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   Anlayışı, 
Demokrasiyi Tahrip Eder 
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1Türkiye'de siyasi merkez kelimenin tam anla
mıyla tutucu olduğu için demokratik yenileş
me taleplerine hep olumsuz yanıtlar 

tedir. Türk egemen  oluşturan  bü
rokratlar, Cumhuriyetçi ideolojinin ruhuna uygun bir 
biçimde toplumsal farklılıklara ve çoğulluklara geçit 
vermeyen bir politika izlemeyi çözüm olarak görüyor
lar besbelli. Son bir yıldır "irtica tehlikesî"ne karşı izle
nen tavrın,  bir savaşa" dönüştürüldüğünü 
görmek, demokrasi adına üzücüdür. 

 ile mücadele" adına ortaya konulan anlayış, 
aslında demokrasiyi özünden tahrip eden bir anlayış
tır. Cumhuriyetçi jakobenler, resmi devlet ideolojisiyle 
uyuşmayan farklı toplum kesimlerine karşı baskıcı uy
gulamalar içine girmekle, aslında demokrasiyi ellerinin 
tersiyle itmiş  Daha da kötüsü, "öteki"ni red
detme veya "öteki"ni bastırma  yasalar
la "hukuki meşruiyet" kazandırmak istiyorlar ki, bu da 
hukukun asıl işlevini ortadan kaldıran bir davranıştır. 

"Öteki"ni reddetmek, demokrasiyi reddetmek an
lamına gelmektedir. Çünkü demokrasi, Charles Tay
lor'un ifadesiyle, "ötekini kabul etmenin bir yoludur." 
Ötekini kendine benzetmenin, benzememekte inat 
edenleri ise hizaya getirmenin adı değildir demokrasi. 
Demokrasi, güçlülerin ideolojisi değildir. Demokrasi 
"beyaz adam"ın ideolojisi hiç değildir. Demokrasiyi 
baskıcı-otoriter bir iktidar ideolojisi olarak konumlan
dırmak isteyenlere karşı sahici demokratlann şiddetle 
mücadele vermeleri gerekiyor. "Demokrasi iki cephe
de savaşmalt" der  Touraine ve ekler: "Bir yan
dan, yine  hizmetinde bir ideoloji ola
rak belirme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir; öte 
yandan adı canının her istediğini yapan baskıcı bir 
iktidarın hizmetinde kullanılabilir." (Demokrasi Ne
dir?, s. 12) 

Türkiye ölçeğinde demokrasinin önünde her iki 
tehlike de belirmiş bulunmaktadır. Daha doğrusu, ik
tidar seçkinleri, demokrasiyi baskıcı  em
rindeki bir ideoloji olarak kullanmak  
Hukuku da gene bu anlayışları doğrultusunda şekil
lendirmek sevdasındadırlar. Hukukun negatif olma 
özelliğini sırf kendi ideolojilerini topluma taşımak 
amacıyla pozitif bir eyleme dönüştürmek için kollarını 
sıvamış bulunuyoriar. Maksat, aynı ülkede herkesin 
aynı dili konuşmasını sağlamak. Bir diğer deyişle, üni-
form bir toplum oluşturmak. Bir tek "meşruluk çerçe
vesi" çizerek ötekileri  meşru" konuma düşür
mek. 

 yüzyıl Fransız liberal düşünürlerinden Frederic 
Bastiat'ın hukukun yozlaştınlması ve saptınlması ko

nusunda söyledikleri sanki bugün için söylenmiş söz
ler gibi duruyor karşımızda. Bastiat Hukuk adlı eseri
nin bir yerinde şöyle der: "Maalesef hukuk, kendi 
özel işlevinin çizdiği çerçevede tutulmak bir yana, 
temel amacından saptırılmış ve hatta kendisini yo-
ketmek için kullanılmıştır. Bu yüzdendir ki hukuk, 
kendisinden korumasını  adaleti yoket-
meye,saygılı olması gereken haklan da sınırlamaya, 
hatta tahrip etmeye yöneltilmiştir.." (Hukuk, s. 4) 
Hukukun aslında negatif (müdahaleci olmayan) bir 
kavram olduğuna özellikle dikkat çeken Bastiat, günü
müz  da ışık tutan şu çarpıcı tesbitlerde 
bulunur: "Hukukun negatif olma özelliği o kadar 
açıktır ki, "hukukun amacı adaletin hükümranlığını 
sağlamaktır" ifadesi yanlıştır. Onun yerine "huku
kun  adaletsizliğin hükümran olmasını önle
mektir" ifadesini kullanmak gerekir  
varolan, adalet değil, adaletsizliktir Adalet, ancak 
adaletsizlik yoksa gerçekleşebilir Buna göre, kendi 
zorunlu yöntemi olan "güç" kullanma yoluyla insan
lara içgücünün istihdamını, eğitimin konu ve yöneti
mini veya dinsel bir inanç ve itikadı zorla dayatma
ya kalktığı andan itibaren hukuk negatif olma özel
liğini yitirir ve insanlar üzerinde pozitif (karışmacı, 
müdahaleci) bir eyleme dönüşür Böyle bir hukuk 
anlayışıyla halk iradesi yerine kanun koyucunun 
iradesi hakim duruma geçer.." (a.g.e., s. 23) 

Kanun koyucunun iradesini mutlaklaştırmak de
mokrasiyle bağdaşmaz. Fransız jakobenleri kanun ya-
pıcılanna bu anlamda "toplumu sil baştan yaratmak" 
misyonunu uygun görüyoriardı.  sadece bu
gününe değil geleceğine dahi hükmetme hakkının, ik
tidardaki kanun yapıcılarının görevi arasında bulundu
ğuna inanan jakobenlerin anlayışını hala paylaşıyor ol
mak, çağdaşlık adına üzücüdür. Jakoben düşünüşü 
bakınız  nasıl açıklıyor: "Kanun yapıcı gele
ceğe hükmeder insanlığın iyiliğini düşünmek onun 
işidir; insanlığı, istediği şekle sokmak  bir mis
yonu vardır." 

jakobenlerin "Toplumu sil baştan yaratmak" mis
yonunu  yıllarda hala benimsiyor olmak, gerici
lik değil de nedir, söyler misiniz? 

Bazılanmızın irtica tanımı muğlak olduğu gibi irti
ca ile mücadele anlayışı da bütünüyle anti-demokratik 
bir özellik taşımaktadır. İrtica ile kasdedilen,  
kafasının içindeki düşünceler veya bedenleri üzerinde 
duran yaşam  ise, bunlara karşı savaş açmak 
demokratik hukuk devletinin işi  insanlann ne 
tür düşüncelere sahip  insanlann ilericiliği 
mi, yoksa gericiliği mi tercih edeceklerine demokratik 



devlet karışmaz. Demokratik devletin pekala "mürte
ci" vatandaşları da olabilir. Sırf "mürteci" oldukları 
için hiçbir yurttaşın hak ve özgürlükleri sınırlanamaz. 
Dahası ve en önemlisi, hiç bir "mürteci" yurttaşın ken
di düşüncelerini açıklama hakkı yokeditemez. "Mürte
ci yurttaş" ancak şiddet içeren eylemlerinden ötürü 

 aykırı düşüncelerinden ve yaşam tar
zından ötürü değil. 

Demokrasi, düşünce ve yaşam tarzlan düzeyinde 
varolan çoğulculuğun muhafazası demektir. Demok
rasi, bütün bu farklılıklann ve  özgürlük
çü bir zeminde kendilerini ifade edebilmelerine ola
nak sağlayan bir anlayışın adıdır. Çoğulculuk ve öz
gürlükçülük olmadan demokrasiyi inşa etmek müm
kün değildir. Demokrasi sadece göstermelik bir katı
lımdan veya güdümlü bir tartışmadan ibaret değildir. 
Olivier Abel'in deyimiyle, günümüzde, "daha çok de
mokrasi, daha fazla demokratik çoğulculuk" olsun is
tenirken, bizim çoğulculuğa geçit vermeyen totaliter-
otoriter bir siyasal duruşu savunuyor olmamız, tama
men anakronik-çağdışı bir konuma sürükler bizi. Çağ
daş demokratik taleplere uygun bir siyasal duruşu ar
tık kurumsallaştırmamız gerekiyor. Başka türlüsüne ra
zı olmak, irticadan da daha tehlikeli bir duruştur çün
kü. Çağdaş insanın demokrasi arayışında bugün geldi
ği noktanın neresi olduğunu Alam Touraıne'nin ağzın
dan duyalım isterseniz: "... Biz  katılım demokra
sisi istemiyoruz artık; bir tartışma demokrasisiyle 
yetinemeyiz; bizim gereksinim duyduğumuz özgür
lükçü bir demokrasi." (a.g.e., s. 22) 

Ülkemizde henüz sahici bir katılımdan, özgür bir 
tartışma ortamından bile sözetmek olanaklı değilken 
özgürlükçü bir demokrasi talebinde bulunmak, hiç de 
hayra yorulmayabilir. 

Demokrasiyi talep etmek, irticaya karşı "topyekûn 
savaş" ilan etmişlerin gözünde, en az irtica kadar teh
likeli bir davranıştır da onun için. Onların gözünde, 
demokrasi şimdilik Türkiye'nin işine yaramamaktadır. 
Türkiye demokrasiye geçmek için henüz müsait koşul
lara sahip bulunmamaktadır. Çünkü toptum henüz 
"eğitimli" değil ve hala "seçmesini" bilmiyor. 

 savaş"ın muhataplan kim peki? Mürte
ciler! Peki bu mürteciler kim? Bu mürteciler bizim ül
kemize uzaydan mı geldiler, yoksa zaten bu ülkede 
yaşayan yurttaşlarımızdan mı oluşuyorlar? Ne cürüm 
işlediler bu mürteciler? Laik Cumhuriyeti yıkmak için 
silaha mı sanldılar? Hayır, ama ilerde sanlabilirler, şim
diden bunun hazırlığını yapıyorlar mı diyeceğiz? Yani 
insanlan bugünkü eylemlerinden değil ilerdeki niyet

 dolayı mı hesaba çekeceğiz? "Bugün eylem 
içinde değiller, ama düşünceleriyle ve yaşam tarzlarıy
la tehdit  biçiminde mi düşüneceğiz? 
"Tehdit oluşturanlar", bu ülkenin yurttaşları. Peki, bu 
ülkenin bir kısım yurttaşlan sırf farklı düşüncelerinden 
ve yaşam tarzianndan ötürü "hasım" gibi algılanabilir 
mi? Demokrasi açısından bakarsanız bu sorunun ceva
bı, kocaman bir "hayır"dır. 

Eylemliliği değil düşünceyi, niyeti ve hayat tarzını 
cezalandırmayı öngören bir anlayış, demokratik ola
maz. Bu gerçekliğin herkes tarafından çok iyi anlaşıl
ması gerekiyor. 

Türkiye tercihini demokrasiden yana yapmak zo
rundadır. "Tek parti dönemi"nin ideolojik hassasiyet-
leriyle Türkiye'yi çağdaş ülkeler seviyesine ulaştırmak 
mümkün değildir. 

Unutmayalım ki, "topyekûn savaş" anlayışı, de
mokrasiyi tahrip eden bir anlayıştır. Halihazırdaki krizi 
demokratik olmayan  çözmeyi denemek, 
çözümsüzlüğü çoğaltmaktan öte bir işe yaramaz. 

Denenmiş  tekrar sorun çözmeyi de
nemek, Türkiye'ye vakit kaybettirmekten öte bir an
lam taşımaz. 

Kendilerini 98 kuşağı olarak tanımlayan Üni
versiteli öğrencilerin  yasağına 
karşı geliştirdikleri dayanışma, her bakımdan 

örnek bir dayanışmadır. Demokrasi için, hak ve özgür
lükler için farklı görüşlerden öğrencilerin biraraya ge
lerek oluşturduktan cephe, 98 Türkiyesi için umutlan 
yeşerten bir olaydır. Demokrasi dışı müdahaleler yo
ğunlaştıkça demek ki demokrasi arayıştan da o oranda 
yoğunlaşıyor ve toplumun yaygın bir kesiminde de
mokrasi talepleri giderek yankısını buluyor. Toplumun 
demokrasi ve özgüriük talebi, iktidar seçkinleri tarafın
dan artık bastınlamayacak bir noktaya gelmiş bulunu
yor. Bu toplumun farklı kesimlerini oluşturan bireyler, 
artık kendi bedenleri üzerinde başkalarının iktidar kur-
malanna itiraz  Kanun yapıcılanna veya ikti
dar seçkinlerine herkesin hayatı veya bedeni üzerinde 
diledikleri gibi iktidar kurma haklannın olmadığını çok 
açık ve dolayımsız bir şekilde dile  98 ku
şağının bu anlamlı tepkileriyle verdikleri demokratik 
mesajı doğru okumak gerekir. 

Umut 98 kuşağında. Onlar tüm sivil siyasetçilere 
aslında çok anlamlı bir ders verdiler. Demokratik ol
mayan müdahalelere karşı nasıl biriikte olunabileceği
ni gösterdiler. Kuşatılmışlığa karşı bir çıkış yolunun her 
zaman için varolduğunu kanıtladılar. 

Türkiye'de çatışan taraftan, demokrasi talebi bira
raya getirdi. Demek ki Türkiye'nin sosyal banşını, ikti
dar seçkinlerinin iddiasının tersine, demokrasi ile sağ
lamak mümkündür. 

 Yeni Zemin dergisini çıkardığımızda 
önerdiğimiz demokratik birlikteliği, 98 Türkiyesinde 
üniversiteli gençlerimiz gerçekleştirmiş oldular. De
mokrasi için, temel hak ve özgüriükler için biraraya 
gelmenin ne denli gerekli olduğunu söylemek bile 
fazla. Dün, Türkiye'de asıl sorunun, demokrasiyi yer
leştirmek sorunu olduğunu, bunun için demokrasiden 
yana tüm güçlerin biriikte hareket etmesi gerektiğini 
söylediğimizde bize kuşkuyla bakan, hatta bizi haket-
mediğimiz eleştirilerie yerden yere çalan bir kısım 
lamcılanmız, bugün üniversitelerde 98 kuşağının ken
di aralarında oluşturduğu bu demokratik dayanışma
ya destek sunuyoriar. Demek ki söylenenlerin doğru
lanması için pratik gerekiyormuş. Bugün geldiğimiz 
noktada demokrasinin ne denli gerekli olduğunu artık 
herkesin anlamış olması sevindiricidir. 

Refah Partisi'nin yerine kurulan partinin 98 kuşağı
nın üniversitede sergilediği anlayışı ve tutumu siyase
te taşıması dileğiyle tüm okuriarımızın Kurban bayra
mını içtenlikle kutlarız. • 
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Modernleşme, Siyaset ve 
RP Deneyimi 

Hem Türkiye hem de islam 
Dünyası açısından Refah 
Partisi deneyimi, güncel 

gelişmelerin dışında kalarak değerlendirilmesi ve 
buradan hareketle geleceğe yönelik dersler 
nlması gereken önemli bir birikimi ifade etmekte
dir. Her şeyden önce RP deneyimini özgün kılan 
şey, bu siyasal akımın Cumhuriyet döneminde 
"modernleşme" ile "din" arasında yaşanan geri
lim hattı üzerinde siyasete soyunmuş olmasıdır. 
RP, sözkonusu gerilime bir cevap olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu konuyu daha yakından irdelemek 
gerekiyor. 

Bir modernleşme projesi ola
rak Kemalizm,  
bir kavramsal çerçeveye oturdu
ğu için dini, tıpkı Batı dünyasın
da olduğu gibi, "ilerleme"ye en
gel bir öğe olarak görüyordu. Bu 
nedenle gelişmenin temel koşu
lu olarak dini, özel yaşam alanı
na ve hatta vicdanlara kapatma
yı hedeflemiştir. Türk moderm-
leşmesinin böyle bir çıkış nokta
sından hareket etmesi, doğal 
olarak onun neden yukardan 
aşağıya doğru işleyen bir devlet laisizmine ihtiyaç 
duyduğunu da açıklamaktadır. 

Batı'da hem sosyolojik laikleşmenin ileri bir 
boyut kazanmış olması hem de tarihsel sebepler
le artık Kilise şansını kaçırdığı için devlet, aktif ola
rak bir dinden anndırma politikasına gerek duy
mamıştır. Fakat Türkiye toplumu, doğal bir yaşam 
biçimi olarak İslam'ı hem iç dünyasının derinlikle
rinde, hem de toplumsal ve kültürel yaşamının 
her alanında  islam, onun için ne geç
mişe gömülmesi gereken bir nostalji, ne de gele
cekte kurulması gerekli bir ütopya değildi. Bu ne
denle halk, Cumhuriyet'in totaliter modernleşme-
ci döneminde, yukardan aşağıya doğru işleyen 
"dinden anndırma" (laisizm) politikalanna karşı 
haklı olarak direndi ve karşı koydu. 

Kadir Canatan Demokratik dönemde bu dire
niş, kendini daha açıktan ve farklı 
araçlarla ifade etmeye başladı. 

Özellikle Demokrat Parti'nin dinî yaşama yönelik 
liberalleşmeci politikalan, "modernleşme" ile 
"din" arasındaki gerilimi yumuşattı; fakat tümden 
ortadan kaldırmayı başaramadı. Bu gerilim bun
dan sonra da gelişerek devam etti. Çünkü 50'li 
yıllardan itibaren Türk toplumu kabuk değiştirme
ye başlamıştı. Bu değişim köy toplumundan kent 
toplumuna doğru yapısal bir dönüşümü ifade 
ediyordu. 

Tarımda mekanizasyon, iç 
göçler, kentleşme, ulaşım ve ile
tişim araçlannın gelişmesi ve da
ha da önemlisi örgün eğitimin 
yaygınlaşması gibi modernleşme 
süreçleri Türk toplumundaki ge
leneksel dengeleri altüst etti. İşte 
bu aşamada dini ifade biçimleri 
de değişmeye ve farklı kılıklara 
bürünmeye başladı. Modernleş
me, bir yandan dinden anndır-

 hedefleyen bir din politika
sı izlerken, diğer taraftan da fark
lı toplumsal güçlerin ve aktörle

rin islamlaşmasına katkıda bulunuyordu. 

Altmışlı ve yetmişli yıllarda farklı siyasal tercih
lerin şekillenmesi ve kendini ifade etmesiyle, mu
hafazakar dini çevreler de ilk kez siyaset yoluyla 
bir güç merkezi olmaya ve toplumsal gelişmeleri 
etkilemeye yöneldiler. Önce MNP ve MSP, daha 
sonra da RP olarak siyasette ifadesini bulan bu ge
lişme, doğal olarak eski duyarlılıkları da harekete 
geçirdi. 

Bu şekilde, özellikle geleneksel  kutup
laşmasının buharlaşmasından sonra, bunun yeri
ne yeni bir kutuplaşma geçmeye başladı. Laik/an-

 cepheleşme biçiminde deyimlenen bu ge
lişme, temelde "din" ile "modernleşme" arasında 
yaşanan bir gerginliği ifade ediyordu. Fakat her 
zaman olduğu gibi Türk toplumunda bilim ve si-
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yaset çevreleri, sorunun temeline inmek yerine, 
tezahürleriyle uğraşmayı ve hatta gerçeği çarpı
tan kalıp yargılarla yetinmeyi yeğlediler. 

Her şeye rağmen RP, seksenli yıllarda kendi le
hinde oluşan atmosferin de etkisiyle doksanlı yıl
larda kitleselleşmeye ve nihayet iktidara kadar 
gelmeyi başardı. Bundan sonraki gelişmeleri hepi
miz biliyoruz. 

Şimdi RP'nin temsil ettiği siyasal zihniyetin 
geçmişine bakarsak, hemen iki şeyin dikkat çekti
ğini görürüz. İlk olarak RP'nin kapatılmasıyla bu 
siyasal akım, tarihinde üçüncü kez yasaklanmış 
oluyor. Kapatılma koşullan açısından bakılınca, 
her üç durumda da yasaklama olağanüstü koşul
larda gerçekleştirilmiştir. Bu ikinci nokta, hemen 
şöyle bir soruyu akla getiriyor: Acaba, kriz koşulla
rını RP'nin temsil ettiği zihniyet mi yaratıyor? Yok
sa yerleşik sistem, RP'nin temsil ettiği zihniyeti 
kriz nedeni sayarak demokratik koşullan askıya 
alacak anti-demokratik bir yapıya mı sahiptir? 
Sözkonusu siyasal akımın geçmişine dikkatlice ba
kınca daha çok ikinci durumun etkili olduğu orta
ya çıkıyor. 

RP'nin çekirdeği olan Milli Nizam Partisi 
(MNP), 12 Mart  askeri darbesinin hemen 
ardından kapatıldı. Bu dönemde MNP, ne ülke
deki toplumsal ve siyasal krizin doğrudan nedeni 
ne de dolayısıyla askeri darbenin sebebidir. Zira 
Türk Silahlı Kuvvetleri "muhtıra"sında, "Parla
mento ve hükümetin süregelen tutum, görüş ve 
icraatlannın ülkeyi anarşi ve kardeş kavgasına sü
rüklediğini ve Atatürkçü çizgiden saptığını" ge
rekçe olarak göstermiştir. Fakat Adalet Partisi'nin 
iktidarda olduğu bu dönemin uygulamalanndan 
hoşnut olmayanlar, elbette MNP'nin sergilediği 
ya da sergileyeceği davranışlardan hiç memnun 
kalmayacaklardı. Bu nedenle  Mart  muh
tırasını verenlerin zihniyeti, MNP'nin zihniyetiyle 
temelden çelişmektedir. 

Bunu kapatma gerekçelerinde de açıkça gör
mek mümkündür. MNP, Siyasi Partiler Kanu-
nu'nun laikliği korumaya yönelik hükümlerine ay-

 bulunduğu için yasaklanmıştır. Buradaki hü
kümlerin içeriği, aynı zamanda ünlü  madde 
ile bugünkü anayasanın 24 maddesinin içeriği ile 
hemen hemen aynıdır: "Devletin temel düzenini, 
kısmen de olsa, dini ilkelere dayandırma girişimi". 

Ardından kurulan Milli Selamet Partisi (MSP) 
de, benzer sebeplerle ve koşullarda, bu kez daha 
köklü bir askeri tasfiye hareketiyle siyaset sahne
sinden silindi. 12 Eylül 1980 darbesi doğrudan 
MSP'yi hedef almıyordu, ama darbeyi yapanlar 
ülkenin içine itildiği bunalımdan onu da sorumlu 
tutuyorlardı. Bu bakımdan  Eylül, MSP açısın

dan daha ileri giden bir tehditi içermektedir. Ne 
var ki 80'li yıllar, MSP zihniyetinin yeşerip geliş
mesine de dolaylı olarak bir ortam hazırladı. Bu 
koşullarda ortaya çıkan RP, eskisinden farklı bir tu
tumla siyasal sahneye yeniden çıktı. Her ne kadar 
çekirdek kadro değişmemişse de, en azından ima
jında belirli bir değişme sözkonusuydu. 

28 Şubat  tarihli Milli Güvenlik Kurulu ka
rarlarıyla RP, ilk kez doğrudan askerlerle iktidarda 
iken yüzyüze geldi. Koalisyon hükümetinin ilkeli 
olmayan tutumu ve sözkonusu kararlan sulandır
ması nedeniyle Türkiye, ilk kez farklı bir darbe şek
lini tecrübe etti. Bu kez de askerler kararlı 

 gösterdiler, fakat doğrudan bir müdahale 
yerine muhalefet ve sivil toplum kurumlannı da 
harekete geçirerek hükümeti istifaya zorladılar. 
Gerek askeri dayatmalar, gerekse Anayasa Mah-
kemesi'nin kapatma karan, Türk toplumuna ar
dından cevaplandınlması güç sorular bıraktı. 
RP'nin kapatılmasında, somut olgulardan ziyade 
soyut düşünceler; hukuki ilkelerden ziyade keyfi 
siyasal kararlar etkili oldu. Buradan çıkanlacak so
nuç, RP'nin doğrudan kriz nedeni olmadığıdır. 
Tam tersine krizi, kendisini toplumun ve parla
mentonun üstünde gören "derin devlet" yaratı
yor; daha sonra da bunu meşrulaştırmak üzere 
düzme sebepler uydurup, karalar aldırtıyor. 

RP'nin kapatılması, kendisinden beklenen so
nuçlan verecek midir? Buna inanmak safdillik 
olur. Zira toplumsal gerçekleri yasaklamak ve bas
tırmakla yok edemezsiniz. Türk toplumunda he
nüz tam olarak anlaşılmayan şey modernleşme
nin iki yönlü işleyişidir. Modernleşme, bir yönden 
dini etkileri azaltma gibi içsel niyet taşırken, pra
tikte toplumsal güçlerin ve aktörlerin 
sına yol açmaktadır. Bu işin bir yönü. Diğer taraf
tan henüz sosyolojik anlamda laikleşmenin yaşan
madığı bir toplumda yukardan aşağıya işletilen la
ikleştirme politikaları ters tepmekte ve toplumsal 
duyarlılıklan harekete geçirmektedir. Netice itiba
riyle her iki durumda da "yeniden İslamlaşma" 
süreci kışkırtılmaktadır. 

Bu durumda yapılması gerekenler, Türkiye'de 
siyaset, bilim ve iktidar seçkinlerinin göze alama
yacağı şekilde anti-modernist politikalar izlemek 
yerine, en akılcı ve kabul edilebilir seçim demok-
ratizasyondur. Bu da iki yönlü olmak zorundadır. 
Bir yönüyle yasaklamacı, militarist ve anti-demok-
rat devlet yapısının ve sistemin demokratikleştiril
mesi, diğer yandan da RP zihniyetinin -varsa tota
liter özelliklerden ve niyetlerden sıyrılarak- de
mokratik bir kıvama ulaştınlmasıdır. Başka bir de
yişle her iki taraf da, demokraside buluşmak zo
rundadırlar. Bunu ilk etapta sistemden beklemek, 



biraz iyimserlik olur. Bu nedenle değişme, her şe
ye rağmen ilk önce yeni oluşumda (Fazilet Partisi) 
başlamak zorundadır. 

Oyunun kurallannm belli olmadığı bir ortam
da elbette demokratik siyaset anlamını kaybedi
yor ve kitleleri umutsuzluğa sürüklüyor. Türkiye, 
hala bu umutsuzluk ve yılgınlıktan kurtulmuş de
ğildir. Öyleyse bu siyasal ve psikolojik bunalım na
sıl aşılabilir? Bu çerçevede yeni oluşuma düşen 
görev ve sorumluluklar nelerdir? 

Her şeyden önce RP, kendi geçmişinden kay
naklanan söylem yoksulluğunu aşmalıdır. Kendi 
mesajını kitlelere açık ve net bir şekilde ulaştırma-

 Yanlış algılamalara neden 
olabilecek retoriklerden, bıkkın
lık getiren kalıp sözlerden ve 
tekrarlardan kaçınmalıdır. Din
den kaynağını alan kavram ve 
sembolleri, siyaset diline taşıma
malıdır. Tam tersine siyasetin 
kendine özgü diliyle konuşmalı
dır. Doğal ki böyle bir söylem 
değişikliği, imaj değişikliğini de 
beraberinde getirecektir. 

İkinci olarak, FP, geçmişte 
üretilen geniş ölçekli siyasal pro
jelerini gözden geçirmeli ve da
ha somut projelere yönelmeli
dir. Bu tür projelerin soyut bir f i
kir çalışması değil, somut sorun
lara cevap verecek çözüm 
n ve yöntemleri olduğu bilinme
lidir. Türkiye'nin temel sorunları
na yönelik program ve politika-

 sürekli işleyen bir tartışma 
ve değerlendirme süreci içinde netleştirerek geliş
tirmelidir. 

Özellikle dini ve kültürel kimlik taleplerini, sek-
ter ve partiküler bir anlayışla değil, demokrasi, ço
ğulculuk ve insan haklan gibi daha geniş kapsam
lı söylemler içinde dile getirmelidir. Sözgelimi sa
dece "başörtüsü" veya  gibi ko
nulara kendini endekslememeli; bunun yanında 
farklı kimliklerin kendilerini ifade etmelerine de 
sahip çıkmalı ve aynmcı davranışlara karşı tavır al
malıdır. 

Bugüne kadar RP, "laiklik ve din" kavramlarıy
la olumlu ya da olumsuz şekilde tanımlanmış ol
masına rağmen bu konuda  bir politika 
üretmiş olmaması ilginç bir durumdur. RP, en faz
la sorgulandığı bir noktada net bir tez ortaya ata
mamıştır. Belki sistemin  yapısı sık sık 
eleştirilmiştir, fakat bizzat RP'nin din-sistem ve 
devlet bağlamında ne düşündüğü açıklık kazan-
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mamıştır. Bu konunun, Türkiye'nin de duyarlılık-
 dikkate alınarak yeni dönemde mutlaka açıklı

ğa kavuşturulması gerekiyor. 
Üçüncü olarak "Bir günlük iktidara bile talibiz" 

türünden pragmatik, ilkesiz ve naif siyaset anlayış-
 kapı aralamamalıdır. Siyasette yeni bir anla

yışı, duyarlılığı ve ahlakı temsil etmelidir. Aynca 
"hükümet" olmanın her zaman "iktidar" olmaya 
yetmeyeceği hatırdan çıkanlmamalıdır. Bu, bizi si
yasetin başka bir şekline götürmektedir. O da sivil 
kurumlara ve örgütlere dayalı siyasettir. 

Siyaset önemlidir, ama her şey değildir. Gü
nümüzde iktidar merkezleri parlamento dışına 

kaymıştır. Günlük siyaset, parti
ler ve meclis kadar medya, sivil 
kuruluşlar, cemaatler, yerel yö
netimler ve sokakta da yapılmak
tadır. Kamuoyunu yapan çevre
lere kendini kabul ettiremeyen 
bir siyasal güç çok kolay imaj ve 
taban kaybına uğrayabilmekte
dir. 

Son olarak şunu vurgulamak
ta fayda var: RP'nin kapatılması 
iki yönlü bir test anlamına gel
miştir. Bir yönüyle bu olay, siste
min militarist, anti-demokratik 
ve dayatmacı niteliğini bir kez 
daha açıklığa çıkarmıştır. Türki
ye'de sistemsel değişiklikler ya
şanmadan demokratik ve banşçıl 
bir ortamın yaratılması mümkün 
değildir. Sistemsel değişimler, 
yeni dünya gerçekliğinde kaçınıl
mazdır. Bunu Cumhuriyet'ten 

bir "sapma" olarak değil, Cumhuriyet'in "gelişti
rilmesi" olarak algılamak gerekir. Özellikle Türki
ye'nin son yıllarda kendi bölgesinden ve dünya
dan yalıtlanması, bazı şeyleri gözden geçirmek 
üzere bir kez daha üzerinde düşünülmesi gereken 
önemli bir noktadır. 

Diğer yönden kapatılan RP'nin kurmaylan, ye
ni bir partiye geçerek her şeyin eskisi gibi devam 
edeceğini sanmamalıdırlar. Bu olay onlara da çok 
şey öğretmelidir. Sadece sistemin anti-demokra
tik ve militarist karakteri bahane edilerek, hiç bir 
şey olmamış gibi hareket etmemelidirler. Nasıl 
RP, geçmişin bir kopyası olmamışsa ya da 

 Fazilet Partisi de RP olarak kalamaz. Yeni bir 
strateji yanında berrak ve net bir söylem geliştir
melidir. Aynca kendi dışındaki dünyaya demokra
tik olduğunu kanıtlamak istiyorsa, ilk önce de
mokrasiyi tüm ilke ve kurallarıyla kendi içinde yü
rürlüğe koymalıdır. • 
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Refah Partisi'nin yükseliş se
beplerini tahlil etmek aynı za
manda Türkiye'nin sosyo

ekonomik ve siyasal durumunu masa
ya yatırmak anlamına geliyor. Siyasal 
islam'ın temsilcisi olarak görülen bir partinin 6 mil
yon oy ile Anadolu'nun yaklaşık üçte birinde ezici 
bir üstünlük sağlaması Türkiye'nin dinamiklerinin 
ciddi bir değişim içinde olduğunu gösteriyor. Bu 
yükselişin temelinde RP'nin söylem ve eylemdeki 
başarısı kadar öteki Türkiye'nin acı gerçeği yatıyor 
ve RP'yi kapatanlar siyasi olmaktan öte sosyal bir va
kıayı gözardı ediyorlar. Çünkü RP'nin yükselen gra
fiğinde harici etmenlerin payı daha ağırlıklı görünü
yor. 

Merkez Partilerin/Siyasetin Erimesi 
 sonrasında büyük kentlerin varoşlannda 

oluşan ve çevre diye tabir edilen kesim kent merkez
lerini tam bir ablukaya alarak ağırlığını hissettirme
ye başladı. Çevrenin sosyolojik üstünlüğü siyasette 
de çevre/merkezkaç politikalar üreten partilerin 
yükselmesine sebep oldu. Merkez partilerin erimesi 
oyların yönünü çevrenin temsilcisi görüntüsünü ve
ren ve sistemin tabii muhalefeti durumundaki Refah 
Partisi'ne yöneltti. CHP, DSP, ANAP ve DYP'den olu
şan merkez partilerin toplam oy oranlan Batı bölge
lerinde yüzde 14, Akdeniz'de yüzde 12, Karade
niz'de yüzde  Orta Anadolu'da yüzde  Doğu 
Anadolu'da yüzde 28 ve Güneydoğu Anadolu'da 
yüzde 43 düştü.   kadar geçen bu 
dört yıl zarfında merkez partiler tam bir erozyon ge
çirdi. Bu aynı zamanda merkezi ideolojinin de zaafi-
yeti anlamına geliyordu. 

Organik, Modern ve Dinamik 
Teşkilat Yapısı 
Refah Partisi'nin yükselişinde en rasyonel faktör 

teşkilat yapısıdır. Tam bir organizma canlılığında ör
gütlenen Refah Partisi senenin tüm günlerine yayı
lan planlı-programlı çalışması, modern araçları kul
lanan teknolojik üstünlüğü, birebir tüm fertlere ka
dar inen kuşatıcı yapısı ve ciddi bir örgüt disiplini 
içerisinde başannın sürpriz olmadığını gösterdi. 
bih modeli adı verilen örgütlenmeyle her mahalle
ye, sokağa ve apartmana sorumlular atayan  
Refahlı olma bilincini aşılayarak üyelerine güçlü bir 
aidiyet kanalı açtı. 

"Medya desteği almış olanlarla tanıtım ve pro
paganda açığını kapatmak için biz emek-yoğun bir 

Yalçın Akdoğan 
Siyaset Bilimci 

çalışma yapmak zorundayız. Bizde 
her üye, sadece üye olmakla kalmı
yor, aynı zamanda partinin inananı 
durumuna geliyor. Böylece teşkilat 
organik bir bütün oluşturuyor, adeta 

bir vücudun sinir  gibi dokunduğunuz anda 
bütün vücud harekete geçiyor." şeklinde konuşan 
Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı inanan  Re
fah Partisi'nin üyelerini gayret ve fedakarlığa sevke-
den güçlü bir ideolojik araç haline dönüştüğünü ve 
bireyleri sıradan bir seçmen durumundan bir dava
nın gönül eri haline getiren bir motivasyona sahip 
olduğunu gösteriyor. Bu arada Refah Partisi hem 
geleneksel, hem modern iletişim tekniklerini kullan
mayı da iyi becerdi. Yüzyüze iletişimden, internete 
kadar tüm iletişim imkanlan seferber edildi. Bu ka
dar organize bir partinin kapatılması, sadece bir bil
gisayar disketiyle milyonlarca kitlenin, hiçbir fert 
kaybolmadan başka bir partiye aktanlması sonucu
nu doğurdu. 

Refah Partisi'nin en ilginç başarısı farklı çıkar ke
simlerini, sosyal tabakalan ve kültürel kesimleri bira-
raya getirebilmesiydi. 

