hindistan’da uyku hastalığına 
yakalanan on bir Bengal kaplanı öl-
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HERKES KENDİ EVİNDE
İHSAN KABİL

G elmek ve Gitmek... Var
mak? Belki. Türk sine- 
masmın yeni kuşak yö' 

netmenlerinden sinema okulu ç i' 
kışlı Sem ih Kaplanoğlu’nun 
“Herkes Kendi Evinde” filmi, ‘ha
reket halinde olma’ üzerine kuru
lu bir çalışma. Tanıtım  yazıları gi
rişi ve perdeye düşen ilk görüntü
lerin sunumuyla teknik olarak 
profesyonelce kotanIdığı intiba
ını veren film, paralel şekilde ge
lişen birkaç öykünün bir yerde ke
sişmesiyle ilerler. Amerika’ya git
mek için lotaryaya başvuran işi iyi 
bir genç (Selim ), denizci olan ba
basının izinde onu bulmak üzere 
İstanbul’a gelen bir Rus kızı (O l
ga) ve 1940’larda siyasi sebeplerle 
Sovyetler Birliği’ne iltica eden 
yaşlı ama dinç bir adam (Nasuhi), 
kaderin bir noktada hayatlarını 
birleştireceğinden habersiz kendi
lerine giydirilen rolü oynamakta
dırlar. Hikaye akışı ta baştan iti
baren aksamadan verilir; müzik 
kullanımı görüntülemeye çok uy
gun bir biçimde oturur, ancak ki
mi zaman diyalogların önüne ge
çer ve bizim konuşmaları takip et
memizi güçleştirir. Devamlılıkta 
husule gelen bir aksaklık gibi gö
züken bir bölüm de, paralel geliş
me içinde, Selim le Nasuhi beyin 
ilk karşılaşmalarından kahvaltı 
etmeye kadar geçen zaman dili
minde Olga’nın kiliseyi ve deniz
cilik acentasını ziyaretidir. Yine 
bunun gibi Nasuhi ile Olga’nın 
ilk karşılaşmaları sekansı da Türk 
sinemasında çok fazla rastlanan

tesadüfi olaylardan biri olarak 
seyretmektedir.

Nasuhi beyin perdeye taşıdığı 
karakter kendinden emin, hayat 
tecrübesinden iyice azıklanmış bir

portre çizmektedir. Selim  ise 
gençliğin o mütereddid halleri
nin, gitmekle gidememek arasın
daki kararsızlığın bir yansıması 
olarak karşımıza çıkar. Nasuhi, 
toplum adına geleceğin kuruluşu 
için bir ideal uğruna Sovyetler’e 
göçmüş^ sistem değiştiğinde de 
geriye avdet etmiş, Selim ’se kendi 
ferdi için yeni bir hayat kurmak 
adına Amerika’ya gitmeyi hedef
lemiş ve bunun temellerini atmış
tır. Olga, gelecek tasarımı anla
mında bu ikisine göre daha belir
siz, bulanık vasatın içinde ilerle
mektedir. Nasuhi’nin siyasi görüş
lerinde bir değişiklik olmamıştır; 
dünya değişmiştir ancak içkili ye

mek sofrasında da dile getirildiği 
üzere, bir eski tüfek havasında 
inandığı ilkeleri bir bir tekrarlar. 
Buradan hareketle filmin özellik
le karakter çiziminde bir Türk ha
vasından uzak kaldığını söyleye
biliriz. Veya şöyle koyalım: O tan
tik bir Türkiyelilik ancak (gidilen 
kasaba ortamındaki) ikincil kişi
liklerde ortaya çıkmaktadır. Se
lim ve Nasuhi (Olga’yı dışarıda 
tutuyorum) her ikisi de dış ülke 
bağlamında olabildikleri kadar 
buralı olabilmiş kişilerdir; uza
nımları ise dışarlıklıdır.

Filmin çekim ustalığındaki 
yaklaşım, zaman zaman bir rek
lam filmi estetiğine bürünmekte
dir. Göğün değişik görünümleri, 
yer yer mini vinç kullanımları bu
nu pekiştirir; yine de yağmurlu 
sahneler filmin seyircide bıraktığı 
duyguyu oldukça ferahlatmakta
dır; kasvet değildir resmedilen, 
bir dinginlik, hayatın devam et
mekte olan akışının tabii bir hal
kasıdır. Yine gidilen kasabadaki 
eski evde, kameranın evin en dip 
penceresinden geri geri çıkarak, 
evin dışına taşıp dizimizin dibine 
gelişi, A ntonioni’nin “Yolcu”sun- 
da sonlardaki kamera hareketini 
anıştırır şekilde bir imgeleştirme 
kesbeder. Bunun gibi film, yol ve 
ömür temasını önceleyen “S e
mender”, “Beyaz Şehirde”, “Arı
c ı” gibi Avrupa filmleriyle aynı 
kulvarda hareket ediyor bir göıli- 
nümdedir.

Nasuhi beyin gelişiyle, filmin 
merkezi konumunda Selim gözü- 
küyorken, odak noktası kendisine 
kaydırılır, vurgunun yer değiştir
mesiyle adeta hikaye onun etra
fında dönmeye başlar. Selim ’in 
baba tarafından yakını olan yaşlı 
adam. Selim lerin Anadolu’nun 
batısında bir kasabadaki eski ev
leri ve zeytinliklerinin yeniden 
yaşar hale getirilmesini kafaya
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koymuştur, hayatının yeniden an  ̂
-lam land in im ası ancak höyle
mümkün olabilecektir. Olga’nm 
Sdney’e gitmek için para bulmaya 
çalışırken, kilisenin papazına sar-
fettiği “Tanrı, sokaktaki kadınla- 
rın durumuyla ilgilenmiyor” sözü, 
film için de bir motto gibidir. Yö
netmenin Rusya’nın çeşitli bölge
lerinden gelen kadınların sokakta 
kendilerini satma olgusuna getir
diği toplumsal ve insani eleştiri 
bizzat kendisinin Olga’yı bir sah
nede anadan doğma teşhir edişi 
ve takip eden sahnelerde devamlı 
iyice mini eteklerle göstermesi, 
yaptığı eleştiriyi buharlaştırır bir 
durum arzeder. Bir başka açıdan, 
sokak kadınlarının kendilerini su
narak yaptıkları işi yönetmen, ka
dın oyuncusuna benzer hareket 
normuyla seyirciye arzeder. Dün
ya sinemasının önündeki en bü
yük açmazlardan biri, eleştirilen 
sosyal ve bireysel hareket biçim
lerinin, sinemanın olmazsa olmaz 
niteliklerinden gösterme özelli- 
ğindeıı çok fazla payını almasıdır 
Tenkit yöneltilen hareket tarzla
rının olduğu gibi sergilenişi, aslın
da onların sinemanın görüntü 
psikolojisi temelinde röntgenle- 
meye tabi tutulmasıyla eleştirme 
biçim inin kendisinin eleştirilir 
bir konuma gelmesiyle son bulur.

Sinemanın, gerçek hayatta gö
rülemeyenin, yani metafizik ola
nın bize sezdirilme yetisinin böy- 
lece zedelenmesi, gerçeklerin da
ha geniş bir gerçeklik biçiminde 
metafizik gerilimle hissettirilişi de 
inkıtaya uğrar. Oysa dolaylı anla
tım, soyutlama, dolayımlama, ima 
etme yollarıyla hem anlatım dili 
zenginleştirilecek, hem de sena
ristin, yönetmenin, seyircinin 
muhayyile gücü aşkınlaşma düz
lemlerine taşınacaktır. Sanat, bir 
manasiyle, farkettirebilme, sezdir
me, işaret etme, hissettirebilme

işleyimidir; doğrudanlığın, fotoğ- 
rafik gerçekliğin tartışılabilirliğiy
se ortadadır.

Nasuhi beyin kendine güveni, 
bir şekilde, eski evi vc zeytinliği 
ihya etme teşebbüsünün, Selim ’in 
evi satmasıyla hüsrana dönüşür. 
Selim’in hiç tanımadığı Olga’yı 
kasabaya götürme fikrini kendisi
ne açıyorken, Nasuhi’nin, “Bana 
güven; o iyi bir kız” sözü, kızın, sa
tış muamelesi olduktan sonra bü
tün parayı çalıp ortadan kaybol
masıyla, yaşlı adamın sergilediği 
umarsız ama aslında ne kadar za
vallı tavra bağlandığında, insan 
ilişkilerinin ne kadar kırılgan ve 
güven temelinden uzak olduğu 
belgeleııir. Gerçekte bu hırsızlık 
olayı, belki de senaryonun en za
yıf noktalarından biridir. Çünkü 
filmin iç anlatımı dahil herkes fil
min ev, gitmek, ulaşmak, inşa et
mek, yeniden başlamak gibi kav- 
ramlaştırmalar çerçevesindeki fel
sefi irdelemelerine kendini kap
tırmışken, kızın bunlar hiç olma
mışçasına bir entrikaya karışması 
-ki entrika burada ve çoğu yerde 
başlıbaşına senaryoyu veya edebi 
bir çalışmayı zayıflatan başlıca 
unsurlardandır- ve bunun üzerine

kendinden hiç beklenmedik şe
kilde, Selim’in paranın kayboldu
ğunun farkına varıp koşarak ken
dini sokaklara vurması, filmin ik
na edebilirliğini iyice zedeler.

Filmin seyircide bıraktığı ge
nel duygu, insan iç dünyasının 
karmaşıklığının bir kez daha bel- 
gelenişi, hayat prensiplerinin sal
lantılı durumundan, vefa duygu
suna çelişik unsurların hikaye 
edilişidir. Yönetmenin filmini in
san merkezli ve bu dünya yakla
şımlı gerçekleştirişi, manevi du
yarlılığın sunabileceği daha üst 
bir gerçekliğin duyurulması tavrı 
yanında zayıf kalır; böylece bir sa
nat eserinin ruhu aşkınlaştırıcı 
fonksiyonu düşünüldüğünde, o 
kıstas alındığında, eserin de zaaf
ları kendiliğinden ortaya çıkar. 
Buradan, Türk sinemasındaki ge
nel eğilimin yanında, manevi du
yarlılıklı yönetmenlerin belli bir 
aşamaya gelerek, tez sinemasının 
yanısıra günümüz toplumundaki 
ortalama insanın veya çizgidışı ki
şinin iç alemini, günlük pratiğini 
açmazları, çıkışsıziıkları, ferahla
tıcı yönleri ve ruh sakinliğiyle 
görsel dile dökmelerinin sırasının 
gelmesi gerektiğini belirtebiliriz.»
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m u z i k

FERAHNAK AGIR SEMAİ
FİKRET KARAKA YA

Biçim ve teknik açısından bir yeni
lik arz etmese de, okuyacağınız hikâye 
edebî bir hikâyedir. Adım başı karşılanı
lan musiki terimleri, konunun yabancı
sı okuru duraklatacak; atmosfer yarat
ma amacıyla kullandığım eski deyimler 
ve kelimeler gençleri zorlayacak, biliyo
rum. Ama bence, her cümlenin anlam 
içeriğini bütün ayrıntılarıyla kavramak 
şart değil. Bana sorarsanız her düzey
den ve her meslekten okur, hu hikâyede 
asıl anlatılmak istenen şeyi }<avrayabi- 
lir. Daha fazla ayrıntı isteyenler için, 
hilcâyenin sonuna bir sözlük ekledim; 
arayanlar burada tanımadıkları bütün 
terimlerin ve kelimelerin açıklamalarını 
bulabilir.

Bu hiliâye, klasik Türk musikisinin 
çeşitli yönlerine ilişkin düşüncelerimi 
dile getirmek veya eski musikimizin bir
takım sorunlarını tahlil etmek amacıyla 
yazmaya başladığım bir dizi hiliâyenin 
ilkidir. Ben bu hil<âyelerle, hayranı ol
duğum büyük üstadlarımızla ruhsal bir 
bağ kurmayı da hedefliyorum.

Yeni hil<âyelerde buluşmak dileğiyle.

N
' otasız bir musiki dünyasın' 

da, bir eserin doğuşunun 
ve meşk yoluyla başkaları

na aktarılışının içyüzünü kavrama- 
mızı sağlama denemesi:

İsmail Dede Efendi, güfteyi pek 
beğenmişti. Bunu, nicedir yapmak 
istediği ferahnak ağır-semaî için 
kullanacaktı. Kâh nevadan, kâh 
evcden girerek birinci mısraı şekil
lendirmeyi denedi. Baktı, ağır ak- 
sak-semâî usûlü kendini vaz’ ediyor
du. “Ne mahzuru var?” diye düşün
dü. Bir iki denemeden sonra evcden 
girmeye karar verdi. Ama neva-evc

aralığını da hemen duyurmak isti
yordu. Çok geçmeden “Dil-i bîçâre
mi mecrüh eden ûğ-i nigâhındır" mıs
raı musikiyle birleşmişti. İkinci mıs- 
rayı bestelemeden terennüme geçe
bilirdi, ama cümlenin bitişi buna 
pek uygun değildi. Cümle de pek 
hoşuna gitmişti Dede’nin. “Eh, var
sın nakış semâî olsun” dedi kendi 
kendine ve “Beni sevdalara düş eyle
yen zülf-i siyâhındır” mısrasını da 
nağmelemeye koyuldu. Birinci mıs- 
ranın sonuna eklediği “hey, hey, câ- 
nım” lâfızları çok iyi düşmüştü. Bu 
üç kelime bir usûlü kaplıyor, bu yüz
den usûl sayısı 5’e çıkıyor, yani tek 
kalıyordu. Ama olsun, ikinci mısra- 
nın sonunda da aynı şeyi yapar, 
böylece ikisinin toplamı 10 usûl 
olur, toplam usûl sayısı da tek kal-

Zekaî Dede

maktan kurtulurdu. Bu mısrayı bir
kaç kere musikiyle okudu. Sonunda 
tatmin oldu: Cümle, “hey, hey, ca
nım” kelimeleriyle ırak perdesinde 
sona ermişti. Birden aklına, teren

nüme başka bir usûlde başlama fikri 
geldi. Bunu daha önce de yapmıştı. 
Terermüm dediğin revnaklı, cilveli 
olmalıydı. “Curcuna mı yapsam, yü- 
rük-semâî mi?” diye bir an tereddüt 
etti. Tab’î Mustafa Efendinin haya
tî ağır-semâîsini hatırladı: “Aksak- 
semâîden sonra curcunayı ne de gü
zel kullanmış.” Ama unuttuğu bir 
şey vardı: Tab’î, iki usûl arasında 
yürük-semâîyi köprü yapmıştı. “Ben 
de öyle yapayım” diye karar verdi. 
Terennüme yürük-semâî ile başladı. 
Besteledikçe terennüm lâfızlarını 
güftenin altına not ediyordu. Sanki 
lâhin nisyandan masûnmuş gibi ese
rin lâfzı için gösterdiği bu titizlik 
hiç de tuhafına gitmiyordu. Lâhnin 
not edilmesi diye bir imkânı tanı
mıyordu ki! Terennüm uzadıkça 
uzuyordu, ama Dede o zamana ka
dar yaptıklarının en iyilerinden bi
rini yaptığının farkındaydı ve bu 
onu coşturuyordu. Gûyâ yürük-se
mâî köprü olacak, sonra curcunaya 
geçecekti. Köprünün bu kadar uzu
nu olmazdı. “Curcuna kalsın, teren
nüm böyle güzel oldu” diye düşün
dü. “Meyândan önce ağır aksak-se- 
mâîye dönmek gerekir. Hazır teren
nüm eve perdesinde bitmişken ikin
ci mısrayı burada aynen tekrarlaya
yım” dedi kendi kendine. Fakat o da 
ne? Belki 15 dakika önce bulduğu 
lâhinleri hatırlayamıyordu. Eseri 
baştan okursa ikinci mısrayı da ha
tırlayacağını umarak birinci mısrayı 
okumaya teşebbüs etti. Eyvah! Bu 
cümle de nisyandan payını almıştı. 
Öyle okudu, böyle okudu, ilk mısra- 
yı yeniden şekillendirdi. Ama içi 
rahat değildi. İlk yaptığındaki bazı 
güzellikler bu sefer kaybolmuştu. 
İkinci mısra da aynı şekilde yeniden 
bestelendi. “Bu seferki daha iyi oldu 
galiba” diye düşündü. Terennümde 
de hatırlayamadığı lâhinler çıktı. 
Onların yerine de yenilerini koydu. 
Sıra meyâna gelince makam seç
mekte zorlandı. Muhayyer üzerinde 
hicaz ferahnâke çok yakışıyordu.
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FERAHNÂK AÖIR SEMÂÎ / KARAKAYA

Ama bunu terennümde yapmıştı za
ten. Muhayyerde sabâyı şöyle bir

tim, sana onu geçeyim” dedi sesinde 
hafif bir titremeyle.

cezbeye yol açmıştı. Yerinden fırla
yıp hocasının ellerine sarıldı.

yokladı, beğenmedi. Birden aklına 
geldi: “Neden dügâhta hicaz yap
mayayım?” Bu fikir hoşuna gitti.

Hemen cebinden defterini çıka
ran Zekâî Efendi güfteyi yazmaya 
hazırlandı.

“Allah ömrünüzü müzdâd eyle
sin hocam, bu bir şaheser!” dedi bü
yük bir heyecanla.

Önce nasıl başlayacağını bilemedi. 
Sonra doğrudan doğruya dügâhtan 
girmek cazip geldi, zengûle perdesi
ni de alarak, daha çok pest perdeler
de dolaşan bir cümle oluşturdu. Me- 
yânı dügâhta bitirdi olmadı; nevada 
bitirdi, gene olmadı. Bu sefer anî bir 
sıçrayışla evce uzanan bir bitiş bul
du. Gerçi lâhinler son iki kelimenin 
mânâsıyla bağdaşmıyordu ama, bul
duğu nağmeden vazgeçmek isteme
di. Birinci mısranın sonundaki 
“hey, hey, cânım” kelimelerini me- 
yânın sonuna da getirerek, iküıci 
mısranın bestesiyle dördüncü mısra- 
yı okumak istedi. Gelgelelim, daha 
başında tökezledi. “îkinci mısrayı 
bir kere okursam daha kolay olur” 
diye düşündü ve aklından geçeni 
yapmaya davrandı. Ama heyhat! 
Bu teşebbüsü de akım kaldı. “Yahu, 
bir şaheser çıktı ortaya diye sevini
yordum. Ama gene tutamamışım 
aklımda, iyice yaşlandım mı nedir?” 
dedi kendi kendine. Az sonra ikindi 
ezanı okunac?ktı. Her şeyi öylece 
bıraktı, kalktı abdest aldı. Namaz
dan sonra, semaîyi baştan itibaren 
okudu, son mısraa kadar takılma
dan geldi, bir iki hamleden sonra 
dördüncü mısrayı da ikinci mısrayı 
bestesiyle okumaya muvaffak oldu. 
Eh, eser bitmişti artık. “Yarın Zekâî 
gelince bu semaîyi geçeyim” diye 
karar verdi. İçinde târife gelmez bir 
hafiflik, bir sevinç vardı.

Ertesi gün Zekâî Efendi mutad 
olduğu üzre kuşluk vakti çıktı geldi. 
Dede, bir önceki meşkte, gelecek 
sefer ne geçeceğini söylememişti. 
Hocasının elini tazimle öptükten 
sonra karşısına oturan Zekâî Efendi, 
merak içindeydi: Dede bugün ne 
geçecekti acaba? Dede de genç tale
besi kadar heyecanlıydı:

“Dün bir ferahnak semâî yap-

İsmail Dede, güftenin dört mis- 
rasını da yazdırdıktan sonra:

“Her mısranın başında “ah” var. 
Dur şu defterimi alayım da sana te
rennümü de yazdırayım” dedi. Bu iş 
bitince, Dede meşke başlamak üzere 
boğazını temizledi. Zekâî Efendi: 

“Hocam usûlü ne?” diye sordu. 
Dede:

“Dinle de kendin bul” diye ce
vap verdi. Zekâî Efendi:

“Hoca söylemediğine göre ya 
ağır aksak-semâî, ya da ağır sengin- 
semâî. Dur bakalım şimdi anlarız” 
diye geçirdi içinden.