İslamlaşma Sürecinin Siyasete 
Yansıması 
1980 sonrasında Türkiye'de  yükselen 

bir değer haline gelmesi hayatın her alanında müs-
lümanlann gelişmesine sebep oldu. Finans kuruluş
ları, vakıflar, özel okullar, şirketler, Kur'an Kursları, 
kitle iletişim araçları gibi bir çok alanda Islamcılann 
güçlenmesi RP'nin ister istemez büyümesini de be
raberinde getirdi. Nurcular, Süleymancılar, İmam 
Hatip Okullan, Tarikatler gibi siyasi bir amacı olsun 
veya olmasın tüm gruplann eğitim veya sosyal 
amaçlı çalışmalan dolaylı olarak Türkiye'de bir bilin
cin oluşmasına ve bu potansiyelin siyasi platforma 
yansımasına yolaçtı. İslamlaşmanın RP'yi yükselttiği 
çok açık bir olgu olduğuna göre, devletin  son
rasında yumuşak bir  politikası gütme
sinin de dolaylı olarak bu sonucu doğurduğu söyle
nebilir. 

Kimlik Sunması 
Resmi ideolojinin tektipleştirici ve homojen bir 

kimlik dayatan buyurgan yapısı, çevrenin tepkisini 
çekmekle birlikte, toplumsal kesimlerin de kendileri
ni ifade edebilmek ve siyasi platformda varlık alanı 
açabilmek için örgütlenmesini doğurdu. Çeşitli 



alanlardan dışlanan kimliklerin özgürlük mücadele
si, demokratik zeminde patlak verdi. Refah Parti-
si'nin yükselişinde önemli bir unsur toplumun alt 
katmanlanndan gelen bir dalgayı yakalaması ve sis
temin dışladığı, yok saydığı, birçok aidiyet bağlantı
sını kabul etmediği kitlelere bir kimlik sunması ve si
vil muhalefetin tabii temsilcisi durumuna gelmesiy
di. 

Merkezi iktidann ericiti kazan politikasıyla kimlik 
unsurlan yıllarca inkar edilmiş ve farklılıklarıyla varlık 
alanı bulamamış kesimlerin varlığının meşruluk ze
mini bulabildiği bir partidiydi RP. 

Erbakan'ın tabiriyle "Yıllarca sakallı, takkeli, ta
kunyalı, tesbihli sıfatlarıyla alaya alınmış, horlanmış, 
taklitçi partiler de dahil pek çoklannca dışlanmış 
olan inançlı insanlar, kendilerine ancak insan hak ve 
hürriyetlerinin samimi savunucusu olarak RP safla
rında ilgi ve yer bulabilmişlerdir. Dini ve tarihiyle 
barışık bir söyleme sahip olan RP yerli, dine saygılı, 
farklılıkları yadsımayan, zulme ve sömürüye geçit 
vermeyeceğini ifade eden mesaj
larla hem sistemle problemi olan 
milyonlara, hem de geleneksel 
değerlerle kimliğini korumaya ça
lışan vasat insanlara ulaşabildi. 

Sosyal Sebepler 
Türkiye'de köyden kente çok 

hızlı bir nüfus akışı yaşanmakta. 
Başlangıçta devletin modernleş
menin merkezleri olarak gördüğü 
ve kitleleri dönüştürücü bir mis
yon yüklediği kentlere doğru yo
ğun şekilde yaşanan göçe soğuk 
bakmaması, köylerin kentleri yeni 
bir varoş kültürüyle ele geçirmesi 
sonucu ters bir duruma dönüştü. 
Modernleşerek sisteme entegre 
olmak yerine, farklı bir bilinçlenmeyle sosyo-ekono-
mik sorunların sebebi olarak merkezi iktidarı ve yoz
laşan siyasi hegemonyayı gören varoş halkı toplum
sal bir direnç kalkanı oluşturdu. 

Siyaset belli bir sosyolojik tabana sahiptir. Son 
dönemde Türkiye'de toplumsal yapının hızlı bir de
ğişim sürecine girmesi, siyasetteki dengeleri de de
ğiştirdi. Özal'ın desteklediği orta sınıf ANAP'tan 
desteğini azaltırken, köylerden oy alan DYP de bir 
erime sürecine girdi. Toplumsal muhalefet Refah 
Partisi etrafında odaklanmaya başladı. Köyler küçü
lürken, göç sebebiyle şehirler büyük köyler hüviye
tini kazanmaya, kentlilik kültürü yerini arabesk top
lum özelliklerine bırakmaya başladı. Köylerdeyken 
DYP'yi destekleyen yığınlar, şehirlerde kurduklan 
köy ortamlarında RP'yi desteklemeye başladılar. 

Göç sebebiyle gelen nüfus artışı, orta sınıflann 
yoksullaşması, diplomalılann işsizliği, kentli ama kö
tü kentleşmiş halk kitlelerinin yükselişi... Büyük şe
hirlerde tam anlamıyla bir bunalım yaşanmakta. 
Köylerini çeşitli sebeplerle terketmek zorunda kalan 

binlerce aile metropollerin varoşlannda apayn bir 
yaşam kuruyorlar. Bu, aslında yokluk, sefalet ve fa
kirlik içinde bir yaşam mücadelesi... 

Enflasyonun arttığı, işsizliğin kangren haline gel
diği, rüşvet ve yolsuzluğun geçer akçe olduğu böy
le bir dönemde adalet arayışı, temiz  
yönetim mesajları veren RP'yi önplana çıkardı. Özel
likle yerel yönetimlerde  belediyelerin devletin 
toplumsallaştırma ağının dışında kalan kent yoksul
larını sosyalleştirici bir misyon yüklenmesi, mutlu ve 
acı günlerinde onlara sahip çıkması partinin bu kit
leyi mobilize edebilmesinin önünü açtı. Siyasi parti 
olmakla birlikte sosyal bir vakıf gibi çalışan RP, kul
landığı sol(cu) dil ile bir önceki seçimde SHP'nin oy 
deposu haline gelen varoşlarda ezici bir üstünlük 
sağladı. Devletin boş bıraktığı toplumsal işlevleri 
üstlenen belediyelerin bu sessiz yığınlara sahici birer 
sosyal ve kültürel ortam sunmaları, siyasi grafikteki 
değişikliği açıkça ortaya koymakta. Spor kulüpleri, 
yardımlaşma kooperatifleri, meslek kazandırma 

kursları, mahalle kütüphaneleri gi
bi somut hizmetlerle geleneksel 
dayanışma ağının zayıflaması ile 
hırpalanan toplumsallaşma yeni
den keşfedildi. 

Yoksulluk içindeki bu yeni 
kentli kesim için devlete muhalif 
olmak iki anlam taşıyor. Birincisi 
ekonomik olarak sisteme katılabil
mek. Sistem içinde siyasal bir ge
lecekten yoksun kalan genç insan
lar ne ağzına kadar dolu devlet 
bürokrasisinde, ne de kalkınma 
kaygısından çok işbitirici ve mali 
bir ulusal kapitalizm içerisinde ih
tiraslarına denk düşen bir yer ka
pabilme umudu taşıyorlardı. On
lara göre mücadele yer kapma ve 

yükselme anlamına geliyordu. RP bu kitleye siste
min imkanlanndan istifade edebilme umudunu aşı
lıyordu. 

İkincisi bastınlan siyasi kimliğini kazanabilmek. 
RP milli gelirden en az pay alan kırsal alanda sarsıla-
mayacak bir güce bu durumun bir sonucu olarak 
ulaştı. 

Merkez partilerin sistemin çarklan altında ezilen 
yoksul kesimlere vaad aşılama yeteneğini yitirmesi 
ve Adil Düzen söylemiyle RP'nin umut vaadedebilen 
tek parti durumunda kalması onu denenmesi gere
ken bir parti haline getirdi. Özellikle Kürt sorunun
da İslam kardeşliği şeklindeki yaklaşımla kutuplaş
manın önünü alacak bir dil kullanması, somut bir 
çözüm getirmese de tutunacak dalı kalmayan halk 
için teskin edici bir etki yaptı. 

Sonuç olarak RP'nin yükseliş sebeplerini RP'yi 
kapatanlar kadar RP'li kurmaylann da iyi değerlen
dirmeleri gerekmektedir. Siyasetin sosyolojik taban
la olan zorunlu ilişkisinin gözardı edilmesi iki kesim 
için de yarar sağlamayacaktır. • 

< 
c/3 
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1950 sonrasında çok partili  
sisteme geçişle birlikte 
müslümanlar üzerindeki 

baskı ve şiddet politikası hızını yitirdi. Milli Şef 
döneminde gizliden gizliye, gönülden gönüle 
aktanlan Islami hassasiyetin meyveleri yavaş ya
vaş olgunlaşmaya başladı. 1950 sonrasındaki 
ilk seçimlerde  Paşa'nm liderliğindeki 
Cumhuriyet Halk Partisine karşı halkın kahir ek
seriyetini arkasına alarak kazanan Demokrat 
Parti iktidan ele geçirdi. Demokratlann iktidara 
gelmesiyle birlikte müslümanlar derin bir nefes 
aldı. Ceberrut bir yönetimden sonra kısmi öz
gürlüklerine kavuşan müslümanlar ilk kez siyasi 
açıdan güçlü bir potansiyel olduklannı kanıtla
mış oldular.  kadar Demokrat Parti-
si'ni destekleyerek CHP'nin iktidara dönüşünü 
engellediler.  askeri darbesiyle önü kesil
mek istenen  uyanış aksine yeni ivmeler 
kazandı. Müslümanlar, Demokrat Parti'nin de
vamı olan Adalet Partisi'ne destek vermekle po
tansiyellerinden bir şey kaybetmediklerini is
patlamaya çalıştılar. Başta  olmak üze
re, Ticaniler ve diğer tarikat erbabının yanısıra 
Nurcular da yekpare biçimde Demokratlan ve 
onun devamı olan AP'yi destekleyerek iktidar 
olmasını sağladılar.  politikaya yansıyan bu 
potansiyel, müslümanlann Türkiye'de önemli 
bir güç olduklannı gösteriyordu. Artık bunun 
gözardı edilecek bir tarafı da yoktu. Müslüman
lar önemli ölçüde bir güç olmakla birlikte tek 
başlanna kendi kendilerini ifade edebilecek tec
rübe ve cesaretten yoksun idiler. Büyük halk 
kitlelerinin önemli oranda Islami şuur düzeyine 
varmaması halinde siyaset yapmanın dinin si
yasete alet edilebileceği kaygısından ötürü 
müslümanlar uzun süre aktif siyasetin dışında 
kaldılar. Ancak  doğru gelinirken kitle 
partilerinin yanısıra fikir partilerinin de olabile
ceği ve kurulabileceği kanaati müslümanlar 

Tl   yavaş yavaş oluşmaya baş-
   Milli Nizam Partisi ve onun 

kapatılmasıyla birlikte Milli Selamet 
Partisi'nin kuruluşu böyle bir ihtiyaçtan doğdu. 
Bu ihtiyacın pratik değerlendirmesini ekonomik 
temellere dayandırarak yapan Kozanoğullann-
dan M. Sabri Efendi'nin oğlu Necmettin Erba-
kan'dı. Ticaret ve Sanayi Odalan Birliği'nin ge
nel sekreterlik görevini sürdürürken Adalet Par
tisi Genel Başkanı Süleyman Demirel ile anlaş
mazlığa düşünce, partiye önemli ölçüde destek 
veren müslüman çevrelerin oylarıyla birlikte 
büyük kent burjuvazisine karşı mağdur duruma 
düşürülmüş olan Anadolu ve taşralı küçük ve 
orta sınıf tüccarlann desteğini alma hesaplannı 
da gözönünde bulunduran Erbakan  yılın
da Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Böylece Cum
huriyetin kuruluşundan itibaren şiddet ve te
rörle bastınlarak sindirilmiş olan İslami uyanış 
ilk kez siyasi bir formasyonla meydana çıkmış 

 ittihatçıiann terör estiren partizanlı
ğından, milli şef döneminin baskıcı ve jakoben 
yönetimi boyunca acı tecrübeler yaşamış olan 
Nur talebelerinden küçük bir grup dışında Nur-
culann ana gövdesi Milli Nizam Partisi'ne he
nüz erken mülahazasıyla sıcak bakmayıp destek 
vermezken, merkezi devlet imkanlanndan ye
terince istifade edemeyen taşralı küçük ve orta 
sınıf tüccar, "önce ahlak ve maneviyat" sloga
nını benimseyen bir kısım tarikat erbabı Erba-
kan'a tam destek verdi. 

Bir taraftan taşralı küçük kent tüccarlannın 
çıkarlarının sözcülüğünü, diğer taraftan siyasal 
anlamda Islamcılann potansiyelini kullanarak 
siyaset arenasına çıkan Milli Nizam Partisi "ön
ce ahlak ve maneviyat" sloganıyla işe başladı. 

Daha sonraki yıllarda bunu "ağır sanayi,", 
"adil ekonomik bölüşüm" ve "sosyal dengesiz
liklerin giderilmesi" gibi söylemler takip ede
cektir. 



Toplumda sosyal ahlakın revizyona uğramış 
olması ile birlikte, halk arasında adil bir ekono
mik bölüşümün de olmaması bu yeni siyasi ha
reketi besleyecek nitelikteydi. Dolayısıyla Milli 
Nizam Partisi'nin elle tutulur iki temel 
nı vardı: 1. Sosyal ahlaki çöküşle birlikte mey
dana gelen manevi boşluk. 2. Gayn adil ekono
mik dağılımla birlikte toplumda devlete karşı 
artan hoşnutsuzluk. Başka bir ifade ile Milli Ni
zam Partisi bir yönüyle ekonomik gelişmeden 
ve devlet pastasından pay alamayan küçük 
kent tüccarlannın talepleri ile giderek ahlaki de
jenerasyona uğrayan büyük kent yaşamına kar
şı bir tepkinin ifadesiydi. Zaten Milli Nizam'ın 
devamı olan Milli Selamet Partisi'nin girdiği ilk 
seçimlerde  oy aldığı bölgelere bakılacak 
olursa bu husus daha açık ve 
net bir şekilde görülecektir. 
Ahlaki ve sosyal yaşam açısın
dan geleneksel bir tutuculuk 
içerisinde olan Doğu ve Gü
neydoğu bölgelerinin ekono
mik kalkınma açısından ise ta
mamen ihmal edilmiş olması 
mevcut statükoya karşı bir tep
ki doğurmuş, Selamet Partisi 
de bu tepkinin mâkesi olmuş
tur. 1973 seçimlerinde büyük 
bir sıçrama yaparak 48 millet
vekili ile parlamentoya giren 
Milli Selamet Partisi, desteğini 
almış olduğu çevrelerin taleplerine  anlam
da cevap veremeyince CHP ile yaptığı ilk koalis
yon sonucunda büyük bir yara almış ve akabin
de girmiş olduğu genel seçimlerde oylannı ya-
n yarıya düşürerek milletvekili sayısını 24'e dü
şürmüştür. 

1980 askeri darbesiyle kapatılan partilerin, 
askeri yönetimin sivillere devredilmesinden 
sonra yeniden kurulmaları ile birlikte Refah Par
tisi adı altında siyaset sahnesinde yerini alan Er-
bakan ve arkadaşlan toplumda beliren hoşnut-
suzluklan, alternatif siyasi ve ekonomik projeler 
çerçevesinde çözümleme söylemiyle yeniden 
değerlendirmeye koyuldular. 

Milli Selamet Partisi'nin 1980'e kadar dil
lendirdiği "ağır sanayi" söylemi gibi uzak va
deli ekonomik ve merkezi güçlendirici nitelik
teki tezleri tutmayınca, 80 sonrasında kurulan 
Refah Partisi "Adil Düzen" diye içeriği belli ol
mayan yeni bir sloganla yoluna devam etti. 

 "y  

  
 

  
   

   
  

       

   

Ancak devletin dayandığı temel esprinin dö
nüştürülmesi, devletin küçültülmesi, devlete 
atfedilen tarihi ve geleneksel kutsallık sıfatın
dan vazgeçilmesi, sosyal, siyasal ve ekonomik 
dengeleri alt üst eden Kürt sorununun siyasi 
bir çözüme kavuşturulması gibi temel konular
da elle tutulur bir adım atmak şöyle dursun, 
bütün saydığım hususlarda merkezden yana 
bir tavır içine girmesiyle bilinç altındaki Türk 
Milliyetçiliğini açığa çıkarması Refah Partisi'ni 
merkez sağda bir kitle partisi çizgisine doğru 
hızla kaydırmıştır. 

1997 yılında sürdürdüğü  koalis
yonu müddeti içerisinde izlediği politikalar ve 
sergilemiş olduğu icraatlar ile altından kalkıl-

 güç veballer altına girmiştir. Dürüstlük, 
hakkaniyet, adalet, nısfet gibi 
savunagelmiş olduğu değerleri 
ve ilkeleri birer birer çiğnemiş
tir. Bütün dış politikasını Yahu
di ve Siyonizm düşmanlığı ve 
İslam kardeşliği üzerine bina 
eden Refah Partisi bu koalisyon 
döneminde İsrail'le en ağır as
keri ve stratejik andlaşmalara 
imza atmıştır. Bütün 
manlann bedelini acı bir şekil
de ödemeye devam ettiği 28 
Şubat kriz yönetimine imza 
atan sayın Erbakan siyasi haya
tını maalesef hüsn-ü hatime ile 

bitirememiştir. DEP'li milletvekillerinin doku-
nulmazlıklannın kaldınlması yönünde lehte oy 
kullananlann ve bu milletvekillerinin yaka paça, 
karga tulumba Meclisten atılmalanna demok
rasi, insan haklan ve özgürlükler açısından ses
lerini çıkarmayanlann aynı akibete  

 kadar doğal bir şey olamaz herhalde. 
Şimdi yeni kurulan Fazilet Partisi, daha çok 

demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri gibi il
keleri savunacaksa eğer, bu kavramlan manipu-

 etmeden evrensel niteliklerini de koruyarak, 
herkes için eşit koşullarda uygulanmasını yü
rekten isteyerek ve benimseyerek bu husustaki 
samimiyetini kanıtlamalıdır.  başla
yarak gelen İslamcılann siyasi grafiğindeki  
noktalar nazan itibare alınmazsa  anlam
daki yükselişin önü tıkalı değildir. Temel bir ta
kım ilkelerde ve sabitelerden ödün vermemek 
koşuluyla İslamcı siyaset kendini yenilemek ve 
sorgulamak zorundadır. • 
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Bir Sosyal Fenomen Olarak 
Milli  Yeni Oluşuma 

Uzanan Çizgi 

V 
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 bir imparatorluk 
kaybetti" dedikten 
sonra, varmış olduğu 

yargıyı şu cümle ile özetliyor ünlü 
Amerika'lı stratejit Zbigniev Brzen-
zinski: "Bu nedenle bir kimlik arayışı içerisinde"  

Evet, Türkiye bir kimlik arayışı içerisinde. Daha 
doğrusu insanımıza benimsetilmek istenen kimli
ğe karşı topumda doğan reaksiyon krizin odak 
noktasını oluşturuyor. Seçkinlerce topluma biçi
len yeni kimlik, biri diğeri ile çelişen iki önerme
nin alaşımından müteşekkil. Birincisi evrensel 
(uygar) kimlik, ikincisi ise yine onlann düşünce
sine göre uygarlık imajına uygun olarak belirle
nen ulusal  Yakıştınlan 
bu kimlikte gözetilen asıl hede
fin, evrensel olduğu vehmedilen 
Batı uygarlığına katılmaya yöne
lik olduğu aşikardır. Bunun için 
de özelde "Osmanlılığın" genel
de ise "İslam uygarlığının" reddi 
gerekmektedir. Ancak burada 
bir sorun vardır. Bizim dışımızda 
oluşan bir uygarlığa katılmamı
zın meşruiyeti nasıl izah edile
cektir? Tam bu noktada Ziya 
Gökalp'in "Kültür ve Uygarlık" 
kuramı imdada yetişir. İddiaya 
göre kültür ulusal nitelik taşır
ken, uygarlık ise uluslar arası bir nitelik taşımakta
dır. Dolayısıyla bir ulusun kültüründe hiçbir zayi
at vermeden bir uygarlıktan diğerine transferi 
mümkündür ve bunda beis yoktur. Kaldı ki bu 
olay Türk tarihinde ilk defa tecrübe edilecek de 
değildir. İslam Uygarlığı da yabancı kökenli bir 
uygarlıktır! Üstelik Osmanlı da yine bizim dışımız
da olan Bizans'ın müesseselerini alıp İslamlaştır-

 değil midir! Bu noktadan sonra artık iş kolay
laşmaktadır. Baykan  ifadesiyle "Türklü
ğün kendisine yabancı Osmanlılıkla nasıl uyu
şabildi ise yine kendisine yabancı Batı ile uyuş
masında da bir sakıncanın olmadığı kanıtlan
maktadır"  Ama, tarihi gerçeklerin sosyoloji adı 

Abbas Pirimoğlu 
Avukat 

altında manipülasyonu neticesi 
ulaşılabilen bu izahatlar, özgür ve 
evrensel bir uygarlığın varisi olan 
insanımızı tatmin etmemiş, mese
la en azından Arnold  

şu cümlesini içine sindirebilecek kadar onu kendi
sine yabancı bir hale getirememiştir: "Türkiye 
Cumhuriyeti bugünün dünyasında Batı uygarlı
ğının üstünlüğü için dikilmiş bir anıttır "  

Asırların müktesebatı olan kimlik ile yakıştın
lan kimlik arasındaki uyuşmazlık belli bir müddet 
toplumu atıl halde bırakmış, dolayısıyla toplum
sal yaşamda kendisini hissettiren durağanlık onu 
adeta tarih dışına itmiştir. Zira insanımıza ne eski 

kimliğine göre rolünü oynama 
fırsatı tanınmış, ne de o, yeni 
kimliğe göre rolünü hakkıyla oy-
nayabilmiştir. İşin daha da ilginç 
yönü insanımız yeni kimliğe gö
re rolünü oynamaya gayret etse 
de Batı'dan beklenen aferini bir 
türlü alamamıştır. Ne zaman ba
tı ile ilişkiye girsek "Müslüman-

 diye yüzümüze kapılar ka
panmış, ne zaman İslam alemi 
ile ilişkiye girmeye kalksak o za
man da "laikliğimiz" akıllanna 
gelmiştir. Bize daima dışlanmak 
ve tek taraflı karşılıksız aşkın hüz

nünü yaşamak layık görülmüştür. Bu durum yaşa
dığımız "kişilik" ve "aidiyet" duygusundaki kar
maşayı daha da kangren hale getirmiştir. Zira bir 
kimliğe uygun "rol" ancak  dünyada karşılığı
nın bulunması ve başkalannın kabulü ile müm
kündür. Çocuğu olmayan bir kimsenin "baba" 
rolü oynaması ne kadar  Batı tarafından 
kabul edilmeyen, başka bir uygarlığa ait toplu
mun "Batılı" rolü oynaması da o denli komik, 
hatta traji-komiktir. 

Bu arada yaşadığımız bu serencamda kayda 
değer diğer bir  da toplumsal yaşamımızda 
tehlikeli gelişmelere sebebiyet verme istidadı taşı
masıdır. Toplumda bilinçaltına itilen yerli kimlik 



ile bilinç haline getirilmek istenen ısmarlama kim
lik arasındaki çekişme, bazı toplum kesimlerinde 
müşahhaslaşarak husumetlere sebebiyet vermiş
tir. Aynca, başkasının arazisine kurulan gecekon
du konumundaki kurumlann tarihsizliğinden kay
naklanan zayıflığı, yönetici sınıfın halkına karşı da
ima müteyakkız ve şüpheci bir tavır takınmasına 
sebebiyet vermiştir. Bu psikoloji, halkın her talebi 
karşısında sanki yapı yıkılıverecekmiş endişesini 
doğurarak toplumu zapturapt altına almaya zor
lamış, dolayısıyla toplumda gerginliklere ve dev
let millet uyuşmazlığına yol açmıştır. 

Batının bizi her seferinde elinin tersi ile itmesi, 
çağdaş uygarlığın bir türlü monte edilememesi, 
giderek daha fazla hissedilen kimlik bunalımı, içe
risinde bulunduğumuz ekonomik yetersizlik ve 
adaletsiz gelir dağılımı, insanımıza uygulanan 
baskı ve dayatmalar ve dünyada akıtılan Müslü
man kanı... Evet bütün bunlar toplumun maşeri 
vicdanını uyandırarak fertlerin 
dikkatini, tarihine, kültürüne, 
inancına ve uygarlığına teksif et
miştir. Günümüzün dünya sah
nesindeki figüranlık rolündense, 
tarihteki karakter oyunculuğu 
daha cazip gelmeye başlamıştır. 

 aradıklarını, kaybettikle
ri yerde aramanın daha akıllıca 
bir iş olacağını anlamışlardır. Bi
linçaltına atılan yerli kültür, her 
geçen gün artan bir ivme ile 
toplumsal bilinç halini almaya 
başlamıştır. Bu bilinç kuvvetlen-
dikçe toplum kendine olan güvenini tazelemiş ve 
kendini yeniden üretmeye başlayarak tarihe kal
dığı yerden asli kimliği ile müdahil olmayı amaç
lamıştır. Kimliğine mütenasip olarak başlattığı ye
niden inşa sürecinde yeni eserler ve bünyesinden 
neşvü nema bulan kurumlar oluşturmuştur. İşte 
her alanda başlayan bu yenileşme hareketinde 
MNP, MSP ve RP çizgisi siyasi alanda kendini gös
teren bir kurum olarak varlık alanına çıkmıştır. 

Yeni Oluşum 
MNP, MSP ve RP çizgisinin mevcudiyetinin ve 

toplum nezdindeki meşruiyetinin gerekçelerini 
izah etmeye çalıştım. Refah Partisi'nin Anayasa 
Mahkemesi'nce verilen kapatma kararı ile bu çiz
gi kurumsal bazda sona ermiş gibi görünüyor. 
Ancak, bu siyasal oluşumlan varlık alanına çıkaran 
özün ve toplumsal değişim taleplerinin de bir 
mahkeme kararı ile nihayete ereceğini bekleme
nin  muhal olacağı gözetilecek olursa, siya
sal alanda aynı talepleri karşılayacak yeni bir olu
şumu beklemenin hiç de öyle abesle iştigal olma
yacağı takdir edilecektir herhalde. 

Geçmişten, özellikle 1995 genel seçimlerin
den sonra ülkemizde yaşanılan olaylardan elde 
edilecek tecrübe de dikkate alınarak, yeni oluşum 
hakkında şu tespitlerde bulunulabileceği kanısın
dayım. 

• Her şeyden evvela yeni oluşum, kendisini 
varlık alanına çıkaran özün hasılasının sadece 
kendisi olmadığı gerçeğini kabullenmelidir. Yani 
aynı öz farklı formlar altında değişik alanlarda de
ğişik yapılar ve oluşumlar ortaya çıkarmıştır. Bu 
nedenle aynı özden kaynaklanan, kültürel çevre
ler, sanatkar ve düşün adamlan, gruplar, cemaat
ler ve hatta yakın siyasi partilerle kurulacak ilişki
lerde inhisarcı davranmamalı, aksine mevcudiyet
lerini koruyacak şekilde katılımlannı sağlayarak 
müşterek ve geniş bir hareketin oluşturulmasına 
itina gösterilmelidir. 

• Yeni oluşum kendisine varlık ve canlılık bah
şeden özünü ve misyonunu hiçbir zaman unut

mamalıdır. Aksi halde mevcudi
yetinin bir anlamı kalmayacaktır. 
Ama yine unutulmaması gere
ken bir diğer husus da taşıdığı 
misyonun bugünün dünyasında 
hayata geçirileceği gerçeğidir. 
Evet, kendimize ait bir uygarlık 
inşa edilecektir. Ve bu uygarlığın 
hayat bahşeden nefesinin günü
müz dünyasının problemlerini 
çözecek potansiyele sahip oldu
ğu hususu da tartışmasız bir ko
nudur. Ancak potansiyel kudrete 
sahip olmak ayn bir husus, bu 

potansiyelin günümüz problemlerine cevap vere
cek şekilde yeniden şekillenmesi ve sunulması ise 
ayn bir husustur. Bu da ilmi ve fikri donanım ile 
hazırlığı gerektirmektedir. Sadece muhalefette 
iken yerine getirilmesi ile yetinilemeyecek kadar 
süreklilik arz eden bir hazırlık. Zira hayat değişe
rek akmaktadır ve hiçbir hazır şablon sorunlan 
çözmekte yeterli değildir. Öz ile hazır reçetenin 
aynı şey olmadığı unutulmamalıdır. 

• Bu denli sürekli bir hazırlığın bilgi birikimine 
gereksinim duyacağı aşikardır. Bu nedenle bilgiye 
hak ettiği önem verilmeli, yeniden keşfini bekle
yen tarihimiz ve uygarlığımız araştınldığı gibi gü
nümüzün Batı uygarlığı ve dünya gerçekleri de 
en iyi şekilde etüd edilmelidir. Yeni oluşum, bilgi 
toplama ve araştırma merkezleri oluşturulmasına 
özen göstereceği gibi, bu yönde ülkemizde yapı
lan çalışmalan da dikkate almalıdır. Bir partinin 
hedefine ulaşmasında heyecanın önemi elbette 
küçümsenmemeli, ancak günümüzün artık bilgi 
çağı olarak nitelendirildiği hususu da unutulma
malıdır. 

• Anlaşıldığı kadarıyla Yeni Oluşum söylemin-
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de değişiklik yapmayı amaçlamaktadır. Demokra
si, insan hakları, özgürlük, hukuk devleti ve sivil
leşme gibi kavramlann yeni söylemin merkezini 
oluşturacağı kanaati uyandınlmaktadır. Bu tespi
tin yerinde olduğu hususu  yana bugüne kadar 
geç bile kalındığı kanısındayım. Ancak burada 
üzerinde durulması gereken bir husus bulunmak
tadır. Bu kavramlar nakarat halinde içi boş ve ruh
suz bir şekilde tüketilmemelidir. Kendi kültürü
müz ve tarihimizden de alınacak referanslarla içi 
doldurulmalı, adeta felsefesi yapılarak topluma ve 
dünyaya sunulmalıdır. Kavramların Batı kaynaklı 
olması beşeriyetin ulaştığı bu sonuçlardan istifade 
etmemize engel olmamalıdır. Unutulmamalıdır ki 
bugün dünyanın boğuştuğu problemlerin tama
mına yakını Batı menşeli olup bu sorunları en faz
la hisseden ülkeler de Batıdan ziyade bizim gibi 
ülkelerdir. Çözümü için sunulan beşeri tecrübe
lerden de faydalanılmalıdır. Kavramlann içinin 
doldurularak yeniden üretilmesi hem toplum 
nezdinde  artıracağı gibi hem de ta
şınan misyondan kopma ve yabancılaşma ihtima
lini de kaldıracaktır. Aynca bu kavramlar hakkın
da bazı kesimlerin önyargılannı da giderecektir. 
Mesela demokrasiyi halkın ilahlaşması şeklinde 
yorumlamanın her konumda doğru olamayacağı 
düşüncesindeyim. Çünkü demokrasilerde halkın 
ve hatta yönetimlerin bile değiştiremeyeceği "ta
bii hukuk" denilen normlar bulunmaktadır. Me
sela bir ülkede halkın kahir eseriyeti işkenceyi 
olumlu bulsa bile sırf halk istedi diye işkence ya
sal addedilemez ve  işte gerek hal
kın ve gerekse yönetimlerin değiştiremeyeceği ve 
adına "tabii hukuk" denilen normlar bizim kültü
rümüze göre yeniden belirlenip pekala kavram 
özgün bir hale getirilebilir. Keza yine insan 
n da savunulması gereken bir kavramdır. Ancak 
bu kavram halihazır haliyle insanlann "öbür dün-

 ile ilgili endişelerini kapsam dışında bırak
mış olabilir. Halbuki insanın hayatının ancak 
onun yüklediği anlam çerçevesinde bir bütün 
olacağı ve kişilerin ahiretleri ile ilgili inançlannın 
ve hazırlıklannın dikkate alınmadığı bir "insan 
haklan" kavramının yetersiz kalacağı hususu işle
nerek bu kavram daha kapsamlı hale getirilebilir. 

• Bu kavramlann içi boş bir şekilde tekrarlan-
 yeniden üretilmesi ve özümsenmesi nokta

sında değinilmesi gereken bir diğer husus da şu
dur: Yeni Oluşumun tepeden en uç noktasına ka
dar yapılanırken bu kavramlan taşıyabilecek, üre
tebilecek ve aktarabilecek bilgi ve beceride insan
lardan oluşmasına dikkat edilmelidir. Bu bakım
dan vitrin önemli değil zannımca üretken kafa 
önemlidir. Aynca bu bilgi ve beceride insanlann 
örgütlenmenin her kademesinde bulunduğu bir 
oluşumda, parlamentodaki parti grubundan bel

de teşkilatına kadar bütün vücut, demokrasiye 
yönelen tehditlere karşı, demokrasiyi yine de
mokrasinin sınırlan ve literatürü içerisinde koru
ma donanımına sahip olabilecektir. 

• Yeni Oluşum ülke sorunlannı en iyi bir şekil
de tespit edip, akılcı, gerçekçi, şablondan uzak 
çözüm önerilerini sunmalıdır. Sadece eleştiriye 
yönelen bir söylemin yeterli olmadığı, muhakkak 
çözüm önerileri sunmanın gerekli olduğu geçen 
tecrübelerden anlaşıldığı gibi, bu önerileri sunar
ken kullanılan ifade tarzının da çok büyük bir 
önem arz ettiği herhalde izahtan vareste bir hu
sustur. Yapılamayacak şeyler söylenmemeli, söy
lenen şeyler de yapılmalıdır. Söylemlerde toplu
mun hiçbir kesimini kırmamaya itina göstermeli, 
çözüm önerilerimizin bütün toplum kesimlerini 
kucakladığı ve yaranna olduğu izah edilmelidir. 
Keza yine insanımızın her alanda atılımını sağla
yacak özgüvenin kendisine kazandınlması hedef
lenmelidir. Her geçen gün etkisi biraz daha aza
lan "biz beceremeyiz" duygusunun yok olmasını 
sağlayan çözümler bulunmalı ve müteşebbisimi
zin içte ve dışanda önünü açmak için gerekli ted
birler belirlenmelidir. Ancak bütün bunlan ger
çekleştirmenin en önemli şartının insanımızı daha 
fazla özgür kılmaktan geçtiği ısrarla vurgulanma
lıdır. 

• Dış politikada da ülkemiz ve dünya gerçek
lerini dikkate alan ve uygulanma imkanı olan 
öneriler üretilmelidir. Türkiye'nin Batı dünyasını 
hesaba katmayan bir dış politikasının yanlış oldu
ğu gibi dünyanın sadece Batıdan ibaret olmadı
ğı hususu da vurgulanmalıdır. Türkiye'nin bir 
Balkan ülkeleri politikası, İslam ülkeleri politikası 
ve Türk Cumhuriyetleri ile ilgili politikalannın ne 
olacağı hususunda hedefler çizilmelidir. Bölgesel 
işbirliklerine öncelik verilerek Türkiye'nin bölge
sinde aktif bir politika izlemesinin yararlan anla
tılmalı bunun için de muhakkak Türkiye'nin 
komşulan ile banşık yaşamasının zorunluluğu 
vurgulanmalıdır. 

• Son olarak da teşkilata gereken önem veril
meli, oluşturulacak politikalarda yerel teşkilatlar 
ve il başkanlannın görüşleri alınmalıdır. Böylece 
hem teşkilat onore edilmeli hem de halkın istek, 
arzu ve şikayetlerine ulaşılarak söylem ve politika-

 otokontrolü sağlanmalıdır. • 

 Yeni Şafak Gazetesi,  ve Toplum eki, 26 Şubat 
 

(2) Cengiz Aktar, Türkiye'nin Batılılaştınlması, Ayrıntı 
yay., 1993,  Sh: 68. 

(3) Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, Sü
mer Kitabevi yay.,  ist. Sh:  

(4) Arnold Toynbee, Türkiye, Bir Devletin Yeniden Do
ğuşu, Milliyet Yay.,  1971. 



iyi Eller, Kötü Eller Masalı!.. 

Benden bir kuşak da-   
ha buyuk, çok saygı 
duyduğum, çok sevdiğim, sol eğilimli 

ve bu yüzden büyük acılar çekmiş, ister iste
mez ailesine de çektirmiş,  Eylül sonrası, 
hakkında olmadık davalar açılmış, tam o sıra
da tesadüfen yurtdışında bulunduğu için ge
reksiz yere hapse girmekten kurtulmuş ama 
sonra, yıllarca, dilini bile bilmediği bir ülkede 
ailesini geçindirmek için pazarcılık dahil yap
madığı iş kalmamış, sonunda geri dönmeyi 
başarmış ve şimdi bir yandan avukatlık yapa
rak bir yandan düşünüp yazarak hayatındaki 

 yıllık o gediği kapatmak için çırpınıp duran 
bir dostum var. 

Öte yandan burada, aynı dergide yazma 
onurunu taşıdığım ve yine çok saygı duydu
ğum, genel yaklaşım böyle olduğu için İslamcı 
bir düşünür ve yazar olarak tanımlayabileceğim 
ve savunduğu düşünceler yüzünden, aynntılan-

 bilmesem bile hayatı boyunca acı çekmiş ol
duğunu tahmin ettiğim bir başka tanışım daha 
var. 

Amacım polemik yaratmak olmadığı için, 
adlannı vermek istemiyorum. 

Avukat olan sol eğilimli  Refah Par-
tisi'nin kapatılmış olmasına çok memnun. Di
yor ki, "Diktatörlüklerde zaten farklı düşünce
leri temsil eden partiler olamayacağına göre 
parti kapatmak ancak demokrasilerde sözko-
nusu olabilir Kendisine ilişkin iddiaları ne 
olursa olsun Refah Partisi, esasında nasyonel 
sosyalist bir partidir. Dolayısıyla demokrasi 
açısından tehlikelidir ve kapatılması doğru ol
muştur! Hatta aynı gerekçeyle MHP'nin de 
kapatılması gerekir." 

islamcı düşünür olan yazar tanışım ise, bun
dan bir süre önce, bir yazısında mealen şuna 
benzer birşeyler söylemişti. "Bir fazilet müca
delesi çerçevesinde, ateist bir rahipmişçesine 
hep insan haklarından ve demokrasiden yana 
tavır koyan Koray Düzgören gibi bir yazarın, 
Refah Partisi'ne sahip çıkmamasını anlamak 
mümkün değil!" 

 Beni bağışlasınlar, bu 
 konuda ikisiyle de aynı fi

kirde değilim. 
Bana kalırsa Türkiye, Refah Partisi'nin iktida

ra gelmiş olduğu  yılındaki gibi bu yıl da, 
şöyle bir tablo sergiliyor. Yasama, yargı ve yü
rütme ile birlikte radyolar ile bir-iki periyodik 
yayın dışındaki kitlesel medya, bilim ve din ile 
yarıyarıya da ekonomi, tek bir alanın, siyaset 
alanı  içine tıkışmış ve tümü de esas itibariy
le bürokrasi nin egemenliği altına girmiş ve bu 
egemenliği kabul etmiş durumda... Buna karşı
lık, topluluksal alan ve kayıtdışı olarak tanım
lanan bir ekonomi alanı ile kitlesel medya dışın
daki iletişim alam, neredeyse bütün bütüne 
örgütsüz. Buna rağmen, elbette birbirleriyle 
arakesit de yapan topluluksal alan ile kayıtdışı 
ekonomik ilişkiler alanı ve özgür iletişim ala
nı nda büyük bir zaaf görülmediği gibi, ciddiye 
alınması gereken bir kendiliğinden gelişme ve 
büyüme olgusu da yaşanmakta. 

Şu bir gerçek ki Türkiye Cumhuriyeti, kurul
duğu günden beri askeri anayasalarla ve çoğu 
zaman da bizzat askerler tarafından idare edil
di. Türkiye'de devlet, lafzen bağımsız olarak ni-
telendirilse dahi, atama ve ücretlendirme siste
miyle de ruhen bürokrasinin bir parçası olan bir 
yargı mekanizması; seçimle işbaşına gelmiş ol
sa bile gerçekte bürokrasi nin bir uzantısı ola
rak kabul edilen etkisiz bir parlamento ile ve 
yürütmenin, böylesi bir parlamentonun için
den çıkması vazgeçilmez şart kabul edilmek su
retiyle oluşturuldu; dolayısıyla da kuvvetler ay
rılığı ilkesi sözde bırakılmış oldu. Bu da yetme
di. Devletin din hegemonyası altına girmesin
den korkulduğu için din, devlet hegemonyası 
altına alındı ve bağımsız bir bilim çevresi ile ba
ğımsız bir medyan\n gelişmesine asla izin veril
medi. Sonuçta ortaya bir ucube çıktı. Parla
menterler hemen hemen devlet memuru, yar
gıçlar ve savcılar kesin olarak devlet memuru, 
akademisyenler devlet memuru, gazeteciler ile 
aydınlar büyük çoğunlukla devlet memuru ruh-
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 imamlar devlet memuru ve hatta belediye 
çalışanlan bile devlet memuru. Öyle bir sistem 
ki asla dengelenemiyor, asla denetlenemiyor. 
Siyaset, yargı, medya, bilim ve din, hep 70 kü
sur yıl önceki örgütlenmenin ideolojik baskısı 
altında tutuluyor ve asla evrimleşemiyor, geliş
melere asla ayak uyduramıyor. 

Zaten bu 70 küsur yılın ardından durum or
tada. Nasıl oluyorsa yıllardır hep de yüzde  
dolaylannda kalabilen bir enflasyon oranı, ye
tersiz bir sanayileşme, yüzde  düzeyin
de dolaşıp duran bir işsizlik oranı,  yıl binler
ce insanın ölmesine ve göç etmesine neden 
olan bir terör bakısı, trafikte anarşi, kentlerde 
plansız gelişme, enerji temininde, ulaştırmada 
ve haberleşmede {Turgut  döneminde sağ
lanan önemli gelişmelere rağmen ) büyük bir 
zaaf, işlemeyen, güvenilmeyen bir adalet me
kanizması, iflas etmiş bir sosyal 
güvence, bir sağlık, bir eğitim 
sistemi, korkunç bir yolsuzluk 
eğilimi, vesaire!.. 

Öte yandan, son yıllarda 
farkına vanlan, ama bürokrasi 
ve yandaşlan tarafından sağıl
ması gerekli bir alan olarak de
ğerlendirilmesinin dışında pek 
de ciddi bir biçimde ele alın
mayan kayıtdışı ekonominin 
hacmi, siyaseti dışarda bırak
mış olan topluluksal  
varlığını ve gelişmesini kanıtla
yan en önemli olgu... Sözü 
edilen ekonomik hacim, az buz değil. En tutu
cu tahminlerde bile hiç değilse Türkiye bütçesi
ne denk... Ve kayıtdışı ekonominin tamamı ye
raltı ekonomisinden ibaret değil!... Türkiye'de 
çalışan ve üreten hemen hemen bütün kesim
ler (kayıtlarda asgari ücretten çalışıyor görün
düğü halde açıktan para alan beyaz ve mavi 
yakalı işçiler, kent sokaklarında umulmadık 
gelir elde eden işportacılar, ev hizmetlerinde 
çalışanlar,  ve sanatçılar, köylüler, 
özel ders veren öğretmenler, devlet bankala
rından alamadıkları krediyi hatır senetleriyle, 
vadeli çeklerle kendi kendisine yaratan küçük 
esnaf, küçük ve orta boy bütün işletmeler, vb. 
) gelirlerinin büyük bölümünü kayda geçirmi-
yorlar. 

Elbette, siyaset alanının dışında, kısmen 
ekonomi ve iletişim alanlannı da içeren geniş 
bir topluluksal alanın varlığını kanıtlayan daha 

başka olaylar da var. Ve bence bunlardan ikisi 
de imam nikahı ile başörtüsü... Bürokrasinin 
yoğun baskısına rağmen, inançlan, alışkanlıkla-
n ve yaşamın kendince gerekleri doğrultusun
da, bütün ülkede daha çok alt orta ve daha alt 
gelir gruplanna mensup olan çiftler imam nika
hıyla evlenmeyi ve kadınlar da başlarını örtme
yi sürdürüyorlar. İşin ilginç yanı şu: tarafsız bir 
gözle bakıldığı zaman sivil topluma özgü pasif 
bir direniş olarak adlandınlması gereken bu ol
gu, Türkiye'de, gerek bürokrasi yanlısı kişi ve 
gruplar, gerekse kitlesel medya ve entelijansiya 
tarafından  bir gericilik" biçiminde 
etiketleniyor. Özellikle başörtüsü ve çarşaf ko
nusu, yalnızca siyasi bir malzeme olarak değer
lendiriliyor. Halbuki sokaklar, yanyana gezen, 
gruplar halinde birarada dolaşan siyah çarşaflı, 
tarikat başörtülü, bildik, normal başörtülü ve 
kolsuz, dekolte elbiseli genç kızlarla, kadınlarla 

dolu... Yani, sıradan insanlar, 
ister tamamen bir siyaset mese
lesi, ister tamamen bir inanç 
meselesi olsun, birbirlerinin 
giysilerine ve bu giysilerle ken
dini belli eden tercihlerine say
gı göstermeyi beceriyorlar da, 
bürokrasi ile bağımsızlık 
alanna rağmen aslında bürok
rasi yanlısı olan seçkinler, bunu 
beceremiyorlar. 

Bu ve benzeri olgular alt al
ta sıralandığında insan sormak
tan kendini alamıyor. Bir top

lum, yönetim mekanizmasından memnun ol
madığını, daha olgun bir biçimde, daha sağdu
yulu bir biçimde nasıl anlatabilir? 

Türkiye'deki topluluksal alan ya da sivil top
lum, elbette Batı toplumlannda tanımlanmış 
olan örgütlü sivil topluma pek benzemiyor. An
cak bence bu farklılık, genel olarak zannedildi
ği ve klişe olarak tekrarlandığı gibi Batılı top-
lumlann fazla  Doğulu toplumlann faz
la kültürsüz olmalanndan da kaynaklanmıyor. 

Zira insanlığın tamamı olarak da bakılsa, tek 
tek toplumlar olarak da bakılsa yeryüzünde nü
fusun büyük çoğunluğunu, kültür olsun, gelir 
düzeyi olsun, zeka katsayısı olsun her açıdan 
ortalama insanlar oluşturuyor. 

Ama daha önceki yazılanmda da anlatmaya 
çalıştığım gibi, gerek insanlığın tamamı, gerek
se tek tek toplumlar, hatta topluluklar bazında, 
nüfus dağılımının çok ilginç bir başka özelliği 



daha var. Topluma baskıcı bir müdahale yapıl
madığı taktirde, an aşınsından en ortalamasına 
insanlar, bütün dünyada, birbirinin tamamen 
zıddı olan iki kutup arasında tam bir olasılık da
ğılımı, yani bir çağ eğrisi oluşturacak biçimde 
kümeleşiyorlar. 

Bu, yumuşak eğimli çan eğrisi ya da Anto-
 de Saint Equpery'nin Küçük Prens'indeki/i/ 

yutmuş boa yılanı benzeri olasılık dağılımı, ev
rende büyük sayılarla ifade edilebilen bütün 
oluşumlar için geçerli olduğu bütün fizikçiler ve 
matematikçiler tarafından bilinen, ama neden
se, hemen hemen bütün sosyal bilimcilerin ıs
rarla uzak durduğu bu olasılık dağılımı, insana 
özgü, farklılık gösteren bütün değerler {yaş, ki
lo, boy, zeka katsayısı, cinsellik, siyasi tercih, 
inanç, psikolojik eğilimler vb. ) için de geçerli. 

Benim anladığım kadarıyla, insanın düşün
cesinde, insan topluluklarında, toplumlarda ve 
yönetim mekanizmalarında düzenli gelişme ya 
da evrim, bu çan eğrileri sayesinde mümkün 
oluyor. Değişiklik her zaman tek tek bireylerin 
düşüncesinde başlıyor. Bu bireyler, büyük ihti
malle,  olarak 
dınlabilecek bir aralığın aşırı uçlanndan birinde 
bulunan aşırı girişimci insanlar oluyorlar. Çan 
eğrisinin  ya da çok girişimci kesimleri, en or
talama insana ulaşıncaya kadar  ya da birkaç 
birey tarafndan önerilen bu değişikliği ağır ağır 
soğuruyorlar. Bu arada statükocu kesimin aşırı 

 değişikliğe kesin olarak karşı koymaya 
başlıyorlar. Bu tepki de, en ortalama insana ula
şıncaya kadar o uç boyunca ağır ağır yayılıyor. 
Böylece tam ortada bir buluşma ve bir çatışma 
oluyor. Eğer değişiklik kalıcı ve yararlı bir deği-
şiklikse, eğrinin statükocu yarısının direnişini aş
mayı başarıyor, değilse başaramıyor. Öyle zan

 ki, insan topluluklannda sağduyu 
diye tanımlanan olgu da, işte, çeşitli konularda
ki zıt eğilimler arasında boğuşup duran bu den
ge durumu oluyor. Bu denge durumudur ki, in-
sanlann her değişikliğin peşinden koşturup te
lef olmalannı engellediği gibi, hiç değişmeden 
kalmalarına da olanak bırakmıyor. 

Bu gözlem çerçevesinde, Türkiye ile dünya
nın gelişmiş ülkeleri arasında bir kıyaslama ya
pıldığı zaman ortaya ilginç bir sonuç çıkıyor. 
Ortalama insan bazında Türkiye'nin dünyanın 
gelişmiş ülkelerinden hemen hemen hiç farkı 
yok! Bunu hep söylüyorum. Amerikalı  ka
sapla Türkiyeli bir kasap arasında, Japon bir 
gümrük memuruyla Türkiyeli bir gümrük me

muru arasında, Britanyalı bir sekreterle Türkiye
li bir sekreter arasında, Belçikalı bir ev kadınıyla 
Türkiyeli bir ev kadını arasında, kültürlerden 
kaynaklanan ufak tefek aynntılar dışında, tutum 
ve davranışlar açısından hemen hemen hiçbir 
farklılık bulunmuyor. Sağduyu ise, gelişmiş ül
kelerde refahın yarattığı eylemsizlik ile, Türkiye 
benzeri ülkelerde ise, binlerce yıllık otoriter 
merkezcil yönetim mekanizmalannı baypas 
ederek yaşamış olmanın ürettiği birikim ile 
besleniyor. 

Öte yandan Türkiye ile gelişmiş ülkeler, en-
tellektüeller, bilim insanlan, sanatçılar, politika
cılar ve meslek sahipleri temelinde karşılaştınl-
dığında, arada çok ciddi farklılıklar olduğu göz
leniyor. Gelişmiş ülkelerde, kurumsallaşmış dü
zenin yandaşı olan, yani statükoyu benimseyen 
entellektüeller, bilim insanlan, sanatçılar, politi
kacılar ve meslek sahipleri de bulunmakla birlik
te, yukarda değindiğim özgür ortamlara özgü 
yumuşak çan eğrisinin varlığından ötürü, bu 
grubun tam karşısında yeralan girişimci bir gru
bun da yaşama hakkı oluyor. Dahası, uç nokta
larda, bu iki grubun marjinalleri dahi seslerini 
topluma duyurabiliyorlar. Oysa Türkiye'de ge
rek kurumsallaşmış düzenin yandaşları, gerek 
kurumsallaşmış karşı düzenin yandaşları, ge
rekse kendilerini marjinal sayan insanların bü
yük çoğunluğu, bürokrasinin, en hafif deyimiy
le ideolojik boyunduruğu altında... Dolayısıyla, 
kurumsallaşmış  yandaşlannın, hat
ta marjinallerin talepleri bile çoğu kez, sözko-
nusu boyunduruğun kalkması değil, her gru-
bunki farklı da olsa iyi ellere geçmesinden iba
ret kalıyor İşte bu nedenledir ki Türkiye'de 
herhangi bir değişikliğin dile getirilmesi bile ko
lay kolay mümkün olamıyor. Ve bırakın değişik
liğin entelekt düzeyinde başlayıp topluma ya
yılmasını, bir süredir dünyanın geri kalan 
larıyla da etkileşim içinde olan topluluksal alan, 
ekonomik alan ve kitlesel olmayan iletişim alanı 
kendi kendine değişip durduğu, değişiklikleri 
kendiliğinden soğurabildiği halde, entellektüel
ler, bilim insanları, sanatçılar, politikacılar ve 
meslek sahipleri düzenli bir yapı kazandınp bu 
değişiklikleri siyaset alanına yansıtmayı asla be
ceremiyorlar. 

Bu çerçeveden  Refah Parti-
si'nin Parlamento'daki diğer siyasi partilerden 
hiçbir farkı yok! Zaten olamaz. Türkiye'nin ke
mikleşmiş siyaset alanı, kendine özgü sistemi
nin dışında kalan yapılara, yapılanmalara bütü-
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nüyle kapalı. Sistem dışı yapılanmayı, öncelikle 
Anayasa, Dernekler Yasası, Partiler Yasası gibi 
yasalar engelliyor. Bu engel bir biçimde, bir al
datmacayla, takiyye   bile, bu kez Seçim 
Yasası devreye giriyor. O da  Milli Gü
venlik Kurulu, Anayasa Mahkemesi gibi organ
lar, sistemi olduğu gibi  etmek için 
sürekli bir müdahalede bulunuyorlar. Yani, Tür
kiye'deki bütün partileri nasyonel sosyalist ol
maya, sistemin bizzat kendisi zorluyor. 

Ne var ki Refah Partisi, bundan 5-6 yıl önce 
topluluksal alandaki gelişmeyi Turgut Özal'dan 
sonra, ama geri kalan herkesten önce farkede-
rek, daha önce marjinal bir parti olarak sürdür
düğü siyasetini böyle bir temele oturtma girişi
minde bulundu. Sivil toplu
mun, müslümanlığı yalnızca 
bir inanç olarak değil ve fakat 
yaşamın bütün alanlannı dü
zenleyen bir yapı olarak gören 
kesimine kucak açtı, bu kesi
min entellektüellerini, doğal li
derlerini içine aldı, örgütlen
mesini bu kesimi gözönüne 
alarak yaptı ve dolayısıyla bu 
kesimin ortalama  da, 
büyük çoğunlukla Refah Parti-
si'ne oy vermeye başladılar. Yi
ne de, yukanda değindiğim 
olasılık dağılımı, yani çan eğrisi 
ve sağduyu yüzünden olsa ge
rek ki bu oylar yüzde 22 küsur ile sınırlı kaldı. 

Ama Refah Partisi, topluluksal alanın, eko
nomi alanının ve iletişim alanının özgürlüklere 
aç olan bütün insanlannı kucaklamayı aklının 
ucundan bile geçirmedi. Ne hazindir ki, ger
çekte bizzat bürokrasi tarafından üretilmiş olan 
"Türkiye'deki insanların yüzde  
mandır!" gibisinden yanıltıcı bir savdan hare
ketle, bu ülkede yaşayan bütün bireylerin ve 
bütün topluluklann bütün özgürlüklerine sahip 
çıkmak ve böylelikle sisteme denetimsiz bir bi
çimde egemen olan bürokrasinin kaçınılmaz 
olan çeteleşme sürecine engel olmak yerine, 
tıpkı diğer sistem partileri gibi devlete el koy
maya, bu arada da bürokrasiyi, yani kamu ala
nının gerçek egemenini, kendi malı yapmaya 
çalıştı. 

Ve başaramadı. 
Bunu İslamcı düşünür olan tanışım için söy

lüyorum. İyi ki de başaramadı! Çünkü bence 
kamusal alan, yönetim mekanizmasının, yani 

devletin, bütün bireylere ve bütün topluluklara 
eşit mesafede durması gereken bir alan... Sa
vaş, bu alanın ele geçirilmesi savaşı olduğu za
man, kimse kusura bakmasın ama, kişisel olarak 
ben de ne herhangi bir partiye destek veririm 
ne de sahip çıkanm! Benim, özellikle bu aşama
da, herhangi bir partiye destek vermem için en 
önemli, hatta belki de tek koşul, bireysel ve 
topluluksal alanlardaki özgürlüklerin sınırsız ol
duğunun, kamusal alanda ise, üç kuvvetin, ya
ni yargının, yasamanın ve yürütmenin, bütün 
bireylere ve topluluklara eşit mesafede durması 
gerektiğinin kabul ve beyan edilmesi... Halbuki 
Refah Partisi'nin yaptığı, yapmaya çalıştığı bu 
değildi. 

Bunu ise sol eğilimli avukat 
dostum için söylüyorum. O da 
kusura bakmasın ama ben, her-
şeye rağmen Refah Partisi'nin 
kapatılmasına çok üzüldüm. 
Bürokrasi tarafından, sistemin 
olduğu gibi korunmasında en 
önemli müttefik olarak kabul 
edildiği için pek olacak iş değil 
ama, MHP kapatılırsa, yine üzü
lürüm. Evet, demokrasilerde, 
evrensel hukuk normlanna göre 
suç sayılan eylemler içine giren 
bir takım partiler kapatılabilir. 
Ama göstermelik olanlarında 

değil de, gerçek  Yani bu iş, 
yasamadan ve yürütmeden bağımsız olarak yar
gı tarafından, kendiliğinden ve hukuk kurallan-
na tam anlamıyla uyulmak suretiyle yapılabildi
ği zaman!... Aksi taktirde, eğer bugün ben, be
nimkinden farklı görüşleri savunuyor diye, bir 
takım partilerin kapatılmasına alkış tutarsam, 
yann aynı şey benim başıma geldiğinde, kendi
mi savunacak halim kalmaz. Aynca düne ilişkin, 
mesela HADEP'e ilişkin itirazlanmı da sürdüre-
mem. Kaldı ki, ancak çan eğrileriyle ifade edile
bilen farklılıklanmızdan ötürü hiçbirimizin görü
şü birbiriyle tam anlamıyla örtüşemediğine gö
re, birbirimizin bireysel ve topluluksal özgürlük
lerine engel koymaya ya da engel olanlara arka 
çıkmaya kalkarsak eğer ve eğer biz de kamusal 
alanı, diğerlerini dışarda tutacak biçimde kendi 
malımız yapmaya, yalnızca bize göre iyi olan 
ellere geçmesini sağlamaya çalışırsak, günün 
birinde ortada kapatılacak parti bile kalmaz. Çe
teden başka hiçbir şey kalmaz. 

Söyleyin. Haklı mıyım, haksız mıyım? • 



Fazilet  
Yanlışı Nerede? 

Ahmet İlk soru: 
Fazilet Partisi RP'nin devamı mı? 
Hem evet, hem hayır. 
RP bakiyesi üzerine kurulduğu için, Fazilet'in 

bu partinin devamı olduğunu söyleyebiliriz. 
RP bakiyesi üzerinde şekillendi, TBMM'de 

grup sahibi oldu, ana muhalefet partisi konumu
na yükseldi, ama bu karineleri gözeterek, "Fazilet 
eşittir RP" şeklinde bir denklem kurmamız doğru 
değildir. Zaten bu yazı, mezkur partiler arasında 
bir koşutluk ve akrabalık aramak "peşin" amacını 
da taşımıyor. 

Fazilet, RP'nin devamı değil. 
Bunu, "RP'nin devamı niteliğinde bir parti ku

rulursa, ona da kapatma davası açanm" diyen ve 
şu sıralarda, tabir-i amiyane ile, pusuya yatmış 
bekleyen Yargıtay Başsavcısı'nı konuya yabancı
laştırmak için söylemiyorum. 

ilk izlenim: 
Fazilet, kuvvetle muhtemel, RP gibi, yeni bir 

"merkez" tanımı yapan ve kendisini bu merkezin 
odağında konuşlandıran bir siyasi hareket görü
nümünde olacak. 

Ama, RP ölçüsünde "kuşatıcı" ve "rijit" bir ha
rekete dönüşmeyecek/dönüşme istidadı göstere
meyecek. 

ilk fark burada. 
İkincisi ve belki de en önemlisi, RP'yi vareden 

koşullarla, (Fazilet'le öne çıkan "soft" ve daha 
"ılımlı" görünmeye çalışan söylemi baz alacak 
olursak) görünür bir vadede Fazilet'i küçültecek, 
belki de marjinalize edecek koşullann aynı olma
sı. 

Yani Fazilet, RP'den farklılığını vurguladıkça, 
RP'yi yükselten şartlardan yararlanma önceliğini 
ya da bir başka ifadeyle "hakkını" yitirecektir. 

RP, herşeye rağmen bir "çevre" hareketiydi ve 
büyük ölçüde "çevre-merkez" çelişkisinden besle
niyordu; bu çelişkiyi siyasallaştırarak varolmaya 
çalışıyordu. Siyaset de, zaten, mevcut ve mezkur 
çelişkileri "siyasetin dili"ne çevirip pazarlamak de
ğil midir? 

  Daha açık söylemek gerekirse: 
  (Fazilet Partisi'nin) 28 Şu-

bat'tan ders almış, uslanmış, evcilleş-
miş, sisteme entegrasyon konusunda umut veren 
bir parti görüntüsü sergilemeye çalışması, bu si
yasi hareket için ileride önemli bir "handikap" 
teşkil edebilir. 

Refah Partisi, Türk siyasal tarihi içinde "arızî" 
bir oluşumdu; bundan önceki arızî oluşumlarla 
(DP, AP, Özal'lı ANAP) aynı akibeti paylaştı. 

Ama Türkiye'yi "28 Şubat süreci"ne götüren 
koşullar, bu oluşumlardan bağımsız olarak, hep 
var oldu, bundan sonra da var olacak. 

Yani, RP olmasaydı da, 28 Şubat benzeri geliş
meler yaşanacaktı. 

Fazilet Partisi'nin, RP'nin uğradığı akibetten 
ürkerek, 28 Şubat'tan ders almış bir tutum sergi
lemesi hem "yanlış", hem erken atılmış bir adım 
olacaktır. Dolayısıyla, Fazilet'in  ve ılımlı olma
ya çabalayan söylemi inandıncılıktan uzak ve 
"yersiz" bir politika değişikliğinden başka bir şey 
değildir. Bunu söylerken, "siyasette sertliğe ve aji-
tatif olana prim verilmelidir" demek istemiyorum. 
Anlayabildiğim  Fazilet, RP'nin doğrula-

 gizleyerek/gizlemeye çalışarak bir imaj deği
şikliğine gitmek istiyor; yanlış ve yersiz bulduğum 
bu. 

RP, yeni bir "merkez" olma sevdasından vaz
geçerek Fazilet'le "kitlesel" bir harekete dönüşe
bilir. 

Bu, RP'yi var eden koşullan dışlamasını, "vitrin 
değişikliği" gibi komik ve hiçbir siyasal karşılığı ol
mayan adımlar atmasını gerektirmiyor. 

Evet, 28 Şubat sürecini iyi okumalı, ama parti 
politikalannı da büsbütün bu sürece endeksleme-

 
Fazilet için şimdi avantaj olarak görünen "şey

ler", hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir 
biçimde dezavantaja dönüşebilir. Fazilet öncelik
le kuruluşunu tamamlamalı, nasıl bir Türkiye iste
diğini, nasıl bir siyaset izleyeceğini "açık" ve 
"net" olarak deklare etmelidir. • 
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içinde bulunduğumuz zaman, İslâm dünyasını temsil eden 
bir milyon insan için, Hıristiyan  için Protestan 

Reformasy onunun olduğu kadar derin bir değişimin zamanı 
olabilir Yazarımız inananları yeni istikametlere sürükleyen 

akımların ve  dökümünü veriyor 

Kuzey Umman'ın iç kesi
minde bir vilayet merkezi 
olan  kasabayı 

ilk kez ziyaret ettiğim  Haziran'ında, bu ülkenin 
standartları açısından dahi uzak bir belde idi. Vaha
ya henüz ne elektrik gelmişti, ne de kaldınm döşeli 
yollar; yalnızca birkaç evde, jeneratörle çalışan tele
vizyonlar vardı ve en yakın telefona ulaşmak için 
arabayla neredeyse bir saatlik  yol tepmek gereki
yordu. Saha araştırmamı yürütmek için daha sonra
ki yıllardan birinde tekrar vahaya döndüğümde, pek 
birşey değişmemiş haldeydi. Bu ikinci ziyaretimde, 
mahallî yetkililer ve kabile reisleriyle resmî görüşme
ler yapmak için bir gün harcadım, ve sonra, otobü
sümü kaçınnca, geceyi de orada geçirmeye mecbur 
kaldım. Abriyin kabilesinin şeyhi (ya da reisi), bana, 
uzak köylerden şehre gelen birkaç adamla birlikte, 
kendi misafirhanesinde kalmam davetinde bulundu. 

Şafak sökmeden epey zaman önce, bu diğer mi
 gereğini yerine getiren Müslü

 namazına kalktılar, ve onlardan biri 
abdest almaya niyet edip etmediğimi sormak üzere 
bana seslendi. "Henüz değil" diye cevap verdim, ve 
uykuma döndüm. Birkaç dakika sonra, ev sahibim 
Şeyh Abdullah  kibarca, bir makine pistolu-
nun ağızlığıyla beni dürttü. Umman'da, uyuyan bir 
insana ellerinizle dokunmanız kötü karşılanır, ve öte 

 Şeyh Abdullah bir nezaket modeli idi. Şeyh 
Abdullah, bana: 

(*)   22, no. 1 (Kış  S. 80-89. 
(**)    Dartmouth  antropoloji ve 

beşerî ilişkiler profesörüdür The  East and Cent
ral Asia: An Anthropological Approach  baskı, 1998) 
adlı bir kitabın yazarıdır,   Piscatori ile birlik
te yazdığı,  Politics  adlı bir kitabı vardır 

Dale F.  "Hasta mısınız?" diye sordu. 
"Namaza hazırlanmıyorsunuz 
da." 

Yarı uykulu, mınldandım. "Ben Hıristiyanım; biz 
farklı bir biçimde ibadet ediyoruz." 

Şeyh Abdullah bir an için şaşkın şaşkın baktı, 
sonra yanımdan çekti gitti. 

Onun yaşadığı bu şaşkınlık bir sır değildi. Şeyh, 
doğal  Umman âdetlerine  sayılır dere
cede hâkim olan ve Arapça konuşan birinin namaza 
da kalkacağını düşünmüştü.  sonlannda, 
o ve vahanın diğer sakinleri açısından, islâm'ın öte
sinde herhangi bir inanca dair düşünceler üretmele
ri için ortada hiçbir zorlayıcı sebep bulunmuyordu. 
Müslüman ve Hıristiyan gibisinden tabirler zihinle
rine neredeyse hiç girmemişti. Düzenli aralıklarla 
bölgenin bir ucundan ötekine geçen  ordu su
bayları ve petrol şirketi yetkilileri, nadiren uzun süre 
onlarla beraber kalmışlardı, ve her  
Hamrâ'nın sakinlerinin elinde diğer dinler hakkında 
düşünmek için çok az sebep vardı. Vahadaki Güney 
Asyalı inşaat işçilerinin büyük çoğunluğu, okullarda
ki, sair Arap ülkelerinden gelen öğretmenler gibi, 
Müslüman idi. 

Yine de, bir yeraltı sulama kanalına  yakın 
kayalık bir yamaçta tuğlayla örülmüş binalardan 
oluşan  toplu bir kasaba görünümü taşıyan el-
Hamrâ (nüfusu 2,600) bir değişim  
ki, kavramadığım kadar derin bir değişimdi bu. On 
yıl önce, vahanın hâlâ daha rakip kabilelere karşı ka
sabayı muhafaza etmek için kullanılan gözetleme 
kulelerince belirlenen yerleşmeye müsait sınırlan, 
mazotla çalışan yeni pompalar özel kişilerin sahibi 
olduğu kuyulardan kasabanın (kabile aristokrasisinin 
yaşadığı, en saf suya  başından çok 
uzaktaki ziraî arazilere su getirdikçe, dışa doğru kay-
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maya başlamıştı.  sonlanna gelindiğinde, 
okullar ve hükümet binalan, pazar yerinin ötesine, o 
sıralar kasabanın en uzağında kalan yere inşa edil
mekteydi. Daha sonraları,  okul yaşına 
gelmiş çocukların neredeyse tamamı, ilkokula başla
dı, ve hükümet işleri ile maaşlı iş imkânları kasaba 
sakinlerinin çok eskilerden beri gelir kaynağı olan 
hurmacılığın yerini aldı.   geste 
profili hızla değişmekteydi, ve ben bu dönüşümü 
çalışmaya  takip eden yıllar boyun
ca, bu amaçla tekrar tekrar kasabaya dönecektim. 

Geceleyin orada kalışımdan birkaç hafta sonra, 
 bir yıl geçirmek üzere, kanm ve kızım

la bölgeye geri döndüm. Beş vakit namazının, ve er
kekler için, haftalık toplu (Cuma) ibadetinin damga
sını vurduğu bir hayat ritmine intibak ederek, az za
man sonra, vaha boyunca mü'min-

 camilere çağıran komşuların 
seslerini ayırt etmeyi öğrendik. 
mî ibadetler cemaatin gündelik ha
yatıyla öylesine mükemmel bir bi
çimde  girmiş ki, herkes namaz 
vaktinin gelmesini bekliyordu. 

Yaklaşık on yıl sonra kasabayı 
tekrar ziyaret ettiğimde, bu kabile 

 ilk kez karşılaştı
ğımda bir lise öğrencisi olan, ama 
şimdi üniversite eğitimi görmüş bir 
polis görevlisi olarak hizmet gö

 bir akrabası bana kendi 
akrabalan dahil  ahalisinin 
İslâm'dan "bîhaber" olduklarını ve 
bu yüzden "hayvanlar gibi"   
davrandıklannı söylediğinde hayli şaşırmış olmamın 
sebebi budur. "Elbette" dedi bu genç, "onlar na-
mazlannı kılıyor, oruçlannı tutuyorlar. Ama bunun 
niçinini açıklayamazlar. Oysa Müslümanlann 
lannın gerekçesini açıklamaları gerekir." 

Onun bu sözleriyle, geçen Nisan ayında, İstan
bul'da halka açık bir konferans verdiğimde, tekrar 
kulağıma geldi. İstanbul'a,  beri İstan
bul'un yerel yönetimini kontrolü altında tutan Refah 
Partisi'yle bağlantılı bir organizasyon tarafından da
vet edilmiştim. Refah Partisi rutin bir biçimde "fun-
damentalist" olarak tarif edildiği halde, yaptığım ko
nuşmaya dair yorumda bulunan Türk panelistler, dış 
dünyadan kopuk taşralılar olmaktan çok uzak kişiler 
idiler. Alman filozof Jürgen Habermas ve Fransız sos
yolog Pierre Bourdieu gibi şahsiyetlerden söz açtılar. 
Keza ingilizce ile diğer yabancı dilleri çok rahat te
laffuz ediyorlardı. Bunlar, ve tanıştığım dindarâne 
bir kafa yapısına sahip diğer genç Türkler, basmaka
lıp "fundamentalistler" değillerdi. Onların temsil et
tiği  Ummanlı polis görevlisininki gi

 daha karmaşıktı. 

Bundan sonraki yıllarda, 20. yüzyılın son yansını 
Müslüman dünya için, eğer kuşkulanm  

Hıristiyan âlemi için Protestan Reformasyonunun ol
duğu kadar derin bir değişimin zamanı olarak hatır
layacağız. 16. yüzyılda matbaanın becerdiği gibi, 
şimdi de kitlesel eğitimin ve kitle iletişim araçlannın 
mezci, bu dünyayı; Kuzey Afrika'dan Orta Asya'ya, 
Hint  ve Endonezya takımadalanna uza
nan geniş bir coğrafî hilâli dönüşüme uğratıyor. Da
ha önce görülmemiş sayıda  istan
bul'un uçsuz bucaksız kozmopolit şehir merkezinde 
olsun, ister Umman'ın ıssız ve uzak el-Hamrâ vaha

 de ne yaptığını bilmeyen ecdatlannın 
asla hayal dahi edemeyeceği şekillerde, Müslüman 
iman ve amelinin temellerini ele alıyor ve tartışıyor
lar. Akidenin bu şekilde, olabildiğine düşünüp taşı
narak ele alınması, İslâmî Reformasyonu tesis eden 
şeydir. 

Maalesef, "fundamentalizm" gi
bi tumturaklı sözlerin, ve Samuel 
Huntington'un kafiyeli "West versus 
Rest"i, yani "Batı Başka Her Yere Kar-
şı"sı gibi veya Daniel Lerner'in ses yi
nelemesi içeren "Mekke veya meka-
nizasyon"u (Mecca or mechanizati-
on) gibi kolayca akılda kalan deyim
lerin, bu reformasyonu anlamada 
pek işe yarar bir tarafı yoktur. Ger
çekte, bu ifadeler, dünya üzerindeki 
yaklaşık bir milyar Müslüman arasın
da bugün tahakkuk eden yoğun ma
nevî ve entellektüel mayayı, pek çok 
durumda modern, liberal veya ilerle
meci tüm şeylerin fanatik bir biçim

de reddedilmesine indirgeyerek, gözden ırak tut
makta veya hatta çarpıtmaktadırlar. Elbette, yaşa
nan gelişmelerde, böylesi bir 
tik ve de şiddetli bir  bir rol var
dır, ama bu kelime hikâyenin tamamını ifade etmek
ten çok çok uzaktır. 