Dede, o hafif yorgun, ama tesirli 
sesiyle eseri okumaya başladı. Yeni 
bir eseri önce baştan sona okur, 
meşk için parça parça okumaya son
ra geçerdi. Gene öyle yaptı. Okur
ken bazı yerleri tam hatırlayama
mış, ama ânında yeni nağmeler bu
lup okumaya devam etmişti. Hele 
ilk mısrada yaptığı yeni bir nağme 
çok hoşuna gitmişti. Semâîyi biti-

Öğlen ezanına yakın, Zekâî 
Efendi, Dede’nin şaheserlerinden 
birini daha hıfzına almıştı. Birlikte 
kalkıp abdest aldılar ve namaza dur
dular.

Dede Efendi, ertesi gün aynı 
eseri Mutafzâde Ahmed Efendi’ye 
de meşk etti. Bu meşk sırasında da 
eser, kısmen yeniden bestelenmişti. 
Ahmed Efendi, evine dönerken 
durmadan bu eseri mırıldandı. “Al
lahım! Bu, insan işi olamaz. Bu el- 
hânı mutlaka sen ilham ettin” di
yordu sık sık. Kime rastlasa De
de’nin yeni şaheserinden bahsedi
yordu. Müşterek dostlarından bir 
zatın dükkânında Zekâî Efendi’ye 
rastlayınca hemen oracıkta ferah
nak semâî hakkındaki kanaatini 
sordu. Zekâî Efendi de Ahmed 
Efendi gibi bu semâîye hayran ol
muştu. Dükkân sahibi musiki-per- 
ver bir zattı. Meraklandı.

“Yahu şunu bir okuyuverin A l
lah aşkına!” diye yalvardı. Dede’nin 
iki şakirdi de böyle bir teklif bekli
yordu. Beraberce okumaya başladı
lar. Zaman zaman lâhnî çizgide bir
birlerinden ayrılınca, biri diğerinin 
yüzüne kınayan gözlerle bakıyordu. 
Her biri, öbürü için, “Daha üç gün 
önce meşk ettiği eseri tutamamış 
aklında” diye geçiriyordu içinden. 
Her şeye rağmen dükkân sahibi ese
re bayılmıştı.

“Allah hocanızdan da sizden de 
razı olsun” diyerek memnuniyetini 
ifade etti. Dede’nin şakirdleri dük
kândan beraber çıktılar. Daha bir
kaç adım atmadan Ahmed Efendi:

“Bana bak Zekâî, bu eseri sakın 
kimseye geçme!” dedi mütehakkim 
bir sesle. Zekâî Efendi’den 15 yaş 
kadar büyüktü zira. Zekâî Efendi bu 
ihtarın mânâsını kavrayamadı.

“Neden” diye sordu.

rince hükmünü merak ederek Zekâî 
Efendi’nin yüzüne baktı. Özellikle 
terennüm Zekâî Efendi’de büyük bir
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Ahmed Efendi izah etti:
“Eserin bazı yerleri kaymış sen

de. Git, Hoca’dan oraları sağlamca 
öğren, sonra başkalarına meşk eder
sin.”

Zekâî Efendi sinirlendi, çünkü 
hafızasına güveni tamdı. Saygıda 
kusur etmek istemezdi, ama şu ka
darını söylemeden de edemedi:

“İsterseniz Hoca’ya beraber gi
delim, belki sizde de kayan nağme
ler vardır.”

Zekâî Efendi’yi çok severdi, ama 
bu lâf Ahmed Efendi’ye biraz do
kundu. Gene de, yaşının verdiği ol
gunlukla:

“Hay hay” diye kabul etti Zekâî 
Efendi’nin teklifini.

Dosdoğru Dede’nin evinin yolu
nu tuttular. Daha kapının tokmağı
na dokunmaya fırsat bulamadan ka
pı açıldı, karşılarında Dede Efendi 
belirdi.

“Hayırdır efendiler” diye sordu 
mübarek ihtiyar.

“Hocam çıkıyor muydunuz? Biz 
sonra gelelim” dedi telaşla Ahmed 
Efendi.

“Bir işim yok, hava almaya deniz 
kenarına inecektim. İsterseniz bera
ber gidelim” diye teklifte bulundu 
Dede.

Zekâî ve Ahmed Efendiler bunu 
sevinçle kabul ettiler. İki yanında 
ahşap evlerin sıralandığı kıvrımlı 
dar sokaklardan geçip Cankurtaran 
sahiline geldiler. Önce bir müddet 
yürüdüler. Sonra büyükçe bir kaya
nın üzerine yan yana oturdular. De
de:

“Ee, sadede gelelim çocuklar?” 
diye lâfa girdi.

Ahmed Efendi meseleyi izah et
tikten sonra:

“Hocam şu semaîyi bir kez lût- 
fetseniz” diye ricada bulundu.

Hoca nazlanmadı, girdi esere. 
Birkaç günden beri okuya okuya 
son şeklini vermişti artık semâîye. 
Gelgelelim bu son şekil, Zekâî ve 
Ahmed Efendilerin hafızalarındaki

şeklinden biraz farklıydı. Bildikle
rinden farklı lâhinler duydukça bel
li etmemeye çalışarak birbirlerine 
bakıyorlardı. Her biri “Dediği doğ
ru, bazı yerler bende başka türlü yer
leşmiş” diye düşünüyordu. Ahmed 
Efendi:

“Yorgurıluk olmazsa bir kerre 
daha lütfediniz” diye yalvardı. Dede 
kırmadı, bir kerre daha okudu. Bık
madı, bir kerre daha okudu.

“Eh artık tamamdır herhalde” 
dedi sonunda.

Şakirdler, eseri tam olarak hıf
zettiklerine kani olarak hocalarına 
teşekkür ettiler ve biri Dede’nin sa
ğında, diğeri solunda Akbıyık’a 
doğru yola koyuldular. ■

SÖZLÜK

Ferahnak: Bir makam.
Ağır-semâî: Genellikle dört mısralı bir 

güfte üzerine bestelenen ve çoğunlukla ah ak -  
semâî, bazen de sengın-semâî usûlüyle ölçülen 
sözlü eser türü. İkinci ve dördüncü mısraı da 
birinci dizenin nağmeleriyle okunan ağır-se- 
mâîlerin yanı sıra, ilk iki mısraı farklı nağme
lerle okunan ağır-semâîler de vardır. Bu so
nuncularda terennüjn, ikinci ve dördüncü 
mısralardan sonra olmak üzere, eser boyunca 
iki kere okunur. Bunlara “nakış ağır-semâî” 
denir. Nakış ağır-semâîlerde ikinci ve dör
düncü mısraların bestesi aynıdır. Nakış olma
yan ağır-semâîlerde, terennüm her mısradan 
sonra tekrarlanır.

Meşk: 1. Hocanın yazdığı bir örneğin 
taklit edilmesine dayalı güzel yazı eğitim yön
temi. 2. Hocanın, öğrenci taklit etsin diye 
yazdığı örnek. 3. Hocanın icrasını dinleyen 
öğrencinin bir eseri parça parça ezberine al
masına dayalı mu.siki eğitim yöntemi. Meşk 
etmek deyimi, öğrenci için "ders almak, öğ- 
renmek”; hoca için “ders vermek, öğretmek” 
anlamında kullanılır.

Nevâ: Ferahnâk makamında önemli ses
lerden biri.

Eve: Ferahnâk makamının bitiş sesinin 
üst sekizlisi (yani frekansı iki kat olanı).
(bkz. Irak.)

Ağır aksak-semâî: On zamanlı, altı vu- 
ruşlu aksak-semâî usûlünün daha ağır şekli, 
(bkz. Usûl.)

V az’ etmek: Koymak, dayatmak.
Aralık: Skalanm her hangi iki sesi ara

sındaki uzaklık.
Mecruh: Yaralanmış, yaralı.
Tîğ: Kılıç.
Nigâh: Bakış.
Terennüm: Bazı sözlü eserlerde güfteye 

dahil olmayan anlamlı sözler (aman, gel, ca

nım, ömrüm, mîrim, sultanım ...)  veya anlam
sız heceler (ye le lel li, ten nen ni, a dir, ah a , ah 
ha ...)  üzerine bestelenmiş melodik bölüm. 
Bazı eserlerin terennümlerinde, daha kısa 
mısralardan oluşan manzumelere de rastlanır: 
“El aman ey yüzü mâhım / Söyle nedir benim gü
nahım I Erişmiştir göklere âbmı " vb.

Nakış: (Büyük sözlü eserler için) Güfte
sinin ilk mısraı farklı bestelerle okunan.

Dûş eylemek; Düşürmek.
Zülf: Saç.
Lâfız: Söz.
Usûl: Kuvvetli veya zayıf, uzun veya kısa 

süreli vuruşların çeşitli biçimlerde sıralanma
sıyla oluşan ritm kalıplarından her biri.

Irak: Ferahnâk makamının bitiş sesi.
Perde: Musikide kullanılan seslerden 

her biri.
Revnaklı: Parlak, güzel, süslü.
Curcuna: On zamanlı, altı vuruşlu kıv

rak bir usûl.
Yürük'semâî: Altı zamanlı, beş vuruşlu 

küçük bir usûl.
Tab'î Mustafa Efendi: XV1I1. yüzyılın 

büyük bestekârlarından. Burada söz konusu 
edilen eseri, “Çıkmaz derûn-i dilden efendim 
mahabbetin” mısraiyla başlayan ünlü bayati 
ağır-semâîsidir.

Bayatî: Bir makam.
Lâhin: Nağme, melodi.
Nisyan: Unutma.
Masûn: Korunmuş, emniyette olan.
Meyan: (Farsça’da “orta” anlamında): 

Sözlü veya sözsüz eserlerde, j:emin denilen gi
riş ve naliarat denilen gelişme bölümünden 
sonraki orta bölüm. Burada önemli makam 
(bazen aynı zamanda usûl) değişiklikleri yarı
lır. Bazı eserlerde birden çok meyan olabilir. 
Meyandan sonra naliarat tekrarlanır.

Muhayyer: 1. Dügâh .sesinin üst .sekizlisi 
(frekansı iki kat olanı). 2. Bir makam.

Hicaz: Belli ortak özellikler taşıyan dört 
makamın ortak adı.

Saba: Bir makam.
Dügâh: Birçok makamın bitiş sesi.
Zengûle: 1. Hicaz ailesinden bir ma

kam. 2. Bu makamın bitiş sesinin altındaki 
ses.

Akîm kalmak: Başarısızlığa uğramak, 
yarım kalmak,

Mutad: Alışılmış, her zamanki.
Kuşluk vakti: Sabahla öğlen arası.
Tazim: Büyültme, yüceltme, saygı.
Ağır sengin-semâî: Altı zamanlı beş vu

ruşlu 5engı'n-se.mâî usûlünün daha ağır şekli.
Cezbe: Kendinden geçme.
Müzdâd: Artmış, çoğalmış.
Hıfzına almak: Ezberlemek.
Elhân: Nağmeler, melodiler.
İlham etmek: Esinlemek, esin kaynağı 

olmak.
Şakird: Öğrenci.
Lahnî çizgi: Melodi çizgisi.
Mütehakkim: Otoriter.
Kaymak: Değişikliğe uğramak, unutul

mak.
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T
 ̂ ürkiye’nin yerinin neresi 

olduğu, Türkiye’yi nasıl bir
geleceğin beklediği ya da 

Türkiye’nin önündeki sorunları aş
ması, olması gerektiği varsayılan

STRATEJİK DERİNLİK

hedefe ulaşması İçin imkânlarının 
neler olduğuna dair sorulacak so
rulara verilecek tutarlı, kapsamlı 
cevaplar, bizim nasıl bir “Türkiye 
algılaması’\-ıa. sahip olduğumuzla 
doğrudan alakalıdır. Bu ülkeye 
aid/iyetin sorumluluğunu medeni
yet tasavvurunun geniş perspektifi 
ve ben idrakinin/kimlik bilincinin 
özgüveniyle anlamlandırmadıkça, 
ne geçmişi sağlıklı değerlendirebi
lir, ne de geleceğimize ilişkin tu
tarlı ve geçerli öneriler, çözüm(le- 
me)ler üretebiliriz. Türkiye’nin 
entellektüel yetersizliğinin, ahlaki 
zaafiyetlerinin, birikimsizliğinin 
sonucunda içine itildiği karabasan 
ortamında çıkış yolu yine kendi di
namiklerinde gizlidir. Bu dinamik
leri keşfedecek olan da Türki
ye’nin sahip olduğu tarihi birikim, 
jeokültürel zenginlik ve stratejik 
derinliğin farkında olan çabalardır.

Türkiye’de özellikle 1980 son
rası dönemde oluşmaya başlayan 
Müslüman aydınların hem bulun
duğumuz siyaöi coğrafyayı, hem de 
küresel anlamda içinden geçmekte 
olduğumuz süreci anlama, anlam
landırma ve tanımlamaya yönelik 
çabaları ürünlerini vermeye başla
dıkça; batıcı entelijensiyanın Tür
kiye “o/tttmaian”nın, çözümlemele
rinin yetersizliği, açmazları, tutar
sızlığı deşifre olmaktadır.

Bu bağlamda Ahmed Davudoğ- 
lu’nun Stratejik Derinlik: Türki
ye'nin Uluslararası Konumu (Küre 
Yayıncılık, Millet Cad. 19/10 Ak
saray, İst. Tel: 0212.589 12 95) 
başlıklı kitabı,Türkiye’de yeni bir 
zihniyet açılımının ifadesi olarak 
çok konuşulacak, tartışılacak; ko
nuya ilişkin tartışmalarda dönüm 
noktası olabilecek çapta bir eser. 
Dahası, Davudoğlu’nun Türkçe’de

SA FFET CAN

yayınlanan bu ilk kitabının hangi 
dünya görüşüne bağlı olursa olsun 
Türkiye’nin (özgün) yeri, geleceği 
üzerine kafa yoran bu ülkenin ay
dınlarının, bilim adamlannm, entel- 
lektüellerinin başvuru kitabı olmaya 
aday olduğu şimdiden ilan edilebi
lir.

Bu ülkeye ilişkin sorumluluk 
sahibi bir bilim adamının çok yön
lü birikimini, düşünce zenginliği

AHMET 
DAVUTOGLU

tûHtnv’nin uhtslantrast km um u

ve yoğun çabasını bir araya getire
rek herşeyden önce “bu ülkeye nasıl 
bakılmalı^”nm  kapsamlı cevapları
nı içeriyor kitap. Türkiye’nin jeo- 
stratejik ve jeo-kültürel konumu, 
sahip olduğu tarih birikimini nasıl 
yorumlanabileceğinin bütüncül ve 
tutarlı, Türkiye’nin stratejik he
defleriyle örtüşen ama konjonktü- 
rel geçerliliği de olan; yoğun biri
kimlerin de ötesinde buraya ait 
yerli duruş hassasiyeti ya da kimlik

bilinciyle zihinsel açıklığın örgü- 
lendiği çözümlemeler bütünü Stra
tejik Derinlik. Daha önce İngilizce 
yayınlanan Alternatif Paradigms ki
tabındaki çizdiği teorik çerçevede 
olduğu gibi, Türkiye’nin stratejik 
konumunu anlamlandırmada yeni 
bir paradigma arayışını sürdürüyor, 
alternatif bir paradigma oluşturmaya 
çalışıyor.

Türkiye’nin yüklendiği misyo
nu anlamamakta direnen, Türki
ye’nin tarihi ve kültürel gerçekliği 
ile örtüşemeyen, jeostratejik, eko
nomik konumunu ve insan biriki
mini kavramamış; dolayısıyla gü
cünün farkında olmayan hatta bu 
gücün fark edilmemesi için özel çaba 
gösteren, toplumuna yabancılaş
mış seçkinlerin çözümlemeleri kar
şısında Türkiye’nin yeri’n e  işaret 
ediyor. Bu anlamda Davutoğ- 
lu’nun çalışması, medeniyet pers
pektifli bir bakış açısının geleneği 
ihmal etmeden geleceği inşa etme
ye ayarlı donanımının, sorumluluk 
bilincinin harekete geçirdiği yo
ğun çabanın ürünü olarak anlam 
kazanıyor. Türkiye’de Müslüman 
aydınların batıcı elitlere karşı farkı 
hem kendi kültür dünyamızı tanı
maları, bu atmosferden beslenme
leri hem de batı düşüncesi ile doğ
rudan, kompleksiz ilişki içinde ol
maları, batıcı elitlerden Batı’yı da
ha iyi tanımaları, daha sağlıklı iliş
ki içinde olmalarındır. Bu ayrıcalı
ğın ne anlama geldiğinin bu eser 
özelinde/örneğinde, önümüzdeki 
dönemde Müslüman aydınların or
taya koyacakları eserlerde ortaya 
çıkacağının işaretlerini vermiş ol
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ması, Türkiye’nin geleceğine iliş
kin ümit beslememiz için yeterli 
nedendir. Bu eseri (belki) muhteva
sından daha da önemli kılan husus, 
bunu besleyeniyeşerten kültürel at
mosferin, entellektüel çabaların yeni 
açılımların habercisi olmasındadır. 
Yazarınm da belirttiği gibi “sahip 
olduğu değer açısından aynı nehir
de akan bir neslin serüvenini yan
sıtan anonim bir kültür atmosferi
nin ürünü olması” tekil bir örnek 
olmaktan çıkarmaktadır. Ülkesi
nin sorunlarına sahip çıkan bir bi
linç oluşumunun, duyarlılığın yük
lendiği sorumluluk, hem düşünce 
hayatımızın açılımı için, hem de 
dayatılan siyasal ve toplumsal çö
zümlemeler/projelerin alternatif- 
sizliği iddiasının, tekelci paradig
maların entellektüel bakışımıza 
taktığı at gözlüğünün atılmasına 
yarayacaktır.

Stratejik derinlik, dünya görü
şü ne olursa olsun, ülkesine ve ya
şadığı döneme karşı sorumluluk 
besleyen herkesin görmezden gele
meyeceği bir birikimin uç vermesi
dir. Derin Türkiye’nin vicdanı, ir
fanı, birikimi kendini ifade etmeye 
başladıkça, Türkiye de kendi mec
rasına kavuşacak, kendisiyle barı
şacak demektir. Bu duyarlılığın bi
limsel ve entellektüel geleneği 
oluşmaktadır. Hacim olarak bile 
(yaklaşık 600 sayfa) başlı başına 
uzun soluklu bir çabanın ürünü 
olan eser strateji ekseninde kav
ramsal çerçeve sunarak başlıyor. 
Bir ülkenin uluslararası ilişkilerde 
göreceli ağırlığı ve gücünü oluştu
ran unsurları tek tek ele alırken 
modern uluslararası ilişkiler ku
ramlarından klasik siyaset felsefe
sine, İslam siyaset düşüncesinin 
kavramlarına değin geniş bir siyasi 
düşünce tarihinin tüm verimleri
nin anlamlı bir sentezi, özümlen
miş tanımlamaları yapılıyor. Yeni
den tanımlanan kavramlar kitabın 
temel kurgusunun/tezinin anlaşıl

ması için anahtar rol oynuyor. Ki
tabın tezi kadar yapılan kavramsal
laştırma girişimleri bu alanda yeni 
bir akımın habercisidir. Kitap te
melde Türkiye’nin stratejik konu
munu tarihi, jeostratejik ve jeokül- 
türel birikimi, verili dünya sistemi 
içindeki yerini irdeleyerek tespit 
etmeye çalışırken aslında yoğun 
bir medeniyet tahlili sunuyor. 
Stratejik çözümlemeler anlamında 
metodolojik bir ders verirken ku
ramsal tutarlılığı ve yaslandığı en
tellektüel birikimi ile pratik/kon- 
jonktürel şartlar için geçerli öneri
ler de sunuyor, aktüel boyut sürek
li kollanıyor.

Küresel dengelerle iç politik 
gerilimler, tarihi birikimle çağdaş 
gerçekler, güncel sorunlar arasında 
Türkiye’nin gerçek yeri, misyonu 
akademik soğukkanlılıkla entel
lektüel zenginliğin, yerli bir duyar
lılığın coşkusuyla harmanlanmış 
çözümlemeler, Stratejik Derinliği or
taya çıkarmış.

Ne geçmişi sağlıklı yorumlaya- 
bilen, ne de yaşadığı zamanı kavra
yabilen, dolayısı ile ülkesinin gele
ceğine ilişkin tutarlı hiçbir strate
jik  perspektif sahibi olamayan, 
böyle bir bakışı üretmeye ne biriki
mi ne de idraki elvermeyen Türk 
aydınının bu eserden alacağı çok 
şey var.

y e n i s o ğ u k  s a v a ş
Mark Juergensmeyer

İkinci Dünya Savaşı’nın bitimiyle 
beraber 1980’li yılların sonuna ka
dar süren, ABD ve SSC B ile müt
tefikleri arasında; siyasi, ekono
mik, psikolojik mücadeleler biçi
minde devam eden bir dönemi ya
şadı dünya: Soğuk Savaş.

İki taraf sözkonusuydu: Sözü- 
mona “hür dünya”yı temsil eden 
ABD ve karşısında “Şer Cephesi” 
Komünist Rusya. Ve bütün imkan
lar “Şer cephesi”ni oluşturan Ko-

VENİ SOGUH 5RVHŞ
MAnK JuensaNSBMMYan
dini nıllll|tBl«llllıİBt n k ü l ı ı ı  da ıle ll lahdlt adlf

münizmin yıkılmasına adanmıştı. 
Bu süreç taraflardan birinin açık 
yenilgisiyle son buldu. 1990 yılına 
gelindiğinde çıkarttığı onca sesin, 
gürültünün altında (tabii ABD’nin 
de abartmasıyla) küçük, çürümüş 
ve hantal bir Rusya ile karşılaştık.

Savaşı A BD ve müttefikleri ka
zanmış ve dünya tek kutuplu bir 
sisteme doğru evrilmişti. Soğuk sa
vaş yürütülürken dünya siyasetin
de ve kamuoyunda destekçi bul
mak, belli cepheler oluşturmak 
için kurulan N A TO  da yeni dö
nemde anlam kırılması yaşıyor ve 
kendine yeni bir düşman ihdas et
mek zorunda kalıyordu. Hem 
ABD, hem de onun güdümündeki 
N ATO yeni düşmanı 1991 kon- 
septinde “çok boyutlu, çok sinsi, 
çok cepheli, çok yönlü, önceden 
bilinirliği son derece düşük tehdit 
ve tehlikeler” olarak tanımlıyor ve 
ortak düşman olarak “İslam”ı seçi
yordu. Zira şu anki “seküler” batı 
medeniyetine karşı alternatif üre
tebilecek, felsefi ve kültürel potan
siyele sahip yegane din İslam’dı. 
Burada ele aldığımız kitabın yazarı 
Mark Juergensmeyer de başlatılan 
bu yeni sürecin isim babalığını ya
pıyor adeta: “Yeni Soğuk Savaş’’. 
Yazarın; bir Amerikan Dışişleri
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Bakanlığı yetkilisinin ağzından ak
tararak: “30 '40 yıl önce Komü-

Muharrem Balcı & Gülden Sönmez Yeni Kitaplar
nizmle ilgilendiğimizden çok daha 
fazla bugün İslam’la ilgilenmek zo- 
rundayız” çağrısına ısrarla dikkat-

T e m e l  B e lg e le r d e

İNSAN HAKLARI
lerı çekiyor.

Juergensmeyer, tanımladığı 
“Yeni Soğuk Sava§”ı temellendi
rirken Huntington’cu bir yakla
şımla; bu savaşın, Batı medeniyeti 
ile bu medeniyetin temel değerle
rine karşı çıkan “dini milliyetçi- 
lik’ler arasında cereyan edeceğini 
iddia ediyor. Bu iki cephe arasın
daki temel anlaşmazlığın sıcak sa
vaşlara yol açmasını önlemek için 
yazar, bir an önce dini nasyonalist 
hareketlerin “global sistem”e en
tegre edilmesini ve ancak bu süre
cin sonucunda “ehlileşen”ler ile 
beraber yaşanabileceğini söylüyor. 
Ve devamında dünya siyasetini 
“tehlikeli” yeni oluşumlara karşı 
teyakkuz halinde olmaya çağırıyor.

Kitapta dikkati çeken bir husus 
da; yazarın “fundemantalizm” yeri
ne ısrarla “dini-nasyonalizm” kav
ramını kullanıyor olması. Bu kulla
nımın; yazarın “seküler” değerler 
lehine olmak üzere dini ve seküler 
milliyetçiliklerle bir uzlaşma kuru
labileceği düşüncesinden kaynak
landığını varsayabiliriz. Lâkin bu
rada önemli olan, şu ana kadar 
düşmanlarıyla hiçbir uzlaşma zemi
ninde buluşmaya yanaşmamış olan 
Batı’nın bu yeni dönemdeki prag
matist tavrı. Yoksa irtifa kaybettiği 
gözlenen Batı, bu korkusunu uzlaş
ma olarak yansıtmaya mı başladı?

21. yüzyılın hemen başında ye
niden şekillenen ABD ve Batı si
yasetini anlamlandırmak; gene bu 
siyasetin; Türkiye, Ortadoğu, Bal
kanlar ve Kafkasya’ya yansımasını 
okuyabilmek için üzerinde düşü
nülüp kafa yorulması gereken bir 
kitap.

Pmar Yayınevi, 352 s.

T h e Özal, Bir Davanın Öyküsü- 
M ehmet A li Biraıul-Soner Yal
çın , Doğan Kitap, 582 s.

Örnekll • Açıklam alı • Kurşılaçtırmulı

TEMEL BELGELERLE 
İNSAN HAKLARI

Muharrem Balcı 
Gülden Sönmez

Dünya sisteminde, ister yerel ister
se genel olsun; insanlara sürekli 
belli kuralların dayatıldığı, daya
tanların bu kuralları hiçe sayan uy
gulamaları ve yine fertlerin de 
normları sorgulamanın gereksizli
ğine olan inancı tam bir kaos orta
mı yaratıyor. İşte temelde bu so
runları dert edinen yazarlar, “teori
ğin pratiği”ni yapmak adına evren
sel bir temel insan hakları manifes
tosu kaleme almışlar. Öncelikle 
yaşanan sorunları ve temelde ol
ması gerekenlerin felsefesiniri işle
yen ve dahası bu emsalin duruşunu 
her haksızlığa karşı aynı kararlılık
la savunulmasını vurgulayan bir 
eserle muhatabız. Allah’ın adaleti
ni yeryüzünde hakim kılmanın da 
en vazgeçilmez şartlarının bu şekil
de kaleme alınmasının, Türk oku
yucusuna insan haklarının yoğun 
tartışıldığı bir atmosferde farklı dü
şünme imkanı ve geniş bir açılım 
sağlayacağını umuyoruz.

Danışman Yay., 445 s.

2. İşkencenin Tarihi, George Rıı- 
jey Scort, Dost, 327 s.

3. Allah’m Elçisi Mııhammed, 
Prof. Dr, Muhammed Hamidul- 
lah, Beyan, 280 s.

4. İslam’ın Yenilikçileri-İslam Dü
şünce Tarihinde Yenilik Arayış
ları, Kişiler, Fikirler, Akımlar, 
R. Ihsan Eliaçık, Söylem, 533 s.

5. Doğal Yaşam ve Başkaldırı, 
Menry David Thoreau, Kaknüs, 
302 s.

6. Etyopya’da İslamiyet I, Levent 
Oztürk, Ayışığı Kitapları, 184 s.

7. Tarih Felsefesi, Max Nordau, 
Ayışığı Kitapları, 183 s.

8. Musa’nın Evlatları Cumhııri' 
yet’in Yurttaşları, Rıfat N. Bali, 
İletişim, 470 s.

9. Kaosa Mütevazi Bir Katkı, Mu
rat Menteş, Şule, 253 s.

10. Ermeni Komitelerinin Emelleri 
ve İhtilal Hareketleri, Prof. Dr. 
Mehmet Kanar, Der, 558 s.

11. Dört Akım, Dört Siy-aset-Sol, 
Sağ, İslam, Liberalizm, Ömer 
Çoha, Zaman Kitap, 176 s,

12. Yeni Şehir Notları, Can Koza- 
noğlu, İletişim, 264 s.

13. Haltt, Ha.san Kaçan, Binin, 165 
s.

14. İpin Ucundakiler, Nasuhi Gün
gör, Anka, 287 s,

15. İslam’da Kadın, Prof. Dr, Bekir 
Topaloğlu, Rağbet, 304 s.

16. Avrupa Birliği ve Türkiye, Ali 
Bulaç, Eylül, 368 s,

17. Ortaçağ Türk Toplumları Hak
kında, Şencer Divitçioğlu, 
YKY, 204 s,
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D' ikkat edin! Sizler, pe
şinden ecel gelecek 
olan arzu ve istekler 

alemindesiniz. Kim, bu ecel gel
meden önce arzu ve isteklerini 
dizginlemezse, sonra pişman 
olur. Sıkmtılı ve korkulu za- 
manlarmızda Allah’a ibadet et
tiğiniz gibi, bolluk ve ve rahat 
içinde olduğunuz zamanlarda da 
ibadet ediniz. Ben, cennet gibi 
taliplileri uykuda olan bir yer 
görmedim. Haktan faydalanma
yan, batıhn zararma düçar olur. 
Doğru yoldan nasibini almayan 
kimse de sapıklığa düşmeye 
mahkumdur. Sizler göçle emre
dildiniz, azık hazırlamalısınız.

Ey insanlar! Amel etmeden 
ahirette cenneti umanlardan ol
mayın. Tûl-i emel yüzünden gü
nahlarına tevbe etmeyi gecikti
renlerden olmayın. Zahidler gi
bi konuşan, fakat hiç ölmeye
cekmiş gibi dünyaya bağlanan
lardan da olmayınız. Dünya için 
çalışanlara ne kadar verilse doy
mazlar, verilmediği zaman da 
kanaatkar olamazlar. Elindeki- 
lerin şükrünü ifa edemedikleri 
halde daha da isterler. Başkala
rına emreder fakat kendileri

yapmazlar. Başkalarına menet
tikleri şeylerden kendileri vaz
geçmezler. Salih kimseleri se
verler fakat yaptıklarını yapmaz
lar. Zalimlere buğz ederler fakat 
kendileri de onlardandır. Şüphe 
ettikleri şeylerde nefislerine ga
lip gelirler de, yakinen bildikle
ri şeylerde ona mağlup olurlar. 
Zengin olurlarsa nefislerine 
uyarlar. Hastalanınca üzülürler. 
Fakir düştükleri zaman umutla
rını keserek gevşerler. Günahla 
nimet arasında otlarlar. Sıhhat
te oldukları zaman şükretmezler. 
Başlarına bir bela geldiği zaman 
sabretmezler, sanki başkaları 
ölüme karşı uyarılıyor, sanki, 
tehdit edilenler, zorlananlar on
lar değil de başkaları.

Ey ölümlere hedef olanlar! 
Ey ölümün elinden kurtulama
yacak olanlar! Ey tehlikelere 
maruz kalanlar! Ey günlerin ge
tirdiklerine hedef olanlar! Ey 
zamanın ganimetleri! Ey ölüm 
mahkumları! Ey afetler içinde 
kalan çiçek! Ey sorguya çekildi
ğinde dili tutulacak olanlar! Ey 
etrafı fitnelerle sarılı olanlar! Ey 
ibret alınacak hadiselerle arası
na perde gerilenler! Gerçeği 
söylüyorum! Sadece ve sadece 
kendini bilenler kurtulabilmiş
lerdir. Helak olanlar; sadece eli
nin altındakiler yüzünden mah

S

volmuşlardır. Allah Teala da bu 
hususta şöyle buyurmuştur:

“Ey iman edenler! Yakacağı 
insanlarla taşlar olan cehennem
den kendinizi ve ailenizi koruyu
nuz,’'

(Hayatü's-Sahahe.)

Tamahkâr Kuş

K urt yiyici bir kuş, nehir 
kenarlarında gezinerek 
bulduğu böcekleri av

layıp yermiş. Birgün görmüş ki, 
atmacanın biri, semiz bir gü
vercin avlayarak onun yumu
şak etiyle güzelce karnını do
yurduktan başka, birazını da ar
tırıyor. Kurt yiyici kuş, kendi 
kendine “ben bin böcek tuttu
ğum halde yine karnımını do
yuramıyorum. Atmaca ise yal
nız bir avla karnını doyuruyor” 
diyerek bundan sonra san’atını 
bırakarak atmaca gibi büyük av 
peşinden koşmak hevesine ka
pılmış.

Bir çöl adamı, bu kurt yiyi
ci kuşun böcek avından vazge
çerek, güvercin gibi büyük av
lar peşinden koştuğunu görün
ce, bu değişiklikten böcek yiyi
ci kuşun başına muhakkak bir 
bela geleceğini düşünerek işin 
neticesini beklemeye başlamış.

Bir aralık kuş, su kenarına 
gelen bir güvercinin arkasın
dan koşup tutayım derken gü
vercin suyun yüzeyinden uçup 
karşıya geçtiği halde, bizim bö
cek yiyici kuş, nehir kenarın
daki sakız gibi çamura saplanıp 
kalmış. Çöl Arabi bunu görün
ce sevinerek koşup büyük av 
avlayayım derken, kendisini 
belaya düşüren bu hayvanı ya
kalamış. Çoluk çocuğuna ye
dirmek üzere çadırına götür
müş.

Keiile ve Dimne’den
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YANSIMALAR / BAYRAMOĞLU

Adalet Mamur “Yüzde Yüz” İcadı olan iskemleden elbiselerini 
alır ve Asya steplerinde yaşayanla-

Eder

ultan Keyhüsrev, tahta

S çıkar çıkmaz, Bizans’la 
arası açıldı. Zira, Bizans 

İmparatorluğunda ticaret ya
pan Türk tacirlerinden bazıla
rı tevkif edilmiş ve mallarına 
da el konulmuştu. İmparator 3. 
Alexius’un ileri sürdüğü şartla
rı kabul etmeyen Sultan, Men
deres vadisinde Bizans toprak
larında batıya doğru ilerledi. 
Büyük ölçüde esir ve mal topla
dı. Esirleri, aileleri ile birlikte 
beş biner kişilik kafileler halin
de Akşehir ve çevresine yerleş
tirdi. Onlara toprak, alet, to
humluk hayvan verdi, 5 yıl 
vergiden muaf tuttu. Bizans ile 
barış yapılınca bu köylülerin 
geri dönüşüne izin verdi. Fakat 
bu köylülerden kimse Bizansa 
geri dönmedi.

Elmas Yüzük ve 
Değirmen Taşı

A yıntaplı Hasırcızade 
Mehmet Ağa, bir 
gün, Keçecizade Fuat 

Paşa’nın parmağındaki yüzüğe 
dikkatli dikkatli bakıyordu. Pa
şa sordu:

- Taşına mı bakıyorsun?
- Evet Paşam, ne taşı diye 

bakıyorum.
- Elmas!
- Afedersiniz ama, birşey 

soracağım. Sana kaç para geti
riyor?

-H iç!
Hasırcızade gülümseyerek:
- Benim de, dedi, dede ya

digarı bir çift taşım var ama, 
her sene bana elli altın getirir!

- Ne taşı bu?
- Değirmen taşı Paşam!

A m erikah
ugün- d-ürtyada. -hiçbirtop^

nn ilk defa giydiği pantolonunu gi
yer. Sonra Mısır’da keşfedilen deri
den yapılmış ayakkabılarını ayağı-

B lum yoktur ki, kültürleri
nin az bir kısmı, kendi üye
lerinin eseri olsun. Amerikalı ant

ropolog Linton, bu konuyu pek gü
zel belirten bir örnek vermektedir. 
Şöyle ki:

“Amerikalı bir vatandaş, sa
bahları yakındoğuda icad edilen ve 
Kuzey Amerika’da geliştirilen bir 
yatakta gözlerini açar. İlk defa 
Hindistan’da kullanılan pamuktan 
yapılmış yorganını atar. Yorgan, 
ilk defa yakın doğuda yetiştirilen 
keten bir çarşafla kaplıdır. Yorga
nın üzerindeki ince yün 
battaniye ise, yine yakın 
doğudan buraya akta
rılmıştır. Yatağını 
düzeltir ve üzerine 
ilk defa Ç in’de elde 
edilen ipek bir örtü 
örter. Ayrıca bü
tün bu eşyalar 
dokuma olup, 
ilk defa yakın 
doğuda icad edi
len bir dokuma 
tezgahında do
k u n  mu ş t u r .
Derken efen
dim, Amerikalı 
vatandaşım ız,
Amerikan yerli
lerinin icadı 
olan mokasenle
rini vegiyer 
Avrupa-Ameri- 
ka karışımı olan 
banyoya gider.
Burada Hindli- 
lerin bir buluşu 
olan pijamalarını çıkarır ve Goller 
tarafından icad edilen sabunla yı
kanır. Sonra traş olur ki, bu da Sü
mer ve eski Mısırlıların adetidir.

Banyodan çıktığında, Avrupa

na geçilir. Kahvallıya 'olTirmgrdan 
önce Mısır’da icat edilen pencere 
camından dışarıya bakar. Hava 
yağmurlu olduğu için, deri ayakka
bıları çıkarır ve yerine orta Ameri
kalıların icadı olan lastikten yapıl
mış şasonları giyer ve güney doğu 
Asya’da icad edilmiş şemsiyeyi ya
nına alır. Başına da eskiden Orta 
Asya steplerindekiler tarafından 
giyilen keçeden yapılmış şapkasını 
geçirir.

Kahvaltıdan sonra sokağa çı
kınca bir gazete alıp, Lidya icadı 
olan bir para verecektir. Lokanta

dan Çin icadı bir tabak
tan yemeğini yiyecektir. 

Bıçağı çeliktir ki, ilk 
defa Hindistan’da ya
pılmış. Çatalı, ortaçağ 

İtalyasının, kaşığı 
ise eski Roma’nın 
mirasıdır. Kahvaltı
da ilk defa Akdeniz 

^  kıyılarında yetiştiri
len bir portakal su

yu içer. Sonra Habe
şistan kaynaklı bir 
kahve içer. Kahve

ye süt ve şeker koyar 
ki, her ikisinin de kay

nağı yalcın doğudur. Yedi
ği yumurta ise, ilk defa 
Hindi Ç in’de yetiştiri
len tavuğun ürünüdür. 

Derken, Ameri
kan yerlilerinin ica
dı bir sigara yakar. 