İslâmî Reformasyonun çok daha önemli bir un
suru, sıradan  şimdilerde kendi din ve top-
lumlannın diğer veçheleri hakkında bilgi ve haber 
kaynaklanna sahip olma noktasında daha önce eşi 
görülmedik bir fırsata erişmeleridir. Tamamen basit 
bir dille ifade edecek olursak, şu veya bu ülkede, hü
kümet görevlileri, geleneksel din âlimleri, ve kendi
lerine resmen ruhsat verilmiş vaizler, yazılı kültürün 
aletlerini tekellerine almakta müthiş bir güçlük yaşı
yorlar. Meselâ,  bir antropolog olarak bu sa
haya ilk kez girdiğimde, rutin bir biçimde, güney 
Irak'taki insanlann, küçük dükkan sahipleri dahil, ce
maatin okuryazar üyeleri etrafında toplandıklannı 

 insanlar, yüksek sesle, kendilerine ga
zetelerde yazılanlan okuyorlardı! aynı yıl, Fas'ın kır
sal kesiminde, çok sık bir biçimde, benden radyo 
haber bültenlerinin resmî Arapçasını Faslılann gün
lük konuşma diline tercüme etmem istendi. Ne var 
ki,  ortasına gelindiğinde, böylesi bir ter-



 

cüme ihtiyacı muazzam derecede azalmıştı. Ve 
 Fas'taki milletvekili seçimi kampanyalan 

esnasında, genç insanlann, uzak köylerde bile, 
adaylara derinlemesine sorular sormaktan korkma
dıklarını müşahede ettim; çünkü, artık eğitim gör
müş kesimin dilini konuşabiliyorlardı. Ayrıca, il em
niyet müdürlüğünden almış olduğu yazılı talimata 
dikkat çekerek,  Bakanlığının mahallî bir yetki
lisinden gelen doğruluğu şüpheli bir emri kibarca 
ama kesin bir biçimde reddeden bir  yani 
düşük rütbeli bir kırsal yardımcı polis görevlisi ile de 
karşılaştım. On yıl önce, aynı konumdaki bir polis 
görevlisi okuryazar olmazdı ve dolayısıyla, böyle bir 
emre karşı çıkması da mümkün olmazdı. 

 beldeyi ilk kez tanımaya başladı
ğımda, insanlar "haberler"i Şeyh Abdullah'tan alı
yorlardı. 1980'de, Şeyh Abdullah'ın jeneratörleri 
onun misafirhanesindeki elektrikli vantilatörleri çalış
tırmaya başladığında, kasabadaki herkes, ziyaretçile
rin "haberler"le gelmiş olduğunu ve, az zaman son
ra, şeyhin bunlan (veya en azından, söylemesinin uy
gun düştüğü fikrine ulaştığı kadannı) onlara aktardı
ğını  iki yıl sonra, tekrar Umman'a geldi
ğimde,  aileler Beyrut'taki Sabra ve Şa-

 mülteci kamplarında gerçekleşen katliâmlara da
ir, Amerika'daki izleyicilerin gördüğünün aynısı TV 
imgelerini  devlet televizyo
nunu besleyen bir CBS haberine teşekkürler. Bugün, 
kaldınm döşeli yollar, telefonlar, elektrik, faks cihaz-

 ve uydu televizyon ile birlikte,  değişik 
bir beldedir. "Haberler" artık az sayıda insanın teke
linde değildir, ve TV görüntüleri önceden uyanıklığın 
kıyısındaki insanlan ve yerleri ön sıralara getirmekte
dir. Başkaca sonuçlar arasında, bu,  ve 
başka yerlerde, Müslümanlann büyük kısmının ken
dileri, dinleri ve politikalan hakkında düşünme bi
çimlerinin değişmesine yardım etmektedir. 

Değişimi hızlandıran diğer önde gelen unsur, 
kitlesel eğitim de ivme kazanmıştır. Kitlesel eğitim 
İslâm dünyasının pek çok kesiminde, ancak 

 sonra tatbikat sahasına konmaya başla
mıştır, ve birçok ülkede bu tarih daha da yakınlara 
uzanmaktadır. Meselâ Fas, kapsamlı  okul eğitimi 
programına 1956'da Fransa'ya karşı bağımsızlığın 
kazanılmasından sonra girişti. 1957'de yalnızca 

 3.000 öğrenci orta öğretim diploması almaya hak 
kazandığı ve üniversitelere kayıtlı öğrenci sayısı da
ha da düşük kaldığı halde,  gelindiğinde, or
taokullarda 200.000'den fazla öğrenci vardı ve üni
versitede okuyan öğrenci sayısı 20.000 civarındaydı. 

 gelindiğinde, ortaokullara kayıtlı öğrenci 
sayısı  milyona, üniversite öğrencilerinin sayısı ise 
240.000'e fırladı. Genel nüfus içinde okuma-yazma 
bilmeyenlerin oranı yüksek  için 
yüzde 38, kadınlar için yüzde  devlete ve 
dinî otoritelere dayanmaksızın kendileri için okuma
ya ve düşünmeye muktedir ciddi sayıda bir eğitim 

görmüş insan kitlesi mevcuttur. 
Umman'daki durum, dönüşüm çok daha kısa bir 

dönemde tahakkuk etmiş olduğu için, daha göze 
çarpıcıdır.  orta öğretim kurumlanndan 
mezun olan öğrenci sayısı yalnız 22 idi. On yıldan 
biraz fazla bir zaman içinde,  bu rakam 

 çıktı.  60.000 öğrenci orta öğre
tim kurumlarından mezun oldu; 3.500'den fazla öğ
renci,  açılmış olan millî üniversite dahil, or
ta öğretim sonrası kurumlara kaydoldu. 

Başka yerlerde, hikâye, başlama tarihleri ve başa
rı düzeyleri aynşsa da, hemen hemen aynıdır. Türki
ye, Endonezya ve Malezya'da, kitlesel eğitim her 
şehre, kasabaya ve köye ulaşmıştır. Meselâ Türki
ye'de, okuma-yazma bilmeyen yetişkin oranı  
itibarıyla erkekler için yüzde  kadınlar için yüz
de 30'a düşmüştür. Halbuki, kırk yıl önce, bu oran
lar, sırasıyla, yüzde 65 ve yüzde 85 idi. Orta öğretim 
kurumları şimdi ülkenin her yerinde mevcuttur, ve 
gerek özel üniversiteler, gerek devlet üniversiteleri 
hızla çoğalmaktadır. Endonezya'da, üniversiteye ka
yıtlı öğrenci sayısı  yalnızca 50.000 iken, bu 
rakam  1.9 milyona ulaşmıştır. Iran da bü
tün düzeylerde eğitim fırsatlan açısından manidar 
bir genişleme göstermiştir. Mısır'da (tıpkı Fas'ta ol
duğu gibi), nüfus artışı eğitsel genişlemenin önün
de gitmektedir; böyle olsa bile, dinî ve siyasî otori
telerle zekice konuşmalar yapmaya muktedir olan, 
ve  ağzı açık dinlemekle kalmayan insanlann 
sayısı muazzam derecede artmıştır. 

Bu bakımdan, din ve toplum hakkındaki kitaplar 
dahil, basılan kitaplar için pazar mevcuttur. Ana ko
nusunu Islâmî Reformasyonun oluşturduğu bir me
tin, Suriyeli bir inşaat mühendisi olan Muhammed 
Şahrur tarafından yazılan The  and the  
A  Interpretation (Kitab ve Kur'ân: 
Çağdaş Bir Yaklaşım  adlı çığır açıcı kitaptır. 
Bu kitabın, bugüne kadar onbinlerce nüshası satıl
mıştır. 800 sayfalık bu kitabın satışı birçok Arap ül
kesinde yasaklanmış veya engellenmiş olsa bile, fo
tokopi makineleri ve korsan baskılar (diğer yerler 
arasında, Mısır'da böyle basıldı), kitabı yazıldığı 
nırlann ötesinde dolaşmaya muktedir kılmıştır. 

Şam, Moskova ve Dublin'de eğitim görmüş olan 
Şahrur, Kopernik devrimi ile, söylediği üzere, orta
çağ kafası taşıyan fakihlerin teamülleri tarafından 
uzun zamanlar boyu zincire vurulan Kur'ânî yorum 
arasında bir benzetmede bulunur: "insanlar uzun 
zaman güneşin ayın etrafında döndüğüne inandılar, 
ama onlar gibi insan olan biri çıkıp 'Tersi doğrudur: 
Dünya güneş etrafında dönüyor' deyinceye kadar, 
bu faraziyeden türetilen bazı  açıklamaya 
muktedir olamadılar. . . . Çeyrek asırlık bir araştırma 
ve tefekkürden sonra, biz Müslümanlann, bazılan 
doğru bakış açısının tamamen zıddı olan önyargılar 
tarafından zincire vurulduğumuz gerçeği kafama 
dank etti." 
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Toplum içinde kadmlann rolünden  fel
sefelerle "yaratıcı bir etkileşim" zaruretine uzanan 
meseleler üzerine, Şahrur,  kutsal 
metinleri yeniden yorumlaması ve onları sosyal ve 
moral meselelere tatbik etmesi gerektiğini ileri sü
rer. Meselâ, kadınlara erkeklerden daha düşük bir 
miras payı bırakan islâm miras hukuku, daha önceki 
bir dönemde kadınlar için bir ilerleme olmuş olabi
lir, ama, Şahrur'un ileri sürdüğüne göre, modern 
toplumda bu cinsiyet aynmcılığı anlamına gelmek
tedir. "Eğer İslâm bütün zamanlar ve mekânlar için 
geçerliyse," diyor Şahrur, Müslümanlann tarihsel 
gelişmeleri ve farklı nesillerin etkileşimini görmez
den gelmemeleri gerekir. Müslümanlar, tıpkı "Pey
gamberin . . . bu Kitapdan bizi haberdar ettiği" şe
kilde davranmalıdır. 

Şahrur'un kitabı, günün  Martin Lut-
her'in  7'de VVİttenberg kalesi kilisesinin kapısına 
astığı 95 Tezin İslâm dünyasındaki muadili olarak 
görülebilir. Luther'in fikirlerinin be
nimsenmesi yıllar aldı, ama en niha
yeti en müzmin muhalifler bile bu fi
kirleri dikkate almaya ve kendi dü
şünme ve eylem biçimlerini tadil et
meye mecbur kaldılar. Aynı şey, Şah
rur'un fikirleri için de sözkonusu ola
bilir; hatta, daha da hızlı bir biçimde. 
Halihazırda, onun görüşleri, (bazısı 
kendi kitabından daha kalın olan) 14 
kitapta ve sayısız dergi makalesi ile 
hutbede şiddetle eleştirilmiş durum
dadır. 

Şahrur, yerleşik dinî hikmete ve 
dindar radikallerin hoşgörüsüz kesin
lik anlayışlanna saldınrken, veya kut
sal metinlerin sosyal ve siyasal hayata 
uygulanmasının sürekli bir yorumu 
çağnsında  yalnız değildir. Meselâ, bir 
başka Suriyeli düşünür, laik Sadık Celal el-Azm da 
aynısını yapmaktadır.  Mayıs'ında, (Katar'dan 
yayın yapan) el-Cezîre uydu televizyonunda el-Azm 
ile muhafazakâr bir dindar entellektüel olan Şeyh 
Yusuf  arasında gerçekleşen bir tartışma 
programı yayınlandı, ve birçok izleyicinin hafızasın
da ilk kez, dindar muhafazakâr daha zayıf, daha sa
vunmacı bir izlenim bıraktı. Bu programın, pek çok 
Arap ülkesindeki, dinî ve siyasî temalann programı
nı yapmanın genellikle ihtiyat gerektirdiği devlet-
kontrolü altındaki televizyonlarda yeniden yayınlan
ması pek muhtemel değildir. Bununla birlikte, uydu 
teknolojisi ve videolar, geleneksel sansürü etkisiz ha
le getirmektedir. Bu tartışmanın kasetleri Fas, Um
man, Suriye, Mısır ve başka yerlerde elden ele dolaş
maktadır. 

Diğer sesler de reformu savunuyorlar. Türki
ye'den, üniversite eğitimi görmüş bir ilahiyatçı olan 
Ali  eğitim görmüş genç  muhayyile

sini, yaptığı otantiklik çağnsı ile;  Peygam-
ber'in yönetiminin ilk  Muhammed'in 
kural ve uygulamalannın çoğulculuk ve sivil toplum 
hakkındaki yürürlükteki tartışmalara tatbik edildi

 bir yorumu ile elde etmiştir. Medya üs
tadı Amerikalı vaiz  Graham'in Türkiyeli karşılığı 
Fethullah Gülen'in ciddi bir muhatap kitlesi bulun
maktadır. Televizyona aktanlmış sohbetler, söyleşi
ler, ve zaman zaman verdiği  Gülen İs
lâm ve bilim, demokrasi, modernite, dinsel ve ide
olojik hoşgörü, eğitimin önemi, ve gündemdeki 
olaylar hakkında konuşur. Türk milliyetçiliğini İs
lâm'la uyumlu gördüğü için, Türkiye'nin üst düzey 
ordu mensuplan Gülen'in kulağına birşeyler fısıldı
yor olabilir. 

Arap birliği taraftan bir muhatap kitlesi için, Fas
lı Said Binsaid, sahih bir islâm anlayışının diyalogu, 
ötekilerin görüşlerini anlama arzusunu, adaptasyo
nu, ve medenî bir çerçeve içerisinde iyi ilişkilere yö

nelik bir tavır alışı gerektirdiğini ileri 
sürmektedir. Endonezyalı ve Malez
yalı ılımlılar buna çok benzeyen ar
gümanlar ileri  iran'da, 
böyle yapan ve de bundan dolayı 
daha muhafazakâr mollalar ile hükü
metin baş belası olan Abdulkerim 
Suruş, Farisî okuyuculann dinî mu
hayyilesini ele geçirmiştir. Onun 
eseri, tercüme edilmiş olarak Türkle
re ve İslâm dünyası dahilinde başka-

 da ulaşmış durumdadır. Pakis
tan'da, emekli bir ordu mensubu 
olan Nazir Ahmed tarafından, Şah
rur'un kitabını andıran bir argüman
da bulunan son bir kitap yayınlandı. 

 ve 'Hon-^Mr'amc islam 
(Kur'ânî islâm ve Kur'ânî-Olmayan 

islâm [1997]) başlıklı bu kitabın, kısa süre içinde 
ikinci baskısı yapıldı. 

 Reformasyona dair kitaplann hepsi  
kesimi hedef alıyor değildir. Kitlesel okul eğitimi, 
okumayı bilen, ama sofistike okuryazarlar olmayan 
geniş bir halk kitlesi yaratmıştır, ve bir Fransız mes
lektaşımın, Yves Gonzalez-Quijano'nun avamî "islâ
mî kitaplar" adını  olmayan, böylesi 
okuyuculan almaya cezbedecek şekilde  
kitaplarda muazzam bir artış vukua gelmiştir. Bu ki
taplann birçoğu modern dünyada, islâmî yükümlü
lükleri unutma tehlikesi altında bir Müslüman olarak 
nasıl yaşanacağına dair pratik sorulara cevap getir
mektedir, ve hepsi akla ve itidale çağırıyor değildir. 
Bir kısmı genç kadınlara bugün bir Müslüman olarak 
nasıl yaşayacağı konusunda fikir veren daha sükunet 
yüklü eserler olduğu halde, birçoğunun abartılı, 

 kapakları ve  ve Mâ Ba'de'l-
  gibi sansasyonel başlıklan vardır. Ço

ğunlukla popüler tebliğcilerin vaaz ve hutbelerine 



 

 olan İslâmî kitaplar, geleneksel edebî Arap
ça'nın  yansıtmaktan ziyade, ıstılahî ifadeler 
de yüklü teklifsiz bir üslupta yazılmıştır, ve kitabev-
lerinden ziyade kaldınmlarda ve cami avlulannda sa
tılırlar.  Edebiyat Ödülü sahibi Mısırlı romancı 
Necip Mahfuz, şayet romanlarından biri ülkesinde 
bir yıl içinde 5.000 adet satarsa başanlı sayıldığı hal
de,  kitaplar çoğu kez bunun altı misli satış ra
kamına ulaşırlar. 

islâm dünyasında, giderek artan bir biçimde, di
nî inançlar bilinçli biçimde benimsenen, açıkça ifade 
edilen, ve de sistematize edilen bir niteliğe bürün
mektedir. Artık basitçe Müslüman "olmak" ve  
pratikleri takip etmek yeterli değildir. Bir insanın 
lâm üzerinde düşünmesi ve kendi görüşlerini savun
ması da gerekir. Üç Müslüman geleneğinin hepsi

 Şîa ve  bir noktaya doğru 
yakınlaştığı çok az yerden biri olan Umman'da, ken
disinin ve orta öğretim gören diğer öğrencilerin ge
ce yansı okulun yatakhanesinde konuştuğu mevzu-

 hatırlatan genç bir Ummanlıdan öğrendiğim 
üzere, tartışmalar gerçekten ateşli olabilmektedir. 

Dünya Müslümanlarının yaklaşık yüzde 90'ı Sün
nî'dir. Yüzde  çoğu iran'da olmak üzere; 
ama güney Lübnan, Irak, Suriye, Pakistan, Bahreyn 
ve Suudî Arabistan ile Umman'ın sahil kesiminde de 
manidar azınlıklar  ve dünya çapında 
Müslüman ümmetin  dinî liderliğinin Pey-
gamber'in torunu Ali'nin* soyundan gelenlerin elle
rinde kalması gerektiğine inanırlar. Pek bilinmeyen 

 gerekli takvaya ve ahlâkî niteliklere sahip 
herhangi bir kişinin Müslüman ümmetin başı olabi
leceğine inanırlar. Ibadiyye sayıca azdır ve (ülke nü
fusunun yaklaşık yansını oluşturduklan) kuzey Um
man'ın  Doğu Afrika, güney Cezayir ve Lib
ya'da kümelenmiştir. 

1979'da  ziyaret ettiğimde, birçok 
Müslüman, inancını, onu formel ilkelere indirge-
meksizin veya "öteki" müslüman veya gayrimüslim 
doktrinleriyle karşılaştırmaksızın pratiğe aktarabili-
yordu. Oysa şimdi, vahanın daha genç sakinlerin
den pek çoğu bir ibadî Müslüman olmanın ne anla
ma geldiğinin ve İbadî pratik ve  
mü'minlerin Hesap Günü Allah'ı görüp görmeye
cekleri gibi meselelere  ve Şiî emsallerin
den nasıl aynştığının farkındadırlar.  baş-
lannda, İbadî üniversite öğrencileri, akademik çalış
malarda bulunmak üzere Umman dışına, meselâ 
Arizona'nın Tucson şehri gibi yerlere gittiklerinde, 
sair Müslüman öğrencilerin kendilerini kâfir olarak 

 Yazar "Prophet's grandson, Ali"den söz etmekte
 Türkçe karşılığı budur. Metni bu yanlışı ile 

birlikte tercüme etmemin sebebi, islâm üzerine 
Batıda yapılan çalışmaların pekâlâ  
fahiş  dair küçük bir örnek 

 

tanımladıklannı görerek şoke oldular, ve bir İbadî di
nî lider olan Umman müftüsüne buna nasıl karşılık 
vereceklerini sordular. Bir sonuç, İbadî doktrin ve 
inancını açıklayan ve İbadî prensiplerinin Sünnî ilke
leriyle pek çok bakımdan uyuştuğunu ileri süren vi
deo kasetleri ve kitapçıklardı. 

Okuryazarlığın artışı ve iletişim  yay
 arasında rağbet gören vaizlerin 

taksilerde ve diğer mekânlarda aralıksız dinlenen ka
setleri, ve hemen hemen her yerde nüshalan bulu
nan yasak yayınlar ile  fazla Müslüma-

 klasik veya modern, İslâm'ın metinlerini yorum
lamaya ve modern hayata tatbik etmeye teşvik et
miştir. Popüler "nasıl" kitapçıkları, Müslümanlara 
birçok konuda fikir verirler: Modern bir şehirde bir 
Müslüman kadın nasıl islâmî bir hayat yaşayabilir, 
çocuklan nasıl islâmî bir biçimde yetiştirebiliriz, İslâ
mî bankacılık ve iş dünyası pratikleri nasıl uygulama
ya konulur, vs. Çoğunlukla el altından dağıtılan di
ğer kitapçık ve kasetlerde, Müslümanlar özel rejim
leri "İslâmî" standartlara göre ölçüme tabi tutarlar. 
Bazan, Arap Yanmadasında olduğu gibi, bu stan
dartlar idarî bütünlük üzerinde vurguda bulunan ve 
insan haklanna arka çıkan ilerici standartlardır. Ama 
çoğunlukla, kadının kamusal rollerini kısıtlayan ve 
dinî sansürü ve okulların kontrolünü savunan gerici 
standartlardır. 

Müslümanlann çoğunlukta olduğu ülkelerde, 
birçok rejim İslâmî esaslara bağlılığını vurgulayarak 
ve, devlet-onaylı okul kitaplannda, hükümetlerin 
karşılaması gereken standartlan bir bir anlatarak hal
kın rağbetini kazanmaya çalışır. Mısır, Suudî Arabis
tan, ve başkaca ülkelerde, rejim muhalifleri zaman 
zaman böylesi resmen ilan edilmiş standartlara eri
şemeyen performanslara dikkat çekerek hükümetle
ri huzursuz etmeyi başarmışlardır. Bazı rejimler ka
musal alanda söylenen şeyi kısıtlamak için değişik 
araçlar geliştirirler. Meselâ Umman'da, onaylı cami 
vaizlerine "yol göstermek" üzere habire örnek vaaz
lar ve hutbeler üretmek için kurulmuş özel bir hükü
met dairesi vardır. Fas'ın büyük şehirlerinde, cami
ler, yetkili olmayan "çalışma gruplan" tarafından 
kullanılmalannı önlemek için, belirli namaz saatleri 
haricinde kilitli tutulur. Pek çok ülkede, rejim radyo 
ve televizyon yayınlan ile yazılı medyayı dikkatli bir 
biçimde düzenler. Fakat, kasetler ve fotokopiler da
hil, alternatif medya araçlan vasıtasıyla, rejim muha
liflerinin ve farklılığın seslerinin duyulması olgusu 
devam etmektedir. 

Her bir ülke ve bölgedeki özel durum büyük öl
çüde değişiklik gösterir, ama her yerde, sabit dinî 
metinler kütlesine nüfuz konusunda kendilerinin 
ehil olduğu iddiası taşıyan ve önceki bir alimler ku
şağı tarafından tanınma temeline dayanan daha ön
ceki, hiyerarşik dinî otorite anlayışının çöküşe geçti
ği bir  Orta Asya'da  başlannda 
bir Tacik araba tamircisi bölgedeki en popüler 
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mî hareketin lideri haline geldi. Devlet-onaylı dinî 
otoritelerin mevcut  Suudî Arabis
tan, Iran, Mısır, Malezya, ve bazı Orta Asya cumhu
riyetleri  bile, artık bu otoritelerin söz
lerine baş sallanacağına veya hatta bizatihi bunlann 
kendilerinin bile rejimin yol göstericiliğine tabi 
caklanna dair hiçbir garanti yoktur. 

Hiçbir  açıları ister "funda-
mentalist," ister "gelenekçi," ister "modernist" ola
rak  onyıllann kapsamlı değişmelerin
den etkilenmemiş değildir.  Olefin
de Martin Luther gibi, daha da çok sayıda Müslü
man, bugün Allah'ın aracısız sözüne, ancak kendi 
vicdanlannca yorumlandığı şekliyle bağlı olduklannı 
ileri sürüyorlar. 

Fakat bu, Müslüman geleneğinin basitçe safdışı 
bırakılıyor olduğu anlamına gelmez. Bundan ziyade, 
bu geleneğin ele alınıyor ve müzakeresinin yapılıyor 
olduğu anlamına gelir. Suriyeli reformcu Muham-
med Şahrur'un çok iyi bildiği gibi, 
Allah kelâmının  
destekleyen güçler halihazırda kuv
vetli durumdadırlar. Ve birçok tartış
ma adım adım ilerlemektedir. 

Bu, Şam'da geçen yaz vuku bu
lan, (sonradan, elbette, video kaset
leri şeklinde de elde edilebilen) "dü
ğün konuşmalan düellosu" denilen 
şeyde aşikâr bir biçimde görülür. İlk 
olarak, Muhammed Şahrur'un kızı
nın düğününde, yaklaşık 600 ko

 devlet yetkilisi ile Baas 
Partisi görevlisi ve de Suriyeli olma
yan biri (ben)  Said'in 

 inançlan ve onlann gündemdeki olaylarla iliş
kisini izah ettiğini işittiler. Ardından, iki gün sonra, 
Şam'da gerçekleşen başka bir düğünde, Şahrur'un 
görüşlerine sıkı bir biçimde muhalefet eden popüler 
bir Suriyeli televizyon vaizi Said Ramazan  bu 
konuşmaya karşılık mahiyetinde beyanlarda bulun
du. "Meşhur, belli bir mühendis"in kızının yakınlar
da yapılan düğününde yapılan konuşmaya atıfta 
bulunduktan sonra, şunu ilan etti: "Bir insan, nasıl 
hastalık için bir tıp doktoruna ve bir ev yapmak için 
mimara gidiyorsa, İslâm için de ancak resmen dinî 
ilimlerde eğitim görmüş mütehassıslara gitmesi ge
rekir." 

İslâmî Reformasyon çeşitli kılıklara girebilen bir 
olgudur, onun nihaî sonucu berraklıktan uzaktır. 
Şahrur demokrasinin islâm'ın temel bir düsturu ol
duğu görüşünü savunmaktadır, ve onun bu görüşü 
gün geçtikçe daha çok taraftar topluyor gibi gözü
küyor. Lâkin pek çok Arap rejimi otoriter kalmayı 
sürdürüyor.  radikallerin vahşi bir biçimde 
baskı uygulayan askerî rejime karşı terörizme baş
vurdukları Cezayir'de, ve belirli başkaca Müslüman 
ülkelerde, yeni İslâmî şuurlanma ve coşku, en azın

dan kısa vadede, bu yönetimlerin daha da sert bir 
otoriter niteliğe bürünmelerine sebep olabilir. Başka 

 ve Pakistan'da, Suudî Arabistan 
ile Arap Yanmadasının diğer devletlerinde, Fas ve 

 veya nisbeten liberal rejim
ler  görüşleri mevcut yapıya intibak ettirme
nin (veya intibak etmiş gibi bir görünüme kavuştur
manın) yolunu araştırmaktadır. Ürdün gibi, daha da 
başka ülkelerde, rejimler İslâmî endişeler ile seküler 
politikayı dengelemeye, ve dinsel siyaseti parlamen
ter bir sisteme dahil etmeye çalışmışlardır. 

Uzun vadede, okuryazarlık ve eğitimin yükselişi, 
 medya araçlarının hızlı çoğalışı ile  

çoğulculuk, hoşgörü ve medenîliğin daha da ilerle
mesini besleyecektir. İnsanlar, en azından zaman za
man, tecrübe ederek öğrenirler.  başlann-
da, Körfez'deki birçok insandan, meselâ İran'daki İs
lâm devrimine dair hayranlık dolu sözler işittim. Ay
nı onyılın ortasına gelindiğinde, aynı 

mî değerlerin siyasal ve sosyal ha
yata nüfuz ettiğini görmek isteyen, 
davasına sadık faal  
devrime kesinlikle temkinli yaklaşı
yorlardı. Bugünkü  hâkim 
muhafazakâr ve  mollalara 
karşı çok yoğun bir hayal kınklığı 
yaşanmaktadır. Görüşlerin çarpış
ması, geçen Aralık'ta Tahran'da ya
pılan bir islâm Zirvesi toplantısında 
aşikâr biçimde ortaya serildi. İran'ın 
dinî lideri Ayetullah Ali Hameney 
ABD ve Batıyı yerden yere vurduğu 
halde, geçen Mayıs ayında beklen
medik bir seçim başansı, hatta ra

kiplerini ezip geçtiği bir seçim başansı kazanarak ba
şa geçen İran Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemî, 
İslâm'ın "adalet ve hoşgörü ruhu"ndan söz etti ve 
ısrarla "Batılı sivil toplumun olumlu icraatlan"ndan 
birşeyler öğrenme tavsiyesinde bulundu. 

Aynı esnada, gerek Cezayir'deki  aşın uçlar, 
gerek onun daha "İslâmî" bir hükümet talebi ile Fas-

 neşesini kaçıran devlet-destekli muadili, ve de 
Afganistan'daki Taliban yönetimi, bütün komşu ül
keler açısından olumsuz birer örnek olarak hizmet 
ediyorlar. İslâmcılann seçim sürecine çekilmiş 

 Ürdün ve Lübnan'da,  partiler daha geniş 
bir seçmen kitlesine ulaşmanın yolunu aradıkça, ek
senlerini yavaş yavaş radikalizmden uzaklara kaydır
mışlardır. 

Türkiye'de, insanlann görüşleri hızlı bir biçimde 
evrime uğramıştır. 1992, 1993, ve 1994'te, kırsal 
kesimde ve kentlerde yaşayan Türklere Türkiye'nin 
"Müslüman" mı, "Avrupalı" mı, yoksa "her ikisi" mi 
olduğu soruldu. Yaklaşık yüzde 20'si tutarlı bir bi
çimde "Avrupalı" olduğunu söyledi. Fakat, Müslü
man cevabını veren kesimin oranı  yüzde 
37'den,  yüzde 25'e düştü; ve buna karşılık 



 

olarak, "her ikisi" cevabını veren kesim, yüzde 
25'ten yüzde 36'ya çıktı. Daha sonraki yıllara ait ra
kamlar mevcut değilse de, Avrupalı ve Müslüman 
kimliklerin her ikisini benimsemeye yönelik bu eğili
min devam ediyor olması muhtemeldir. Refah Parti
si dışındaki, Islâmî bir faaliyet gösteren kişi ve grup
lar, gayrimüslimlerin haklanna saygı ve Türk toplu
munun her düzeyinde hem kadınlar hem de erkek
ler için eğitim dahil, İslâmî değerlerin yayılmasını 
teşvik edecek yollar arıyorlar. "Fundamentalist" Re
fah Partisi bile, kendilerine liderlik rolleri vermemek
te direniyor olsa dahi, en azından parti tabanında 
kadınlan politikaya çekmekle  ve itibar kazan
dı. 

Militan fanatiklerden İslâm dünyasına düşen bir 
pay vardır, ve bu fanatikler çok sayıda ölüm ve tah
ribat eyleminin sorumlusudur. Meselâ, yalnızca ge
çen Kasım ayında, Mısır hükümetini istikrarsızlığa it
mek isteyen Islâmî militanlar Luksor'daki bir tapı
nakta 58 yabancı turisti katlettiler. Bu olaydan he
men önceki günlerde, gazetelerin baş sayfaları 

  verdiği destek için ABD'yi cezalan
dırmak üzere girişilen, New York'taki Dünya Ticaret 
Merkezinin bombalanması olayıyla bağlantılı oldu
ğu düşünülen Müslüman ekstremistlerin suçlu bu
lunduğunu söylüyordu. Fakat, 1995'te Oklahoma 
City'deki federal binanın bombalanması olayının da 

 gibi, fanatisizm veya terörizm, elbette is
lâm dünyasının tekelinde olan bir husus değildir. 

İslâm dünyasındaki gelişmeleri İslâmî "funda-
mentalistler" ile Batı medeniyeti arasında bir çatış
ma muvacehesinde değerlendirmek, insanı tehlikeli 
bir biçimde yanlış yollara sevkeder. Malezya Başba
kanı Mahathir Muhammed'in yakınlarda söylediği 
gibi, bir "fundamentalist" kriz vardır; ama bu, Müs-
lümanlann çoğunlukta olduğu birçok ülkedeki dinî 
ve siyasî otoriteler tarafından ve bazı Batılı yorumcu
lar tarafından algılanan şey değildir. Mahathir Mu
hammed'in  doğruluğuna inandığım 
için, benim de  gerçek kriz, sayıca 
daha fazla olan Müslümanı az sayıda Müslümanın 
aşırı fikir ve hareketlerinden uzak durma ve inançla
rının gerçek esaslanna geri dönmeye teşvik etme ih
tiyacında  ve medenîliğe bağlılık da 
dahil. Gerçekte, bizatihî Kur'ân'ın birçok dinî inanca 
mensup  yaşadığı  bir dünya
da Müslüman ümmetin rolüne ilişkin nihaî bir cevap 
veriyor olduğu görülür (sûre 5, âyet 48): "Sizden 
her birinize ayn bir şeriat ve yol tayin etmişiz. Eğer 
Allah isteseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat si
ze verdikleri konusunda sizi denemek için [böyle 
yapmamıştır]; artık iyilik ve hayratta  

Medenîlik ve hoşgörü, mücadele olmaksızın hü-
kümferma olmayacaktır. Sivil toplumun idealleri, 
demokrasi, ve temel değerler üzerinde açık tartış

 Muhammed Şahrur, Türkiye'den 
Fethullah Gülen ve İran'dan Abdulkerim Suruş'un 

çalışmalannda apaçık ortaya çıkan  
çıkar çevreleri aleyhine, yükselişe geçmiş haldedir. 
Bu idealler, birçok vaizin, İslâm fıkhı uzmanlannın, 
eğitimcilerin ve din adamlannın arpalıklannı tehdit 
ediyor. Reforma yönelik bazı gayretlerin şiddet yük
lü tehditlerle karşılaşmış olması hiç de şaşırtıcı değil
dir. 

Fakat benim islâmî Reformasyon adını verdiğim 
şey, yine de ilerleme halindedir. Birçok Müslüman, 
şüphesiz, yaşanan bu olguyu Protestan Reformas-
yon'la benzeştiren bir analojiye direnecektir. Bu de
nemeyi yazmamdan kısa süre önce, Türkiye'de Fet
hullah Gülen'i ziyaret ettim. Yüzyüze görüşmeler
den televizyona kaymanın onun mesajını nasıl etki
lemiş olduğuna dair heyecanlı bir müzakerenin so
nunda, ona kafamdaki denemenin başlığını söyle
dim: "İslâmî Reformasyonun  Kibar ve 
esprili bir tavırla, şu cevabı verdi: "Bu sizin başlığı
nız; benim başlığım değil." Gülen, kendi çalışmasını 
insanlan İslâm'ın temel öğretilerini anlamaya ve on-

 esas alarak yaşamaya ikna etme yönünde bir te
şebbüs olarak gördüğünü açıkladı. Martin Luther'in 
buna çok benzeyen bazı şeyler söylemiş olduğuna 
işaret ettim. Luther kendi çalışmasını imanın asılları
na bir geri dönüş olarak gördü, yeni birşeyler yarat
mak olarak değil. Ancak daha sonralan başkalan 
onun fikirlerini ve eylemlerini "Reformasyon"u hare
kete geçiren unsur olarak gördüler. 

Bununla birlikte, Protestan Reformasyon ile bir 
analojiye girmenin kusursuz olmadığını teslim et
mem gerekir. Bugünkü İslâm dünyasında, insanlann 
kendisine karşı isyan ediyor olduğu hiçbir merkezî 
şahsiyet veya otorite hiyerarşisi yoktur. Onun yerine, 
birçok otorite mevcuttur, ve aksi yöndeki çok sayıda 
iddiaya rağmen, hiçbir hareket veya birey bütün 
Müslümanlar adına konuşmamaktadır. İslâm hak
kında yazan birçok düşünür bunu rahatlıkla belirtir. 
Meselâ Muhammed Şahrur, bir Arap milliyetçisi ola
rak aldığı eğitimin kendisinin İslâm hakkındaki düşü
nüş biçimini derin biçimde etkilemiş olduğunu ka
bul eder. Endonezyalı ılımlı Nurcoliş Mecid, aynı şe
kilde, kendisinin Islâmî sivil toplumun geleceği hak
kındaki yazılannın en fazla Endonezyalılara çağnda 
bulunduğunu kabul eder. Şimdi Şam'da yaşayan 
Iraklı şeyh er-Rikabî gibi Şiî düşünürler, asıl muha-
taplannın Şîa olduğunu teslim ederler. 