Okuduğu gazete de 
Çinliler tarafından 
icad edilen ve A l

manlar tarafından geliştirilen mat
baada basılmıştır ve nihayet Tan- 
rı’ya İndo-Europen {Hint-Avrupa 
karışımı) lisanıyla yüzde yüz Ame- 
rika’lı olduğu için şükreder!..”
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ÜMRAN EK

- IMV̂ YE SUNULAN 
İYİNİYET MEKTUBU

22 Şubat 2001 krizinden sonra hazırlanan Güçlendirilmiş Yeni Program veya Ekonomik Politilcalar Bildirgesi, 3 Ma
yıs 2001 tarihli Niyet Mektubu ekinde IMF başkanı Horst Köhler'e, Devlet Balcanı Kemal Derviş ve Merkez Bankası Baş
kanı Süreyya Serdengeçti'nin müşterek imzasıyla sunuldu. Niyet Mektubunda, Programda belirtilen l)olitika ve tedbirlerin 
yeterli olacağına inanıldığı; ancak, IMF ile düzenli istişareler yapılarak, ilâve tedbirler almaya da hazır olunduğu ifade edil
di. Ek'teki Programda, dalgalı döviz kuruna geçişin sebepleri anlatılmakta, enflasyonla mücadele edileceği, bankacılık sek
töründe düzenlemeler yapılacağı, faiz oranlarının düşürülmesine çalışılacağı, yabancı sermayenin teşvik edileceği ve bunun
la ilgili olarak uluslararası tahkim yasası’nm Meclis tatile girmeden çıkartılacağı, özelleştirmeye hız verileceği, Akaryakıt Tü
ketim Vergisinin Haziran 2001 'den itibaren her ay en az TEFE enflasyonu kadar artırılacağı, yani, akaryakıta sürekli ola
rak zam geleceği, kamu kesimindeki ücret farklılıklarının giderileceği vs. söylenmekteydi. Programa göre ekonomi 2001 yı
lında % 3 oranında küçülecek enflasyon oranı % 57.6 olacaktı. Bütçe açıkları 2003 yılında da devam edecekti. 2003 yı
lındaki Kamu Sektörü Net Borcunun, 2000 yılındaki seviyesinden daha yüksek olacağı öngörülüyordu.

Programda sadece bir yerde insan unsuru var: kamu kesimindeki işçi ücretleriyle memur ücretleri arasındaki farkın azal
tılması. Gelirlerin nasıl artırılacağı, refah seviyesinin nasıl yükseltileceği, ihracatın nasıl artırılacağı vb. konularda net hiç bir 
şey yok. Başka bir deyişle, programda reel ekonomi yok. Sadece finansal tedbirlerle denge sağlanacağı varsayılmış. Başlık
lar güzel seçilmiş; ancak altları boş. Program dikl<atlice incelendiği takdirde; reel sektör, enflasyon oranı, cari işlemler den
gesi vb. ile ilgili olarak öngörülen ralcamların gerçekçilikten ne l<adar uzak olduğu görülüyor. Niyet Mektubunun ekindeki 
Program, ekonomik kalkınmayı sağlayıcı ve refah seviyesini yükseltici olmaktan çok, uluslararası finans kurumlarının istek
lerini dikte ettirdikleri bir belge niteliğinde.

T.C.
BAŞBAKANLIK 

HAZİNE M ÜSTEŞARLIĞI

Sayı: B.02.1.HM.0.DEİ.02.00.500/
Ankara, 3 Mayıs 2001

Horst Köhler
Uluslararası Para Fonu Başkanı
Washington, D.C. 20431

Sayın Bay Köhler,
1, Ekte yer alan Ekonomik Politikalar Bildirgesi 

Türk Hükümeti’nin 2001 yılının kalan kısmı ve 2002 
yılı için belirlemiş bulunduğu ekonomik politikaları or' 
taya koymaktadır. Bu program 1999 yılı sonunda başla- 
tılmış bulunan ve Uluslararası Para Fonu’nun sağlamış 
olduğu Stand-by düzenlemesi ile desteklenen progra- 
mın devamıdır. Türkiye ekonomisinde hüküm süren 
enflasyonla mücadele edilmesi, mali hesapların güçlen
dirilmesi ve büyümenin istikrarlı bir temele oturtulma
sı ile Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üye olma hedefine 
yaklaşmasının bir önkoşulu olan ülke ekonomisinin ye
niden yapılandırılması konusundaki aynı strateji bu

programda da izlenecektir. Ancak, Türk Lirası’nın 22 
Şubat 2001 tarihi itibariyle dalgalanmaya bırakılmasına 
yol açan son kriz karşısında program kapsamındaki po
litikalar, hem özel hem de kamu sektöründe şeffaflık, 
hesap verilebilirlik ve iyi yönetişim alanlarına daha da 
odaklanıiması dahil olmak üzere, önemli ölçüde güçlen
dirilmiştir. Güçlendirilmiş programımızı desteklemek 
amacıyla Stand-by düzenlemesinin 6.3624 milyar SDR 
karşılığı kadar artırılmasını, 2001 yılı sonuna kadar ya
pılması planlanmış olan kullanımların yeniden takvime 
bağlanmasnı ve kullanımların Mayıs, Haziran, Tem
muz, Eylül ve Kasım aylarında tamamlanması beklenen 
gözden geçirmelere tabi olmasını talep ediyoruz.

2. Ekli Bildirge’de ifade edilen politika ve tedbirle
rin programın amaçlarının gerçekleştirilmesi için yeter
li olacağına inanıyoruz, ancak, gerekli olduğu takdirde, 
programın yolunda gitmesini sağlamak için Fon’la dü
zenli istişareler sürdürerek ilave tedbirler almaya hazır 
bulunmaktayız. Stand-by düzenlemesi kapsamında ya
pılacak kullanımlar. Haziran, Temmuz, Eylül, Kasım 
aylarında ve daha sonra da program sona erene kadar 
çeyrek dönemler itibariyle IMF’in yapacağı gözden ge
çirmelere tabi olacaktır.

3. Bu mektupla aynı zamanda stand-by düzenlemesi
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kapsamında gerçekleştirilen altıncı ve yedinci gözden 
geçirmelerin tamamlanmasını da talep ediyoruz. Türk 
Lirası’nın dalgalanmaya bırakılmasının hemen öncesin- 
de ve izleyen dönemde yaşanan yoğun finansal sıkınti' 
lar ve bazı politikalarımızda yaptığımız değişiklikler 
doğrultusunda aşağıdaki performans kriterlerinden fera
gat edilmesini talep etmekteyiz.

• Net İç Varlıklar (NİV) ve Net Uluslararası Rezerv
ler için 2001 Mart ayı sonu için konulmuş olan per
formans kriterleri yerine getirilememiştir (Ekli Bil
dirge, Ek A). Bu performans kriterlerinden feragat 
edilmesini talep etmekteyiz.

• Ayrıca Elektrik Piyasası Kanunu’nun onaylanması
na ilişkin yapısal performans kriterinden de feragat 
edilmesini talep etmekteyiz. Bu feragat, kanunun 
programda 15 Şubat olarak öngörülen revize edilmiş 
son kabul tarihinden iki hafta sonra yürürlüğe gir
miş olması ve kanunda elektrik üretim ve dağıtım 
işletim haklarının devrine ilişkin finansman işlem
lerinin tamamlanması için (2001 yılı Mart ayı sonu 
olarak öngörülen) son tarihin 2001 yılı Haziran ayı 
sonu olarak belirlenmiş olması sebebi ile gerekmek
tedir. Bu ufak sapmalar, bu önemli yapısal reformun 
kapsamını daraltmamaktadır.

• Türk Telekom’un nihai ihale şartnamesinin dağıtı
larak tekliflerin 2001 yılı Mart ayı sonuna kadar 
toplanmasına ilişkin performans kriterinden feragat 
edilmesini talep etmekteyiz. Ekli Bildirge’de ifade 
edildiği üzere, şirket hisselerinin %100’ünün (altın 
hisse hariç) satılmasına ilişkin yasal değişikliklerin 
yapılması da dahil olmak üzere, Türk Telekom’un 
özelleştirilmesi koşullarını iyileştirmiş bulunuyoruz. 
Ancak, özelleştirmenin zamanlaması, şu anda başa
rılı bir özelleştirme için uygun bulunmayan uluslara
rası telekomünikasyon piyasasının koşullarına da 
bağlı olacaktır.

Saygılarımızla,

Kemal Derviş
Ekonomiden Sorumlu 

Devlet Bakanı

Süreyya Serdengeçti
TC. Merkez Bankası 

Başkanı

Ekonomik Politikalar Bildirgesi

1. Bu Bildirge, Türk Lirasının 22 Şubat 2001 tari
hinde dalgalanmaya bırakılması akabinde uygulanacak 
yeni ekonomik politika çerçevemizi ortaya koymakta
dır. Dalgalı döviz kuru rejimi, ekonomi politikalarının 
ve kısa vadeli politika hedeflerimizin yeniden şekillen
dirilmesin! gerektirmektedir. Ancak, genel ekonomik 
.stratejimizi değiştirmemiştir. Nitekim, izlemeye devam

edeceğimiz temel strateji yine, enflasyonun ortadan kal
dırılması, kamu mâliyesi hesaplarının güçlendirilmesi 
ve yıllardır Türkiye’nin büyüme potansiyelinin önünde 
bir engel teşkil eden yapısal bozuklukların yok edilmesi 
üzerine kurulu olacaktır. Bu amaçları gerçekleştirmek 
için, programın başlangıcından bu yana, krize rağmen 
yadsınamayacak boyuttaki başarılar kaydederek geldiği
miz noktadan devam edeceğiz: nitekim, kriz öncesinde, 
enflasyon % 30 seviyelerine indirilmiş, kamu sektörü
nün faiz dışı fazlası uzun vadeli mali ödeme gücü ile tu
tarlı bir seviyeye çekilmiş; ve bankacılık, sosyal güven
lik, ve tarımsal destek alanlarında önemli yapısal re
formlar hayata geçirilmiştir. Bu sonuçlar Türkiye eko
nomisinin temellerini önemli ölçüde güçlendirmiştir.

A. Dalgalı Döviz Kuru Rejimine Geçiş ve Bu
Değişikliğin Yeni Politika Çerçevemize Etkileri

2. Ağır ilerleyen bağlı döviz kuru rejiminden, dalga
lı döviz kuru rejimine geçiş için programımızın başlan
gıcından itibaren bir strateji belirlenmiş olmasına rağ
men, beklenmedik finansal ve makro ekonomik geliş
meler Türk Lirası’nın planlanandan daha önce serbest 
bırakılması kararına varmamıza sebep olmuştur. Finan
sal koşullar, ikincil piyasada işlem gören devlet kağıtla
rının faiz oranlarının, Ocak ayı ortaları itibariyle % 50 
seviyelerine varacak şekilde düşmesinin de gösterdiği 
gibi, Kasım krizi ertesinde önemli ölçüde iyileşme kay
detmişti. Ancak, bankacılık sisteminin finansal sağlığı
na ilişkin devam eden endişeler, döviz kurundaki artışın 
halen iki katı seviyesinde seyreden enflasyon oranı ve 
politika kararlarının uygulanmasında görülen bazı aksa
malar sebebiyle, durum yine de hassasiyetini korumaya 
devam etmiştir. Bu çerçevede, mali piyasalarda oluşan 
siyasi ortamın kötüleştiği intihası, Şubat 19-21 tarihleri 
arasında Türk Lirası’na karşı aşırı bir atak yaratmıştır. 
Bu atağa karşı, ilk etapta sıkı bir likidite politikası göze
tilmesi suretiyle direnilmiştir. Ancak, gecelik faiz oran
ları, bir kaç gün için olsa bile sürdürülmesi açıkça müm
kün olmayan, %2000 seviyelerine fırlamıştır. Buna gö
re, Hükümet, 22 Şubat tarihinde, Türk Lirasını serbest 
bırakmaya ve bu doğrultuda makro ekonomik ve yapı
sal politika çerçevesini yeniden belirlemeye karar ver
miştir.

3. Ekonomi politikalarımız, son krizin, kısa vade
li makro ekonomik etkilerini asgariye indirirken, enf
lasyonla mücadelenin ve büyümenin kaldığı yerden 
devamına imkan sağlayacak ortamın oluşturulmasını 
hedeflemektedir. Kısa vadeli gelişmeler konusunda 
önemli belirsizlikler bulunmasına rağmen, programın 
temel varsayım senaryosu aşağıdaki makro ekonomik 
hedefleri öngörmektedir:
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• GSMH’nın, 2001 yılında %3 oranında küçülmesini 
beklemekteyiz. Ancak, ilk yandaki küçültmenin er
tesinde, ihracatın toparlanması ve turizm sektörü-

uygulanmasının zorluğunu ortaya koymuştur. Kamu 
bankaları dahil olmak üzere, tüm bankacılık sektörü- 
nün kırılganlığı büyük çaplı mali yük yaratmış ve para

nün beklenen iyi performansını yansıtacak şekilde
2001 yılının ikinci yarısında büyüme tekrar başlaya
caktır. Bu düzelmenin 2002 yılında GSMH’nın % 5 

-s£viy.esinde-büyüme kaydetmesine. iaık.an_v.ermesi

politikasının işlerliğini bozmuştur. Bu sorunlar, yalnızca 
temelde yatan zayıflıklardan kaynaklanmamış aynı za
manda, kamuoyunun araştırma kabiliyetini engelleyen
ve gerekli politika ayarlamalarının yapılmasını gecikti- 
ren, özellikle kamu bankalarının hesaplarında olmak 
üzere, yetersiz şeffaflıktan kaynaklanmıştır. Dolayısıyla, 
politika kararlarında şeffaflığın artırılması bir öncelik 
haline gelmiştir. Bu, kamu ve özel kuruluşların uyması 
gereken raporlama usûllerini geliştirerek, idari usulleri 
ve düzenleyici esasları iyileştirerek gerçekleştirilecektir. 
Daha genel anlamda, uygun bir düzenleyici çerçeve 
içinde özel sektörün ekonomideki rolünün artırılması 
suretiyle gerçekleştirilecektir. Aşağıda detayları verilen 
ve bankacılık, kamu muhasabesi, özelleştirme ve yaban
cı doğrudan yatırıma ilişkin yapısal politika gündemi
miz ortak bir ilmekle örülmüştür: ekonomik ortamın, 
artırılmış şeffaflık, iyi yönetişim ve güçlendirilmiş dü
zenleyici çerçeve ile iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. 
Yapısal politikalar gündemimizin hayata geçirilmesin
de, Dünya Bankası’nın desteğinin devamını bekliyoruz.

Bankacılık Sektörü Reformu

7. Bankacılık alanında uzak görüşlü ve kararh 
adımlar atılması gerekmektedir. Özellikle kamu ban
kalarında gözlenen, ancak özel bankaların mali yapıla
rının giderek bozulması nedeniyle, Tasarruf Mevuatı Si
gorta Fonu (TMSF) tarafından giderek artan sayıda 
devralınmalara neden olan bankacılık sektörünün ge
nelindeki yapısal zayıflık, kamu mâliyesinin üstleneceği 
zararların büyümesine yol açmıştır. Bu zararları karşıla
mak için artan fon ihtiyacı, kamu bankalarını ve TMSF 
bünyesindeki bankaları, giderek daha fazla gecelik fon- 
lamaya itmiştir. Bu durum, bankaları özellikle likidite 
ve faiz oranı risklerine karşı dirençsiz bırakmış, bu da 
para politikası kontrolünü güçleştirmiştir. Olağanüstü 
yüksek gecelik faiz oranları, zararların ve fonlama ge
reksinimlerinin son aylarda geometrik olarak artmasına 
neden olmuştur.

8. Sistemin istikrarı, para politikası kontrolü ve 
faiz oranlarının düşürülebilmesi için kamu ve TSMF 
bankalarının köklü bir reforma tabi tutulması, en bü
yük öncelik olmuştur. Üç kamu bankası {Ziraat, Halk 
ve Emlak) ve TMSF bankalarının. Merkez Bankası’na 
olan yükümlülükleri hariç, gccelik yükümlülükleri (re
polar ile ticari banka ve banka dışı müşterilerin mevdu
atları), 16 Mart itibariyle 13 katrilyon TL civarındadır. 
Stratejimiz, sistemi kırılganlıklarını ve para politikası
nın etkinliğine olan tehditlerini azaltmak ve bilançola-

öngörülmektedir.
• Dalgalı döviz kuruna geçtikten sonra Türk Lira- 

sı’nda görülen değer kaybına bağlı olarak, enflasyo
nun ikinci çeyrekte artış kaydetmesi beklenmekte
dir. Ancak, program kapsamında uygulanacak poli
tikaların etkisi ile, TÜFE enflasyon oranının üçün
cü çeyrekte düşmesi ve .dördüncü çeyrekte de, aylık 
% 2’nin (mevsimsel olarak düzeltilmiş bazda) altına 
inmesi beklenmektedir. Bütün yıl için, TÜFE enf
lasyon oranının (Aralık/Aralık) % 52 olmasını bek
lemekteyiz. TÜFE enflasyon oranının, Aralık 2002 
itibariyle % 20 oranına düşmesi hedeflenmektedir.

• Dış cari hesap dengesinin, Türk ürünlerinin artan 
rekabet gücü ve ekonomik faaliyetlerdeki daralma 
sonucunda, önemli ölçüde iyileşmesi beklenmekte
dir. 2000 yılında GSMH’nın % 5’i kadar açık veren 
cari hesabın, 2001 ve 2002 yıllarında genel olarak 
dengede olmasını beklemekteyiz.

4. Bu hedefler, üçlü bir yaklaşıma dayandırılarak 
gerçekleştirilecektir: (i) bankacılık sektöründeki bo
zukluklar başta olmak üzere, son krizin doğrudan te- 
melinde yatan bozuklukların düzeltilmesi ve ekonomi 
yönetiminin şeffaflığının ve özel sektörün ekonomi
nin yeniden yapılandırılması sürecindeki rolünün ge
liştirilmesine yönelik yapısal politikalar,, (ii) finansal 
istikran sağlamaya ve enflasyonla mücadeleye devam 
edilmesine ilişkin maliye ve para politikaları, (iii) 
makro ekonomik istikrar, büyüme ve toplumun en 
muhtaç kesimlerini koruma hedefleri ile örtüşen üc
ret ve maaş politikaları oluşturulması yönünde geliş
tirilmiş sosyal diyalog.

5. Politikalar açıklanacak ve şeffaf bir şekilde uy
gulanacaktır. Özellikle, bankaların yeniden yapılandı
rılmaları gibi kritik alanlarda, stratejimizin en önemli 
ve ayrılmaz unsurlarından biri, yeni bir iletişim ve açık
lık politikasının uygulanması olacaktır. Temel politika
ların ve faaliyetlerin, piyasa katılımcılarına, düzenli ba
sın toplantıları, bildiriler, seminerler ve diğer vesileler
le duyurulmasına yönelik bir strateji geliştirilecektir.

B. Daha Güçlü Bir Ekonomi İçin Gerekli 
Yapısal Politikalar

6. Son gelişmeler, geniş alana yayılmış yapısal za
yıflıkların devam ettiği bir ortamda, enflasyonla mü
cadeleye yönelik sıkı para ve maliye politikalarının
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nnı küçültmek amacıyla, bu bankaların gecelik pozis
yonlarını tamamen ortadan kaldırmaktır. Daha ayrıntı
lı olarak, kamu bankalarını ve TMSF bünyesindeki 
bankalara yeniden sermayelendirilmelerini karşılamak 
amacıyla kamu borçlanma kağıtları verilecektir (aşağı
da da açıklanmaktadır). Bu kağıtlar, doğrudan veya re
po anlaşmaları ile Merkez Bankası’na satılacak olup, 
karşılıkları gecelik pozisyonların ortadan kaldırılması 
için kullanılacaktır. Kamu bankalarının ve TMSF bün
yesindeki bankaların 16 Mart itibariyle olan gecelik po
zisyonu en az üçte iki oranında (ticari bankalara karşı 
olan gecelik pozisyonların ortadan kaldırılması da dahil 
olmak üzere) azaltılacaktır. Bu altıncı ve yedinci göz
den geçirmenin tamamlanması için bir koşuldur 
(Tablo 1). Kalan gecelik pozisyonların ortadan kaldı
rılması ise sekizinci gözden geçirmenin tamamlanma- 
sının bir koşuludur. Bu işlemlerin sonucu olarak finan- 
sal sistemde ortaya çıkacak fazla likidite. Merkez Ban
kası tarafından, Hazine’nin borç yönetimi ile sıkı eşgü- 
diUn altında emilecektir. Ek olarak, tüm kamu bankala
rı ile TMSF bünyesindeki bankaların Merkez Bankası 
ile olan repo anlaşmalarının toplam tutarının 2001 yılı 
Mayıs ayı sonu itibariyle 7 katrilyonu aşmaması, seki
zinci gözden geçirmenin tamamlanması için bir koşul
dur.

9. Ayrıca, tüm kamu bankaları ve TMSF bünye
sindeki bankalar, uygulayabilecekleri vadelere ilişkin 
yön verici ilkelere ve değişik vadelerde uygulayabile
cekleri ortak mevduat faizlerine uymakla yükümlü 
olacaklardır. Vade ilkeleri, kamu ve TMSF bankaları 
yönetim kurulları tarafından Merkez Bankası ile istişare 
edilerek belirlenecektir. Bu ilkeler ticari bankalardan 
ve diğer piyasa kaynaklarından sağlanacak gecelik borç
lanmalara ilişkin limitleri de içerecektir (bu limitler se
kizinci gözden geçirme sırasında daha detaylı olarak gö
rüşülecektir). Kamu bankaları ile TMSF bünyesindeki 
bankaların uygulayacakları ortak mevduat faiz oranları, 
bu bankaların ortak yönetim kurulları ve hazine birim
leri tarafından Merkez Bankası ile istişareli olarak gün
lük bazda belirlenecektir. Bu oranlar kamu bankaları ve 
TMSF bünyesindeki bankaların kar edebilmelerini sağ
layacak şekilde, kamu kağıdı piyasa faiz oranlarının al
tında tutulacaktır. Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlı
ğı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kamu 
bankaları ve TMSF bünyesindeki bankaların hazine bi
rimleri arasında sürekli bir eşgüdümü sağlamaya yönelik 
özel düzenlemeler yapılmıştır.

10. En büyük iki kamu bankasında (T.C. Ziraat 
Bankası ve T.Halk Bankası), bu bankaların gelecek
te karlı olmalarının sağlanması amacıyla, finansal ve 
işlevsel yeniden yapılandırma gerçekleştirilecektir. 
Daha ayrıntılı olarak:

• Ziraat ve Halk Bankalarının yönetimi, politik ola
rak bağımsız, Hazine’ye rapor veren, bir ortak kuru
lun oluşturulması ve yeni bir yönetimin atanması 
(altıncı ve yedinci gözden geçirmelerin tamamlan
ması için koşul) yolu ile güçlendirilecektir. Yeni 
yönetim, operasyonlara karlılığı temin edecek ticari 
kriterleri ve fiyatlandırma politikalarını uygulaya
caktır. Yönetim Kurulu, ayrıca bu bankaların özel
leştirme politikalarını oluşturacaktır.

• Finansal yeniden yapılandırma, kalan görev zararla
rının kaldırılmasını, herhangi bir negatif net değeri 
kapatacak yeniden sermayelendirmeyi, piyasa getiri
sinin altında getirisi olan mevcut kamu kağıtlarının 
(gerekli görülen hallerde bilançolarını güçlendir
mek amacıyla) değiştirilmesi ve bankaların risk ağır
lıklı sermaye yeterlilik oranının %8’e çıkarılmasını 
gerektirmektedir (Bu finansal yapılandırmanın ger
çekleştirilmesi altıncı ve yedinci gözden geçirmele
rin tamamlanmasının bir koşuludur). Bu amaçlar 
için kullanılacak araçlar, piyasa koşullarına haiz, çe
şitli vade ve döviz cinsleri üzerinden ve bankaların 
olabilecek mevduat çekişlerini karşılayabilecek ve 
işlem görebilecek düzeyde likiditeye sahip olmaları
nı temin etmek üzere, üçer aylık dönemli faiz öde
mesi olan nakde dönüştürülebilir kamu kağıtları 
olacaktır. Bu kağıtlar, gelir sağlamak amacıyla tutu
lacak olup, sadece net mevduat çekişleri veya diğer 
yükümlülüklerin karşılanması için nakde çevrilebi
lecektir.

• Bu adımlara, bankaların yönetim kurulları ve banka 
idarecileri tarafından uygulanacak yeni risk yöneti
mi prosedürleri de eşlik edecektir. Bu bankaların fa
aliyetleri, işletme giderlerini düşürmek amacıyla 
mümkün olduğunca hızlı bir şekilde etkin hale geti
rilecektir.

• Yukarıda söz edilen finansal yeniden yapılandırma
nın tamamlanması akabinde, bu bankaların, ticari 
bankalara uygulanan tüm BDDK düzenlemelerine 
uymaları zorunlu hale getirilecektir. Hazine bu ban
kaların nakit akımlarını, karlılıklarını ve likiditele
rini derhal daha yakından izlemeye başlayacaktır. 
Kamu bankalarının program kapsamında izlenmele
rine ilişkin spesifik göstergeler sekizinci gözden ge
çirme sırasında tanımlanacaktır.

• Her bir bankada, sözkonusu reformların uygulanma
sı bağımsız dış denetçılerce izlenecektir. Bu denetçi
ler Mayıs ayında atanacaktır,

11. Kalan daha küçük iki kamu bankasından biri
nin ödeme gücü kalmamıştır ve varlığını sürdüremez 
durumdadır, diğeri ise özelleştirme sürecindedir. Öde
me gücü kalmamış durumdaki bankanın (Emlak Banka
sı) bankacılık lisansı iptal edilecek (banka kapatılacak) 
olup, yükümlülükleri ile bazı varlıkları T.C. Ziraat Ban- 
kası’na devredilecektir (bunun 2001 yılı Mayıs ayı so
nuna kadar yerine getirilmesi sekizinci gözden geçir
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menin tamamlanması için ön koşuldur). T.C. Ziraat 
Bankası’na, Emlak Bankası ile birleşmesini kolaylaştır- 

-4«Ak-aHWC4yla-ek-semıaye-komıiacaktır_DiğeiL-kamii- 
bankası (Vakıf Bank) hisselerinin IMKB’de halka arz 
edilmesi, son krizler nedeniyle ertelenmiştir. Ancak, 
özelleştirme sürecine piyasa koşulları el verdiğinde ive-

mektedir. Demirbank’ın satışına ilişkin olarak, bir yerli 
ve iki yabancı teklif sahibi ile müzakereler sürdürül- 
m p k f p r l i r  R ı ı  b a n W a l a n n  7 0 0 1  y ı l ı  t ; r>nıın?ı  k a r l a r  s at~ı İ n-

maması halinde, bankalar tasfiye edilecektir. Kalan 
dört banka ise Mayıs ayı sonuna kadar ya ikinci bir ge
çiş bankası altında toplanacak ya da tasfiye edilecektir

• dilikle devam edilecektir.
12. TMSF bünyesinde bulunan bankaların gecelik 

piyasalara aşırı başvurmaları sebebiyle zararlarının 
hızla artması, bu bankaların çözüme kavuşturulması
nın hızlandırılmasını en temel öncelik haline getir
miştir. 1997 yılından beri 13 banka devralınmış olup, 
bunlardan lO’u son iki yıl içinde devralınmıştır. Geçiş 
bankası (Sümerbank) altında birleştirilen beş bankanın 
faaliyetleri hızla azaltılmakta olup, şubelerinin yarısı 
halihazırda kapatılmış ve personel sayısı da halihazırda 
yarıya indirilmiştir. Diğer bir küçük banka (Ulusal- 
bank) halihazırda olabildiğince küçültülmüş olup. Ma
yıs ayında Sümerbank bünyesine alınacaktır. Ancak, 
vurgulanması gereken bir konu da tüm idari giderlerin 
toplam zararların %2’sinden az olduğu ve en acil olarak 
üzerine gidilmesi gereken hususun finansal yeniden ya
pılandırma olduğudur. Buna göre, bankanın negatif net 
değerinin karşılanması amacıyla, Sümerbank, kamu 
bankalarına verileceklere benzer, nakde çevrilebilir ve 
döviz cinsinden mevduat yükümlülüklerini de karşıla
yabilecek türde para birimleri cinsinden kamu kağıtları 
kullanılmak suretiyle TMSF tarafından yeniden serma- 
yelendirilecektir (altıncı ve yedinci gözden geçirmele
rin tamamlanması için koşul). Sümerbank’ın geri.dön
meyen kredileri, Temmuz ayı sonuna kadar TMSF’nin 
Tahsilat Birimi’ne devredilecektir. Sümerbank satışa 
sunulacak ve teklifler 2001 yılı Eylül ayı sonuna kadar 
toplanacaktır. Bu vakte kadar geçerli teklif alınmadığı 
takdirde banka tasfiye edilecektir. Diğer bankalara 
mevduat transferini ve eşdeğer kamu kağıtları portföyü
nü İçeren tasfiye planı bankanın satılamaması halinde 
geliştirilecektir.

13. Aynı zamanda, TMSF, zayıflayan yatırımcı il
gisi ve kötüleşen ekonomik konjonktür karşısında zor 
bir görev olan bünyesindeki kalan 7 bankanın çözü
me kavuşturulması çalışmalarını hızlandırmaktadır. 
Bu gruptaki bankalar da negatif net değerlerinin karşı
lanması amacıyla yeniden sermayelendirilecektir (al
tıncı ve yedinci gözden geçirmenin tamamlanması için 
koşul). Bugüne kadar satışa sunulan bankalardan sade
ce ikisi, orta büyüklükteki Demirbank ve küçük bir 
banka (Bank Ekspres) için teklif alınmıştır. En son mü
dahale edilen banka (İktisat Bankası) Mayıs ayında sa
tışa sunulacaktır. Bu üç banka, satış açısından en uygun 
bankalar olarak değerlendirilmekte olup, satışlarının bir 
an önce tamamlanması için gerekli tüm gayret gösteril

(sekizinci gözden geçirmenin tamamlanması için ko
şul). Özet olarak, 1997 yılından bugüne kadar TMSF 
bünyesine alınan 13 bankadan, sekizi Mayıs ayı sonuna 
kadar kapatılmış olacaktır. Kalan bankalar ise, 2001 yı
lı sonuna kadar satılacak, tasfiye edilecek veya başka bir 
şekilde çözüme kavuşturulacaktır (onikinci gözden ge
çirmenin tamamlanması için koşul). Gelecekte, TMSF 
bünyesindeki bankaların özelleştirilmesi sürecinde, eski 
banka sahiplerinin, azınlık hisseleri için bile olsa, doğ
rudan veya dolaylı olarak ihalelere verecekleri teklifler 
kabul edilmeyecektir.

14. TM SF’nin Tahsilat Birimi’nde sorunlu ala
caklarla ilgili olarak yeterliliğinin artırılması önem ve 
öncelik kazanmıştır. Tahsilat Birimi çok yavaş bir şe
kilde işe başlamış olup, henüz hiç bir geri dönmeyen 
kredi bu birime devredilmemiştir. Kredi ve diğer varlık
ların satışı, tahsili ve diğer çalışmalar için yeterliliğinin 
artırılmasının bankaların çözüm süreci için gerekli hale 
geldiği anlaşılmıştır. Geri dönmeyen kredileri ve diğer 
varlıkları TMSF’den devralmaya başlamasına hazırla
mak için Tahsilat Birimi’ne hızlı bir şekilde ilave perso
nel alınacaktır. Tahsilat Birimi’nin faaliyetlerini kolay
laştıracak kanuni değişiklikler (özel ticari mahkemele
rin kurulması ve TMSF’ye alacak tahsili için özel yetki
lerin verilmesi) Meclis’e sunulmuştur. Yukarıda bahse
dildiği üzere, Sümerbank 75 milyar TL’nin üzerindeki 
tüm geri dönmeyen kredileri Temmuz ayı sonuna kadar 
Tahsilat Birimi’ne devredecektir. Diğer TMSF bankala
rı da kendi devir işlemlerini bu zamana kadar başlatmış 
olacaklardır. Bu devirler, bu yıl Ekim ayı sonuna kadar 
tamamlanacaktır. Tahsilat Birimi, performansı hakkın
da kamuoyunu ve piyasaları bilgilendirecektir. Mayıs 
ayı sonuna kadar, Tahsilat Birimi'nin faaliyet kuralları 
ve prosedürleri onaylanacak, profesyonel yöneticiler 
atanacak ve önemli sayıda uzmanlaşmış profesyonel 
personelin istihdamı başlatılacaktır.

15. Özel bankalarda, yüksek faiz oranları, T L ’nin 
değer kaybı ve yavaşlayan ekonominin etkilerini ber
taraf edebilmek için yeniden sermayelendirmeye ihti
yaç vardır. Bankaların sermayelerini artırmaya ihtiyaç
ları vardır ve bir çok banka halihazırda sermayesini ar
tırmıştır. Tüm nakit kar payı dağıtımları sermaye yeter
lilik oranları sağlanıncaya kadar durdurulmuştur. 
BDDK sermaye eksikliği olan tüm bankaların Nisan ayı 
sonuna kadar detaylı sermaye kuvvetlendirme planları 
sunmasını zorunlu tutmuştur (altıncı ve yedinci gözden
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geçirmelerin tamamlanması için ön koşul). BDDK bu 
planların zamana bağlı taahhüt mektupları yolu ile uy
gulanmasını aktif bir şekilde takip edecektir. Bankalar, 
özellikle ortak sahipleri olanlar, birleşmeye teşvik edile
cektir. Vergi kanunları bankaların ve iştiraklerinin bir
leşmesinin vergi doğurmayacak şekilde gerçekleştirile
bilmesi için tekrar gözden geçirilecektir, Ödeme kabili
yetini kaybeden herhangi bir banka TMSF tarafından 
devralınacaktır. Şüpheli alacak karşılıklarına ilişkin ku
rallar sıkı sıkıya uygulanacaktır. Tüm bankalardaki liki
dite pozisyonu ve faiz oranlarını takip eden kapsamlı bir 
sistem, bankaların sağlıklı olmayan uygulamalar içine 
girmelerini engellemek ve düzeltici tedbirlerin erken 
alınmasını sağlamak için yürürlüğe konmuştur. Tüm 
mevduat sahiplerinin ve kreditörlerin tümüyle garanti 
altında olmasının, BDDK’ya .bankaları çözüme kavuş
turmasında bankalara hücum olması endişesine karşı 
koruma sağladığından emin olunmakla beraber, bu ga
rantiyi devletin fonlaması hukuken açık hale getirilerek 
daha da kuvvetlendirilmiştir.

16. Bankalar Kanunu, çözüm sürecini kolaylaştır
mak ve düzenleyici çerçevenin seviyesinin yükseltil
mesini desteklemek amacıyla bir çok açıdan değiştiri
lecektir: Bu değişiklikler arasında; (a) Özel ticari mah
kemelerin kurulması ve TMSF’ye alacakları tahsil için 
özel yetki verilmesi; (b) BDDK ve TMSF yönetim ve 
personelinin icra ettikleri resmi görevden ötürü karşı 
karşıya kalabilecekleri adli davalara karşı korunmasının 
kuvvetlendirilmesi (c) “kendi fonları -  own funds” kav
ramının tanımlanarak yeni bağlı kredilendirme limitle
rinin konsolide bazda uygulanmasına izin verilmesi; (d) 
kredi riski tamamlamasının türev ürünleri de içerecek 
şekilde genişletilmesi; (e) şüpheli alacak karşılıklarının 
tam olarak vergiden düşürülebilmesinin sağlanması 
(aşağıda açıklanmıştır); bulunmaktadır. Bu değişiklik
lerin Meclis’te onaylanması altıncı ve yedinci gözden 
geçirmenin tamamlanması için koşul olacaktır.

17. Düzenleyici çerçevenin süregelen kuvvetlen
dirilmesi aşağıdaki tedbirleri içerecektir:

• Bağlı kredilendirme probleminin çözümü için, ban
kaların sahiplerine ve diğer taraflara ilişkin risk li
mitinde ilgili tarafları tanımlayan bir düzenleme ha
zırlanmıştır. Yukarıda bahsedilen “kendi fonları 
(own funds)”nı tanımlayan hukuki değişiklik, kon- 
solidasyona izin verecek ve düzenlemeyi Avrupa 
Birliği standartları ile tamamen uyumlu hale getire
cektir. Bu uygulama Bankacılık Kanunu’nun değiş
tirilmesinden sonra bir ay içinde kabul edilecektir 
(yapısal benchmark). Yeni düzenleme 1 Temmuz 
2001’den itibaren yürürlüğe girecektir. BDDK baş
langıçta limitleri aşan bankalara, tedrici bir şekilde 
belli bir zamanlamaya bağlı olarak kanuna tam 
uyum için süre tanıyacaktır.

• Yakın zamanda çıkarılan ve 1 Ocak 2002’den itiba
ren yürürlüğe girecek piyasa riski düzenlemesi ile dö
viz riskine (FX exposure) bir sermaye cezası (capital 
charge) getirilmektedir. Ancak, döviz yükümlülük
lerini forward döviz atımları ile kapatan bankalar, 
karşı taraf riski (counterparty exposure) ile karşı kar
şıya kalmaktadır. Bu şekildeki kredi riskini karşıla
mak amacıyla, Bankalar Kanunu yukarıda belirtildi
ği üzere tek tek karşı taraflara (veya ilgililere) olan 
toplam riski sınırlamak için, türev ürünlerini kredi 
tanımlamasına dahil edecek şekilde değiştirilecektir.

• 2002 başından itibaren bankalar için muhasebe 
standartları uluslararası standartlar düzeyine getiri
lecektir (yapısal benchmark). Bu değişiklik tüm ge
ri alım sözleşmelerinin (repo) banka bilançolarına 
dahil edilmesini içerecektir.

18. Kredi ödemelerinin ve şirket yeniden yapılan
dırılmasının uygulanmasını kolaylaştırmak için geniş 
anlamdaki kanuni ve yargısal çerçeve gözden geçiril
mektedir. Hükümet borçların etkin ve hızlı tahsili ve 
yeniden yapılandırılmasını sağlamak amacıyla yargısal 
ve idari süreç dışında icra ve iflas kanunlarını da gözden 
geçirmektedir. Bu gözden geçirme, yapısal çerçevenin 
daha geniş anlamdaki reformu bağlamında gerçekleşti- 
rilmektedir. Bu çerçeveye, orta seviyede bölgesel danış
ma mahkemelerinin (intermediate regional civil courts 
of appeal) kurulması, hakim ve avukatların ihtisas ko
nularında eğitimini iyileştirecek Adalet Akademisi’nin 
kurulması, ve Yüksek Mahkeme hakimlerinin konuları
na göre, örneğin, icra ve iflas davalarını daha düşük se
viyede ihtisas mahkemelerine gönderilebilme yetkisi
nin verilmesi de dahildir. Ayrıca, Hükümet, borç ve şir
ket yeniden yapılandırmasına ilişkin engelleri kaldır
mak amacıyla vergi kanunlarını gözden geçirmeye de
vam etmektedir.