Bugün İslâm dünyasında bunlar ve başkaca ön
de gelen reformcular tarafından farklı dinî  
ve pratiklerin var olduğunun; ve bunlara müsamaha 
edilmesi ve tartışma gündemine alınmalan gerekti
ğinin kabul edilmesi, İslâmî Reformasyonun nihaî 
akıbeti konusunda ümitli olmak için uygun bir ge
rekçe temin etmektedir. Belki Şahrur'un demokrasi
nin  temel bir düsturu olduğu anlayışı bile, 
kök salacak ve çiçek verecektir. Her  so
nuç öyle de böyle de olsa, İslâmî Reformasyon hare
ket halindedir. • 
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METİNER - 70'li 
yılların sonların
da Milli Nizam 
Partisi ile başla
yan bir siyasal 
süreç var. MNP 
resmi ideolojiye 
aykırı olduğu gerekçesiyle hemen kapatıldı. Aka
binde Milli Selamet Partisi var, o da kapatılıyor. 
Refah Partisi; son aylarda Anayasa Mahkeme-
si'nin verdiği bir kararla  isterseniz ön
ce bu siyasal eğilimin Türkiye siyasetinde ifade et
tiği anlam üzerine konuşalım. MNP, MSP ve RP 
Türkiye siyasetinde neyi ifade ediyor. Niye merke
zî seçkinler her seferinde böyle bir partiyi kapat
ma ihtiyacı hissediyorlar. Önce buradan başlaya
lım. Sayın Dursun, bir siyaset bilimci olarak siz bu 
farklılaşmayı nasıl yorumluyorsunuz? 

Davut DURSUN - MNP'nin ortaya çıktığı dö
nem bildiğiniz gibi  başıdır. Aslında 

 başında ortaya çıkan MNP'nin ifade 
ettiği toplumsal ve siyasal anlamı temellendirebil-
mek için biraz gerilere gitmek gerekiyor. Türk si
yasetinde ikili bir kalın çizginin hakim olduğunu 
söyleyebiliriz.  itibaren izleyecek olur
sak Türk siyasetindeki gelişmeyi, biliyorsunuz as
rın başından itibaren, bir Ittihad ve Terakki gerçe
ği var. Türk siyasetine uzun dönem damgasını 

vuran İttihat ve 
Terakki Cemiye
ti var. Buna kar
şılık İttihat ve 
lerakki'nin ifade 
ettiği siyasal an-

 ve toplum-
 gerçekliğin 

yanında, buna muhalif çizgide duran Ahrar Fırka
sı veya Hürriyet ve İtilaf Fırkası vardır. İttihat ve 
Terakki ile Hürriyet ve İtilaf Fırkası iki zıt kutbu 
temsil eden ikili bir yapıyı ifade ediyor. İttihat ve 
Terakki merkezci, devletçi, ulusalcı, baskıcıdır. 
Buna karşılık Hürriyet ve İtilaf Fırkası ise daha libe
ral, daha ademi merkeziyetçi, daha İmparatorluk 
düşüncesini savunmaya çalışan bir siyasi hareket 
olarak düşünülebilir. Netice itibariyle bu iki karşı 
kutba aynlmış olan siyasal potansiyel Cumhuri-
yet'le birlikte bir başka biçime dönüştü. Cumhu-
riyet'te ortaya çıkan yapıda Cumhuriyet Halk Par
tisi bir bakıma  ve Terakki'nin devamı ola
rak karşımıza çıkıyor. Çünkü ulusalcı, devletçi, da
ha baskıcı, daha yukardan aşağı düzenlemeci ve 
toplumsal inşayı savunan bir çizgi olarak karşımı
za çıkıyor CHP. Buna muhalif çizgide ise 

 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bir ba
kıma Hürriyet ve İtilaf Fırkası'nın devamı olarak 
karşımıza çıkıyor. Daha liberal, daha ademi mer
keziyetçi iddiayı savunuyor. O, biliyorsunuz başa-
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nsızlığa uğradı.  bir Serbest Fırka tecrü
besi var. O da CHP'nin karşısında, karşı çizginin 
ifadesiydi.  kadar devam eden CHP çiz
gisi, yani İttihat ve Terakki'den gelen bu çizgi 

 yılında kurulmuş olan Demokrat Parti'yle 
serbest seçimler sonunda iktidara geçmiş oldu. 

 arasında Hürriyet ve  devamı olan 
çizgide Demokrat Parti halkın desteğiyle iktidar 
oldu.  ciddi bir  var.  son
ra ise Türk siyasetine hakim olan ikili kalın çizgi 
bir bakıma yeniden harmanlanarak yeni hakim 
unsurların devreye girmesine ne
den oldu. Bu yeni hakim unsur 
MNP ile kendini ifade eden yeni 
bir çizgidir. Fakat MNP'ye gel
meden önce  ve Terakki 
çizgisinde, CHP çizgisinde bir 
yan unsur olarak ortaya çıkan 
Türkiye  Partisi gerçeği de var
dır. Yani  sonrasındaki har
manlamada Türk siyasetinin karşı 
karşıya kaldığı yeni çizgiler ve ye
ni toplumsal örgütlenmelerde 
şöyle dörtlü bir çizgi tespit edebi
liriz. Bir tarafta CHP; tarihsel ola
rak önemli bir misyonu devam 
ettiren CHP. Diğer tarafta yeni 
bir çizgi olarak Türkiye siyasetine 
girmiş olan TİP; yani sol tandans-

 TİP. Buna karşı kutupta ise yine  
tarihsel geçmişi bulunan DP'nin  
devamı olarak ortaya çıkan AP ve 
bunun yanında MNP. Böylece 
belki çok kaba çizgilerle iki karşıt  

kutup var Türk siyasetinde. CHP, 
İP ve AP, MNP. Aslında bu iki kar
şıt kutupta  ve MNP'nin bi
raz daha nevi şahsına münhasır 
bir çizgiyi takip ettiğini söyleye
biliriz. Bunlann  yıllarda orta
ya çıkmalannın sanıyorum sosyo-  

 bir tabanı var. Bir kere 65'li 
yıllar köyden kente göçün hızlan
dığı bir dönemi ifade ediyor. Ya
ni köylü kitleler kentlere akın etmektedirler, dola
yısıyla yüzyıllardan beri köylerde yaşayan ve kırsal 
dünyanın değerlerini ve görüşlerini paylaşan, 
merkezin değerleri ve görüşlerinin fazla etkisinde 
kalmayan kitleler kendi düşünce dünyalarıyla be
raber kentlere akmaya başladılar. Yurt içinde böy
le bir hareketlenme var. Diğer taraftan Türkiye'de 
sanayileşme kıpırdanmalannın başladığı önemli 
bir dönemi de ifade ediyor 60'lı yıllar. Önemli sa
nayi kentleri doğuyor, büyük sanayi şirketleri ku

ruluyor, işçi sınıfı ortaya çıkıyor. Ayrıca Türkiye'de 
bir liberalleşme dönemi de yaşanıyor. 50'de 
DP'nin iktidar olmasıyla birlikte sistem kendi içe
risinde temel dinamiklerini korumakla birlikte bir 
restorasyon, bir liberalleşme dönemi yaşadı. Bu 
beralizasyon, sistemin biraz daha yumuşaması ve 
60 ihtilalinden sonra gelen 61 Anayasası'yla sağ
lanan insan hak ve özgürlükierindeki açılımlar 
toplumdan o güne kadar siyasete entegre olma
yan kitlelerin kendilerini ifade edebilecek örgüt
lenme imkanlan bulduğunu görüyoruz. Bunlann 

birisi  diğeri MNP olarak dü
şünülebilir. Diğer taraftan ulusla
rarası alanda da önemli dönü
şümlerin yaşandığı bir dönemi 
ifade ediyor 60'iı yıllann sonlan. 
60'lı yıllann başlannda başlayan 
soğuk savaştaki yumuşama, de
tant politikalan Doğu ve Batı 
bloklan arasında bir yakınlaşma, 
bir yumuşamayı gündeme getir
miştir. Bu da ister istemez ulusal 
düzeyde sol ve sağ veya iki karşıt 
kutbun yanında yeni küçük ku-
tuplann da ortaya çıkmasına im
kan tanımıştır. Nitekim Türkiye 
60'lı yıllann sonlanna doğru, me
sela SSCB ile yakın diyaloglara 
girmiştir. Diğer üçüncü dünya ül
keleri ile yakın diyaloglara girmiş
tir. Bu da o güne kadar izlenen 
sadece Batı yanlısı politikanın çe
şitlendiğini gösteriyor. Bu çeşit
lenme ulusal düzeyde değişik 
toplumsal gruplann kendilerini 
ifade etmesine imkan sağlamıştır. 
Böyle bir ortamda MNP'nin orta
ya çıkması kanaatimce anlamlıdır. 

 değil, 40'larda değil ama 
70'lerin başında ortaya çıkması 
bu açıdan anlamlı gözükebilir. 
Belki buna ilave edilebilecek bir 
şey daha vardır;  yıllann son
lan ile 70'li yıllann başlannda Tür

kiye'de geleneksel ve dini diyebileceğimiz nitelik
teki yayınlarda da önemli bir gelişmenin olduğu 
dikkatimizi çekiyor. Yani bir taraftan entellektü-
elinden beslenen bir yayıncılık faaliyeti var, diğer 
taraftan yerel diyebileceğimiz İslamî ve gelenek
sel çizgiyi temsil eden bir yayıncılık faaliyeti var. 
Bu yayıncılık faaliyetleri aynı zamanda bunlan 
paylaşan kitlelerin kendilerini siyaseten ifade ede
bilecekleri bir örgütlenmeyi de peşinden getir
miştir. Ondan soraki gelişme Türk siyasetinde ka-
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naatimce üç hakim çizgi şeklinde ilerliyor. Bir ta
rafta tarihsel olarak  ve Terakki'nin devamı 
diyebileceğimiz CHP, o halen devam ediyor kırıl
malarla birlikte, diğer tarafta buna karşı daha li
beral, daha ademi merkeziyetçi çizgi diyebilece
ğimiz DP, AP ve onun devamı niteliğinde olan 
çizgi. Bir üçüncü çizgi olarak 70'lerde ortaya çı
kan çizgi, ki ben ona gelenekçi, dinci veya 
nekçi-dinî çizgilerden yana diyebileceğimiz çizgi 
diyorum, MNP'nin temsil ettiği çizgi var. Bugün 
Türk siyasetinde egemen olan üç hakim çizgiden 
biridir. Bunun yanında daha ulusalcı, mesela Mil
liyetçi Hareket Partisi'nin temsi 
ettiği daha ulusalcı bir çizgi var. 
Daha sol diyebileceğimiz birta
kım çizgiler de var. Bu aynca de
ğerlendirilebilir, ama 70'lerden 
bu yana Türk siyasetinde üç ha
kim çizginin egemen olduğunu 
söyleyebiliriz. 

Yalçın  - Türki
ye'de siyasi yapılanma ile RP'nin 
yükselişi arasında bir paralellik 
var.  eğilimi yerine mer-
kez-çevre ayırımının siyasette da
ha belirgin hissedilmeye başlan
masıyla birlikte RP'nin de tırma
nışa geçtiğini görüyoruz.  
seçimleri ile 1995 seçimleri ara
sında merkez partisi dediğimiz 
partiler, yani ANAP, DYP, CHP ve 
DSP yaklaşık yüzde 12 ile yüzde 
45 arasında tüm bölgelerde oy 
kaybetti. Yüzde 50'ye varan bir 
kayıp sözkonusu merkez partiler
de. 90'dan  siyasette 
merkez ve çevre şeklinde daha belirgin bir yapı
lanma vardı. Buna karşılık da RP bu dönem içeri
sinde oylarını neredeyse üçe katladı. Yani RP hem 
merkez partilerin, hem de merkez ideolojisinin 
tükenmesine karşılık olarak çevrenin temsilcisi bir 
pozisyonda yükselmeye başladı. Sizce bu yapılan
ma, yani merkez partileri, merkez ideolojiler ve 
çevre muhalefeti nasıl gelişti ve RP o çevreyi ger
çekten temsil ederek mi oylannı arttırdı? 

 TAN - Türkiye'deki siyasi coğrafyayı 
doğru okuyabilmek için Batı dünyasına da bir 
bakmanın fayda getireceğine inanıyorum. Hem 
Ortadoğu topiumlanna hem de Batı toplumlanna 
kısaca bir gözatmakta fayda var. Batı dünyasında 
siyasal gelişim, yani rönesans, reform, ondan son
ra feodalitenin çözülmeye başlaması, burjuvazi
nin ortaya çıkması, sınıflann meydana gelmesi ve 
bu süreç içerisinde liberal demokrasilerin oluşma

sına kadar geçen süreçte genellikle Batı dünyasın
daki siyasi mücadele sınıfsal bir temel üzerine 
oturuyor. Ulus devletin ortaya çıkışı da, milliyetçi 
partilerin ortaya çıkışı da, sosyalist, sosyal demok
rat, marksist partilerin ortaya çıkışı da bu şekilde. 
Bu kısa bakıştan sonra Türkiye ve Ortadoğu'ya 
dönersek, bizim de geçmişimizden bugüne getir
diğimiz farklı bir siyaset altyapısı var. Bu siyaset 
altyapısı ise sınıflar üzerine ve bu sınıflann kendi 

 mücadele üzerine oturan bir siyaset 
altyapısı değil. Ortadoğu'da ve Türkiye'de bu da
ha farklı. Ya dinler belirleyici oluyor ya mezhep

ler, Ortadoğu siyaset coğrafyasın
da. Veya belli ailelerin,  
ve etnik yapılann bir siyasi müca
delesi oluyor. Türkiye Tanzimat'la 
birlikte böyle bir siyasi çalkantının 
ortasına düştü. Bir kısım grup da 
Batı'daki siyaset altyapısına ve si
yasi mücadeleye uygun, ordaki si
yaset kalıplarına birebir tekabül 
eden siyasal organizasyonları uy
gulamak istediler Türkiye'de. Me
sela Türkiye'de TİP'in yapmak is
teyip de yapamadığı veya bazı le
gal/illegal Marksist partilerin yap
mak istediği budur, ki M. Kemal 
döneminde de bir marksist parti 
kuruldu ve kapatıldı. Serbest  

  Terakkiperver Fırkası gibi libe
ral, hür teşebbüse, burjuvaya söz
de öncülük edecek parti deneme
leri, bir yandan da siyaset kendi 
altyapısını muhafaza etti. Bunu 
biraz açacak olursak, bu ikisini 
meczetmeye çalışırsak; mesela 

mezhepsel olarak sünnî ve alevî farklılığı, bunun 
ötesinde Kürt milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği ve 
İslam. Bunlar günümüze kadar Türkiye siyasetin
de önemli oranda altyapıyı ve dolayısıyla üstyapı
yı belirleyen temel öğe ya da temel aidiyet üyele
ridir. İşte Türkiye'nin siyaseti, ilk dönemine bakar
sak, bütün bu kimliklerin, bütün bu aidiyetlerin 
yok farzedildiği ve sistemin resmi ideolojiyi dayat
tığı bir dönem. 

Bu İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna, DP döne
mine kadar geliyor. Ondan sonra hem o üst kim
lik çatlıyor, resmi ideolojinin şablonu çatırdıyor. 
Bunun çatlama sebeplerini Davut bey de izah et
t i . Yani gerek sanayileşme kıpırdanışlannın başla
ması, köylerden kırsal kesime büyük bir göç hare
ketinin ekonomik kökenli bir göç hareketinin çok 
büyük bir hızla sürmesi -ki günümüze kadar da 
sürüyor- aynı şekilde de bu bastınlan kimliklerin 
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kendilerini ifade edebilecek şekilde palazlanması 
diyelim, serpilmesi tabiri burda uygun düşmeye
bilir, her mezhepten, her etnik kimlikten veya 
topyekün daha geniş bir kimlikle ifade edersek 
her kesimden çevrelerin çocuklannı okutmaları, 
ticaret yapmaları, dünyaya açılmalan, işlerinin 
güçlerinin düzelmesi, memur olmalan vs.  
palazlandırdı. 

 sonra, daha önce ikili bir sistem için
de muhafaza edilen bu siyasi yapı kınldı. Yani bir
çok çevre kendini asli kimliğiyle ve görüntüsüyle 
ifade etme sürecine girdi. Bunu 
da şöyle özetleyebiliriz kısaca: 1) 
TİP, 2) Birlik Partisi, 3) MHP ve o 
dönemde de Islami kesimin de 
kendi değer yargılannı, düşünce
lerini toplumsal hayata, siyasete 
aktarabilecek ve kendi kimlikleriy
le varolabilecek bir süreçtir, 
MNP'nin kuruluşu. Bunlann hep
si de birkaç sene arayla arka arka
ya gelmiştir. TlP'in kurulması  
Birlik Partisi'nin kurulması da, 
MNP'nin, MHP'nin kurulması da 
60 ila 70, arasındaki süreçte mey
dana geldi. Burada birşeyin altını 
çizip bu fasılla ilgili sözlerimi bitir
mek istiyorum. Bu tabiî bir süreç. 
Bunun Batı'daki sınıfsal bazı yapı
ları Türkiye'ye aktarma gayretleri
nin sonucu olduğunu düşünüyo
rum. Bir kısmı da zaten bizim 
kendi coğrafyamızın, tarihimizin 
altyapısında vardı ve bir süreç içe
risinde bunlar gelip kendi aslî gö
rüntüleriyle siyaset sahnesine çık
tılar. Ancak resmî ideolojinin de 
bu işte çok uzakta olduğunu dü
şünmüyorum. Yani bu siyasal olu
şumların, bu temsil sürecinin he
men hemen bütün noktalannda 
bir müdahale ve manipülesinin 
sözkonusu olduğunu düşünüyorum. Bütün bu 
oluşumlarda sistemin bir müdahalesinin ve mani
pülesinin de sözkonusu olduğunu  
RP böyle bir noktada MNP, MSP ve RP olarak gel
di. Çevrenin taleplerini merkeze iletme noktası 
tartışılır. Sosyal demokrasinin Türkiye'de  
Refah'ın bence önünü açtı. En önemli faktörler
den biri bu oldu. Daha önce bütün gecekondu 
çevre sosyal demokrat veya sol partilere oy verir
ken Türkiye'de sosyal demokratlann ve sosyal de
mokrasinin çökmesi, resmi ideolojinin güdümün
den kurtulamamalan, çağdaş bir sosyal demokrat 

görüntü vermemeleri çevre ile Refah'ı buluştur
du. Yoksa başından beri planlanmış, örgütlenmiş, 
çevreyi merkeze taşıma operasyonu olan bir ha
reket olduğunu düşünmüyorum. 

DURSUN - Buna benim bir itirazım var. Türki
ye'de merkez ve merkezin dışındaki partiler ayırı
mı bana çok yapay bir  gibi geliyor, Türki
ye açısından. Nasıl ki sizin ifade ettiğiniz Batı'da 
siyasal gelişmenin dinamiği sınıfsal temelli bir 

 Türkiye'de ise Batı'daki bu dinamiğin ol
duğu gibi aktarılmasından doğan siyasi partiler 

yaşama imkanı bulmamışlardır. 
Çünkü Türkiye'nin sosyal dinami
ği sınıfsal kökenli değildir. Türki
ye'nin sosyal dinamiği sizin de al
tını çizdiğiniz gibi inanç temelli
dir. Yani mezhepsel, dinsel, etnik 
vs. sosyal hayatın, siyasal hayatın 
dinamizmi de burada karşımıza 

  çıkıyor. Mesela Türkiye'de kendi-
, ' ni sosyal demokrat olarak tanım

layan ve böyle ortaya koyan siya-
• • sal partilerin Türkiye'de işçilerden 

 oy aldıklannı sanmıyorum. Düşü
nün ki bu siyasal partiler işçiler
den oy alamıyor. Bir sosyal de
mokrat partinin işçilerden oy ala
maması düşünülebilir mi? Bir işçi 
kalkıyor, mesela sağ partiye oy 
verebiliyor veya İslamcı bir parti
ye oy verebiliyor. Yani işçinin si
yasal davranışını kendi mensup 
bulunduğu mesleği, işçiliği belir
lemiyor. Tam tersine onun men
sup bulunduğu ailesi, mensup ol
duğu inanç, örgüt, etnik yapısı 
vs. belirliyor. Türkiye'de meslek
ler ve sosyal sınıflar -sosyal sınıfın 
var olup olmadığı ayrı tartışma 
konusu- siyasal davranış belirle
yen temel dinamik unsurlar gibi 
ortaya çıkmıyor. O zaman Türki

ye'de sosyal sınıflar üzerine dayanan bir partinin 
olması mümkün değil tabi. Ama bir dinamizm 
var. Bu dinamizmi bir şeyle izah etmemiz lazım. 
Türkiye'deki siyasal partilerle ilgili bir analiz yapı
lacaksa  bir analizin yapılabileceğini düşünü
yorum.  merkez partiler yok ama, mer
kezin partilen var. Yani merkez tarafından kurul
muş veya kurdurulmuş. Tabi merkezi tanımlamak 
lazım burada. Yani ideolojik düzeyde, değer dü
zeyinde, ideolojik beklentiler düzeyinde devletin 
merkezine egemen olan ideolojiyi paylaşan ve 
onu ayakta tutmaya çalışan siyasal parti olarak 
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düşünürsek merkezi, bu merkezin kurduğu veya 
kurdurduğu partiler var. Bu partiler arasında öyle 
fazla bir farklılık da yoktur. Mesela bugün DYP ile 
ANAP arasında, ANAP ile DSP arasında, DSP ile 
CHP arasında ciddi bir farklılık yoktur. Çok cüzi 
yöntem ve paylaşım farklılıklan vardır. Dolayısıyla 
bir yanda merkezin partileri var Türkiye'de ve sis
teme egemen olan budur. O bakımdan merkez 
açısından merkezin partilerinden birinin iktidar 
olması diğerinin muhalefet olması veya bunlann 
yer değiştirmesi sorun teşkil etmiyor. Buna karşı
lık özellikle  ortaya çıkan, yeni çizgilerde 
ortaya çıkan merkezin dışındaki partilerdir. Buna 
taşra partileri veya kenar partileri 
denebilir mi, yoksa merkeze karşı 
partiler olabilir mi? Merkeze kar
şı, merkezi dönüştürme hedefine 
sahip olan partiler demek lazım 
buna, mesela TİP böyle bir parti, 
merkezi dönüştürme iddiasında 
olan bir partidir. MNP, MSP, RP 
böyle bir partidir. Bugün de bazı 
küçük partilerin bu nitelikteki 
partiler olduğunu söyleyebiliriz 
O bakımdan Türkiye'deki siyasal 
parti tipolojisinde böyle bir 
nm da yapılabilir. Merkezin parti
leri ve merkezin dışındaki parti
ler. Refah Partisi'nde  se
çimlerinden bu yana meydana 
gelen gelişmelere bakarsak şöyle 
bir tabloyla kanlaşıyoruz. Hep şu 
tartışılıyor; RP merkez partisi ola
cak mı, olmayacak mı? Oysa  
merkez partisi olması istenmiyor
du RP'nin. Merkezin partisi olma
sı isteniyordu, yani merkezin be
lirlemiş olduğu, tayin ettiği değerleri, argümanla
rı, sistemi ve çizmiş olduğu kalıplan benimseyen 
bir parti. Oysa ki RP'yi RP yapan şey merkezin de
ğerleriyle örtüşmesi değil, merkezi dönüştürmeye 
yönelik talepleriydi. Ne zaman ki RP merkezin 
partisi olma konusunda bir direnç gösterdi, 
RP'nin başına bunlar geldi. 

AKDOĞAN - Şu anda merkez ve çevre diye 
bir yapılanma var. Eskiden yoktu. Çünkü eskiden 
merkez partiler vardı. Bunlar sağ ve sol farkedebi-
liyordu ama sonuçta hepsi yine aynı çatının altın
daydılar. Sol Türkiye'de aslında merkezin temsil
ciliğini çok partili dönemde hiç yapmadı. Merke
zin temsilciliğini çok partili hayata geçişle birlikte 
sağ partiler yaptılar. Yani resmi ideolojinin temel 
prensiplerini taşıyan, laikliği aynı tek partili dö
nemdeki gibi savunan partilerin hepsi sağ parti

lerdi; sağ veya sol bütün bu partiler merkez çatı
sı altındaydı. O zamanki birtakım özgürlüklerin 
ben liberal hayata geçiş için verilmiş zorunlu bir 
takım özgürlükler olduğuna inanıyorum. Yoksa 
DP ile CHP arasında birçok konuda hiçbir fark 
yoktur. Laiklik ve merkezin savunucusu ve taşıyı
cısı sağ partiler olmuştur. Yoksa Türkiye'de sol 
partiler zaten çok fazla iktidara da gelmemişler
dir. Asıl taşıyıcı onlar olmuştur ve hepsi de mer
kez içerisinde ele alınabilir. Ama o zaman belki 
çevre o kadar önemli bir oy potansiyeline sahip 
olmadığı için böyle merkez-çevre ikilemi de ol
mamıştır. Ama  sonrasında bence bu kutup

laşma daha belirgin olmuştur. 
Çevre büyümüştür. Bu çevre de 
merkeze taşınamayacak bir çevre
dir. Yani HADEP ya da RP merke
ze taşınamaz. Taşınamayacağı 
için zaten bugün rejim bunalıma 
giriyor. Çevre iktidar olamaz Tür
kiye'de. Çevrenin iktidar olması 
resmi ideolojinin düşmesi anlamı
na gelir. Bu kesimler  
Kürtler veya rejimin dışladığı bu 
kesimler çevre olmaya mahkum-

 dur ve o şekilde tutulmak duru-
 mundadır. Bu noktada çok ciddi 

 bir merkez-çevre ayırımı şu anda 
 siyasette belirgin durumdadır. 

 DURSUN - Ama o şu andan 
 değil, Türk siyasetinde merkez-
 çevre  ta başından beri var. 

 Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin 
 kuruluşundan beri değil Osman-
  beri alın süreci, Türk siyase-

 tinin veya Osmanlı siyasetinin ve-
 ya bizim siyasetimizin temel dina

mizmi merkez-çevre zıttı üzerine kuruludur. Me
sela Batı siyaseti  çatışması üzerine ku
ruludur. Ama bizde ise din-devlet çatışması yok, 
merkez-çevre çatışması var. Hep merkezle çevre 
birbirinin zıddını temsil ediyor. 

 - Şimdi konumuz Türk siyasetini 
merkez-çevre çelişkisi temelinde bir değerlendir
meye tabi tutmak değil, daha spesifik olarak, 
Türk siyasetinde İslamcı çizgiyi bir şekilde tartış
mak. Çünkü Anayasa Mahkemesi'nin RP'yi kapat
masıyla birlikte böyle bir tartışma özellikle  
camiada çok daha zorunlu bir hale geldi. MNP'yi 
Türkiye'de var kılan koşullar nelerdir? Böyle bir 
partiyi kuran irade siyasi merkezden ne talep edi
yordu? Bunu çok açık bir biçimde ortaya koymak 
lazım. Biraz da bu bahsedilen çelişkiler-çatışmalar 
ekseninde süreci anlamaya çalışalım. Şimdi cum-
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huriyetçi ideolojinin birçok belirgin özelliği var: 
Devletçi olması, ulusçu olması, laikçi olması vs... 
Yani merkezi, totaliter, otoriter bir devlet ideolo
jisi var cumhuriyet rejiminin. Farklılıklara taham
mül gösteremeyen, tahammül gösterememenin 
ötesinde farklılıklan bir iç tehdit unsuru olarak al
gılayan cumhuriyetçi bir devlet ideolojisi var 
Şimdi tabii 60'lı yılların sonlarında, özellikle 
ce özgürlük ortamından  da yararlan
mak istediklerine tanık oluyoruz. Kendi siyasal 
partilerini kurarak siyasi merkezde temsil olanağı 
aramaya başladıklannı görüyoruz. Bu  siyase
tinde bir kınlma, bir farklılaşma 
noktasıdır. Aslında o güne kadar 
Türk siyasetinde hep İttihatçı si
yasal çizgi egemendir. DP'de de 
bu şekilde derinden süren bir İtti
hatçı çizgi vardır. Gerçi DP terci
hini milletten yana koymuştur, 
ama son kertede yine de cumhu
riyetçi devlet ideolojisinden radi
kal bir kopuşu ifade etmemekte
dir DP. MNP bence cumhuriyetçi 
devlet ideolojisinin laikçi anlayışı
nın düzeltilmesi talebiyle ortaya 
çıkmıştır. Sayın  dediği 
gibi  çizgi diye ad
landırabileceğimiz çizginin özün
de bu talep yatıyor. Çünkü cum
huriyetçi devlet ideolojisinin laik
lik anlayışı özünde jakoben bir 

 barındırdığı için dini sade
ce devlet alanından değil top
lumsal hayattan da söküp atmaya 
çalıştı. Dolayısıyla dini yaşam tar
zına hayatın her alanında müda
hale eden geniş bir uygulamayla 
karşı karşıya kalan  gö
rece özgürlük ortamından yarar
lanarak Türk siyâsetine ağırlık 
koymaya başlaması olarak ifade 
MNP'nin çıkışını. 

Gerek MNP'nin, gerekse de RP'nın kapatılma
sında merkezci elitlerin kullandığı tek  
laiklik argümanıdır. Yani bu çizgi, MNP, MSP, RP 
ile süren bu çizgi sürekli merkezci elitlerin laikçi 
paradigmalarını tehdit eden bir siyasal çizgi ola
rak algılanmıştır. Burayı doğru bir şekilde tespit 
etmek lazım. Devletçi seçkinler başından beri 
Türkiye toplumunu dizayn etmeye çalışmışlardır, 
modernleşme projesi çerçevesinde de kendi ide
olojilerine uygun bir toplum yaratmaya çalışmış

 Bir toplumsal mühendislik faaliyeti içinde 
olmuşlardır boyuna. Demokrasiye geçtiğimiz do-

edebilirız 

nemde de bu anlayış aynen sürmüştür. DP iktida-
nna da nihayet askeri darbeyle son verilmiştir. 
"Yeter, söz milletin" sloganı cumhuriyetçi siyasal 
elitlerin kabul edebileceği bir talep değildir. Dev
let iradesi ite millet iradesi sürekli çelişen iki irade 
olarak karşımıza çıkıyor Türk siyasetinde. Çünkü 
devlette siyasal bir kast oluşmuş. Merkezci elitler 

 adlandırdığımız  bürokratlardan 
oluşan  kast sistemi bu. Toplumun nereye ka
dar dindar, nereye kadar farklı olup olamayacağı
na kendilen karar veriyorlar. Kendilerinin izin ver
dikleri olçude toplumun kendine bir yaşam alanı 

kurmasına izin veriyorlar. Şimdi 
burada koyu bir baskı dönemi 
var. Yanı tek parti döneminde 
belki bu çok daha fazlaydı ama 
DP  de bu baskılann 

 görüyoruz.  Anaya
sası   bir anaya
sa olmasına rağmen bu dönem
de de  farklılıkların bastınl-
maya çalışıldığına tanık oluyoruz. 
TIP  olduğu gibi. Bura
da ne dinsel, ne mezhebî ne de 

 etnik farklılıklara geçit vermek is-
 temeyen  siyasi merkezle, bu 
 merkezin dışlamış olduğu sosyal 

  oluşan, yani çevre-ke-
  nar  oluşan bir kutup-

 laşmanın var olduğunu görüyo
ruz. Bu kutuplaşmayı en uç nok-

 talarda krıstalize eden, bence 
MNP  başlayan, RP ile de bir 

 şeklide kınlmaya uğrayan siyasal 
 çizgidir. Çünkü toplumun ana 

  damarını bu çizgi oluşturuyor. 
  TIP ve benzeri partilerin çizgisi 

  son tahlilde bu toplumda marji-
 nal kalmaya mahkum bir çizgidir. 

 siyasal yapılanma
lar da son tahlilde marjinal olma özelliğinden as
la yakalarını kurtaramayacak olan örgütlenmeler
dir.  siyasetinde asıl belirleyici olan öge, din 
ogesi.  ilişkisi bağlamında bir de karşı
mıza laiklik  çıkıyor. RP'nin kapatılma 
gerekçesinde de altı kalın harflerle çizilen kavram, 
laiklik kavramıdır nitekim. Gerekçeli karann niren
gi noktasını laiklik oluşturduğuna göre oturup asıl 

 ilişkisi  konuşmamız gereki
yor. Çunku toplumun ana damarı burada atıyor. 
Devlet iradesi  millet iradesinin karşı karşıya 
geldiği nokta da bu nokta. 

DURSUN -  de şunu ilave etmek lazım. 
MNP'nin kapatılmasının temel gerekçesi laikliğe 
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aykırı halinden dolayıdır. MSP gerçi MGK'nın al
mış olduğu bir kararla bütün partiler kapatıldığı 
için kapatılmıştır 80'den sonra. Fakat MSP biliyor
sunuz askeri mahkemelerde yargılanmış, idam ta
lebiyle yargılanmışlardır. Sonra da beraat etmiş
lerdir. Bu yargılamanın temel suçlamasını laikliğe 
aykırı eylemler oluşturmuştur. RP'nin kapatılması
nın temel sebebi de yine laiklik karşıtı hareketle
rin, eğilimlerin odağı olması olarak gösterilmiştir. 
O sebeple laiklik konusu üzerinde durmakta, yani 
siyaseten ne anlama geldiği üzerinde durmakta 
yarar vardır. 

METİNER - Burada şu sorul
malıdır: Acaba gerçekten laikliği 
tehdit eden RP midir, yoksa dev
letçi seçkinlerin laikçi anlayışla
rından kaynaklanan uygulamalar 
mı demokratik laikliğin özünü 
tahrip ediyor? Yani farklılıklara 
geçit vermeyen otoriter bir laiklik 
anlayışı aynı zamanda demokra
tik uzlaşma zeminini de ortadan 
Kaldırıyor  geliyor... 

 - Bence laikliği 
devlet, partilerin kendisine 

 bir ifadesi olarak görüyor. 
Bütün partilere baktığımız za
man bunların terkip partiler ol
duğunu görüyoruz. ANAP da, 
DSP de, CHP de terkip partileri 
yani DSP ve CHP % 40-45 sosyal 
demokrat olmayı içinde banndı-
nyorsa % 20-25 laikliği banndın-
yor. ANAP'la DYP de yine aynı 
oranda % 20-25 laikliği içinde 
banndınyor. İşte 
hafazakar vs. diğer unsurlardan 
müteşekkil bir parti. Bütün parti
lerin % 20-25 tabanı laik olduğu 
için o partiye oy veriyor. Ama Refah Partisi'nin % 
85 tabanı  olduğu için oy veriyor. %  de 
milliyetçi, muhafazakar diye oy veriyor. Yani laik
lik o partinin içine mütemmim cüz olarak hiç gir
memiş. Bu, o partinin sistem nazannda bağlılık 
noktasının olmadığını gösteriyor ve tahammül 
edilemez bir görüntü veriyor. Bence laiklik siste
me intisabın bir gösterge unsurudur. 

DURSUN - Laiklik Türkiye'de hep tartışılmış 
bir konudur ama birkaç kelime ilave etmekte ya
rar var. Türkiye'de laiklik bir toplum kurma proje
sidir. Cumhuriyet  Cumhuriyeti ku
ran kadrolann laikliğe atfettikleri anlam bir inanç 
özgürlüğü, devletin dinsel tavırlardan uzaklaştınl-

 dinin karşısında tarafsız kalması vs. filan de

ğil, bir toplum kurma projesidir. Dolayısıyla bu 
projenin zaman içerisinde birtakım zikzaklar gös
termesi esas itibariyle Cumhuriyet ideolojisinin la
ikliğe atfettiği değeri ortadan kaldırmıyor. 50'ler-
den sonra birtakım liberalleşmeler olmuşsa da as
lında laiklik bir bakıma merkezin çevredeki hare
ketlerin önemini, değerini ve içeriğini ölçmekte 
kullandığı bir ölçüt olarak çıkıyor karşımıza. Laik
liğe aykınsın dediğiniz zaman, laikliğe karşısın de
diğiniz zaman onu iktidann dışında tutabiliyorsu
nuz, kamusal alanın dışında tutabiliyorsunuz ve 
böylece laikliği bir  kullanma aracı olarak 
. . . -  kullanabiliyorsunuz. Laiklik Türki-

 ye'de çok nevi şahsına münhasır 
bir uygulama alanı bulmuştur. 
Yasalarla tanımlanmamıştır. Ta
nımlanmadığı için de keyfiliklere 
yol açmaktadır. Anayasa Mahke-
mesi'nin laikliğe getirmiş olduğu 
son Gerekçeli Karar'daki tanım da 
öyle sanıyorum ki teoride yeni bir 
boyut getirmiştir. Bu tanımı her-

• kes istediği gibi islediği tarafa çe-

.  kebilir. Oysa bu tanımın daha 
net, daha anlaşılabilir ve daha de
ğiştirilemez olması gerekirdi. Bir 
bakıma laiklik Türkiye'de merke
zin tehlike olarak algıladığı bir ta
kım hareketleri, çevresel hareket
leri terbiye etme aracı olarak kul
lanılmaktadır. 

METİNER - MNP'nin öncelik
le öne çıkardığı bir slogana hepi
nizin dikkatini çekmek istiyorum. 
Hepiniz hatırlarsınız, MNP, "Önce 
ahlak ve maneviyat" diyordu. Ya
ni resmi laiklik anlayışı, dindışılığı, 
hatta din karşıtlığını içerirken san
ki MNP zımnen şunu demek isti

yordu bu sloganıyla: "Laikliği bir din veya ideolo
ji gibi anlamak yanlıştır. Bu tür bir laiklik anlayışı 
aslında toplumsal gerginliğe- çatışmaya yolaçar. 
Onun için dinden bağımsız veya dine karşı bir la
iklik anlayışı sosyal barışı tehdit eder. Vs..." Belki 
tam olarak bu felsefî argümanı bilinçli bir biçim
de ifade etme olayı sözkonusu olmasa bile, tepki
nin büyük oranda resmi-otoriter laiklik anlayışına 
yönelik olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Ali BULAÇ - RP kapatıldı. Bu iki şekilde ele 
alınabilir. Biri Refah açısından, diğeri de siyasi 
merkez açısından. Kapatılma olayı, Türk modern
leşme projesinin bir bakıma çöküntüsünü ifade 
ediyor, başansızlığını ifade ediyor. Ancak Refah, 
büyük bir tarihi fırsatı yakalamışken, kendisinden 
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beklenen performansı gösteremedi; en başta top
lumsal gelişmeleri ve kendi siyasi konumunu yan
lış okudu. Eğer doğru okusaydı Türk modernleş
me projesine yeni bir açılım getirebilirdi. Şu nok
talarda özellikle başanlı olamadı: 

1) Türkiye'nin siyasi hayatında işgal ettiği ye
re uygun bir siyasi proje geliştiremedi. Siyasete 
olduğu kadar demokrasiye de hazırlıksız yakalan
dı. Belli ki arka planında çok önemli zihinsel ve si
yasal bir hazırlık yoktu. Dolayısıyla siyasi merkez 
tarafından kolayca tasfiye edilebildi. Halbuki sos
yolojik ana gövdeyi temsil etme istidadında olan 
ve bu yönde sürekli güç kazanan 
bir partinin bu kadar kolay tasfi
ye edilmemesi beklenirdi. 

Burada bir hassas nokta var. 
Bu da Türk modernleşme projesi
ni doğru okumakta yatıyor. Ba-

 arkadaşlann da ifade ettiği 
gibi demokrasinin gerisinde 
lararası savaş ve bu savaşın ana
yasa hareketleriyle bir uzlaşma 
noktasıyla sonuçlanması olayı 
var. Batıda modernleşmenin ana 
unsurlan şunlardır. Çok kısaca 
ifade etmek gerekirse 

 Sivil güçler öncü rol oynu
yor ve sivil toplumun ilk nüvesi 
sayılan burjuvazi belirleyici olu
yor; 

2) Modernleşme ve kalkınma 
dinden bağımsız değil. Her ne 
kadar katoliklik kilise aracılığıyla 
devlet üzerinde bir baskı kurmuş-
sa da Protestan hareketi ile birlik
te bu modernleşme projesi dini 
bir meşruiyet kazanarak başarıya ulaştı. Bundan 
dolayı daima sivil toplum merkeze karşı duyarlı
dır. Mesela Fransa'da polisin yetki ve görevlerini 
genişleten bir yasa tasansı meclise geldiğinde er
tesi gün belki de bir milyon insan yürüyüş yapa
biliyor, tepki gösterebiliyor. Bunlann içerisinde 
katolik kilisesine mensup insanlar da var, sağcı 
partiler de var, sol partiler, komünist partiler de 
yer alabiliyor. Çünkü insanlar yediyüz senelik ta
rihlerinde devlete karşı büyük bir mücadele ver
mişlerdir. Türkiye'de ise demokrasi uluslararası bir 
konjonktürün armağanı olarak gelmiştir. İkinci 
Dünya Savaşı bütün dünyanın hem siyasi hem de 
toplumsal ve teknolojik tarihinde bir kınlma nok
tası meydana getiriyor. Türkiye savaş sonrasında 
müttefiklerle işbirliği yapmak zorunda kaldığı için 
çok partili sisteme geçmiştir. Bir bakıma geçmek 
zorunda bırakılmıştır.  dünya savaşından 

 

 -

sonra  itibaren demokrasinin bütün 
Batıda ve dünyada artık kabul gören bir rejim ha
line gelmesi yenidir. Öncesinde bütün dünyada 
aslında demokrasiler -birkaç Batı ülkesini istisna 
edersek- çok önde olan, çok kabul gören rejimler 
değil.  dünya savaşından sonra bir bakıma 
demokrasiler dönemi başlıyor. Türkiye de çok ge
cikmeden konjonktürün zorlamasıyla bu sürece 
katılıyor. İkincisi  başlayan sanayi devrimi 

 tamamlanıyor ve yeni bir döneme giri
yor. Elektronik devrim dediğimiz yeni bir döneme 
giriyor. Üretim ilişkilerinde tanmın egemen oldu

ğu bir dönemden sınai üretimin 
ve hizmet sektörünün çok öne 
çıktığı bir döneme giriyoruz. Ve 
din yeniden siyasetin etkileyici 
faktörü durumuna geliyor. RP bu 
uluslararası miras üzerine kurul
du. Türkiye bir tanm ülkesi ol
maktan çıktı, artık bir sanayi top
lumuna doğru gitmeye başladı. 
Köylü iken şehirli bir topluma dö
nüştü. Yine bu dönemde 

 beri izlenen katı eko
nomik politikalar yerini karma 
ekonomiye bıraktı. 

Şimdi MNP'nin ortaya çıkışına 
bakalım: MNP'den RP'ye kadar 
sosyal tabanın belli bir kararlılık 
gösterdiğini söylemek mümkün; 
başka bir deyişle bugünkü RP'nin 
tabanı dünkü MNP'nin biraz de
ğişmiş ve farklılaşmış tabanıdır. 
Fakat MNP'den RP'ye kadar bu 
partiyi kurgulayan, siyaseti teorize 
edenler bence hem Türkiye'yi, 

hem de kendi tabanlarını yanlış okudular. Meti-
ner'in değindiği gibi millici ve kalkınmacı bir par
ti tasarladılar. Bu millici ve kalkınmacı projenin en 
önemlisi yankısı devlet politikalarında görülmek
tedir; bu da anlaşılır bir şeydir; çünkü sizin "ağır 
sanayi" politikanız varsa, devlete yaslanmak ve 
onu merkeze almak zorundasınız. Fertler ve kü
çük müteşebbisler ağır sanayi hamlesini gerçek
leştiremezler. 

RP bu projeyle Türk modernleşmesinin bir ta
rafını da rehabilite etmek istiyordu. Çünkü Türk 
modernleşmesi devletçi ve merkezcidir. Fakat bu 
imkansız bir teşebbüstü, çünkü Türk modernleş
me projesi bir batılılaşma projesidir. Bu yüzden 
devletin seçkin güçlen manevi değerlerle yüklü, 
islam'ın motive ettiği ve belki de "bu ülkeye ve 
bize ait bir modernleşme projesi"ni kabul ede
mezlerdi ve RP'nin kapatılmasından anlamış bu-
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lunuyoruz ki, hala kabul etmiyorlar. Laik ve dev
letçi modernleşme projesi -ki bunun bir batılılaş
ma olduğunu söyledim- çevre güçleri bu projeye 
aktif ve gönüllü olarak katmıyor; aksine otoriter 
ve emredici politikalarla, yani zorla ve baskıyla 
dahi! etme yolunu seçiyor. Türkiye'de sivil top
lum denecek, geçmişte Batı'da burjuvazinin oy
nadığı rolü oynayacak bir sosyal güç olmadığın
dan -ki Tanzimat'tan  kadar tahrip edil
di- devlet bu misyonu kendisine ait ve kendi asli 
görevi olarak görüyor. Dolayısıyla devlet kendi bir 
burjuva sınıfı, bir zenginler sınıfı yaratarak bunu 
gerçekleştirmek istiyor. MNP ve MSP Batıdan 
farklı olan bu projeyi manevi ve 
maddi kalkınma formülüyle reha-
bilite etmek istedi. Ama mahiyet 
itibariyle bugün merkez sağ veya 
merkez solda yer alan partilerden  
çok farklı şeyler söylemedi. 

RP'de durum biraz farklılaş
mıştı ve çok ilginçtir RP, Türki
ye'nin paradoksunu içinde taşı
yordu. Türkiye bir anda büyük 
bir değişim geçirdi. Eğer RP, ken
dine ruh ve destek veren gerçek 
toplumsal güçleri hesaba katıp  
onları motive edebilseydi, Saray-

 bir çatışmanın tarafı gibi gö-
rünmeyecekti. RP, temel politika-

 devlete endekslediğinden, 
devlet aracılığıyla kalkınma pro
jesine umut bağladığından asıl 
yoksul, mağdur kitleleri yeterince 
siyasete taşıyamadı ve çoğu za
man devletin haklanna bireylerin 
ve sosyal grupların haklanndan 
çok daha önem verdi. Bu yüzden 
28 Şubat, halka biraz da Saray-içi çatışma gibi 
geldi; ama bu çatışmadan halk zarar gördü; 

 Hatip okulları, Kur'an kurslan elinden alın
dı, kızlan üniversitenin kapısında bekletildi; şimdi 
de en ağır sayılabilecek bir baskı dönemine girmiş 
oldu. 

TAN - RP toplumsal güçleri arkasına alarak bir 
mücadeleye girme stratejisi de ortaya koymadı. 

BULAÇ - Türkiye'de çok köklü bir değişiklik 
olacaksa bunun nasıl olması gerektiğini herkes bi
lir. Biz   Yeni Zemin dergisinde ve 
heryerde yazıp çizdik. Yapılması gereken şeyler 
bellidir: MGK'nın bir anayasa değişikliği ile tasfiye 
edilmesi veya Milli Savunma Konseyi olarak yeni
den ve sadece dış savunma ile sınırlandırılması; 
Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağ
lanması, Diyanet'in özerkleştirilmesi, devletin kü-

    
  

          

çültülmesi, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, 
zaman içinde yerinden yönetime geçilmesi vs. 
Bunlar ne MSP' ne RP' tarafından telaffuz edilme
di. Yine merkez içerisinde kalınarak siyaset yapıl
dı.  RP'nin kapatılması aslında bu siyasetin ba
şarısızlığıdır ve bundan sonra böyle bir siyasetin 
mümkün olamayacağını göstermektedir. 

 - Refah Partisi, "devlet elimizde 
olursa iyi, olmazsa kötü" biçiminde bir anlayışa 
sahipti. Devletin-iktidarın mantığına değil de işle
yiş biçimine itirazı vardı. Sanıyorum RP'nin açma
zı asıl bu noktada gelip düğümleniyordu. Devleti 
demokratik bir anlayışla yeniden tanımlamak ye

rine, içerden şurasını burasını ıs
lah ederek devleti aynen laikçi 
elitlerin kullandığı biçimde kullan
ma mantığı RP'yi çıkmaz sokakla
ra sürükledi. Oysa RP, devletin ya
pılanmasını temelde sorgulama
lıydı. Devletin demokratikleştiril
mesini herkesten önce ve herkes-

 ten çok önermeliydi ve bunun 
mücadelesine soyunmalıydı. 

BULAÇ - RP, normalde İslam
cı bir siyasi hareket olması gere-

 kirken ağırlıklı olarak Tanzimat 
 geleneğinin etkisini üzerinden 
 atamadı.  Osmanlı'nın 

  son dönemlerinde ve bu yüzyılın 
  başlarında devlete karşı, devletin 

-.   dışında bir proje olarak ortaya 
  Batıcılık gibi, Türkçülük gi-

   bi hatta Osmanlıcılık gibi verili si-
  yasi yapıyı, devleti doğru kabul 
    etti ve projesini devlet dolayımın-
    yürürlüğe koymak istedi. Yani 

İslamcılar da diğereri gibi top
lumsal güçleri arkalanna alarak, bu toplumsal 
güçlerin taleplerini siyasete taşıyarak herhangi bir 
düşünce geliştirmediler. Halbuki İslam dünyasın
da  ve  sonra artık İslamcılık 
tarihe kanşıyor, bunun yerini Islami hareketler alı
yordu. İslami hareketler tabandan, dipten gelen, 
toplumun taleplerini dile getren sivil dinamikler
di. RP ise Osmanlı örgütlenme modelinde hiçbir 
değişiklik yapmıyordu. Siyaset stratejilerini devle
te endeksliyordu. 

 - İşte paradoks diye adlandırdığı
mız şey burada karşımıza çıkmış olmuyor mu? 
Merkezi ele geçirmek, devleti "bizim devletimiz" 
haline dönüştürmek süreci paradoksal bir durum 
ifade etmiyor mu? Yani devlet-iktidar ötekilerin 
elinde olacağına bizim elimizde olsun, bizim dev
letimiz olsun biçimindeki bir yaklaşım, zaten özü 
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itibariyle özürlü olan bir yaklaşım değil midir? Bu
rada şöyle bir kalkış noktası ortaya konmuş olsay
dı bugün belki de bu neticeye vanlmamış olurdu: 
"Devlet, ideolojiden anndınlmalıdır. Devlet, top
luma şu veya bu ideolojiyi taşıyan kutsal bir aygıt 
olmaktan çıkartılmalıdır. Herkese eşit mesafede 
duran ve herkesin temel hak ve özgürlüklerini ga
ranti altına alan demokratik bir hukuk devleti ol
malıdır. Yani herkesin devleti olmalıdır. Vs.." Dev
letin fonksiyonlannı bu şekilde yeniden tanımla
yan, devlet aygıtını yeniden demokratik bir teme
le oturtmayı amaçlayan bir siya
sal harekete dönüşmüş olsaydı 
RP, bugünkü neticeler ortaya çı
kar mıydı acaba? Çünkü bugüne 
kadar gelen temel argümanlara 
baktığımız zaman devlete ilişkin 
hiçbirşey söylenmediğini görü
yoruz. Tam tersine devletin kut
sandığını görüyoruz.  as
kere ilişkin hiçbir şey söylenmedi
ğine tanık oluyoruz. Hemen her 
seferinde ve hala bile, ordunun 
"peygamber ocağı" olduğu söy-   
leniyor. Halbuki sivil otorite-aske-   
ri otorite ilişkisini bu "peygamber - 
ocağı" mantığıyla bir yere oturt-  
mak mümkün değildir. Devletin  
kutsandığı bir anlayışla iktidar   
mücadelesi vermek çok anlamlı 
değildir. Acaba böyle bir para-   
doksu, merkezci-siyasi elitlerin  
paradoksunu özünde barındırdı
ğı için midir her seferinde  
bir akibetle karşı karşıya gelini- •  
yor? Bunun üzerinde oturup dü-  
şünmek gerekir diyorum.   

 - Evet. Merkez de-  
mek caizse merkezin üzerinde  
oturduğu üç sacayağı vardır.  
Bunlardan biri cumhuriyet, ikin-   
cisi devletçilik, üçüncüsü de laik- -  

 Cumhuriyet her türlü demok
ratik gelişmeye karşı bir kontra-tedbir olarak ta
sarlanmıştır. Bugüne kadar da böyle fonksiyon 
görmektedir. Yani yönetimi ve  bir mo-
narktan, bir sultandan, bir padişahtan alıp, ger
çekten millete veya halka devretmek değil, çünkü 
bunun normal mantıksal sonucunun demokrasi 
olması gerekirdi; oysa her defasında demokratik
leşmenin önüne, demokratik taleplerin önüne 
cumhuriyet çıkanlmaktadır. Devletçilik de toplu
mun tabii ve beşeri, iktisadi kaynaklannın devlet 
aracılığıyla kontrol edilmesi, devletin kaynak ya

ratması ve devletin kaynak transfer etmesi olarak 
algılanmıştır. Laiklik de işte o geleneksel Türk mo
dernleşme projesinin drn-dışı bir formda ve bir 
elit aracılığıyla gerçekleştirilmesidir. Davut beyin 
dediği gibi bir toplumsal projedir. Amacı, Batı'da 
olduğu gibi kilisenin ve din adamlan grubunun 
devlet üzerindeki tahakkümüne son vermek, siya
seti dini kurumlara karşı özgürleştirmek değil. 
Böyle bir laiklik tanımına zaten Türkiyeli 
manlardan da herhangi bir itiraz gelmiyor. Ancak 
çok seküler, çok  hatta dine karşıt bir top

lum projesi yaratmak olarak tasar
lanmıştır. Bunun için de toplum
sal güçlerin bu projeye katılma
ması öngörülmektedir. Şimdi RP 
çok sahici toplumsal güçlerin des
teğini aldı.  bu yana bu 
modernleşme projesinin kenarda 
bıraktığı, sisteme katmadığı top
lumsal güçlerin desteğini almıştır. 
Ta Tanzimat'tan bu yana baskılar 
altında olduğuna inanan 
man-muhafazakar geniş bir top-

  lumsal kitlenin desteğini aldı. 
 birleşme ile birlikte şehir kenarla-

   nnda toplanan milyonlarca, gece-
 konduda, varoşlarda yaşayan in-

 sanlann desteğini aldı. Ve hemen 
  hemen  bu yana her dö-

 nemde kültürel kimlikleri inkar 
  : edilen Kürtlerin desteğini atmıştır. 

 Bunlar sahici güçlerdir. Aynı za-
   manda Türkiye'de değişimi  ya-
-    pabilecek aktif güçlerdir. Bu des-

 teği aldı RP. Fakat bunu siyasete 
 tahvil etmedi. Devlet katında bir 

  -  açılıma dönüştürmedi. Şimdi 
   ha açık anlaşılıyor ki, aslında 
   RP'nin öyle bir projesi de yoktu. 
   TAN - Ben Ali Bey'in dedikle-

 rine katılarak ilave etmek 
 rum. RP bir sefer desteğini aldığı 

kitlelerin, kent yoksullan, Kürtler 
ve en geniş anlamda muhafazakar dindar kesim
lerin taleplerini siyasete, merkeze taşıma ve bu 
kitlelerin taleplerine uygun bir siyaset oluşturma 
modeli ortaya koymadı. Hatta bunun tersine ha
reket etti. O çevrelerin, Kürtlerin taleplerinin aksi
ne işlere girişti ve geniş  kitlelerin talepleri
ni de çok basite indirgedi. Yani Taksim'e cami ya
pılması gibi veya Ayasofya'nın ibadete açılması 
gibi. Halbuki bu kesimlerin çok daha geniş temsil 
edecek projelere ihtiyacı vardı. Bu gözle baktığı
mız vakit bir  dönemini bu çevrelerin taleple-
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 siyasete taşınması anlamında çok daha 
olumlu görebiliriz. 

 - Bir de mesela Batı'da demokrasilerin 
ortaya çıkışını sağlayan en önemli faktörlerden bi
ri insan haklan kavramının çok gelişmiş olması ve 
bu haklann devlete karşı bireyi koruyan fonksi
yonlar şeklinde tanımlanmasıdır. Mesela RP hiçbir 
zaman devlete karşı bireyin ve toplumun hakları
nı koruyucu bir söylem geliştirmedi. Tam aksine 
onun siyasi projesine yakından baktığımızda DYP, 
DSP, ANAP ve CHP'de olduğu gibi devletin hak
lan ve çıkan korunmaktadır. 

Fakat bunu semboller aracılı-  
 ifade etti. Bu yüzden sem

bollere dayalı politikalar geliştirdi 
ve bunu da çok  olarak 
yaptı. Şimdi bu sembollere daya
lı  politikalar ister istemez 
şehirleşmiş, belli bir refah seviye
sine yükselmiş, kültürleşmiş bir
takım çevreleri de tedirgin etti. 
Gerçekte RP  ve ta
sarladıklarından çok, yapmayaca
ğı ve yapamayacağı, ancak sık sık 
dile getirdiği şeylerden dolayı 
yargılandı. Bu bir paradoks ve ta
lihsizlik oldu. 

 - Belirli bir kesimin 
RP'ye ilişkin, onun siyasal çizgisi
ne ilişkin başından beri şu kuşku
su var: "Bunlar gelecekler, totali
ter  bir devlet kuracaklar 
ve hiçbirimize hayat hakkı tanı
mayacaklar, özgürlüklerimizi yok 
edecekler vs.." Laik paranoyayı 
besleyen temel argümanlardan 
biridir bu. Devletin toplumdaki 
temsilcileri, kendilerini laik olarak 
adlandıran temsilcileri RP'nin 
şahsında somutlaşan siyasal eğili
me hep bu gözle baktılar. Hala 
böyle bir korku var. RP asıl bu la
ik paranoyayı veya korkuyu yok edecek uygula
malara yönelmeliydi. Bu konuda maalesef inandı
rıcı söylemler geliştirilemedi. En önemlisi de ikti
darda inandıncı politikalar izlenmedi. Toplumun 
çeşitli kesimleriyle olumlu ilişkiler kurulamadı. 
Başkalarının elbette kabahati var, ama RP'nin de 
kendi kabahatini görmesi gerekir. RP deneyimin
den çıkanlacak en önemli hususlardan birini de 
bu oluşturuyor. Yeni siyasal partinin mutlaka bu 
laik paranoyanın giderilmesine yönelik aklı başın
da ve samimi politikalan olmalı diyorum. Özellik
le de toplumun çeşitli kesimleriyle olumlu diya

loglar kurması, onlarla kurumsal ilişkiler geliştir
mesi gerektiğine inanıyorum. Varolan güvensizli
ği aşabilmenin mümkün yollarını ne yapıp yapıp 
bulması gerekiyor yeni siyasal partinin. Totaliter 
bir siyasal anlayışa sahip olmadığını, demokratik 
devletten ve özgür toplumdan yana olduğunu 
netleştirmesi gerekir. 

BULAÇ - RP bunu yaparken devletin dışın
dan böyle bir projeyi devlete transfer etmiyor. 
Yani çok harici, yabancı bir kaynaktan böyle bir 
proje tasarlayıp da Türkiye Cumhuriyeti'ne uygu
lamak istemiyor. Bizzat Türkiye Cumhuriyeti'nin 

  monolotikti. Bu 
I monolotik yapıyı ele geçirip biraz 
 sembollede, dini  
 süslemeyi, rehabilite etmeyi dü
şünüyordu. Özelikle belirtt im, 
merkez sağ ve merkez solda bu
lunan partiler totaliter, merkezi 

-•a ve monolitik politikalara sahipse
ler RP de o kadardır, daha fazla 

• değil. Ancak onun sembolleri 
farklı olduğu için bu semboller ik-

 tidar mücadelesine sebep oluyor. 
Bu iktidar mücadelesi halk ile 
devlet arasında bir iktidar müca
delesi değil, bizzat iktidarın içeri
sinde süren bir mücadeledir. Eğer 
RP, en başından demokrasi, insan 
hakları, hukukun üstünlüğü ve 
katılım gibi idealleri samimiyetle 
ve ısrarla savunup toplumsal bü
tün güçlere  Türki
ye'ye ve İslam dünyasında kitlen
miş siyasete büyük bir açılım ge
tirir, herkesin önünü açardı. RP, 
ancak kapatılma tehdidiyle yüz-
yüze gelince bu kavramlan öne 
çıkarmaya başladı ki, bu da çok 
inandırıcı olmadı. 

METİNER - Yani saray içi bir 
mücadele... Çözümsüzlük de za

ten burada başgösteriyor. Ne totaliter-otodter 
bir laiklik anlayışıyla ne de totaliter-otoriter bir İs
lamcılık anlayışıyla bu sorunu çözmemiz olanaklı 
değil diyorum. Yeni bir siyaset anlayışına ihtiyacı 
var Türkiye'nin. Çünkü öbür türlü bir iktidar ara
yışı, "Siyaseten katli" gündeme getiriyor. Oysa 
Türkiye'nin "Siyaseten uzlaşma"ya ihtiyacı var. 
Hem de her zamankinden daha çok. Bunun yolu 
da "devletin demokratikleştinlmesi"nden geçi
yor. "Devletin demokratikleştirilmesi", yani ide
olojiden anndınlması mücadelesi, Türkiye şartla-
nnda daha gerekli ve sahici bir mücadeledir diye 
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düşünüyorum. Halkı devlet hayatında diktatör 
kılmak da çözüm değildir. "Halk ne isterse o 
olur" anlamındaki bir demokrasi anlayışı da, te
mel hak ve özgürlükleri baltalayan ve pekala 
"halk diktatörlüğü"ne dönüşebilecek bir eğilimi 
bünyesinde banndırmaktadır. Hak ve özgürlükler 
noktasında müdaheleci olmayan bir devlet ve 
halk yönetimi anlayışını savunmak gerekir. Yoksa 
halkın karşısına devleti çıkartmak, devletin karşı
sına halkı çıkartmak, bir başka deyişle, "devlet ne 
derse olur" veya "halk ne derse olur" demek, 
yanlışı yanlışla düzeltmek gibi bir büyük yanlışlı
ğı içeriyor. 

TAN - Bu noktada birşey daha ilave etmek is
tiyorum. Son dönemde Türki
ye'de Batılı anlamda burjuva sını
fına benzetebileceğimiz bir bur
juvazi de oluşmaya başladı 
RP'nin ve Türkiye'deki İslamcı ay-
dınlann bir eksiklikleri de şu oldu 
Klasik sermaye tanımına takılıp 
kaldılar, Türkiye'deki solcular gi
bi. Bunlann hepsi devletten bes
leniyor, hepsi soyguncu, heps 
hırsız, bunlar son tahlilde de ilk 
tahlilde de bizim karşımızdak 
güçler, rantiye sınıfı. Halbuki Tür
kiye'de şu an başını Sabancı'nın 
çektiği önemli bir kesim, ki bun
lar yurtdışında müteahhitlik, tu
rizm sektörü, tekstil sektörü vb. 
bir çok alanda faaliyet yürütüyor
lar, devletle olan bağlannı kopar
dılar, yani sınıfsal çıkarlan artık 
devlette değil. Rantiye sınıfı ile, 
sınıfsal çıkarları devlette olan, 
devletten beslenen kesim ile dev
lete borç para veren -Osmanlı'ya 
borç veren eski Galata bankerleri 
gibi- bir kesim var. Bu yeni burjuvaziyle, yani olu
şan ve dışa açılan, dünya standartlanna çıkan 
burjuvaziyle diğer kesim arasında da köklü çatış
malar var. Bu da farkedilemedi. Müslüman 

 da bir kısmı bunu göremedi, parti de göre
medi. Yine tekrar ediyorum, başını Sabancı'nın 
çektiği bu kesimle doğru düzgün bir diyalog ku
rulamadı. Bunlann sınıfsal çıkarlarıyla, kent yok-

 Kürtler, Islami kesim bunlann beklentisi bir 
siyaset projesinde uzlaştınlamadı. 

METİNER - Bu ancak sahici bir demokrasi 
söylemiyle mümkün olabilir. 

TAN - Onları söyledik zaten, siz de ifade etti
niz. Dolayısıyla o kesim, RP'ye sıcak bakmasına 
rağmen -mesela ilk zamanlarda Sabancı büküme-

 

ti desteklediğini söyledi- onlarla ciddi bir kombi
nezona girilemedi. 

BULAÇ - Bununla ilgili şu iki nokta eklenebi
lir: Sabancı ve benzerleri, Türkiye'de artık büyük 
kelimesiyle ifade edilebilecek sermayenin bir 
özelliği var. Geleneksel kültüre ve geleneğin 
kodlarına çok yabancı değiller ve Batıyla orga
nik ilişkiler içerisinde büyümüyorlar, Pasifik Hav-
zasıyla, Asya'yla iş tutuyorlar. Yani Batı'ya rağ
men bir sermaye.  Türkiye'de diğer 
önemli bir sermaye hareketi Anadolu Sermayesi 
adıyla ortaya çıkıyor; bunun da üç önemli özel
liği var: 1) Devletten beslenmiyor. 2) Geniş bir 
halk kitlesini harekete geçiriyor, küçük tasarruf-

 biraraya getiriyor. 3) Püriten 
bir özelliğe sahiptir; dindar ve 
muhafazakar özellikler taşır. 
Devletten beslenen kentsoylu 
burjuvazinin ahlaki ve sosyal 
davranışlannı sergilemiyor, püri
ten bir ahlaka sahiptir. Altan'ın 
dediğine ben de katılıyorum. Bu 
iki sermaye tipinin siyasette ha
len temsilcileri yok. Fiili bir çatış
ma var. Asya'dan beslenen ve 
Batı'ya rağmen güçlenen serma
ye ile ve Anadolu sermayesi ile 
devletten beslenen ve Batı'yla 
çok organik ilişkiler içerisinde 
olan sermaye arasında fiili bir ça
tışma var. Belki de iktidar kavga
sının gerisinde bu yatmaktadır. 
Fakat bu ikinci sermaye grubu
nun siyasette temsilcileri yok. 
Şimdi RP ne Davut Hoca'nın de
diği gibi tam kimlikleri ve yaşa
ma biçimlerini siyasete taşıdı ve 
bunu siyasete tahvil etti, ne de 
bu ikinci tür sermayenin temsil

ciliğini yapabildi. Onun bütün politikalan hava
da kaldı. Dolayısıyla hiç kimse tarafından da bü
yük bir ölçüde destek görmedi. Yani şu anda çe
kilen sıkıntıların sebebi sanki RP aracılığıyla uğ
ranılan mağduriyetmiş gibi bir hava doğdu. RP 
bahane edilerek sokaktaki insan dahi mağdur 
edildiği için insanlar feryat ediyor. Feryat eden 
insanlar RP niye gitti diye soruyor ve bunu anti
demokratik buluyor. Ama asıl büyük feryat 
İmam Hatip okulu, Kur'an Kursu, başörtüsü ve 
ardından sökün eden  baskı politika
lan oluşturuyor. 

AKDOĞAN - Peki sonuçta RP'ye rağmen RP 
güçleniyor denebilir mi? Madem bir temsil para
doksu var. 
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 - Bence  rağmen" tabiri 
doğru bir tabir değil. RP'nin çok iyi bir perfor
mansı oldu  sonra çeşitli toplum kesimleri
ne ulaşmak bakımından. Siyaseten çok yaygın bir 
performans sergiledi ve toplumu bir şekilde etki
leyebilecek siyasal mekanizmalar ve uygun söy
lemler de geliştirildi. Ama bu söylemi iktidara ta
şıyamayan bir RP olgusuyla yüzyüze gelinildi. Bu 
bakımdan RP'nin iktidar tecrübesi, belki de en 
başta kendisi için kötü bir tecrübeydi. Dahası, 
kendisinin aleyhine olan bir deneyimdi. Askerler 
acele edip RP  sona erdiren süreci başlat
mamış olsalardı, RP hem kendi içinde, hem de 
seçmenlere karşı çok zor durumlara düşebilirdi. 
Bunun emareleri de belirmeye 
başlamıştı zaten. RP'nin  
kendisi için çok sıkıntılı geçti. RP 
iktidardaki icraatlarıyla ne kendi 
tabanını memnun edebildi, ne 
de dışındakileri... Oysa RP "tarih
sel iktidar bloku"nu rahatsız ede
bilecek, yani sistemi özünden de
ğiştirmeye dönük hiçbir radikal 
uygulamaya yönelmedi, tam ter
sine İsrail anlaşması vb. konular
da olduğu gibi egemen çevrele
rin siyasalannı aynen sürdüren 
bir parti olarak Türkiye toplumu
nun karşısına çıktı. Ama buna 
rağmen "iktidar  RP iktida
nnı içine sindiremedi. 

AKDOĞAN - Ben çok kısa 
birşey söyleyeyim. RP'nin yükseli
şinde % 50 payı sosyal sebeplere 
bağlayabiliriz. Adalet arayışı var, 
insanlara umut  lazım 
ve merkez partiler bunu dağıtma 
işini yapamıyor. Böyle bir kabili
yeti yok. Merkez ne yapmayı dü
şünüyordu. Şehirleri modernleş
tirme aracı olarak kullanmak isti
yordu ve Cumhuriyet tarihinde göç unsuruna 
hep yumuşak baktı. Özellikle terör olayıyla da şe
hir merkezlerine aşın bir göç oldu. Devlet şehirle
ri bu şekilde modernleştirme aracı şeklinde kul
lanmayı düşünmesine rağmen varoşlar merkezi 
yuttular ve durum tersine döndü. Şehirler tehlike 
durumuna dönüştü. Bu varoşlar ve sistemle prob
lemi olan bu kesimler hem ekonomik olarak hem 
sosyal sebeplerle RP'yi umut olarak görmeye baş
ladılar. Onun Adil Düzen söylemi bir umut veri
yordu. Diğer bütün partiler denendiği için bu 
umudu veremiyorlardı. Hem de İslamcılığın geliş
mesi bence RP'yi güçlendirdi ki toplumsal taba

kanın altından gelen bu sivil muhalefeti İslamcılık 
çok iyi yakaladı ve kullandı, 80 sonrasında. Yani 
İslamcılık bence burda çok başarısı oldu. Vakıflar
dan finans kuruluşlanna kadar devletin toplum
sallaştırma alanının dışında kalan bu kitleleri çok 
iyi sosyalleştirdi ve mobilize etti. Bunlan kullana
rak Türkiye'de bütün cemaatler güçlendiler. Do
laylı olarak, siyasi bir amacı olmasa bile sosyal ve 
eğitimsel amaçlı bütün bu cemaatlerin çalışmala-
n siyasette RP'ye tahmil oldu. RP  güç-
lenmesiyle birlikte otomatik olarak güçlendi. Ye
rel yönetimler bazında bu kesimlere sahip çıkıl
ması noktasında bence RP başanlı oldu ve bu ke
simlere  günlerinde yanlannda olarak sa

hip çıktı ve  sosyalleştirdi. 
Devletin yapamadığını yaptı. 

METINER - 70'li yıllardan 
sonra dine dönüş süreci başladı, 
bütün yeryüzü coğrafyasında. 
İran'da bir devrim oldu. Dinin 
gökyüzüne uğurlandığının iddia 
edildiği modern bir dünyada din 
yeniden siyasetin aktif bir unsuru 
olarak tekrar belirmeye başladı. 
İran'daki devrim bu açıdan bir 
dönüm noktasıdır. Afganistan 
olayı, Filistin  Bosna tra
jedisi, 80'li yılların sonlannda to-
taliter-sosyalist rejimin başta Sov
yet Rusya olmak üzere diğer bir
çok ülkede yıkılması... Bütün bu 
gelişmeler dünya ölçeğinde dine 
dönüş sürecini hızlandırdı. Bun
dan Türkiye de ve dolayısıyla RP 
de nasibini aldı. Dolayısıyla dini-

 muhalefet güçlendikçe RP de 
 siyasete bir şekilde bunu devşirdi. 

  Bunun sonuçlannı devşirdi. Tabi 
 çok iyi teşkilatlanmıştı, gerçekten 

 90'dan sonra bu yeni sürece uy
gun bir takım argümanlar da ge

liştirdi. Bir takım yeni söylemler de buluşturdu 
ama bunu bir türlü iktidara taşıyamadı. Belki bu
nu da tartışmamız lazım. Yani  itibaren bu 
rüzgan yakalayan ve yeni söylemler de bulabilen 
bir RP acaba bu yeni söylemleri niye iktidara taşı
yamadı. 