Mali Şeffaflık ve Yönetim

19. Program çerçevesinde mali şeffaflık ve yöneti
min iyileştirilmesi alanında ilerlemeler sağlanmıştır 
ancak, daha fazla çabaya ihtiyaç duyulmaktadır. Mer
kezi bütçe dışında, özellikle mali ve mali olmayan kamu 
iktisadi teşebbüslerinde, 2000 yılında ve 2001 yılı ba
şında yaşanan gelişmelerin kamu mâliyesi üzerindeki 
etkileri bu sektörlerde artan açıkların ortaya çıkmasıy
la, daha fazla gündeme gelmiştir. Her ne kadar program 
çerçevesinde takip edilen büyüklükler bu maliyetlerin 
büyük bir kısmını kapsasa da, kamuya ve Parlamento’ya 
bunların açıklanması konusu, geniş tanımı ile mali yö
netimin hesap verebilirliğinin artırılabilmesi için, daha 
da iyileştirilmelidir. Bu kapsamda programımız, kamu 
mâliyesi hesaplarını iyileştirmek amacıyla, kamu ban
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kalarına ilişkin yukarıda açıklanan adımlara ek olarak, 
aşağıdaki tedbirleri içermektedir:

konusunda açıklayıcı bilgi sağlayacak Yıllık Prog' 
ram’ın kapsamını genişletecektir. Bu dokümanın 
öncesinde 2001 yılı Temmuz ayında bir yıl ortası

2000 yılında 25 bütçe içi ve 2 bütçe dışı fonun ka
patılmasını müteakiben 2001 yılı Mart ayında 2002 
yılından İtibaren geçerli olmak üzere 21 bütçe içi ve
4 bütçe dışı fon daha kapatılmiştlf. Kalan 15 bütçe 
içi fonu (Dünya Bankası kredilerinin kullandırılma' 
sında ihtiyaç duyulan Destekleme Fiyat İstikrar Fo- 
nu'DFÎF hariç) ve 2 bütçe dışı fonu da Haziran 
2001’e kadar kapatma konusundaki kararlılığımız 
sürmektedir (yapısal benchmark). Sonuç olarak 
DFIF hariç tüm bütçe içi fonlar 2002 Yılı Bütçe- 
si’nde ortadan kaldırılacak ve bütçe dışı fonlar şu 
beş fon ile sınırlı olacaktır: Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Fonu, Savunma Sanayiini Des
tekleme Fonu, Tanıtma Fonu, Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu ve Özelleştirme Fonu. Bütçe içi veya 
dışı yeni fon yaratılmayacaktır.

• Ek olarak, bütçe kontrolünü ve şeffaflığı artırmak 
için 3418/39B sayılı Kanun ile sağlanan ve haliha
zırda harcamacı bakanlıkların özel hesaplarına doğ
rudan aktarılan tüm gelirleri (büyük kısmı taşıt ver
gilerinden kaynaklanmaktadır) 2002 Yılı Bütçesi ile 
birlikte uygulanmaya başlanmak üzere (sözkonusu 
Kanun’un 39’a A Maddesi uyarınca) doğrudan büt
çeye aktaracağız.

• 2001 yılı sonuna kadar döner sermayelerin sayısını 
en az yarıya indirmek niyetindeyiz (2,650 özel hesap 
ya da kurum kamu hizmetlerinin satışından elde et
tikleri gelirler karşılığında GSMH’nın %1’i tutarın
da harcama kaydetmektedir) (yapısal benchmark). 
Bu büyük miktardaki azaltmayı takiben, döner ser
mayelerin faaliyetlerinin kapsamlı bir finansal ve 
ekonomik denetimini Mayıs 2002 sonuna kadar ger
çekleştireceğiz. Sözkonusu raporun bulguları ışığın
da Haziran 2002 sonuna kadar daha ileri adımlar be
lirlenecektir.

• Kamu sektörü için açık borçlanma kuralları ve li
mitleri ortaya koyan ve Hazine’nin devirli kredi 
-on-lending- ile borç garantilerini de bütçe kapsa
mına alan kamu finansmanı ve borç yönetimi kanu
nunu 2001 yılı Haziran ayı sonuna kadar Meclis’e 
sunmaya niyetliyiz (yapısal benchmark). 2001 yılı 
Mayıs ayı itibariyle. Hazine hesaplarına ilişkin aylık 
raporlara IMF’in Kamu Finansmanı İstatistikleri 
standartları doğrultusunda “borç verme eksi geri 
ödeme” kalemi eklenecek ve böylelikle bütçe den
gesi kapsamı garantili borca ilişkin net Hazine öde
mesini içerecek şekilde genişletilecektir. Bu kalem
2002 Yılı Bütçesi’ne konulacaktır.

• Bütçe dökümanlarının şeffaflığını artıracağız. Mali 
yönetim sürecine dahil olan kamu kurumlan, 2001 
yılı Ekim ayında Bütçe ile birlikte Parlamento’ya su
nulacak olan, Hükümet’in mali politikalarını ve ta
ahhütlerini açıklayan ve kamu mâliyesi hesapları

Ekonomik ve Mali Güncelleme Raporu yayınlana
caktır. Parlamento’ya sunulacak 2002 yılı taslak 
Bütçesi’ne şu kurum ve kuruluşların hesap ve mali 

-ger-üııümleH eklcneeektir: (i)- tüm bütçe dışı fonlar
ve sosyal güvenlik kuruluşları (gecikmiş sosyal gü
venlik katkı paylarına ilişkin bir rapor da dahil ol
mak üzere); (ii) döner sermayeler; (iii) Hazine’nin 
tüm ihtiyati yükümlülükleri; (iv) kamu bankaları da 
dahil olmak üzere tüm KİTler; ve (v) yerel yönetim
ler (yapısal benchmark). Ayrıca, 2003 itibariyle 
bütçe kamu yatırım programlarının tahmin edilen 
orta vadeli cari harcamalarının etkilerini de kapsa
yacaktır.

• Harcama yönetimini iyileştirmek için 2001. ortasına 
kadar devlet birimlerindeki harcama ve maliyetlerin 
daha iyi takip edilmesini sağlayacak bilgisayarlı mu
hasebe sistemi uygulamasını tamamlayacağız. Ayrı
ca, 2002 yılı bütçesi kapsamında pilot uygulama için 
2001 Haziran ayı sonuna kadar uluslararası standart
lara uygun yeni bir bütçe sınıflandırması tamamla
nacaktır. 2001 yılında ayrıca, tahakkuk bazlı muha
sebe sistemine geçilmesine ilişkin gerekli çalışmala
rı başlatmak niyetindeyiz.

• Birleşmiş Milletler standartları (UNCITRAL) ile 
uyumlu bir kamu ihale kanunu 15 Ekim 2001 tari
hine kadar Parlamento’ya sunulacaktır (yapısal 
benchmark).

• Kamu sektöründe yönetimi iyileştirmek üzere gerek
li etik ve yasal tedbirleri tanımlamak ve uygulamak 
amacıyla daha sistemli bir yaklaşım ortaya koyaca
ğız. Bu amaçla. Hazine Müsteşarlığı, Başbakanlık 
Teftiş Kurulu, Maliye Bakanlığı bünyesindeki Mali 
Suçlar Araştırma Kurulu Başkaiılığı, Adalet Bakan
lığı ve İçişleri Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir 
yönlendirme komitesini oluşturmuş bulunuyoruz. 
Bu komite. Dünya Bankası ile işbirliği halinde, dev
let ile sivil toplumun rüşvet ile mücadele ve yöneti
min iyileştirilmesi amacıyla hangi alanlarda birlikte 
çalışabileceğini belirlemek üzere bir plan oluştura
caktır. Bu komitenin sözkonusu planı 2001 yılı Ey
lül ayı sonuna kadar bitirmesini bekliyoruz. Sözko
nusu plan, Kamu Harcamaları ve Kurumsal İncele
me (PEIR) çalışması bulgularıyla birlikte orta vade
de yönetim ile ilgili yapısal hususları ele alacak bir 
Kamu Sektörü Uyum Kredisi (PSAL) için gerekli 
altyapıyı oluşturabilecektir. Çabalarımızın kamuya 
daha iyi duyurulabilmesi için önümüzdeki aylarda 
“Etkin Yönetim” konusunda bir dizi uluslararası 
konferans vermeyi planlamaktayız. Kısa vadede ka
mu görevlilerinin görev ve uygulama esaslarının 
(code of conduct) geliştirilmesi üzerindeki çalışma
larımız ve bu kapsamda yaz tatiline girmeden önce 
Parlamento’ya sunacağımız iligili yasal değişiklikler 
üzerinde odaklanmaktayız.
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Türk Ekonomisinde Özel Sektörün ve 
Yabancı Yatırımın Rolünün Artırılması

20. Özel sektörün, özelleştirme dahil Türkiye eko
nomisine yön vermekteki rolünün artırılmasına iliş- 
kin politikalar başlangıcından beri programımızın bir 
parçasını teşkil etmektedir. 2000 yılı için öngörülen 
iddialı özelleştirme programının bir kısmı gerçekleştiri- 
lebilmekle beraber özelleştirme politikalarına hem ka- 
munun borç stoğunu düşürmek hem de ekonomideki 
etkinliğini artırmak açısından, özellikle bugünlerde ih- 
ciyaç duyulmaktadır. Ayrıca, önemli bir miktara ulaş
mış bulunan dış borç stoğunu azaltabilmek ve ekonomi
yi daha da modernize edebilmek için orta vadede daha 
fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımını çekmek zo
runluluğu vardır. Yukarıda anlatıldığı üzere, özel sektö
rün bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasına 
katılması beklenmektedir. Bunlara ek olarak, aşağıdaki 
adımlar atılacaktır.

21. Özelleştirmenin zamanlaması piyasa koşulları
na bağlı olmakla birlikte hedefimiz başarılı özelleştir
me politikalarına engel teşkil eden tüm hususları or
tadan kaldırarak, piyasa koşulları elverdiğinde en hız
lı şekilde harekete geçebilmektir. 2001 yılının kalan 
kısmında atılacak adımlar, Türk Telekorjı TÜPRAŞ 
{petrol rafinerisi), Türk Havayolları (THY), ERDEMİR 
(çelik), TEKEL (tütün ve alkollü içecekler), ŞEKER 
(sugar) ve elektrik enerjisi üretimi (TEAŞ) ve elektrik 
dağıtımı (TEDAŞ) şirketleri de dahil olmak üzere 
önemli kamu teşebbüslerinin çoğunluk hisselerinin 
özelleştirilmesi için gerekli hazırlık işlerinin tamamlan
masına odaklanacaktır. Özelleştirme İdaresi de elindeki 
küçük ve orta ölçekli şirketler portföyünü satma çabala
rına devam edecektir. Bu operasyonlar .bütçeye çok 
yüksek seviyede nakit gelir getirebilecektir, ancak bun
ların zamanlaması piyasa koşullarına bağlı olacaktır. 
Dolayısıyla, 2001 için özelleştirme gelirlerinden bekle
nen getiri miktarını 1 milyar ABD Doları olarak (2000 
yılında tamamlanan operasyonlardan nakde dönüştürü
len 2 milyar ABD Dolarına ilave olarak) revize etmiş 
bulunuyoruz. 2002 yılında ise özelleştirme gelirlerinin 3 
milyar ABD Dolarına çıkmasını bekliyoruz. Daha ay
rıntılı olarak:

• Telekomünikasyon sektöründe. Hükümet şu konu
larda yasal düzenlemeler yapmaya niyetlidir: (i) 
Devletin elinde tutacağı altın hisse hariç Türk Te- 
lekom’un hisselerinin %100’üne kadar satılabilme- 
sine yetki veren düzenleme (altın hisse diğer ülke
lerdeki benzer özelleştirme uygulamalarında olduğu 
üzere ulusal çıkarların korunması ve güvenliği için 

. elde tutulacaktır) (ii) Türk Telekom’un %5’lik his
sesini küçük yatırımcılara ve çalışanlarına ayıran

düzenleme, (iii) Yabancıların Türk Telekom’daki 
hisse oranlarının %45’i aşmamasını öngören ve ço
ğunluk hisseye sahip olabilecek stratejik yatırımcı 
konsorsiyumunda yabancıların çoğunlukta bulun
ması halini dışlamayan düzenleme, (iv) basit çoğun
lukla karar alan ihale komisyonunun oluşumunu, 2 
üye Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan, 2 üye 
Ulaştırma Bakanhğı’ndan ve 1 üye Hazine Müste- 
şarlığı’ndan olmak üzere değiştiren düzenleme, (v) 
Türk Telekom’un sabit hat ve diğer telekomünikas
yon hizmetlerindeki mevcut tekel statüsünü, devle
tin payı %50’nin altına düştüğü andan itibaren ge
çerli olmak üzere kaldıran düzenleme (vi) Teleko
münikasyon hizmetlerine ve altyapısına ilişkin tüm 
lisans verme yetkilerini Telekomünikasyon Düzen
leme Kurulu’na devreden düzenleme ve (vii) Kuru
luşun hisselerinin sahibi olarak Hazine’ye Türk Te- 
lekom’un Ana Sözleşmesi’nde Ulaştırma Bakanlı- 
ğı’nın onayını gerektirmeksizin değişiklikler yapma 
ve Türk Telekom’un Yönetim Kurulu ve yönetimi
ni atama yetkisi verme. Bu yasal düzenlemelerin 
Parlamento’da kabulü altıncı ve yedinci gözden 
geçirmelerin tamamlanması için önkoşul olacak
tır. Yeni kanun uyarınca Özelleştirme İdaresi, Türk 
Telekom’un özelleştirilmesi için revize bir plan ha
zırlayarak Bakanlar Kurulu’nun onayına sunacaktır. 
Şirketin tam anlamıyla ticarileştirilebilmesi amacıy
la Türk Telekom Genel Kurulu’nun atayacağı yeni 
profesyonel yönetim kurulu ve şirket yönetiminin 
üyeleri yetkinlikleri kanıtlanmış ve tecrübe sahibi 
kişiler olacaktır. Şirketin Yönetim Kurulu ve üst dü
zey yönetimde bu konularda özel sektör tecrübesi 
olan üyeler bulunacaktır. (Bu şekilde oluşturulmuş 
Yönetim Kurulu ve üst yönetimin atanması seki
zinci gözden geçirmenin tamamlanması için koşul
dur). Ayrıca Türk Telekom’un Yönetim Kurulu 
kapsamlı bir şirketleşme planını (corporatization 
plan) kabul edecektir. Şirketleşme planı; (i) yansız 
denetim görüşlerini sağlayacak yeterlilikte uluslara
rası standartlıyı, finansal kontrol ve yönetim usulle
rini getirecek; (ii) personel düzeyini şirketin gerçek 
faaliyet ihtiyaçlarına göre belirleyecek ve (iii) hem 
internete erişimi ve hem de kırsal alanın verilen 
hizmetlere ulaşımını artırarak ihtiyaca cevap vere
cektir. Üçüncü nesil mobil telefon lisansının satışı
nın hızlandırılması için gerekli hazırlık çalışmaları 
başlatılacaktır.
Parlamento, sivil havacılık endüstrisini daha da ser
bestleştirmek ve yabancı sermayeyi çekebilmek 
amacıyla iç hat tarifelerini serbest bırakan bir kanu
nu onaylamıştır.
TUPRAŞ’a ilişkin olarak ise Özelleştirme İdaresi 
şirketteki özel sektör payını %51’e çıkartacak başka 
bir halka arz yapmak niyetindedir.
Şeker piyasasını reforma tabi tutan kanun Nisan 
ayında kabul edilmiştir. Tütün sektörünü serbestleş-
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tiren, tütün için destekleme ahmlannı tedricen kal
dıran ve TEKEL’in varlıklarının satışına izin veren 
Tütün Kanunu’nun Meclis’te Mayıs ayı içinde kabul

bir şirketin Türkiye’de yasalara uygun bir iş kurması 
ve yürütmesine ilişkin prosedürleri uyumlu hale ge- 
tirmeyi amaçlayan bir hareket planı -yapılması ge-

edilmesi beklenmektedir (sekizinci gözden geçir
menin kabulü için koşul). Bu kanunun onaylanma
sını müteakiben, 2002 sonuna kadar tamamlanması 
beklenen T EKEL ve Ş EKER’in. özelleştirilmesi,

rekenler için son tarihler ve kurumsal sorumlulukla
rı içeren- Temmuz 2001 sonuna kadar Bakanlar Ku- 
rulu’na sunulacaktır. Bu program altında alınması 
gereken spesifik tedbirler programın onuncu gözden

Dünya Bankası’nın kredileri ile desteklenmesini 
beklediğimiz tarım reformu programının diğer bö
lümleri ile koordine edilecektir.

• ERDEMİR, İSDEMİR ile birleştirilerek ve bir kısım 
hissesinin daha IMKB’de satılması yoluyla özelleşti
rilecektir.

• Hükümet, Elektrik Piyasası Kanunu’nda gösterildiği 
üzere işletme haklarının devri için son tarih olan 30 
Haziran 2001 tarihinden sonra devletin elinde ka
lan elektrik üretim ve elektrik dağıtım varlıklarını 
özelleştirmek niyetindedir. Özelleştirme İdaresi, ka
nunda belirtilen piyasa reformu stratejisine uygun 
bir zamanlama tablosu çerçevesinde bu işlemleri ya
pacak yatırım danışmanları tutacaktır.

• Meclis doğal gaz sektöründe reform gerçekleştirecek 
olan kanunu onaylamıştır. Bu kanun BOTAŞ’ın do
ğal gaz dağıtım varlıklarının özelleştirilmesine iliş
kin bir çerçeveyi içermektedir.

• Devlet arazilerinin satışı için de bir program başlat
mak niyetindeyiz. Bu program 2001 yılı Mayıs ayı 
içinde şekillendirilecek olup orta vadede önemli 
miktarda gelir getirme potansiyeli mevcuttur..

22. Önümüzdeki yıllarda doğrudan yabancı ser
maye yatırımları kritik bir rol oynayabilecektir. Tür
kiye’ye oLn doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ül
kenin avantajlı coğrafi konumu, büyük ekonomisi ve 
eğitimli ve maliyet-etkin işgücü olmasına rağmen düşük 
seviyelerde kalmıştır. Bu yönden, programın, makro 
ekonomik istikrara ulaşılması, özelleştirme programının 
ilerletilmesi ve sürekli ve öngörülebilir bir politika re
formu sürecinin kurulması amaçları doğrultusunda sağ
lanacak başarı, Türkiye’nin yabancı yatırımcılar açısın
dan cazibesini artırmalıdır. Ayrıca, doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları önünde büyük hukuki engeller ol
mamasına rağmen. Hükümet tüm yatırımcılar için yatı
rım ortamını iyileştirecek adımları atmaktadır. Bu 
adımlar arasında;

• Uluslararası tahkime ilişkin anayasa değişikliğini 
tam olarak uygulamaya koyacak kanun Meclis yaz 
tatiline girmeden çıkarılacaktır (yapısal bench
mark).

• Dünya Bankası/Uluslararası Finans Kurumu’nun 
Yabancı Sermaye Müşavirlik Hizmetleri biriminin 
yardımı ile kapsamlı bir şekilde hazırlanan yatırımın 
önündeki idari engeller raporu 2001 Haziran ayı so
nuna kadar bitirilecektir. Bu raporu temel alan ve

geçirmesinde belirlenecektir.
• 2001 yılı Eylül ayına kadar yatırım ortamını etkile

yen Ticaret Kanunu, İmar Kanunu ve diğer kanun
ların gözden geçirilmesi tamamlanacaktır. Ayrıca, 
Hükümet vergi kanunlarını gözden geçirecektir. Bu 
gözden geçirme ile, vergi gelirlerini düşürmeyecek 
şekilde, yatırım vergi indiriminin rasyonel hale geti
rilmesi, teşviklerin yapısının iyileştirilmesi ve kanu
ni oranların birbiriyle uyumlu hale getirilmesi gibi 
yasal adımları gerekli ise tespit edecektir.

23. Yukarıda açıklanan adımların sadece doğru
dan yabancı sermaye yatırımlarını değil aynı zamanda 
genel olarak yatırım ortamını elverişli hale getirmesi 
beklenmektedir. Aynı amaçla iş çevrelerinin belli baş
lı teşkilatları ile yakın temasımızı koruyacağız ve Hükü
metin bu teşkilatlarla beraber önümüzdeki bir kaç ayda 
ne gibi ek tedbirler alabileceğini araştıracağız.