DURSUN - Tabi tartışılacak birçok nokta var 
ama özet geçmek gerekiyor bazı  RP'nin 
siyasette temsil ettiği ana noktalar üzerinde bir 
durmak lazım. Bir kere RP bütün söylemlerinde 
Türkiye'de  ilişkileri çerçevesindeki so
runlara vurgu yapıyordu. Yani genellikle kendi ta
banını oluşturan kitle, devletin şimdiye kadar izle-
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miş olduğu din politikalanndan hep mutazarnr 
olan kitleydi. Bu çerçevede de laiklikle ilgili şimdi
ye kadar bilinenden öte birşeyler söylüyordu, eleş
tiriyordu ve bu olmaz diyordu. Bunun restore edil
mesini talep ediyordu. Tabi bu talep ister istemez 
kendisini çevresel kitlelere olan yaklaştırıyordu. 

 - Burada size bir soru sormak istiyo
rum. Bunun maddi olarak projelendirilmesi gere
kiyordu. Mesela Diyanet İşleri Başkanlığı konu
sunda ne söyledi. 

DURSUN - Hayır, o başka birşey tabi. Yani bu
nun restore edilmesini savunmak ayrı bir şey, res
tore edilmesi süreci içerisinde 
önereceği, yerine ikame edeceği 
şeyi ortaya koymak başka bir şey. 
Yerine ikame edebileceği fazla 
bir şey yoktu. Sadece mevcut or
ganizasyon içerisinde bunun res
tore edilebileceğini, kitlelerin le
hine düzenlemeler yapılabilece
ğini söylüyordu. Yani İmam Ha
tiplerin açılması,  
rı'nın serbest bırakılması, insanla
rın giyim kuşamına kanşılmama-

 
BULAÇ - Bunu belli bir Islamî 

kesimin lehine olarak söylüyor
du. Mesela televizyonlardan izli
yorduk açıkça parti yetkilileri, 

 kendilerine yöneltilen soru
lara, mesela siz iktidara gelirseniz 
herkesin başını örtece misiniz de
nildiğinde, bir  "hayır herkes 
dilediği gibi ya açar ya kapatır" 
diyemiyorlardı. Ben çok  hatır
lıyorum bir programda; demok
ratik bir ülkede yaşıyoruz, karar
lan meclis alır ve meclis çoğunlu
ğa göre karar alır, deniyordu. 
Çoğulcu değil, çoğunlukçu bir 
demokrasi anlayışı hakimdi. 

DURSUN - Demokrasinin anlaşılması, ıçselleş-
tirilmesi ve ifade edilmesinde eleştirilebilecek bir
takım hususlar var. Ama bunlar ayrı bir tartışma 
konusu. Benim vurgulamak istediğim şu: RP ve 
RP'nin öncesini oluşturan o çizgi o güne kadar la
iklikle ilgili mutazarnr olan kitlelerin sorunlanna 
parmak basıyordu. Bu önemli bir gelişmeydi. Bu 
kitleler o güne kadar laiklikten dolayı olumsuz et
kilenmişlerdi. Bundan dolayı da hem siyasetin 
hem de toplumsal hayatın dışında duruyorlardı. 
Bir küskünlük içerisinde bulunuyorlardı. Oysa ki 
RP buniann bu sorunlannı ve sıkıntılarını siyasete 
taşıdı, siyasette ifade etti. Sorunun çözümüne iliş

kin bir model belki geliştiremedi. Ama en azından 
mevcut şartlar içinde bunun iyileştirilebileceğini 
söyledi, birincisi bu. İkincisi de yine dış politikaya 
ilişkin ciddi bir eleştirisi vardı RP'nin. Evet orda al
ternatifler öneriyordu, önermiyordu, yine ayrı bir 
tartışma konusu, ama hatırlıyorum  
Ortak Pazar'la ilgili, parlamentoda ciddi tartışma
lar yapılıyordu ve bu tartışmalan Necmettin Erba-
kan başlatmıştı. O günlere kadar kimse Ortak Pa
zar'ın ne olduğunu, ne bittiğini bilmezken o gün 
hükümetlerin gensorusuna konu olabildi. Efen
dim Ortak Pazar siyasal bir süreçtir vs gibi görüş

ler dile getiriliyordu. Bu da önem
li. Yani o güne kadar izlenen Batı
cı politika, dış politikalara karşı 
geliştirilen ciddi bir eleştiriydi. 
Eleştiriydi ama bunun karşısına 
konulan İslam dünyasıyla birlik, it
tifak vs. anlamlı mıydı, bu başka 
bir tartışma konusu. Üçüncüsü, 
paylaşıma ilişkin eleştiriler vardı. 
Yani RP'nin, veya MSP'nin diye-
im, eleştirisi şuydu: Evet ortada 

bir rant var, ama bunlar hep belli 
kesimlere aktanlıyor. Bu aktarma
dan, bu paylaşımdan geniş kitle
ler, köylü kitleler de, kasaba kitle
leri de istifade etmelidir diyordu. 
Bir başka önemli husus sanayileş
meye çok ağırlıkla vurgu yapma
sıdır. Bu da önemli bir şeydir. 
Çünkü sanayileşme aslında Türk 
toplumunun yeni bir özlemi de
ğil, belki yüz yıllık, belki iki yüz yıl
lık bir özlemidir. Tanzimat'tan bu 
yana hep sıkıntısı çekilen, kısmen 
de batılılaşma bu şekilde anlaşılır 
olarak algılanan ağır sanayiye vur
gu yapması bir bakıma kitleleri 
harekete geçirecek önemli bir un
sur olarak algılandı. Ne var ki bü

 buniann karşısında RP kendi içinde tutarlı, 
kendi içinde anlamlı ve herkese cazip gelebilecek, 
şu anda  gelmiş olduğu aşamada sa
vunulan evrensel değerleri, yerel değerieri belli 
bir şey içerisinde meczedecek bir alternatif model 
geliştiremedi. Geliştirilmiş olan Adil Düzen Proje
si kendi içerisinde bir takım tartışmaları, itirazlan 
olsa bile aslında adil kelimesi Türk toplumundaki 
çürümüşlüğe karşı bir öneri olarak algılandı. Top
lumda o adalet ilkesine vurgu yaparak onun ya
nında toplandılar. Bu da önemli bir husustu. Yani 
adalet ilkesini siyasette tartışma konusu haline 
getirmiş olması da önemli bir husustu. 
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Bir de şuna vurgu yapmak lazım. RP kitleleri 
temsil etti fakat kitlelerin bu temsilini siyaset pla
nında pratiğe dönüştüremedi. Acaba dönüştüre
bilir miydi? Oy aldığı kitlelerin siyaset sahnesinde
ki temsilini üstlenen RP odağın taleplerini maksi
mize edecek bir siyasi modeli geliştirip iktidarda 
uygulayabilir miydi? Bana sorarsanız, bütün bu 
gelişmeleri düşündüğümüz zaman bunun müm
kün olmayacağını düşünüyorum. Yani bu şartlar
da dahi  tahammül edemeyen bir merkez 
acaba bu şekilde somut öneriler karşısında ta
hammül edebilir miydi? Netice itibariyle bu bir 
spekülasyondur. Ben bunun mümkün olamaya
cağını düşünüyorum. Bir başkası 
mümkün diye düşünebilir. Şimdi 
gelinen noktada RP süreci bir 
yerde noktalandı. Daha önce de 
iki kez noktalandı, fakat şimdiki 
noktalanma ile daha öncekiler 
arasında iki önemli farklılık var. 
Bence bu çok önemli. Bundan 
sonraki bu hareketin bir bakıma 
temel parametrelerini oluştura
cak. Daha önceki süreçte lider 
çekilmiş ama kısa süre içinde ye-  
niden hareketin içine dönmüştü. 
Şimdi ise beş senelik bir yasak 
getirildi ve beş sene içerisinde si
yasete dönmesi mümkün gözük
müyor, şu andaki verilerie. Dola
yısıyla bu son derece büyük 
olumsuz bir gelişmedir. Ve aynı 
zamanda şunu da gösteriyor ki 
Türk siyaseti lidere bağımlı siya
settir. Lidere bağımlı partilerdir. 
Biz hep liderierden şikayet ediyo
ruz ama lider çekilip alındığı za
man siyasi hareketin ne hale gel
diğini de bugün gözlerimizle gö
rüyoruz. FP'nin variığıyla yokluğu 
bugün pek hissedilmiyor, çünkü 
ortada lider yok. Lider olmayınca 
bir dağınıklık hali yaşanıyor. Bu bence Fazilet ha
reketini çok olumsuz etkileyecek bir faktördür. 

 ve daha da önemlisi şu: daha önce 
MNP ve MSP kapatıldı ama söylemine dair ciddi 
bir tehdit algılanmadı, şimdi ise söylemi bitirildi. 
Anayasa Mahkemesi'nin yayınlamış olduğu ge
rekçeli karar bir bakıma RP hareketi ve söylemine 
büyük bir darbe indirmiştir. Örtüyü tartışmak bel
li bir biçimde bölücülük olarak algılanmştır. Laik
likle ilgili eleştiriler Cumhuriyet eleştirisi şeklinde 
algılanmıştır. Dolayısıyla söylemi bir bakıma ciddi 
bir darbe almıştır. Bu sebeple hem liderinin hem 

söyleminin şu anda siyasi hayatta adeta tasfiye 
edilmiş olması bu hareketin önümüzdeki yıllarda 
ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabileceği intiba
ını veriyor. O bakımdan söylemini yeniden oluş
turma gibi bir mecburiyeti var. 

 - Bugün olumsuz gibi görülen hu-
suslann aslında yeni bir siyaset anlayışının oluş
masında, yeni açılımlar sağlayacağı kanısındayım. 
Çünkü eğer bu iki unsur aynen devam etmiş ol
saydı Türkiye siyaseti kendi kendini kilitlemeye 
devam edecekti ve bu bağlamda düğümü çöze
bilecek hiçbir yenileşme de olmayacaktı. Belki ge
ne olmayacak, bilmiyorum. Ama olması gerektiği 

konusunda bir ümide sahibiz bu
gün. Bunun kapısı en azından 
aralanmış oldu. Bu süreç açılma
mış olsaydı, devlet yeniden ta-
nımlanmayacaktı, sivil toplum-
devlet ilişkileri yoğun bir biçimde 
tartışılmayacaktı. Yaşanan pratik, 

  demokrasi talebini dayatan bir sü-

•       gelinen 
 bu noktada hem laik seçkinler, 

hem de İslamcı elitler kendilerini 
yeniden gözden geçirecekler, bir 
anlamda da hesaba çekeceklerdir. 
Artık ne Islamcılanmız, ne de 
çilerimiz eski anlayışlannı sürdür
me olanağını bulamayacaklardır 
Türk siyasetinde. Şu sıralar "irti
ca" bahanesiyle getirilmek iste
nen anti-özgüriükçü sıkı rejime 
rağmen, çok kısa bir süre sonra 
bu resmi-otoriter laiklik anlayışı
nın çözüm olmadığını herkes an
lama noktasına gelecektir. Türki
ye'nin yönelimi buraya doğru 
olacaktır. Abel'in "Hegemonya 
iddiasından beraberce vazgeç
mek" dediği şey, Türkiye'de ger
çekleşecektir. Yeter ki taraflar bu 
konuda samimi olduklannı açık

lıkla ortaya koyabilsinler. Özellikle bu konuda si
yaset yapan İslamcılarımıza çok büyük görevler 
düşüyor. Siyaset anlayışlannı ve söylemlerini bu 
bakımdan yeniden gözden geçirmeleri ve tama
men demokratik bir siyaset anlayışına yönelmele
ri gerektiğine inanıyorum. Islamcılanmız değişir
lerse şayet, Türkiye'yi değiştirebilirler. Aksi taktir
de Türkiye'yi kilitlemiş oluriar. Türkiye, tercihini 
demokratik devletten yana yapmak zorundadır. 
Ikibinli yıllann Türkiyesine demokrasi damgasını 
vuracaktır. Yeni siyasal parti, bugün adı FP olan 
parti, demokrasiyi içselleştirdiği oranda hem Türk 
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' siyasetine bir renklilik kazandıracaktır, hem de 
Türkiye'nin demokratikleşmesine ciddi katkı su
nacaktır. Belki bu yeni dönemde karizmatik bir li
derin olmaması, parti-içi demokrasi anlayışının da 

 açısından bir kazançtır. Yani 
ben şunu kendi adıma anlamakta güçlük çekiyo
rum: Birilerimiz, hem karizmatik-otoriter bir lider 
olduğunda olmaması gerektiğini savunuyoruz, 
hem de olmadığı zaman olmamasını bir kusur-
eksiklik gibi sunuyoruz. Elbette siyasette karizma 
gereklidir. Liderin mutlaka karizmatik özelliklere 
sahip olması bir zorunluluktur. Ama karizma ile 
otoriterliği birbirinden aynştırmak gerekiyor. Far
kında olmadan bu sözlerimizle liderlerimizi kariz
matik-otoriter liderler olmaya 
yönlendiriyoruz. Ondan sonra da 
oturup şikayetçi oluyoruz. Sayın 
Erbakan'ın boşluğunu doldur 
mak sanıldığı kadar kolay  
yacaktır. Elbette Erbakan bu  
reketin ta başından beri lideri  
ması hasebiyle büyük bir  
sahipti. Erbakan çokça sevilen ve 
sayılan bir liderdi. Bu yüzder 
O'nun dediklerine hiç kimse  
raz etmiyordu. Ama yeni süreçte 
itiraza rağmen bir birliktelik,  
uyum sağlanabilir. Aynca zamar 
içerisinde yeni başkan pekala po
pülaritesini arttırabilir ve bu  
ona bir karizma sağlayabilir. Ka
rizma doğuştan edinilmiyor, bi
raz popülarite, biraz saygınlık, 
süreçle birlikte böyle bir kişiliğir 
oluşmasını sağlayabilir diye dü
şünüyorum. Bu konuda bir sıkın
tı olacağını sanmıyorum. Yeter  
karizma ile otoriterlik anlayışı, 
demokratik tartışma ve uzlaşma 
zeminlerini ortadan kaldırmasın. Pekala demokra
tik bir karizma da oluşabilir yeni süreçte. Kanım
ca yeni liderin demokratik bir karizmaya sahip ol
ması, yeni siyasal partinin önünü daha bir açan 
bir olgu olacaktır. Böylece yeni siyasal parti, ken
di içlerinde demokrat olmadıklan besbelli olan 
öbür partilere de pekala örnek olabilir. 

AKDOĞAN - Peki bu oluşum yeni karizmatik 
liderler üretmeyecek mi? 

 - Üretecek elbette. Belki bu zaman 
alabilir. Çünkü az önce de belirttiğim gibi, sayın 
Erbakan gibi güçlü bir liderin arkasından gelen ki
şi her seferinde sayın Erbakan'la kıyaslanacaktır. 
Bu kıyaslama mantığı, belki yeni siyasi aktörlerin 
karizmalannı tartışma konusu edebilir. Ama bu 

yeni dönem olacaktır. Yeni dönemin siyasi aktör
lerinin karizmalan da farklı olacaktır. Dilerim daha 
çok demokratik bir anlayışla örtüşmüş, otoriterli
ği en az seviyeye indirmiş bir karizma anlayışı be-
lirsin. Bu, yeni siyasal partiyi güçsüzleştirmez, tam 
tersine daha da güçlü kılar. Gücü otoriterlikte 
arayan bir anlayış yerine, gücü karşılıklı sevgide, 
saygıda, tartışmada ve uzlaşmada arayan bir yö
netme anlayışını kendi adıma ben çok daha ge
rekli görüyorum. Evet, karizma gerekli. Siyaset 
demek bir anlamda karizma demektir çünkü. Ka
rizması olmayan siyasi aktörler zaten hiçbir şey 
yapamazlar. Önemli olan bu karizma sözcüğü
nün içerisine çok fazla otoriterliği sokuşturma-

 mak.  bu tükendiği söyle
nen geleneksel siyasal söylemin 
yerine bundan sonra belki de de
mokrasi söyleminin gelip oturabi
leceğini sanıyorum. Eğer bu ger
çekleşirse, yani devleti demokra
tikleştirme iddiasıyla yeni siyasal 
bir söylem ortaya çıkarsa, bu Tür
kiye'ye çok büyük bir katkı da su
nabilir. Çünkü demokrasinin 
önünde İslamcılanmız hem en
geldirler, hem de Türkiye'yi de-

 mokratikleştirebilecek potansiyel 
 bir güçtürler. Daha düzgün bir 

 ifade ile belirtmek gerekirse, 
 lamcılanmız isterlerse Türkiye'nin 
 demokratikleşmesini pekala sağ-

 layabilirler. Türkiye'de değişimin 
 asıl motor gücünü,  

 oluşturuyorlar. İslamcılanmız de-
 mokrat olmayı becerebilirlerse, 

 yani devlet-iktidar anlayışlarının 
 hegemonik-totaliter bir öze sahip 
 olmadıklarını netleştirebilirlerse 

ve bu konuda ötekilerini inandıra
bilecek uygun söylemler ve politikalar geliştirebi-
lirlerse, işte o zaman Türkiye'de demokrasiyi yer
leştirmek çok daha kısa sürede mümkün hale ge
lebilir. Laikçilerimiz iktidar anlayışları ve uygula
malarıyla demokrat olmadıklannı ispatlamış du
rumdalar. Kimse iktidardaki laikçi elitlerin demok
rat olduklanna zaten inanmıyor. Ama iktidara 
aday Isiamcılann da demokrat olmadıklan konu
sunda yaygın bir kanaat var. Ve maalesef kabul 
etmek gerekir ki, bu kanaati besleyen haklı örnek
ler de var. İşte o yüzden diyorum ki, siyaset yapan 
İslamcılanmızın asıl bu konuda, yani demokrasi 
konusunda netleşmeleri gerekiyor. Böyle bir net
lik  politikalarla ortaya konabilirse, o za
man Türkiye'de demokrasinin önü açılmış olur. 
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Bir de şuna vurgu yapmak lazım. RP kitleleri 
temsil etti fakat kitlelerin bu temsilini siyaset pla
nında pratiğe dönüştüremedi. Acaba dönüştüre
bilir miydi? Oy aldığı kitlelerin siyaset sahnesinde
ki temsilini üstlenen RP odağın taleplerini maksi
mize edecek bir siyasi modeli geliştirip iktidarda 
uygulayabilir miydi? Bana sorarsanız, bütün bu 
gelişmeleri düşündüğümüz zaman bunun müm
kün olmayacağını düşünüyorum. Yani bu şartlar
da dahi RP'ye tahammül edemeyen bir merkez 
acaba bu şekilde somut öneriler karşısında ta
hammül edebilir miydi? Netice itibariyle bu bir 
spekülasyondur. Ben bunun mümkün olamaya
cağını düşünüyorum. Bir başkası 
mümkün diye düşünebilir. Şimdi 
gelinen noktada RP süreci bir 
yerde noktalandı. Daha önce de 
iki kez noktalandı, fakat şimdiki 
noktalanma ile daha öncekiler 
arasında iki önemli farklılık var. 
Bence bu çok önemli. Bundan 
sonraki bu hareketin bir bakıma 
temel parametrelerini oluştura
cak. Daha önceki süreçte lider 
çekilmiş ama kısa süre içinde ye-  

niden hareketin içine dönmüştü. 
Şimdi ise beş senelik bir yasak 
getirildi ve beş sene içerisinde si
yasete dönmesi mümkün gözük
müyor, şu andaki verilerle. Dola
yısıyla bu son derece büyük 
olumsuz bir gelişmedir. Ve aynı 
zamanda şunu da gösteriyor ki 
Türk siyaseti lidere bağımlı siya
settir. Lidere bağımlı partilerdir. 
Biz hep liderlerden şikayet ediyo
ruz ama lider çekilip alındığı za
man siyasi hareketin ne hale gel
diğini de bugün gözlerimizle gö
rüyoruz. FP'nin varlığıyla yokluğu 
bugün pek hissedilmiyor, çünkü 
ortada lider yok. Lider olmayınca 
bir dağınıklık hali yaşanıyor. Bu bence Fazilet ha
reketini çok olumsuz etkileyecek bir faktördür. 

İkincisi ve daha da önemlisi şu: daha önce 
MNP ve MSP kapatıldı ama söylemine dair ciddi 
bir tehdit algılanmadı, şimdi ise söylemi bitinldi. 
Anayasa Mahkemesi'nin yayınlamış olduğu ge
rekçeli karar bir bakıma RP hareketi ve söylemine 
büyük bir darbe indirmiştir. Örtüyü tartışmak bel
li bir biçimde bölücülük olarak algılanmştır. Laik
likle ilgili eleştiriler Cumhuriyet eleştirisi şeklinde 
algılanmıştır. Dolayısıyla söylemi bir bakıma ciddi 
bir darbe almıştır. Bu sebeple hem liderinin hem 

söyleminin şu anda siyasi hayatta adeta tasfiye 
edilmiş olması bu hareketin önümüzdeki yıllarda 
ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabileceği intiba
ını veriyor. O bakımdan söylemini yeniden oluş
turma gibi bir mecburiyeti var. 

 - Bugün olumsuz gibi görülen hu-
suslann aslında yeni bir siyaset anlayışının oluş
masında, yeni açılımlar sağlayacağı kanısındayım. 
Çünkü eğer bu iki unsur aynen devam etmiş ol
saydı Türkiye siyaseti kendi kendini kilitlemeye 
devam edecekti ve bu bağlamda düğümü çöze
bilecek hiçbir yenileşme de olmayacaktı. Belki ge
ne olmayacak, bilmiyorum. Ama olması gerektiği 

konusunda bir ümide sahibiz bu
gün. Bunun kapısı en azından 
aralanmış oldu. Bu süreç açılma
mış olsaydı, devlet yeniden ta-
nımlanmayacaktı, sivil toplum-
devlet ilişkileri yoğun bir biçimde 
tartışılmayacaktı. Yaşanan pratik, 

 demokrasi talebini dayatan bir sü-

    araladı. Şimdi gelinen 
  noktada hem laik seçkinler, 

hem de İslamcı elitler kendilerini 
yeniden gözden geçirecekler, bir 
anlamda da hesaba çekeceklerdir. 
Artık ne İslamcılanmız, ne de 
çilerimiz eski anlayışlannı sürdür
me olanağını bulamayacaklardır 
Türk siyasetinde. Şu sıralar "irti
ca" bahanesiyle getirilmek iste
nen  sıkı rejime 
rağmen, çok kısa bir süre sonra 
bu resmi-otoriter laiklik anlayışı
nın çözüm olmadığını herkes an
lama noktasına gelecektir. Türki
ye'nin yönelimi buraya doğru 
olacaktır. Abel'in "Hegemonya 
iddiasından beraberce vazgeç
mek" dediği şey, Türkiye'de ger
çekleşecektir. Yeter ki taraflar bu 
konuda samimi olduklannı açık

lıkla ortaya koyabilsinler. Özellikle bu konuda si
yaset yapan Islamcılanmıza çok büyük görevler 
düşüyor. Siyaset anlayışlannı ve söylemlerini bu 
bakımdan yeniden gözden geçirmeleri ve tama
men demokratik bir siyaset anlayışına yönelmele
ri gerektiğine inanıyorum. İslamcılanmız değişir
lerse şayet, Türkiye'yi değiştirebilirler. Aksi taktir
de Türkiye'yi kilitlemiş olurlar. Türkiye, tercihini 
demokratik devletten yana yapmak zorundadır. 
İkibinli yıllann Türkiyesine demokrasi damgasını 
vuracaktır. Yeni siyasal parti, bugün adı FP olan 
parti, demokrasiyi içselleştirdiği oranda hem Türk 
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siyasetine bir renklilik kazandıracaktır, hem de 
Türkiye'nin demokratikleşmesine ciddi katkı su
nacaktır. Belki bu yeni dönemde karizmatik bir li
derin olmaması, parti-içi demokrasi anlayışının da 
içselleştirilebitmesi açısından bir kazançtır. Yani 
ben şunu kendi adıma anlamakta güçlük çekiyo
rum: Birilerimiz, hem karizmatik-otoriter bir lider 
olduğunda olmaması gerektiğini savunuyoruz, 
hem de olmadığı zaman olmamasını bir kusur-
eksiklik gibi sunuyoruz. Elbette siyasette karizma 
gereklidir. Liderin mutlaka karizmatik özelliklere 
sahip olması bir zorunluluktur. Ama karizma ile 
otoriterliği birbirinden ayrıştırmak gerekiyor. Far
kında olmadan bu sözlerimizle liderlerimizi kariz
matik-otoriter liderler olmaya 
yönlendiriyoruz. Ondan sonra da 
oturup şikayetçi oluyoruz. Sayın 
Erbakan'ın boşluğunu doldur
mak sanıldığı kadar kolay olma
yacaktır. Elbette Erbakan bu ha
reketin ta başından beri lideri ol
ması hasebiyle büyük bir itibara 
sahipti. Erbakan çokça sevilen ve 
sayılan bir liderdi. Bu yüzden  
O'nun dediklerine hiç kimse iti
raz etmiyordu. Ama yeni süreçte   
itiraza rağmen bir birliktelik, bir 
uyum sağlanabilir. Aynca zaman 
içerisinde yeni başkan pekala po
pülaritesini a.rttırabilir ve bu da 
ona bir karizma sağlayabilir. Ka
rizma doğuştan edinilmiyor, bi
raz popülarite, biraz saygınlık, 
süreçle birlikte böyle bir kişiliğin 
oluşmasını sağlayabilir diye dü
şünüyorum. Bu konuda bir sıkın
tı olacağını sanmıyorum. Yeter ki 
karizma ile otoriterlik anlayışı, 
demokratik tartışma ve uzlaşma 
zeminlerini ortadan kaldırmasın. Pekala demokra
tik bir karizma da oluşabilir yeni süreçte. Kanım
ca yeni liderin demokratik bir karizmaya sahip ol
ması, yeni siyasal partinin önünü daha bir açan 
bir olgu olacaktır. Böylece yeni siyasal parti, ken
di içlerinde demokrat olmadıkları besbelli olan 
öbür partilere de pekala örnek olabilir. 

AKDOĞAN - Peki bu oluşum yeni karizmatik 
liderler üretmeyecek mi? 

 - Üretecek elbette. Belki bu zaman 
alabilir. Çünkü az önce de belirttiğim gibi, sayın 
Erbakan gibi güçlü bir liderin arkasından gelen ki
şi her seferinde sayın Erbakan'la kıyaslanacaktır. 
Bu kıyaslama mantığı, belki yeni siyasi aktörlerin 
karizmalannı tartışma konusu edebilir. Ama bu 

yeni dönem olacaktır. Yeni dönemin siyasi aktör
lerinin karizmalan da farklı olacaktır. Dilerim daha 
çok demokratik bir anlayışla örtüşmüş, otoriterli
ği en az seviyeye indirmiş bir karizma anlayışı be-
lirsin. Bu, yeni siyasal partiyi güçsüzleştirmez, tam 
tersine daha da güçlü kılar. Gücü otoriterlikte 
arayan bir anlayış yerine, gücü karşılıklı sevgide, 
saygıda, tartışmada ve uzlaşmada arayan bir yö
netme anlayışını kendi adıma ben çok daha ge
rekli görüyorum. Evet, karizma gerekli. Siyaset 
demek bir anlamda karizma demektir çünkü. Ka
rizması olmayan siyasi aktörler zaten hiçbir şey 
yapamazlar. Önemli olan bu karizma sözcüğü
nün içerisine çok fazla otoriterliği sokuşturma-

     mak. İkincisi, bu tükendiği söyle
nen geleneksel siyasal söylemin 
yerine bundan sonra belki de de
mokrasi söyleminin gelip oturabi
leceğini sanıyorum. Eğer bu ger
çekleşirse, yani devleti demokra
tikleştirme iddiasıyla yeni siyasal 
bir söylem ortaya çıkarsa, bu Tür
kiye'ye çok büyük bir katkı da su
nabilir. Çünkü demokrasinin 
önünde İslamcılanmız hem en
geldirler, hem de Türkiye'yi de-
mokratikleştirebilecek potansiyel 
bir güçtürler. Daha düzgün bir 
ifade ile belirtmek gerekirse, is
lamcılanmız isterlerse Türkiye'nin 
demokratikleşmesini pekala sağ
layabilirler. Türkiye'de değişimin 
asıl motor gücünü, İslamcılanmız 
oluşturuyorlar. İslamcılanmız de
mokrat olmayı becerebilirlerse, 
yani devlet-iktidar anlayışlarının 
hegemonik-totaliter bir öze sahip 
olmadıklarını netleştirebilirlerse 
ve bu konuda ötekilerini inandıra

bilecek uygun söylemler ve politikalar geliştirebi-
lirlerse, işte o zaman Türkiye'de demokrasiyi yer
leştirmek çok daha kısa sürede mümkün hale ge
lebilir. Laikçilerimiz iktidar anlayışlan ve uygula
malarıyla demokrat olmadıklannı ispatlamış du
rumdalar. Kimse iktidardaki laikçi elitlerin 
rat olduklanna zaten inanmıyor. Ama iktidara 
aday Islamcılann da demokrat olmadıklan konu
sunda yaygın bir kanaat var. Ve maalesef kabul 
etmek gerekir ki, bu kanaati besleyen haklı örnek
ler de var. İşte o yüzden diyorum ki, siyaset yapan 
İslamcılanmızın asıl bu konuda, yani demokrasi 
konusunda netleşmeleri gerekiyor. Böyle bir net
lik  politikalarla ortaya konabilirse, o za
man Türkiye'de demokrasinin önü açılmış olur. 
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 Islamcılanmız değişirlerse değiştirirler di
yorum. Aksi taktirde bu kısır döngü devam eder 
gider. Bence bugüne kadar  sadece 
siyaset yapan Islamcılanmız değil, devrimci Islam
cılanmız da bilerek veya bilmeyerek Türkiye'de 
demokratikleşmenin önünde bir engel oluşturdu
lar. Bu özeleştiriyi yapmak zorundayız. Bizim için 
önemli olan devletin ideolojisini değiştirmekse 
eğer, yani "başkalannın elindeki devlet kötü, bi
zim elimizdeki iyi" şeklindeki bir anlayışı benimsi
yorsak şayet, bu da başkaca bir totaliterliğin ifa
desidir. Mevcut ideolojik devletin yapıp ettiklerin
den şikayetçi olanlanmızın bir başka 
otoriter devlet için mücadele vermeleri, bana çok 
anlamlı gelmiyor.   
darın ideolojik müdahalelerini 
"biz"den alıp "ötekileri"ne 
neltmek gibi bir anlayış, ama hiç 
mi hiç  de gelmiyor doğru
su. Bence asıl önemli ve gerekli 
olan, devletin ideolojiden ve do
layısıyla otoriterlikten arındırıl-
masıdır, yani devletin demokra-
tikleştirilmesidir. Toplumun da 
özgürleştirilmesidir. Bugüne ka
dar Islamcılanmızın devletin de
mokratikleştirilmesi, toplumun 
da özgürleştirilmesi noktasında 
çok somut talepleri olmadı. Yine 
Ali Abinin dediği gibi hep çoğun-
lukçuluğa göndermede bulunan 
bir siyasi argüman benimsendi. 
Yani "halkın çoğunluğu neyi is
terse o olur!" gibisinden bir anla
yış, bir anlamda çoğunlukçu dik
tatörlük anlayışı benimsendi. Bu
rada çoğunluğun tahakkümüne 
yönelik bir siyasal anlayış sözko-
nusu. Ama aynı zamanda, gene 
çoğunluğa güvenmeyen bir siyaset anlayışıdır bu. 
Ya çoğunluk günün birinde bizim iktidanmıza da 
hayır derse ne olacaktır? Islamcılanmızın büyük 
bir çoğunluğunun kafasında da, tıpkı laikçi elitler 
gibi halka güvenmemek vardır. Bunlan geldiği
miz bu noktada açıkyüreklilikle tartışmak zorun
dayız. "Onlar kötü, biz iyiyiz" argümanıyla hiçbir 
yere vanlamaz. "Ötekileri"nin kötü olması veya 
zalim olması, bizim de kötü veya zalim olmamızı 
gerektirmez. Kısaca demek istediğim şudur: Bu 
yeni süreçte, devletin demokratikleştirilmesini, 
toplumun özgürleştirilmesini ve bu bağlamda her 
türlü çoğulculuğu esas alan yeni bir siyaset anla
yışı tarafımızdan benimsenirse, işte o zaman hem 
kendi önümüzü açmış oluruz, hem de Türki

ye'nin... Aksi taktirde statükonun devamına ola
nak sağlayan bir ideolojik konumlandırma içeri
sinde oluruz. "Sistemi değiştirmek" talebini en 
radikal bir biçimde dile getirenlerimiz bile, farkın
da olmadan, demokratik değişim-dönüşüm ta
leplerinin önüne bir engel olarak dikilmediler mi? 
Biz bu karşı ideolojik-siyasi argümanlan esefle 
okumadık mı? Burada bitirmeden önce bu bağ
lamda bir paradoksa daha işaret etmek istiyorum. 
Sizin de mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Türkiye'de 
egemen iktidar blokunu oluşturan  bü
rokratlar da demokrasiden hiç mi hiç hazzetmi
yorlar, bir kısım Islamcılanmız da.... Birbirine kar
şıt olduğunu söyleyen her iki kesimin de demok-
      konusunda birbirle

riyle örtüşüyor olmalan, sizce bir 
paradoks değil midir? Oysa biri
nin işine yaramayan bir şeyin 
öbürünün işine yaraması gerek
mez mi? Ama görünen o ki, de
mokrasi her iki kesimin de tüyleri
ni diken diken ediyorsa, bence 
oturup düşünmek gerek. Burada 
bir yanlışlık var çünkü. Birbirinin 
değirmenine su taşıyan iki hasım 
anlayış sözkonusu olamaz. De
mokrasi denildiğinde hala "küfür
dür, şirktir" tartışmalannı başla
tan bir kısım Islamcılanmızın da 
yeniden oturup düşünmeleri ge
rekir diyorum. 

TAN - Ben bundan sonrasıyla 
ilgili düşüncelerimi Özetlemek isti
yorum. Bundan sonra bir özeleşti
rinin yapılması lazım. Sıhhatli bir 
özeleştiri. Bu özeleştiriyi bu gerile
meye sebebiyet veren her iki kesi-

   yapması lazım. Yani mer
kezi statükoyu şu an elinde bu

lunduran, son dönemdeki moda tabiriyle derin 
devletin de bir özeleştiri yapması lazım. Yeni ku
rulan FP'nin yöneticilerinin de bu özeleştiriyi yap
ması lazım. Derin devlet açısından şöyle düşünü
yorum ben. Türkiye'nin yapısal sorunlan var; Ad
liye, sağlık, eğitim, dış politika, Kürt meselesi, enf
lasyon... Bu konularda nasıl bir yönetim izlerlerse 
izlesinler bu sorunlan çözmeleri lazım. Bunlan 
yok sayarak veya bastırarak bundan sonrasına git
menin imkanı kalmamıştır. Bir tarafın takkesini 
önüne koyarken, bir tarafın da şapkasını önüne 
koyması lazım. Diğer kesim de, yani hem müda
haleye maruz kalmış parti çevrelerini kastediyo
rum, hem de kendimi de içine koyarak Türki
ye'deki bütün sistem muhaliflerini sözkonusu edi-
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'yorum, bundan sonrası için de geçmişteki hatala-
nndan ders alarak hem söylemi, yani teoriyi, hem 
de siyasal aktörleri yenilemek gerekiyor. Söylem
de bir ifade ile hem ekonomik liberalizmi, hem de 
siyasal liberalizmi önerebiliriz. Bunu kendi özgün 
cümlelerimizle ifade edersek; ekonomide adil bö
lüşüm, adilce üretim ve adilce bölüşüm, siyasette 
ise insan haklannı esas alan, yani nirengi noktası
na oturtan, herkesin bir toplumsal uzlaşmada ye-
ralacağı bir proje otaya koymamız gerekir. Burda 
da ben Mehmet'in bir tespitine katılıyorum. Geç
mişte değişime en fazla direnen kesimlerden biri
si de, bilerek veya bilmeyerek, İs-

 kesim oldu. Burda iki faktö
rün bilinçaltından temizlenmesi 
gerekir. Birisi devletin kutsal sa
yılması. Devleti kutsal bir tahak
küm ve soygun aracı olarak gör
memek gerekiyor.  de 
egemen ulus psikolojisi. Mesela 
demokratik hak ve özgürlükler 
her konuşulduğunda "ah şu 
Kürtler olmasa" deniliyor. Herke
sin hakkı verilsin. Bu iki faktörün 
bilinçaltından temizlenmesi ge
rektiğine inanıyorum. 