C. Finansal İstikrar ve Büyüme İçin 
Makro ekonomik Politikalar

24. Yukarıda tanımlanan yapısal adımlar, finansal 
istikrar ve büyümeyi hedefleyen makro ekonomik po
litikaların başarması gereken hususlardır. Önümüzde
ki yakın dönemde, maliyetin çok büyük bir kısmının 
bütçeye kaydırılmış olması ve buna bağlı olarak Hazine 
kağıtlarının arzında meydana gelen artış, 2001 yılı için
de finansal yönetimi çok daha zorlaştıracaktır. Bu geliş
melere karşılık son dönemde ekonomik aktivitedeki ya
vaşlamaya rağmen faiz dışı kamu dengesindeki uyumu 
daha da hızlandırdık. Bu tedbir, son kriz ile kamu bor
cunun daha da artan yükünün finansmanına katkıda 
bulunmak için gerekliydi. Makro ekonomik ve yapısal 
politikaların kuvvetlendirilmesi ile beraber uluslararası 
desteğin mevcudiyeti güveni yeniden tesis edecek ve fa
iz oranlarındaki düşüşü kolaylaştıracaktır. Bu gelişmeler 
ihracattaki artış ve turizmin devam eden iyi performan
sı ile, sıkı bütçe politikası uygulamasının büyümeyi dü
şürücü etkisini ortadan kaldıracak ve 2001 yılının ikin
ci yarısında üretimde bir toparlanmayı mümkün kıla
caktır.

25. Başka önemli fırsatlar da ortaya çıkacaktır. İlk
olarak, bankacılık sektörünün kuvvetlendirilmesi para 
politikasının daha esnek olmasına neden olacaktır. 
İkinci husus ise, kamu mâliyesi hesaplarının orta dö
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nemdeki gelişiminin özelleştirme dahil programın yapı
sal politikalarından faydalanmasıdır. Bu gelişme, kamu 
mâliyesindeki uyumun kredibilitesini yükseltecek ve 
sürdürülebilir faiz oranlarına ulaşılmasını sağlayacaktır.

Maliye Politikası ve Kamu Borç Yönetimi

26. Sürdürülebilir bir büyümenin yeniden tesisi
nin önkoşulu olarak kamu mâliyesi politikası 2000 
yılında başlatılan kamu mâliyesi uyum süreci üzerine 
odaklanmaya devam edecektir. Türk Lirası’nın serbest 
dalgalanmaya bırakılması 2001 ve 2002 yılı kamu mâli
yesi hedeflerinin yeniden değerlendirilmesini gerektir
mektedir. 2001 GSMH büyüme oranının Aralık’taki 
Niyet Mektubu’nda belirtilen %4’lük artış seviyesinden 
şu an %3’lük daralmaya revize edilmesi kamu mâliyesi 
hesapları açısından GSMH’nın %2.5’i kadar yüksek bir 
kayıp ortaya çıkarmaktadır. Ancak, kamunun bu yılki 
yüksek borçlanma ihtiyacı ve kriz nedeniyle ortaya çı
kan ek kamu borç yükünün orta vadede ödenmesi gere
ği nedeniyle, yukarıda bahsedilen kaybın tümüyle karşı
lanmasının yanısıra kamu sektörü faiz dışı fazlasını Ara
lık 2000’de belirlenen program seviyesinin daha da üs
tüne çıkarmak niyetindeyiz. Nisan ayında, bankacılık 
sistemine sermaye aktarmak için gerekli kamu kağıtla
rının çıkarılmasına yetki veren, ek faiz maliyetini yan
sıtan ve geçici kredi sübvansiyonları için kaynak tahsis 
eden 2001 Ek Bütçe Kanunu’nu yürürlüğe koyduk (aşa
ğıya bakınız). Diğer harcamalar şu an için orijinal büt
çe ödenekleri ile sınırlı kalmaya devam edecektir.

27. 2001 ve 2002 için kamu sektöründeki temel 
kamu mâliyesi hedefleri aşağıdaki gibidir:

• 2000 yılı içinde GSMH’nin %3’üne yakın bir sevi
yede gerçekleşen ve Aralık ayındaki niyet mektu
bunda 2001 yılı için GSMH’nın %5’i olarak hedef
lenen kamu sektörü faiz dışı fazlasının (konsolide 
bütçe, bütçedışı fonlar, işletmeci KIT’ler, sosyal gü
venlik fonları, işsizlik sigortası fonu ve belediyeler 
dahil), yeni programda bu yıl GSMH’nın %5.5’ine 
ve 2002 yılında da GSMH’nın %6.5’ine ulaşması 
beklenmektedir.

• TCMB’nın net varlık pozisyonu dahil net kamu sek
törü borcunun GSMH’ya oranı bu sene hızlı bir 
yükseliş gösterecek ve 2000 yılı sonundaki 
%58.4’lük seviyesinden 2001 yılı sonunda %79’a çı
kacaktır. Ancak bu artış bir defaya mahsus gelişme
leri yansıtmaktadır. Birincisi, dış borcun TL değeri
nin paranın değer kaybı sonucu artmasıdır. İkinci 
husus ise kriz sırasında çok yüksek seviyelere çıkan 
faiz oranları ve bunun özellikle TMSF altındaki 
bankalar ve kamu bankaları başta olmak üzere kamu 
sektörünün borçlanma maliyetinde meydana getir
diği artıştır. Üçüncü unsur, ödeme kabiliyetini yitir

miş özel bankaların devralınması ve zararlarının 
karşılanması nedeniyle ortaya çıkan yüktür. Dör
düncü ve son unsur ise GSYİH’daki düşüştür. Ayrı
ca, yukarıda gösterilen rakamlar bankaların yeniden 
yapılandırılmasına ilişkin olarak ortaya çıkarılabile
cek olası ek maliyetler için de bir ihtiyati pay içer
mektedir. Özel bankaların devralınması ve kamu 
bankalarının yeniden sermayelendirme ihtiyacının 
bütçe maliyetinin 2001 Nisan ayı sonu itibariyle 44 
katrilyon TL (GSMH’nın %24) olduğu tahmin 
edilmektedir. Bu maliyetin önemli bir kısmı 2000 
sonundaki kamu borcu tahmini içinde yer aldığın
dan, kamu sektörü borcunda bankacılık yeniden ya
pılandırması nedeniyle ortaya çıkan artış 22 katril
yon TL’dir.

28. 2001 yılında kamu borcunda görülen büyük 
artışa rağmen, faizdışı fazla seviyesi ve şu anda anor
mal yüksek seviyede bulunan reel faiz oranlarının dü
şeceği beklentisi dikkate alındığında, kamu finans
man dinamikleri istikrarlı olmaya devam etmektedir. 
Aslında, kamu borcunun GSMH’ya oranının hemen 
2002’de hızla düşmesi ve 2003’de daha da gerilemesi 
(bu gerilemenin bir kısmı özelleştirme gelirlerini yansıt
sa da) beklenmektedir.

29. Konsolide bütçenin faizdışı fazlasının (özelleş
tirme gelirleri, TCMB kar transferi ve faiz gelirleri 
hariç) 2 0 0 1 ’de GSM H’nın % 5 .1 ’i (2001 ’deki 
% 4.6’lık seviyeden) ve 2002 ’de % 5.6'sı olması he
deflenmektedir. Faizdışı gelirin GSMH’ya oranı biraz 
düşecek (GSMH’nın %25.4’ünden %25’ine) olmakla 
beraber Kamu Ortaklığı Fonu’nun 2001'den itibaren 
bütçeye dahil edilmiş olmasına rağmen faiz dışı harca
maların GSMH’ya oranı daha hızlı (GSMH’nın 
%20.8’den %19.9’una) düşecektir.

30. Bu hedeflere ulaşmak için, 2001 bütçesinin 
onaylanmasının yanısıra önemli vergi ve vergi dışı 
tedbirler uygulanmıştır. Ayrıca;

• Mayıs ayı başında Akaryakıt Tüketim Vergisi 
(ATV) %15 daha artırılacaktır. (Nisan’daki 
%20’lik artıştan sonra)

• KDV oranları, indirimli % l’lik ve %8’lik oranlar 
hariç, %1 puan artırılacaktır.

• Mevcut düzenlemeler doğrultusunda sosyal güven
lik ödemelerine ilişkin asgari katkı payı tabanı Ni
san itibariyle artırılacaktır.

Yukarıda sayılan gelir tedbirlerinin kabulü, altıncı 
ve yedinci gözden geçirmelerin tamamlanması için ön
koşul olacaktır. Ayrıca Haziran 2001’den itibaren, 
ATV her ay en az TEFE enflasyon kadar artırılacaktır. 
Bu uygulama ile yukarıda bahsedilen artışlarla birlikte, 
ATV’den elde edilen gelir 2000 yılına göre GSMH’nın
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%0.4’ü kadar artırılacaktır. Ayrıca, Meclis yaz tatiline 
girmeden, şu an Meclis’te olan sosyal güvenlik reformu- 
nun-bir-par-ça&ualaralc^ağUk primleri ve katkı-ödeı^ele- 
ri artırılacaktır.. Son olarak, Bankacılık Kanunu’nda ya- 
pılacak değişikliklerin bir parçası olarak (yukarıya bakı
nız), 2001 yılının ikinci çeyreğinden geçerli olmak üze-

aşları Ocak’da %10 artırılmıştır ve 2001 yılının ilk 
yarısında TÜFE enflasyon oranı ve %10 arasındaki
f n r l ^  L ’s:»rİQr 'J î r r ı  r ı  l a r a L - l - ı r  R ııl-/ -< a  k ^ o ı - \ ı  ıı-\ ı ı ’n r l o  k o I V r ‘ 1

diği üzere uygulanan sistemde maaş ayarlamalarında
1 aylık bir gecikme olduğundan bunu telafi etmek 
için yılın ilk yarısında %2’lik bir ayarlama yapılmış-
Lıı. M aaşlar Temmuz 200Tde %5 artırılacaktır. An- 
cak kümülatif TÜFE enflasyonu Temmuz’a kadar 
verilen maaş artışlarını geçerse, maaşlar 2001 yılı so
nundan önce bu fark kadar ayarlanacaktır. Önemli 
sosyal sektörlerde (çoğunlukla sağlık ve eğitim) is
tihdam artışına ihtiyaç duyulmasına rağmen, 
1990’lardaki eğilim durdurularak 2001 yılında me
mur sayısı artmayacaktır.

Yukarıda gösterilen harcama rakamları doğrultusun
da bir ek bütçenin onaylanması, sekizinci gözden geçir
menin tamamlanması için bir koşul olacaktır.

32. K IT ’lerin faiz dışı dengesinde önemli bir iyi- 
leşme beklenmektedir. K IT ’lerin faiz dışı dengesinin
2000 yılında GSMH’nin % 1.5’ine ulaşan bir açıktan
2001 yılında hemen hemen dengeye geleceği tahmin 
edilmektedir. Bu amaçla, basiretli ücret politikalarının 
uygulanmasına ek olarak, aşağıdaki tedbirleri alacağız;
i. KIT’lerin tarife ve ücretlerinin yeni enflasyon he

defleri ve TL’nin değer kaybı nedeniyle, artan ma
liyetlerine uygun bir şekilde arttırılması,

ii. Personel maliyetleri de dahil olmak üzere işletme 
maliyetlerinin reel olarak azaltılması

İÜ. Şeker pancarı kotalarının 12.5 milyon ton’dan,
11.5 milyon ton’a indirilmesi ve şeker pancarı des
tekleme fiyatının hedeflenen enflasyon oranından 
fazla artırılmaması, 

iv. Hububat destekleme alım miktarının kısılması ve 
ihtiyaç fazlası hububat stokunun eritilmesi,

V. Çiftçilere doğrudan gelir desteği uygulamasının 
başlatılmasına paralel olarak, destekleme fiyatları
nın en fazla hedeflenen enflasyon oranında tutul
ması, (destekleme fiyatlarındaki artışın hedeflenen 
enflasyonu geçmeyecek şekilde yapılması kaydıyla, 
buğday destekleme fiyatının dünya fiyatının en 
fazla %20 üzerinde kalacak şekilde Haziran 2001’e 
kadar düşürülmesi; ithalat üzerindeki tarifenin en 
fazla %45’e indirilmesi)

vi. TEAŞ tarafından satılan elektriğin ortalama fiya
tının kilovat başına 4.5 centte tutulması ve satın 
alınan elektriğin maliyetinin karşılanması için 
TEDAŞ’ın ücret ve tarifelerinin buna uygun ola
rak artırılması,

vii. LPG’nin sübvanse edilmesi uygulamasına son ve
rilmesi,

viii. Haziran 2001 tarihine kadar KIT’lerce üretilen 
mal ve hizmetlere ilişkin iskonto ve muafiyetlerin 
kaldırılması.

re bankacılık gözetim düzenlemeleri kapsamında ban
kaların ayırmakla mükellef oldukları kredi karşılıkları
nın tam olarak vergiden düşürülebilmesine imkan tanı
nacaktır, Aynı anda genel karşılıkların vergiden düşül
mesi uygulamasına son verilecektir.

31. Harcamalar tarafında ise, faiz dışı harcamala
rın artışının GSMH’daki artışın çok daha altında tu
tulması hedeflenmektedir. Kamu Ortaklığı Fonu’un 
bütçeye dahil edilmesinin etkisi gözönüne alınarak he
saplanan reel harcamalar, 2000 ile 2001 yılı arasında 
yaklaşık %8 oranında azaltılacaktır. Bu amaçla, aşağı
daki politikalar uygulamaya konacaktır;

• Cari harcamaları, transferleri ve yatırım harcamala
rını enflasyon hedefindeki revizyondan daha az 
ayarlayarak GSMH’nın %1.5’i kadar tasarruf sağla
yacağız. Bu yıl içinde yatırım harcamasından yapıla
cak tasarruf, yatırım projelerinin yavaşlamasından 
kaynaklansa da, kamu yatırımları konusundaki poli
tikamız 2002 yılı bütçesi ile daha yapılandırılmış bir 
yaklaşım içinde rasyonalize edilecektir. Daha spesi
fik olarak, proje sayısı tedricen sektörel hedefler ve 
eldeki finansal kaynaklar dikkate alınarak sürdürü
lebilir bir seviyeye indirilecektir. Devlet Planlama 
Teşkilatı ve harcamacı bakanlıklar varolan proje 
stoğunu daha optimal hale getirmek için 2002 büt
çesinde gerekli tedbirleri alacaktır. Bu amaçla, yatı
rım planları önceliklendirilecek ve sağlıklı fizibilite 
raporlarına dayanan acil projeler hariç yeni yatırım 
projesi önerisi getirilmeyecektir.

• Ayrıca, Aralık 2000 Niyet Mektubu’nda belirtildiği 
üzere Bütçe Kanunu’nun 53 üncü maddesi ile kapsa
nan “diğer cari harcamalar” kaleminde bütçe uygu
laması sırasında yapılacak kesintilerle GSMH’nın 
%0.3’ü kadar tasarruf sağlanacaktır.

• Kriz sonucu kamu bankaları tarafından verilen geçi
ci kredi sübvansiyonlarını finanse etmek amacıyla 
-şeffaf bir biçimde-GSMH’nın %0.2’si kadar bir 
kaynak tahsis edilmiştir. Bu sübvansiyon, kamu 
bankalarının Şubat krizinden evvel %55 oranından 
(basit faiz) verdiği kredilerin finansman maliyetini 
karşılayacaktır. Yeni kredilere bankaların borçlan
ma maliyeti ile aynı doğrultuda faiz oranları uygula
nacaktır. Kredi sübvansiyonları Ocak 2002 itibariy
le ortadan kaldırılacaktır.

• 2000 yılı sonunda memurların maaşları geçmişle 
mukayese edildiğinde düşük olduğundan, 2001 yı
lında resesyona rağmen memur maaşlarının 2000 yı
lı sonuna göre reel değeri korunacaktır. Memur ma
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Ayrıca, Hazine Müsteşarlığı ve Özelleştirme İdaresi 
portföyünde bulunan KIT’ler ile Türk Telekom ve ka
mu bankalarından emekli olacak personelin azami yüz
de 15’i oranında eleman istihdam edilmesi politikasının 
uygulanmasına devam edilecektir. Bir KİT’den diğerine 
transfer edilen personel bu limit dahilinde değerlendiri
lecektir. Her şekilde yeni işe alma Hazine’nin onayına 
tabi olacaktır. Hazine'ye yeni istihdam için başvurma
dan evvel KIT’ler çalışanlarını bölgesel birimleri ara
sında kaydıracak ve emekli olan personel KIT’ler tara
fından tekrar istihdam edilmeyecektir. Özelleştirme 
İdaresi portföyündeki şirketlerden, fonlardan ve döner 
sermayelerden, KIT’lere veya konsolide bütçeye işçi 
transferi yapılmayacaktır. Fazla mesai ücretleri sıkı bir 
şekilde kısıtlanacaktır.

33. Bütçe dışı fonlarda da yeni harcama program
larındaki yavaşlama nedeniyle tasarruf sağlanması 
beklenmektedir. Bu gelişme bütçedışı fonların 2000 yı
lında GSMH’nın %0.5’i kadar olan faizdışı açığını 2001 
yılında %0.25’e düşürecektir. Ödemeleri ancak 2002 yı
lı ortasında başlayabileceğinden İşsizlik Sigortası Fo- 
nu’nun faiz dışı fazlasının GSMH’nın %0.25’i kadar art
ması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kuruluşlarının 
açığı, önceki yıllarda olduğu gibi genel dengelerinin 
açıksız sürdürülebilmesi için bütçeden yapılacak trans
ferle finanse edilmeye devam edilecektir. Belediyelerin 
küçük bir faiz dışı açık vermeye devam etmesi beklen
mektedir. Garantili krediler ödenmediğinde Hazine’nin 
devraldığı yükümlülükler 2002 yılında konsolide bütçe 
harcaması olarak kaydedilecektir. (Paragraf 19’a bakı
nız)

34. Kamu mâliyesi hesaplarına doğrudan etki ede
cek yukarıdaki bütçe tedbirlerine ek olarak, vergi ta
banını kuvvetlendirecek ve orta vadede vergi yükü
nün daha iyi dağıtılmasını sağlayacak adımlar atıl
maktadır. Vergi kaçağının önlenmesi ihtiyacı vardır.
2002 yılı sonuna kadar verilecek Vergi Kimlik Numara
larını (VKN), 2000 sonundaki 15.2 milyon seviyesin
den iki katına çıkarmak suretiyle etkin vergi mükellefi 
tabanını önemli nisbette genişletmeyi planlamaktayız. 
Diğer önlemlerin yanısıra, VKN 2001 Eylül ayından iti
baren, banka hesap sahiplerine, bankacılık hizmetlerin
den faydalananlara ve finansal işlemlerin taraflarına ve
rilecek olup, 2002 Haziran ayına kadar, mecburi vergi 
kayıt limiti aşağı çekilerek, VKN kademeli olarak artı
rılacaktır. Bu amaçla, gerekli vergi mevzuatı Mayıs
2001 sonuna kadar yürürlüğe konulacaktır (Sekizinci 
gözden geçirmenin tamamlanması için koşul). Yeni 
tamamlanan operasyonların bilgisayar ortamına alınmış 
olmasından daha iyi faydalanmak ve vergi mükellefleri
ne ilişkin verilerin (üçüncü şahıs bilgileri dahil) işlen
mesi ve paylaşımını geliştirmek amacıyla vergi idaresi

nin üç veri işleme merkezini birleştirerek yeniden ör
gütleyeceğiz. Bundan başka, vergi tahsilatının arttırıl
ması ve tüm vergi düzenlemelerinin uygulanması ile
2000 yılı sonunda GSMH’nin %2’si oranında bulunan 
(faiz ve cezalar dahil) özel sektör birikmiş vergi borcu 
stoğunu 2001 yılı sonunda azaltmayı planlıyoruz (Yapı
sal benchmark). Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin birik
miş vergi ve sosyal katkı borçları 2002 yılı sonu itibarı 
ile sona erdirilecektir. Birikmiş vergi ve sosyal güvenlik 
borçlarının geç ödenmeleri halinde uygulanacak faiz 
oranlarını piyasadaki faiz oranlarının üzerinde tutacak 
şekilde derhal ayarlayacağız.

35. 2001 yılı mali bütçe hedeflerinin tutturulması 
bir dizi performans kriteri ve endikatif hedefler aracı
lığıyla izlenecektir:

• Konsolide kamu sektörü faiz dışı fazlası için perfor
mans kriteri.

• Merkezi hükümetin (vergi iadeleri hariç) faiz dışı 
harcamaları için performans kriteri.

• Faiz dışı dengenin yanı sıra faiz ödemelerini de izle
mek amacıyla, özelleştirme gelirleri hariç, konsolide 
kamu sektörünün genel dengesi için endikatif ta
banlar.

36. Yukarıda bahsi geçen mali önlemlerin progra
mın amaçlarına ulaşılması için yeterli olacağını düşü
nüyoruz. Ancak, gerekli olması halinde, temel makro 
ekonomik hedeflere ulaşılması için derhal ek mali ön
lemler ahnacaktır. Bunun haricinde, nominal faiz 
oranları, sürdürülebilir bir biçimde, programın varsa
yımları doğrultusunda düşmediği takdirde, -  programın 
gözden geçirmeleri esnasında gerekliliği araştırılacak 
olan- ek mali önlemler yürürlüğe konulacaktır. Sözko- 
nusu politikaların sıkılaştırılmasına faiz oranları üzerin
deki baskının hafifletilmesinin yanısıra orta vadeli ma
li uyum sürecinin desteklenmesinde ihtiyaç duyulacak
tır.

37. 2001 yılında kamu borç yönetimi büyük zor
luklarla karşılaşacaktır. Kamu bankalarının görev za
rarlarının senede bağlanması, sözkonusu bankalara geç
mişte verilen senetlerin değiştirilmesi ve TSMF’deki 
bankaların yeniden sermayelendirilmeleri, sistemdeki 
piyasa koşullarındaki senetlerin miktarını arttıracak ve 
nakit olarak geri ödenecek boTç stoğunu yükseltecektir. 
Bu yeni taahhütler, 2001 yılı ve daha sonraki yıllar için 
faiz yükümüzün hesaplanmasında tamamen gözönünde 
bulundurulmuştur. Sözkonusu senetlerin ihraçlarının 
büyük ölçüde, Mayıs ayı başlarında tamamlanacak olan 
bankaların yeniden yapılandırılması ile ilgili olduğu ve 
sonraki geri ödemelerinin sistemdeki kamu borcuna ila
ve anlamına gelmeyeceği sadece senede bağlanma oldu
ğu vurgulanmalıdır. Örneğin, kamu bankalarına verilen
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senetlerin faizlerinin nakit olarak ödenmesi kamu ban
kalarının borçlanma ihtiyaçlarının azalmasını sağlaya- 
cak, böylece para piyasalarındaki baskı azalacak ve da-
ha yüksek hazine borç stoğunun geri ödenmesi için ge
rekli devlet senetlerinin plase edilmesi kolaylaşacaktır.

38. Resmi kaynaklar yoluyla sağlanacak dış fi-

ğımlılığı azaltacak olan, finansal enstrümanların vergi
lendirilmesine yönelik değişiklikler düşünülmektedir. 
Bu alanda atılacak olası adımlar, programın.,sekij4mM-

IMFYE SUNULAN lYlNlYET MEKTUBU / EK

gözden geçirilmesi esnasında ele alınacaktır.

Dalgalı Döviz Kuru Çerçevesinde Para Politikası
nansmanın bulunması dış borcun çevrilmesini kolay- 
laştıracaktır. Bununla birlikte, Hazine’nin dış borçlan
ma programı, (2.5 milyar ABD Dolarına düşürülen ve 
halihazırda 750 milyon ABD Dolan ihraç edilmiş olan) 
uluslararası tahvil ihraçlarımıza ilişkin muhafazakar 
varsayımlar üzerine kurulmuştur.

39. İç borç yönetimi, borçlanma maliyetlerinin 
düşürülmesini, iç borçlanma senetlerinin çevrilmesi- 
nin kolaylaştırılması ve potansiyel yatırımcı bazının 
genişletilmesini hedefleyecektir. Yaşanan kriz boyun
ca, kamu borcunun vade yapısı kısalmıştır. Ancak en 
son Hazine bonosu ihalelerinin sonuçları, daha normal 
piyasa koşullarına dönüşü ve yatırımcıların daha uzun 
vadeli yatırım yapmaya istekli olduğuna işaret etmekte
dir. İleriye dönük olumlu bir adım olan kamu bankala
rının gecelik pozisyonlarının ortadan kaldırılması, Mer
kez Bankası’nın ticari bankalardan borçlanması ile kısa 
vadede eşanlı olarak yürütülmüştür. Ancak Merkez 
Bankası’nın borçlanma vadeleri de uzamıştır. Önümüz
deki dönemde, iç borçlanma senetleri piyasasındaki ko
şullar iyileştikçe ve Merkez Bankası ters repo stokunu 
azalttıkça (kısmen Merkez Bankasının yüksek kar ora
nını, kısmen de Hazine’nin Merkez Bankası’nca kamu 
ve TSMF bünyesindeki bankalardan satın aldığı senet
leri nakit bazda olası erken itfaya tabi tutmasını yansı
tacak şekilde) kamu kuruluşlarınca ihraç edilen borç
lanma enstrümanlarının vadelerinin daha da uzaması 
beklenmektedir. Bu sürecin hızlandırılması ve daha uy
gun bir borçlanma ve geri ödeme planının hayata geçi
rilmesi İÇİ11, 2001 yılı iç borçlanma programı revize 
edilmiştir. TSMF bünyesindeki bankalara ve kamu ban
kalarına olan yükümlülüklerinin senede bağlanmasını 
da içeren kamunun toplam finansman ihtiyacı, bütü
nüyle ve tam bir şeffaflık anlayışı içerisinde kamuya 
açıklanacaktır. Nisan ayı başından itibaren. Hazine ay
lık ihaleler yerine haftalık ihaleler yapmaya başlamıştır. 
Her İhalede satılacak senet miktarı, piyasa koşullan çer
çevesinde ve yalnızca Hazine’nin acil finansman ihtiya
cının gerektirdiği tutarda olmaksızın esnek bir biçimde 
belirlenecektir. Piyasa yapıcıları sistemi geliştirilecek ve 
alım satıma ilişkin ek metodların devreye sokulması göz 
önüne alınacaktır. Hazine ayrıca kamu borcunun vade
sini gönüllü borç takası yoluyla uzatmaya yönelik im
kanları da araştırmaktadır. Son olarak, iç borçlanma se
netlerinin bireyler tarafından satın alınmasını teşvik 
edecek ve böylece, bankalardan gelecek olan talebe ba

40. Aralık 1999’da uygulamaya konan ekonomik 
program, para politikasının reel ve mali şoklara karşı 
olan kırılganlığını azaltmayı öngören, önceden belir
lenmiş kur rejiminden çıkış stratejisini içermekteydi.
Para politikası, döviz kurunun temel nominal çıpa rolü
nü üstlendiği bir politikadan. Merkez Bankası’nın nihai 
hedefi olan enflasyonu kontrol altına almaya odaklan
dığı bir politikaya yumuşak geçişi öngörmekteydi. Ara
lık 2000 tarihli Niyet Mektubu, para politikasının nihai 
olarak enflasyon hedeflemesi altında yürütülmesinin 
planladığını daha açık bir şekilde ortaya koymaktaydı. 
Ancak önceden açıklanan yumuşak geçişin uygulanma
sı, TL’nin dalgalanmaya bırakılması ile birlikte ortadan 
kalkmıştır. Döviz kuru çıpasının ortadan kalkması, para 
politikasının yeniden belirlenmesini gerekli kılmıştır.

41. Güçlendirilmiş bir bankacılık sektörü ve dal
galı döviz kuru çerçevesinde, para politikası daha ak
tif bir rol oynayabilecek, Türk Lirası’nın değer kay
betmesinden kaynaklanan enflasyonist etkinin kont
rol altına alınmasında en etkin ve birinci araç olacak 
ve gelecek bir kaç ay içerisinde enflasyonu aşağı çe
kecektir. Para politikasının kurumsal çerçevesi, TCMB 
yasasında, Banka’ya özerklik sağlayan ve tam anlamıyla 
şekillendirilmiş bir enflasyon hedeflemesine mümkün 
olan en kısa sürede gidilmesini sağlayacak biçimde ya
pılan değişikliklerin onaylanmasıyla güçlenmiştir.

42. Resmi enflasyon hedeflemesi çerçevesinin 
oluşturulması sürecinin ilk önemli aşaması olarak. 
Merkez Bankası Kanunu'nda, fiyat istikrarını koru
ma konusundaki temel görevi çerçevesinde Banka’ya 
tam operasyonel bağımsızlık sağlayacak değişiklikler 
onaylanmıştır, Sözkonusu yasal düzenleme pek çok 
önemli hükümler içermektedir: Merkez Bankası’nın te
mel görevi olarak fiyat istikrarının tesis edilmesi; bu he
defin takibinde kaydedilen gelişmelerin resmi bir şekil
de Hükümete raporlanması; görev sürelerinin sadece 
Merkez Bankası Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri 
için değil (daha önceki düzenlemede olduğu gibi), Baş
kan Yardımcıları için de sabit dönemler şeklinde belir
lenmesi; ve para politikasının planlanması ve uygulan
masında tavsiyelerde bulunacak olan Para Politikası 
Komitesi'nin kurulması. Anılan değişiklikler. Kasım 
2001’in başında sona erecek olan geçiş dönemi sonra
sında TCMB’nin Hazine’ye herhangi bir şekilde doğru
dan borç vermesini de (devlet kağıtlarının birincil piya-
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nacaktır (bu politika endeksleme yönteminden farklı 
olup, enflasyonla mücadele çabalarımız ile çelişmemek- 

“fedir). Kamu işçilerine ilişkin olarak, bu kesimi temsır 
eden sendikalar ile istikrar ve reform programımızı des
tekleyici nitelikte olacak yeni iki yıllık ücret sözleşme- 
leri müzakere edilecektir. Snzip.şmp d ö n e m i  iç in  v e r i lp -

Sosyal Konsey Yasası’nın Nisan ayında kabul edilmesi 
ile Konsey, artık sık ve düzenli toplantılar gerçekleştire- 
bilecek hale gelmişTır. Ayrıca Hükümetimiz, iletîşîrrr 
politikasının bir parçası olarak (bkz. 5. paragraf) bu 
alanda da toplum ile iletişimini tüm sosyal kesimlere fi- 

-yat ve ücretleri eftflasyonla mücadele- prngramını de.s-
çek nominal ücret artışının topluma önemli bir işaret 
vereceğine ve böylelikle enflasyonla mücadelemizin te
mel çıpalarından birini oluşturacağına inanmaktayız. 
Kamu işçileri ile memurlar arasındaki ortalama net üc
ret oranını 2000 yılındaki 2,6 düzeyinden kontrat döne
mi boyunca 2’ye düşürmeyi hedefleyeceğiz. Kontrat dö
neminin ilk yılında sözkonusu oranda 1/5’lik bir düşüş 
hedeflenmektedir. Kamu işçilerinin ücret kontratları 
enflasyonun hedeflenen oranları aşan kısmı için ayarla
nacaktır ancak, bu her altı aylık dönemin sonundan ön
ce olmayacaktır. Ancak, sözkonusu ayarlama gerçekle
şen enflasyon ile beklenen enflasyon arasındaki farkın 
%80’ini aşmayacak ve ilk altı aylık dönem için böyle bir 
ayarlama yapılmayacaktır.

46. Özel sektörün ücret ve fiyat politikalarının 
rasyonel olması da programın başarısı açısından haya
ti önem taşımaktadır. Hükümet, enflasyon hedefiyle 
uyumlu ücret ve fiyat artışlarının sağlanmasını teşvik 
etmek amacıyla sosyal kesimler arasındaki müzakereler
de aktif bir rol üstlenecektir. İşverenler ile sendikalar 
ile yoğun bir diyalog oluşturulacaktır. Ekonomik ve

tekleyecek şekilde belirlemenin onların yararına olaca
ğını anlatmak üzere yoğunlaştıracaktır.

47. Bütün Türk vatandaşlarının refahını korumak 
programımızın temel bir bileşenidir. Sosyal koruma 
programlarımızı ekonomideki yavaşlamanın toplumun 
en muhtaç kesimleri üzerindeki etkisini azaltmak ama
cıyla, Dünya Bankası’nın desteği ile, güçlendirmek ni
yetindeyiz. Sosyal güvenliğe ilişkin olarak halihazırda 
önemli reformlar gerçekleştirmiş bulunuyoruz: (i) kamu 
emeklilik sisteminin mali sürdürülebilirliğini muhafaza 
edecek reform; (ii) özel emeklilik sigortası için gerekli 
çerçeveyi oluşturan yasal düzenleme; (iii) ulusal işsizlik 
sigortasının uygulamaya konulması. Ek olarak, özelleş
tirme sonucu işini kaybeden kamu işçilerine kıdem taz
minatı ödenmesine devam edilecektir. Sosyal yardımla
ra ilişkin olarak, krizden en fazla etkilenen muhtaç ke
simleri hedefleyen yardımlar sağlamak konusunda hızlı 
hareket etmek niyetindeyiz. Bu konuda bir sosyal bir 
değerlendirme başlatılmış olup, bu acil yardım progra
mını uygulamak için Dünya Bankası’ndan destek bekle
mekteyiz.

Tedbir Referans 
Parag. No.

Tedbirin Türü Zamanlama

Bankacılık Sektörü Reformu
1. TM SF ve kamu bankalarının ticari bankalarla olan gecelik 
pozisyonları dahil gecelik yükümlülüklerinin 16 Mart 2001’deki 
seviyesinin en az üçte ikisi düzeyinde düşürülmesi

8 6. ve 7. Gözden geçirmenin 
tamamlanması için koşul

—

2. TM SF bünyesindeki bankaların ve kamu bankalarının kalan 
gecelik yükümlülüklerinin ortadan kaldırılması

8 8. Gözden geçirmenin ta
mamlanması için koşul

—

3. TM SF ve Kamu Bankalarının Merkez Bankasıyla olan repo 
stoklarının 7 Katrilyon T L ’yi aşmaması

8 8. Gözden geçirmenin ta
mamlanması için koşul

Mayıs sonuna 
kadar

4. Ziraat ve Halk Bankası için ortak, politik etkilerden bağımsız ve 
Hazine’ye rapor veren bir yönetim kurulunun kurulması ve yeni bir 
yönetimin atanması

10 6. ve 7. Gözden geçirmenin 
tamamlanması için koşul

--

5. Kamu bankalarının finansal olarak yeniden yapılandırılmasının 
tamamlanması

10 6. ve 7. Gözden geçirmenin 
tamamlanması için koşul

—

6. Emlak Bankası’nın kapatılması ve yükümlülükleri ile bazı 
varlıklarının Ziraat Bankası’na transfer edilmesi

11 8. Gözden geçirmenin ta
mamlanması için koşul

Mayıs sonuna 
kadar

7. TM SF’nin Sümerbank’ın negatif net aktif değerini kapatmak için 
bankayı yeniden sermayelendirmesi

12 6. ve 7. Gözden geçirmenin 
tamamlanması için koşul

—

8. Kalan T M SF Bankalarının, negatif net aktif değerleri kapatılacak 
şekilde yeniden sermayelendirilmesi

13 6. ve 7. Gözden geçirmenin 
tamamlanması için koşul

---
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9. Halihazırda hiçbir teklif verilmeyen 4 banka için ikinci bir geçiş 
bankası kurulması veya bu bankaların tasfiye edilmesi

13 8. Gözden geçirmenin ta
mamlanması için koşul

Mayıs sonuna 
kadar

10. Kalan TM SF bankalarının satılması, tasfiye edilmesi veya diğer 
türlü çözüme kavuşturulması

13 12. Gözden geçirmenin ta- 
mamlanması için koşul

2 0 0 1 sonuna 
kadar

11. Sermaye eksiği olan tüm bankaların detaylı sermaye güçlendirme 
planlarını sunması

15 6. ve 7. Gözden geçirme 
için önkoşul

Nisan soniına 
kadar

12. Bankalar Kanunu’na ilişkin yasal değişikliklerin Meclis’ten 
geçmesi

16 6. ve 7. Gözden geçirmenin 
tamamlanması için koşul

—

13. Bağlı krediler düzenlemesinin çıkarılması 17 Benchmark Bak. Kur.dalci de
ğişikliklerin onayı 
sonrası 1 ay içinde

14. Bankaların muhasebe standartlarının uluslararası standartlarla 
uyumlu hale getirilmesi

17 Benchmark 2002’nin başmcian 
itibaren

Mali Şeffaflık ve Yönetim
15. Kalan 15 Bütçe İçi ( Destekleme Fiyat İstikrar Fonu hariç) 
ve 2 Bütçe Dışı Fonun kapatılması

19 6. ve 7. Gözden geçirme 
için önkoşul

Haziran 2001 sonu

16. Döner Sermayelerin sayısının en az yarıya indirilmesi 19 8. Gözden geçirmenin ta
mamlanması için koşul

2001 soım

17. Kamu Borçlanma Kanunu’nun Meclis’e sunulması 19 8. Gözden geçirmenin ta
mamlanması için koşul

Haziran 2001 sonu

18. Sos.Güv. Kuruluşları ve bütün Bütçe Dışı Fonların, Döner 
Sermayeli Kuruluşların, Hazine’nin koşullu yükümlülüklerinin, 
yerel yönetimlerin ve bütün K ÎT ’lerin hesaplarının ve finansal 
görünümlerinin 2002 taslak bütçesi ile sunulması

19 Benchmark

19. Birleşmiş Milletler (U N C ITRA L) standartlarıyla uyumlu 
bir Kamu İhale Kanunu’nun Meclis’e sunulması

19 6. ve 7. Gözden geçirme 
için önkoşul

15 Ekim 2Û)1

Türkiye Ekonomisinde Özel Yerli ve Yabancı Sermayenin 
Rolünün Artırılması
20. Türk Telekom’un özelleştirilmesinin kolaylaştırılmasına ilişkin 
yasanın Meclis’den geçmesi

21 8. Gözden geçirmenin ta
mamlanması için koşul

Mayıs 2001

21. Türk Telekom için yeni bir profesyonel Yönetim Kurulu ve 
yönetimin atanması

21 8. Gözden geçirmenin ta
mamlanması için koşul

Meclis’in ZOOl'je I 
tatilinden ör- I

22. Tütün Kanunu’nun Meclis’ten geçmesi 21 Benchmark —  1

23. Uluslararası tahkime ilişkin anayasal değişikliğin tamamen 
uygulanmasına imkan veren kanunun Meclis’ten geçmesi

22 6. ve 7. Gözden geçirme 
için önkoşul

Mayıs som

Kamu Maliye Politikası ve Kamu Borç Yönetimi
24. Vergi önlemlerinin onaylanması: (a) Mayıs 2001’in başında Akaryakıt 
Tük. Ver.’nin % 15 artırılması (b) KDV'nin % 1 artırılması (indirimli oran
lar hariç); ve (c) Nisan 2001 itibariyle, sosyal güvenlik ödemelerine ilişkin 
mininuım katkı payının, mevcut düzenlemelerle uyumlu olarak artırılması

30 8. Gözden geçirmenin 
tamamlanması için önkoşul

2001 sonu

25. Program harcama rakamları ile uyumlu ek bütçenin kabulü 31 8. Gözden geçirmenin 
tamamlanması için önkoşul

Mayıs sonıı

26. Vergi kimlik numaralarının kullanımının yaygınlaştırılmasına 
ilişkin vergi düzenlemesinin yürürlüğe girmesi

34 8. Gözden geçirmenin 
tamamlanması için önkoşul

Mayıs sonu

27. 2000 yılı sonunda GSM H ’nın % 2’sine tekabül eden (faiz ve 
cezalar) özel sektörün gecikmiş vergi borçları stoğunun azaltılması

34 Benchmark 2001 sonu
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