Bundan sonra takınılacak her 
tavırda, söylenecek her sözde 
devleti güçlendirmek yerine top
lumu ve halkı güçlendirmek esas 
olmalıdır. 

 - Hatırlarsanız, biz 
gene büyük oranda bu arkadaş 
grubumuzla 1993 yılında  
Zemin dergisini çıkardığımızda, 
Türkiye'nin birinci sorununun 
demokrasi sorunu olduğunu, do-     
layısıyla Türkiye'nin üst yapısal   
reformlannı mutlaka       
mesi gerektiğini savunuyorduk.  
Bunun için de değişim ve yeni
leşmeden bahsediyorduk. Hatta hatırlarsanız "Es
ki hal muhal, ya yeni hal, ya izmihlal" diyorduk. 
Bu noktada Türkiye'de demokrasi isteyen butun 
güçlerin de birlikteliğini savunuyorduk. Çunku 
demokratik olmayan statükoyu başka şekilde ge
riletmenin mümkün olmadığını vurguluyorduk. 
Yani Islami iktidar mücadelesi yenne  
öncelikli olan hedefin demokratikleşme 
lesi olduğunu söylediğimizde çok  hatırlayacak
sınız, benim hatınmda hala taptaze duruyor,  
başka  yayın organında, sozumona sistem 
karşıtı devrimci düşünceleriyle tanınan bir arka
daşımız aynen şöyle yazmıştı söylediklerimizi sa-

vuşturmak için: "Kemalizm bizim ezeli ve ebedi 
düşmanımızdır. Biz bu düşmanımızı zaten tanıyo
ruz. Ama değişimin arkasında Amerika var. 
uzlaşmacı bir islam dayatılmak isteniyor. Bu de
mokrasi, değişim, yenileşme taleplerinin arkasın
dan ne geleceğini bilmiyoruz. O yüzden değişim 
şer, Kemalizm ehven-i şer'dir." Mealen bu tür 
karşı ideolojik argümanlar geliştiriyordu. 

 değişimin önünde engel olarak 
durabilider derken kastettiğim şey işte bu sözü-
mona "devrimci duruş" gibi lanse edilen anlayış
tır. Tabii bunu başka türlü izah edenlerimiz de 

var. Sonuçta bilerek veya bilme
yerek statükonun devamına ola
nak sağlayan bir islamcı gerçeklik 
var Türkiye'de. Buna parmak bas
mak istedim sadece.  ve on
dan sonraki siyasi oluşuma hep 
özeleştiri tavsiyesinde bulunan bu 
tür İslamcılanmızın da kendi öze
leştirilerini mutlaka yapmalan ge
rekiyor. 

 - Türkiye'de geleceği 
gerçekten demokrasi tayin ede
cek. Türkiye bu girdiği süreçten 
gen   hakları, hu-

   kukun  demokrasi, 
  çevre guçlenn daha ozgur olması, 

sivil topluma karşı daha  ve 
 ozgur alanların tanınması, yerel 

  yonetımlenn guçlendınlmesl gibi 
    ana nirengi noktalan siyaseti tayin 

     edecek. RP'nın siyası aklından, 
     Cabın'nın dediği  eğer bir si-

   yası akıldan sozetmek  
 siyası aklında  problem vardı. 

     Bu problem buyuk olçude soğuk 
    savaş  kavramlanndan 

   besleniyordu. Yanı Metıner'ın de-
  -    yeni  doneme girdik, 

 hal muhal artık, siyaset yeni
den şekillenecek Dolayısıyla siyası argumanlann 
ve programlann da değişmesi gerek. 

Adıl  çok çarpıcı  slogandı ve  top
lumun  yıllık   kodunu da 
sembolize ediyordu. Fakat bunun  doldurulma
dı.  Yem Zemın'de de aynı şeylen söyle
dik. Evet, çok  bir kavram fakat ıçı boş  slo
gan. Bunun içinin doldurulması gerekir. Yanı Tür
kiye'de devlet nasıl kaynak yaratan ve kaynak 
transfer eden  konumdan çıkanlacak da, toplu
mun hakiki  bu pastadan hakkettıklen pay
ları alacaklar. Bunun çok somut olarak ortaya 
konması gerekirdi. Demokratikleşme problemi 
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var. Türkiye'deki hiçbir parti bu konuda samimi 
değil. Kim samimiyetle bir demokratikleşme pa
keti, bir reform paketi ortaya koyar ve bunu da 
topluma sunarsa bence gelecekte o öne çıkacak 
ve toplumu da peşine takabilecektir. RP'de bir 
önemli nokta daha var: Temsil problemi. Bu da 
iki şeyden kaynaklanıyor. Birincisi toplumun ge
niş bir kesimini temsil edebiliyordu. 6 milyon kü
sur oy almak gerçekten kolay değil. Kapatılma
dan önce çok daha yüksek rakamlara da baliğ ol
muştu. Türkiye'de hiçbir parti 4 milyon 250 bin 
partiliyi kaydedebilmiş değildir üye olarak. 

Bir yandan geniş bir toplum
sal desteğe sahip. Öte yandan 

 hareketlerin Islami entellek-
 zeminin çok zengin olduğu 

bir ülkede yaşıyoruz. Ama RP ta 
başından beri bu müslüman fikir 
kaynaklarıyla, entellektüellerle, 
bilim adamlarıyla çok sağlıklı iliş
kiler kurmadı. Hareket bir bakıma 
bir taşra hareketi görüntüsü veri
yordu. Yani entellektüel, fikri ve 
siyasi derinliği olmayan, varoşla
rın merkeze doğru aktığı tepkisel 
bir görüntü veriyordu. Dolayısıy
la da çok daha büyük toplumsal 
kesimlere de güven vermedi. He
le televizyonlarda ekranlara çıkan 

 yanlış olarak seçilmesi, 
bazen Türkiye'yi iç savaşa götü
rebilecek boyutlarda bir dil ve üs
lup kullanıldı ve bu çok aleyhine 
oldu. Fakat bu yeni dönemde 
bir, dilin değişmesi gerekir; iki, 
programın değişmesi gerekir; üç, 
siyasi aktörlerin değişmesi gere
kir. Eğer bunu başarabilirse diğer 
merkez sağ veya merkez sol par
tilerde böyle bir değişim ümidi 
olmadığından FP'nin önü halen açık. Ümit hala 
FP'de görünmektedir. 

 - Yani sahici bir demokratikleşme 
paketi, sahici bir banşçı dil, kavgacı olmayan, ça
tışmacı olmayan, "siyaseten uzlaşma"yı öne çıka
ran bir dil, bir de bütün bu argümanlan toplu
mun her kesimine taşıyabilecek yeni siyasi aktör
ler.... Eski tecrübeli siyasi aktörlerin yanısıra mut
laka yeni siyasi aktörlerin de rol alabilecekleri bir 
yeni siyasal oluşum... 

AKDOĞAN - Bir de şu var. Dışardaki yazarla
rı entellektüelleri kullanamamanın ötesinde teşki
lat kendi içinde demokratik kültür ve entellektüel 
bilgi üretemedi. 4 milyon üyesi, çok ciddi bir ör

gütlenmesi var ama bu örgütlenme düşünsel bir 
üretim yapamıyor. Yani onlann yaptıklan sadece 
bir teşkilat çalışmasıydı. Belki RP'nin yükselmesin
deki en rasyonel katkısı teşkilatıydı ve çok organik 
bir yapıydı. En küçük bir müdahalede bütün vü
cut harekete geçebiliyordu.  teknolojisinin 
en üstün araçlannı kullanabiliyordu ve çok çalışı
yordu. Vücutta hiçbir problem yoktu. Vücut sağ
lıklı, varolan bütün vücutlardan daha sağlıklı ve 
yakışıklı bir vücuttu. Ancak beyin fonksiyonlannı 
fazla kullanamıyordu. Yani teşkilat kendi içerisin
de düşünme yeteneğini, kabiliyetini geliştiremi-

yordu. Çünkü böyle bir kapı açıl
mıyordu. Bence en büyük prob
lem dışardaki entellektüel dünya
dan istifade etmemenin ötesinde 
teşkilatın sadece çalışmaya şart-
landınlması, düşünsel herhangi 
bir üretim yapmamasıydı. 

BULAÇ - Şunu ekleyeceğim. 
Bu parti içi demokrasiyle ilgili de 
bir sorun. Diğer partilerde parti 
içi demokrasi ne kadar varsa  

 da RP'de de o kadar vardır. Şöyle 
belki ifade edilebilir. Biat et, cihad 
et ve itaat et. Bu formülasyonu 
şöyle değiştirmek gerekir: Düşün, 
öner ve katıl. 

TAN - Değişime destek veren 
bütün katmanlann da temsil edil
mesi lazım. Yani siyasal aktör ola
rak. Mesela burjuvazinin bir kesi
minden bahsettik, sınıfsal taleple
ri farklı olan yeni kesim, Kürtlerin 
değişim talepleri, kent yoksullan, 
demokrat ve liberal aydınlar ve 
kadınlann bu yeni dönemde siya
sal aktör olarak değişimi destekle
yen, isteyen, değişim talepleri 
olan bütün çevrelerin temsilcileri 

olarak öne sürülmeleri lazım. Yoksa ben hepinizin 
şarkısını okuyacağım, sizin gelmenize gerek yok, 
ben  demek de temsilde büyük sorunlar ya
ratır. 

DURSUN - Benim ilave edeceğim iki, üç nok
ta var. RP'nin boşluğuyla ortaya çıkan boşluğu 
doldumak noktasında olan bir siyasi hareketin 
önce şu muhasebeyi yapması gerekir. Şimdiye 
kadar yaşanan yaşanmıştır. Bunun üzerinde bir 
daha geriye dönmek mümkün değildir. Fakat bu 
yaşananlar çok önemli bir tecrübedir. Bu tecrübe
nin masa başına oturulup değerlendirilmesi gere
kiyor. Bu çerçevede bu tecrübe değerlendirildi
ğinde yeni yönelişin şu hususların altını çizmesi 
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gerekiyor. Bir; şimdiye kadar takip edilen söylem
de ciddi değişiklikler yapmak gerekiyor. Öncelik
le dinsel nitelikli söylemin daha toplumsal hale 
getirilmesi gerekiyor. Yani dini vurgular,  ta
rihinden menakıblar vs. benzeri duygusal ve ana
nevi havayı teneffüs edici söylem daha toplumsal, 
daha güncel, daha yerel bir hale getirilmeli. Ku
caklayıcı olmalı, bölücü, ayıncı, parçalayıcı olma
malı. Bu nedenle kullanılan dil kesinlikle dinsel 
söylem ağırlıklı bir dil değil daha toplumsal ve da
ha kucaklayıcı olmalıdır. 

 topluma kolay anlaşılabilir, tahmin edilebi
lir, net, kesin bir toplumsal proje 
önermek gerekir. Yani soyut, ke
narları, köşeleri  ne olduğu 
ancak bir takım tefsirlerle anlaşı
labilen bir proje değil, net, kolay 
anlaşılabilir ve herkesin kolaylıkla 
içselleştirebleceği, kendi hayatını 
da onun bir yerinde bulabileceği 
bir proje vermek gerekir. 

Evet, enflasyonu önleyeceğiz. 
Bu çok soyut bir söylemdir. Ama 
asıl enflasyonun nasıl önlenece
ğini söylemesi gerekir. Üretimin | 
nasıl arttınlacağmı söylemesi  
rekir. Dış politikada neleri nasıl  
yapacağını söylemesi gerekir. Bu 
projenin dünyaya yönelik, bütün 
dünyayı kapsayan bir proje değil, 
öncelikle Türkiye'yi Türkiye'nin 
insanlannı kapsayan bir proje ol
ması gerekir. Keşmir'i kurtarma
dan önce Ümraniye'yi, Diyarba
kır'ı, ne bileyim hanyayı Konya'yı 
kurtarması gerekir. Ordaki insa
nın sorunlanna yönelik olması 
gerekir. Bu bakımdan proje yerel 
bir proje olmalı bence. 

Üç; belki de daha da önemlisi 
bunun yerine gelecek olan bir partinin dünyada
ki gelişmeleri iyi okuması. Hem dünyadaki hem 
toplumdaki gelişmeleri. Türkiye toplumu çok hız
lı bir değişim yaşıyor. Hızlı bir kentleşme yaşanı
yor. Bir taraftan teknoloji yüksek bir düzeyde kul
lanılmaya başlanıyor. Arkadaşımızın da ifade etti
ği gibi burjuvazi hızlı bir yükseliş gösteriyor. Ne
redeyse farklılaşarak ayrı bir sosyal sınıf haline ge
liyor. Yeni yatınm alanlan ortaya çıkıyor. İnsanlar 
dünyayı izlemeye başlıyor. Ulusal sınırlann eskisi 
kadar önemi kalmıyor. Ulus devlet mantalitesinde 
bir değişiklik oluyor. Küreselleşme denen yeni bir 
şey ortaya çıkıyor. Bütün bunlann iyi takip edil
mesi ve geliştirilecek projelerin bu gelişmelerle 

örtüşmesi gerekir. 
Ulusal sınırlar içinde dünyaya gözünü kapatan 

bir proje hiçbir zaman hayata geçemez. Muhak
kak böyle bir projenin Amerika'da, Avrupa'da, As
ya'da, Pasifik'te, dünyanın muhtelif yerlerinde 
meydana gelecek gelişmeleri de dikkate alarak 
bunlara karşı duyarlı olarak bir takım sonuçlara 
gitmesi gerekir. Eğer bunlar yapılabilirse, Türki
ye'deki bu boşluğu dolduracak bir siyasi hareke
tin başarıya ulaşmasını beklemek mümkün. Yalnız 
şunu da belirtmek gerekir ki hiçbir siyasi parti 
toplumun bütününü temsil etmeye yönelemez. 

Böyle bir şey yapması düşünüle
mez. 60 milyonun 60 milyonuna 
hitap edemez bir siyasi parti. Si
yasi partinin dayandığı ya bir sos
yal sınıf vardır, ya bir inanç grubu 
vardır, ya da bir ulusal kesim var
dır. Bu bakımdan bu siyasi hare
ketin kendisinin dayandığı, yani 
oturduğu toplumsal kesimi, kate
goriyi, sınıfı veya neyse grubu iyi 
tanımlaması gerekir. Yoksa herke
si kucaklayayım derseniz, o za
man hiç kimseyi kucaklayamazsı-

 
 - Burada yeni parti

nin dayanması gereken ana un-
surlan/dinamikleri tespit ederken 
merkez-çevre ilişkisi bağlamında 

 söylediğimiz şeyler akla gelmeli. 
 Yani demokratik olmayan siyasi 

 

 

merkezin dışlamış olduğu bütün 
sosyal gruplar yeni siyasal parti
nin hedef kitlesi olmak durumun
da, eğer bir demokrasi mücadele
si verilecekse şayet. Yeni siyasal 
partinin öncelikli mücadelesinin 

 
 demokrasi mücadelesi olması ge

rekiyor, dolayısıyla merkezin dış
ladığı sosyal çevrelerle uygun ittifaklar kurmaya 
yönelmesi gerekiyor. Bu sosyal çevrelere hitap 
edebilecek yeni bir söylem ve yeni siyasal aktörle
rin mutlaka devreye sokulması gerekiyor. Bence 
bu çok önemli. Bizim Yeni Zemin'de altını çizerek 
vurguladığımız bir öneri vardı: "Demokrasi için, 
temel hak ve özgürlükler için birliktelik."  
önemle altını çizdiğimiz bu öneri,  Türkiye-
sinde üniversitelerde gerçekleşti. Demokrasi, in
san haklan ve özgürlükler noktasında üniversiteli 
gençlerimiz bir birliktelik ortaya koydular. 98 ku
şağının üniversitede sergilediği bu anlayışın siya
sete de taşınması gereken örnek bir anlayış oldu
ğunu söylemek istiyorum. 
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odernitenin dinin gözden l<aybolması   l<uruntusunun 
ifadesi olan 'sel<ülerleşme teorisi,' tarihin yürüyüşünce ifa olunmuş bir re
alite değildir. Dünya görüşü ve iman olarak din, yalnızca sekülaritenin sal
dırısından sağ kurtulmakla kalmamış, bilakis bu saldırının intikamını almak 
üzere yeniden siyaset ve tarih arenasına girmiştir. Dinin yerine, moderni-
tenin kendisi, hepsi modernitenin 'aklı'nın meşruluğunu ve de modernite-
nin projesinin evrenselliğini sorgulayan bir dizi post-moderniteye bölün
müştür. Bununla birlikte, sosyolojik vizyonun dine muhalefet biçiminde 
doğduğu ve hatta insanın durumu hakkında alternatif bir anlatım biçimi 
olarak büyük 'Toplum' paradigmasını devreye soktuğu gerçeği gözönüne 
alınırsa, sosyal bilimcilerin kavramsal olarak teorilerini 'dinin geri dönü-
şü'nden ziyade 'postmodernitenin zuhuru' üzerine kurmak için donanmış 
oldukları görülür. Sosyolojinin sekülerleşme tezi, herşeyden önce, ne bizim 
bugün şahit olduğumuz dinin yeniden canlanması  öngörebilirdi, 
ne de dinin kamusal söylemin yeniden kendisi için elverişli hale getirilme
si yönündeki  anlaşılır kılabilirdi. 

Sosyolojik muhayyile, sekülerleşme teziyle birlikte utanç verici bir du
ruma duçar kalmış olmasına rağmen, temelinde yatan bu mitten bütünüy
le büyülenmiş hale de gelmemiştir. Bizatihî bu disiplinin içerisinde bile 'ge
çerli' kabul edilen bir dizi eleştirinin yükselişi  karşısında, pek çok 
sosyolog, eski tezi, toptan terketmek yerine, düzeltmeyi ve bir revizyona 
tâbi tutmayı tercih etmiştir. Bu sosyologlar, özür beyanlannın bir numara
lı imgesi haline gelmiş şeye, 'banyonun suyuyla birlikte, bebeği de dışarı 
atma'ya pek istekli olmamışlardır. Bu bakımdan, sosyoloji şu an kendi asıl 
alanını ıslah etmeye* çalışıyor ve, ister istemez, dinin kendini bu alana ek
lemlemesinin yordamını öğreniyor. Dinin mahiyeti ve rolü hakkındaki ye
ni sosyolojik tefekkürün gerilim ve vaadlerinden bir kısmı, Casanova'nm 
radikal eseri Public Religions in the Modern  (Modern Dünyada Ka
musal Dinler)'den; keza, Davis'in dinin ve modern teorinin birbiriyle bu
luştuğu felsefî ara kesit içerisinde tamamlayıcı bir bakış sunan, eşit derece
de orijinal çalışması Religion and the Making of Society (Toplumun 
sı ve Din)'den anlaşılabilir. Bu çalışmalann her ikisi de Müslüman okuyucu 
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için yeterince ilgi çekici konular ihtiva etmektedir ve 
Müslüman okuyucunun kendisi için arkaplan teşkil 
edecek okumalannın birer cüz'ü olmalan gerekir. Bu
nun sebebi, büyük  Batının ve Batılılann  
konulardaki çıktılannm çoğunun burada incelenen 
türde teorik tartışmalarla bir aşinalığı öngörüyor ol
masıdır. 

 din, Casanova'nın tam yerinde tasviri
ne göre, "iki anlamda 'halka açıldı.' 'Kamusal alan'a 
girdi ve, böylece halkın ilgisini kazandı." Yazann bu 
noktadaki teorik endişesi, esasen Polonya,  
Brezilya vs. gibi, Katolik ülkelerde yaptığı vak'a araştır
malarına tâbi olan "Modern Dinin Mahrum Bırakıl
ması" ile ilgilidir. Casanova'nın, sosyolojik teorinin di
nî bağlılığı veya imanı saf mit düzlemine indirmesini 
eleştirdiği gibi, bütün modern sosyolojik görkemli bi
nanın polemik konusu olan bu defolu tez üzerine di
kilmiş olduğu gerçeğinin de tamamen farkında oldu
ğunu söylemeye bile gerek yok. Buna rağmen, onun 
sekülerleşme teorisine getirdiği revizyon, geleneksel 
paradigmanın tam anlamıyla farklı, ve bağımsız, üç 
teori içerisinde aynştınlmasını içerir: (1) seküler mo-
dernite seküler alanlann dinî kurum ve normlardan 
aynştınlmasını içerir; (2) seküler modernite dinî inanç 
ve pratiklerin çökmesine sebep olur; (3) seküler mo
dernite zorunlu olarak dine özelleştirilmiş bir alan ta
nır ve dini bu alana mahsus bırakır. Onun görüşünce, 
fiiliyatta yalnızca ilk teori geçerlidir. Diğer ikisi, ampi
rik olasılıklardır ama, hiçbir anlamda kaçınılmaz değil
lerdir. Doğal olarak, bu nitelendirme modernitenin 
dinin gitgide artan bir hızla çökmesi ve de özelleştiril
mesi hakkındaki geleneksel iddiasını reddetmekle ay
nı anlama  böyle zahmetli teorik 
patikalardan geçmeksizin kabul etmiş olduğu birşey! 

Böyle bir revizyonculuk kaşların çatılmasına yol 
açmayabilir, ama Casanova'nın teorik kavrayışının 
içerdiği radikal ve cür'etli iddia, yani dinin 'her nasıl
sa, elinde olmayan sebeplerle, modernitenin kendisi
ni kurtarmasına yardım edebildiği' tezi hakkında aynı
sı söylenemez! Casanova, 'Batılı modernite mağrur 
özgüvenini kısmen yitirmiş' iken, 'moderniteyle pek 
de rahat olmayan bir ilişkiyi sürdürmekte olan, kıs
men onu ehlileştiren, kısmen modernitenin bazı de
ğerlerini kendi değerleri olarak kabul eden, ama piya
sanın ve devletin para ve iktidar aracını kullanarak ah
lâkî (moral) kuralların kendi sistemik mantığına mü
dahale etmesi ve bu kuralların üretiminde söz sahibi 
olması gerektiği  benimsemeyi reddeden' 
öteki geleneklerin varlığını kabul eder. Batılı moderni
te, kendi kimliğine meydan okuyan bu ötekiler ile ya
ratıcı bir diyalog içine girmeden, rakiplerine karşı za
fere erişebilir; ama bu, kesinlikle 'modernitenin kendi 
yaratımlannın esneklikten ve  uzak 

 içten içe yenilip tüketilmiş' bir zafer olacaktır. 
Piyasa, devlet ve bilimin oluşturduğu kutsal olmayan 
teslisin hükmettiği bir dünya  kadar rasyo
nel, seküler ve modern  diğer bir deyişle, gay-

riinsanî bir dünya olurdu. 
Birileri, Casanova'nın argümanını Protestan-mer-
 yönelimlerin Katolikçe bir tersine çevrilmesi ola

rak, ve modern din sosyolojisinin önyargılan olarak 
yorumlayabilir. Oysa, bu argümanın bir Müslüman 
için taşıdığı özel cazibe, modern  tarafından 
uzun zamandan beri kabul edilen, seküler alanlann 
mutlak özerkliği, ve onların dıştan gelen herhangi bir 
etik veya moral mülahazadan bağımsız olduğu iddi
alannı sorgulayarak, dinin fiiliyatta beşerî özgürlüğün 
sınırlarına uzandığı, veya, eğer arzu ederseniz, mo
dernitenin projesini daha da ileriye götürdüğü gerçe
ğini itiraf etmesinden gelir. Onun, kamusal alanla ilgi
li bir tartışmaya girerek, dinî vicdanın modern top
lumları yalnızca normatif yapıları üzerinde dini kamu
sal ve kollektif bir biçimde yansıtmaya zorlamasıyla 
işin bitmediğini; bilakis, bizatihî dinin modern kurum-

 normatif iddialarıyla uyuşmaya zorlandığını ka
bul etmesi, İslâmî konumla eşit derecede tutarlıdır. 
Normatif geleneklerin çoğulluğunun etik söylem için 
muhakkak bir ön-şart oluşturduğunu düşünen bu ka
bul, Casanova'ya "Dinsel normatif geleneklerin ka
musal alana girecek başka herhangi bir normatif ge
lenek ile aynı haklara sahip olması gerekir" hükmü
nün apaçık delili olarak gözüküyor. Gerçekte ise, se
küler önyargı, ve bunun doğal sonuç olarak gelen ka
naat, dinî olan hiçbir şeyin asla 'modern' olamayaca
ğıdır; modern pratiği bir yana bırakırsak, modern te
oride dinin sistematik bir biçimde görmezden gelin
mesinin nedeni tam da budur. Dinî vicdanın kamusal 
söylemden dışlanması ve bu söyleme dahil olmasının 
yasaklanması gerektiği epistemolojik iddiası, bu tak
dirde, sekülarist güvensizlik ve uzlaşmazlıktan kaynak
lanıyor demektir.  bu  modernitenin çarpık 
ve totaliter tarafını temsil etmektedir. 

Kendi epistemolojik rotasını revize edilmiş ve baş
tan aşağı tamirat görmüş de olsa sekülerleşme teori
sinden alan bir sosyal bilimci olarak, mahrum bırakıl
mış bir dine kamusal bir rol yükleme yönündeki bü
tün iştiyakına rağmen, Casanova'nın dinin siyasal 
toplumun moral hayatına katılımı için belirli şartlar 
ileri sürmesi belirtmeye değer bir husustur. Casanova, 
herşeyden önce, 'mahrum bırakılmış' bir rol oynama
yı arzulayan herhangi bir dinin çağdaş 'iman' ve 'siya
set' aynşmasını kabul etmesi gerektiğinde ısrarlıdır; 
çünkü "dinsel ve siyasal cemaatin herhangi bir biçim
de kaynaşması modern vatandaşlık ilkesi ile bağdaşır 
durumda değildir." Diğer bir deyişle, dinin kamusal 
rolü, ancak 'sivil toplum' alanında meşrudur; devlet 
veya siyasal toplum alanında değil. Din siyasal bünye
nin vicdanını şekillendirir, ama siyasal toplumu temsil 
etme yönünde hiçbir hak iddia edemez. Bizatihî bir 
'kilise-devlet' kuramaz veya bir 'resmî ortodoksi'nin 
muhafızı olarak  Dahası, eğer 'pratik 
leştirmenin daha ileri süreçlerinde olumlu bir rol' oy
namayı  Aydınlanmanın din eleştirisinin 
ana veçhelerini özümsemesi gerekir: modern-öncesi 



 

dünya görüşlerinin kognitif (bilişsel) eleştirisi, meşru
iyete dair dinsel ideolojilerin moral (ahlâkî) eleştirisi, 
ve dünyadan  çekme ve yabancılaşmanın 
jektif (öznel) eleştirisi. 

 bu zulmanî bir Aydınlanma ve 
ralleşmiş bir Katoliklik karışımına sahip olmasının 
mümkün olduğu yönünde bir çekince koysak bile, 
Casanova'nın sergilediği bu vizyon İslâm'ı afaroz edi
yor değildir. Gerçekte, bu vizyon, 'laik' Sünnîliğin 
normal idealini temsil eder: devlet veya siyasal düze
nin 'üstünde duran,' herhangi bir din adamları sınıfı 
ve örgütü içermeyen ('kilise-devlet'in olmadığı) ve di
nî vicdanın (ulemanın müştereken oluşturduğu kütle) 
sivil toplumun kurumlan içerisinde 
işlediği bir  (siyasal 
bünye veya  bünye). Şüphesiz, 
bugün siyasal bünyeyi teşkil eden 
halk topluluğu ile devlet arasında 
herhangi bir ayrıma hak tanımaya
cak olan radikal, fundamentalist İs
lâm'ın güçleri tarafından bu ideale 
meydan okunmaktadır. Ne yazık ki, 
bu kesimin dindarâne beklentileri
nin aksine, böyle birleşik bir siyasal 
düzen dinî kurumların üstünlüğüyle 
değil, sivil toplumun devletin bo
yunduruğu altına girmesiyle sonuç
lanır. Sekülerleşmeye dair Batıda var 
olagelen tartışmadan öğrenebilece
ğimiz en azından şudur: Beşerî varo
luşun bir kutsal ve bir de seküler alan 
içerisinde ontolojik ve metafizik iki 
kola ayrılmasının moral açıdan 
tutar tarafı yoktur, ama bu, totaliter 
ve üniter bir sosyal düzen modeline 
sahip olmamayı bir derece temin 
eder. Bunun bizi, geçmişte bizim 
toplumlanmızm başarmayı becerdi
ği, imanın topyekün moral ve metafizik birliği içerisin
de incelikli bir kurumsal ayrışma noktasında uyanık 
kılması da gerekir. Seküler devletin ideolojisi arkasın
da pusuya yatmış modern, totaliter iktidar anlayışları
na kafayı takmış bulunan hiçbir islâmî haklılaştırma 
mevcut değildir. Aydınlanmanın din eleştirisine gelin
ce, bu eleştirinin çoğu kısmı, bu zamanlar boyunca 
Hıristiyan kilisenin sergilediği spesifik uygulamalara 
ilişkin, yani bağlamsal eleştirilerdir; ki bizi alâkadar et
mez. Eleştirinin geri kalan kısmına gelince, bunlarla 
cesurca yüzleşilmesi gerekir. Aydınlanmanın kendisi
nin 'de-construct' edildiği; Aydınlanmanın gerçekleş
tirdiği inşaatın yıkıma ve  maruz kaldığı 
şu günlerde, islâm'ın onunla diyalogu göz korkutucu 
bir görev olmasa gerektir. Ve yine de, bu henüz baş
layacak olan bir görevdir. Zannımca, Casanova'nın 
modern dünyada kamusal dinlerin tabiatına dair ce
sur ve öncü görüşleri, bu görevi üstlenmeye arzulu 
olanlar için kesinlikle faydalı olacaktır. 

Davis'in 'sosyal teoloji' alanındaki onbir deneme
nin derlemesi olan kitabı, Casanova'nın eserinden da
ha az meydan okuyucu ve daha az sevindirici değil
dir. Bu kitabın odağı, başlığından açıkça anlaşıldığı gi
bi, geleneksel kültürden modernite/postmoderniteye 
kayma sonrasında dinin sosyal rolü üzerinedir, ve te
mel teorik varsayımı iman ve inanç ayrışması hakkın

 büyük ihtimalle, kendisinin bu ayrımın 
merkezî bir rol taşıdığı islâmî geleneğe uzun süreli 
muhatabiyetinin bir sonucu olarak VVilfred Cantvvell 
Smith tarafından öne sürülene benzer bir aynştırma. 
Toplumun insan unsurunun ürünü olduğu; (zaman 
itibarıyla) beşerin özgürlüğünden önce gelen belirli 

bir müteal ve kozmik düzenin cüz'ü 
olmadığı şeklindeki modernist tezi 
kuşkuyla karşılayan Davis, sekülarite-
yi doğaüstü inayet alanının ötesine 
sürükleyen bir teolojik konumu be
nimser. Bu yüzden Davis, 'toplu
mun yapısal bir ilkesi olarak din'in 
işinin bitmiş olduğunu iddia eden 
seküler düşünürlerle fikir birliği için
de değildir. Din, Davis'in ısrar ettiği 
gibi, anlamını bir sosyal sisteme 
münhasır bırakmaz, bilakis kendi ni
haî meşruiyet iddiasını müteal ola
nın tatmin edici ve anlamlı bir bi
çimde derinlemesine tecrübe edil
mesi üzerine oturtur.  

 ve  
(trans-contextual) olan, iman olarak 
dinin bu veçhesidir, onun mütealli-
ğe açıklığı ve hayatın anlamlılığına 
dair radikal bir kanaat taşımasıdır. 

 ve onun getirdiği eleştiri 
inana etkileyebilir, ama imam etki
lemez: Modernite dinî uygulamalan 
tadil edebilir, ama dinî imanı top

lumsal şuurun haricinde tutamaz. Gerçekte, bu yaza
rın asıl görüşü, modernitenin din ve siyaseti birbirin
den koparmasının, dini, toplumun kalıcı bir eleştirisi
ni sunmak için daha önce eşi görülmemiş bir fırsatla 
da donattığıdır. 

Sekülarist argümanın kökeni, Davis'in nazarında, 
yekdiğerini dışlıyor gözüken 'din' ve 'insan unsuru'nu 
yüzeysel ve yanlış bir surette karşı karşıya koymasına 
dayanır. Davis soruyor: "Eğer birisi toplumu insanın 
bir icadı veya inşası olarak görürse, müteal ilkenin 
topluma müdahalesini dışlamaz mı?" Veya, tersi şekil
de, şayet birisi toplumun vahyin veya başka bazı do
ğaüstü ilkelerin  sonucu olduğuna  olmuşsa, 
"insan unsurunu dışlamaz mı? Tâ ki, toplum tama
men mukaddes  yapı veya bir teokrasi halini alsın." 
(Müslümanların, nasıl her türlü islâmî sosyal opsiyonu 
'teokrasi' olarak değerlendirip ciddiye almayan sekü
ler polemiklerin hilekârlığını hatırlamalan gerekiyorsa, 
Davis'in bu  'İslâmî' temayülünü de 
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derhal kabul edeceklerini söylemeye bile gerek yok.) 
Davis, dahası, beşerî tecrübenin tüm boyutunda mü-

 olana aracılık bulduğumuz üç alanın mevcut ol
duğunda ısrar eder: kognitif (bilişsel), normatif (kural 
koyucu) ve ekspresif (ifade edici). Şüphesiz bu tez 
kendisini dinlerin taşıdığı bir tipoloji içerisinde kozmik 
(kognitif); siyasî (normatif) ve tefekkürî (ekspresif) ge
leneklere tercüme eder. Fakat bu tasnif, aynı zaman
da ayma   olan hiçbir alan yoktur kabu
lüne de dayanır. Davis, aynı ruh hali içinde,"Dinî 
iman ve uygulama, bütün formları itibarıyla beşerî 
tecrübenin bir boyutudur" diye devam ediyor. "Baş
ka türlü düşünmek bir putperestlik biçimidir, çünkü 
dinin ancak beşerî tecrübe aşıldığında keşfedildiğini 
tasdik etmeyi beceremez." Bir kez daha, en mükem
mel bir örneği olacak şekilde, Islâmî görüşün bir tek
rarı! 

Özetlersek, Montreal'deki Concordia Üniversite-
si'nde bir emekli din profesörü ve de Katolik olan 
Charles Davis, din tezinin özelleştirilmesine karşı, ziya
desiyle makul bir argüman, daha da ötesi  mi
zaçla tamamen uyuşan bir argüman sunar. Bununla 
birlikte, kitabı, "Dinsel dilin siyasal kullanımı 
kullanımı," "Post-modernite ve kendi'nin oluşumu", 
"İletişimsel rasyonalite ve dinsel ümidin temellendiril-
mesi" gibi, akademik söylemde teoloji ve postmoder-
nitenin birbiriyle buluştuğu ve gitgide büyüyen ara 
kesit için kanıt teşkil eden hayli aktüel ve münasip 
başkaca temalara dair tefekkürler de içerir. Zihnini 
kendi tetebbuatı içinde 'toplumun inşası ve din' hak
kında meşgul olan her Müslüman teorisyenin okuma 
listesinde yer alması gereken ilgi çekici, yeni düşünce
ler uyandıran, provokatif bir eser. 

Robert Lee'nin 'islâmî otantiklik arayışı' hakkında
ki çalışması, yakın zamanların Müslüman düşüncesi
ne, modernite ve geleneğin iki ucu temsil ettiği tehli
keli bölünmenin üstesinden gelme çabasında işe ya
rayacak olan incelikli, yeni ve meydan okuyucu bir 
perspektif sunar. Her türlü polemikten bağımsız, em-
pati ve anlayışla dolu, ama dobra dobra ikna edici 
eleştiriler getirmekten mahrum da olmayan bu mu
hayyileyi uyandıncı  Batıdan gelen sürekli teca
vüzlere maruz kalmış Islâmî geleneğin bütün 

 ve kafa karışıklığını gözler önüne serer. Ve yine de, 
Islâmî akıl ve vicdanın sebat, cesaret, evrensellik ve 
özgüvenine dair bol miktarda delil de verir. Bir 
lektüel tarih olarak, hem keskin ve nitelikten anlar bir 
mahiyette, hem de açık seçik ve ikna edicidir; ama 
onu başkaca benzer eserlerden en ziyade ayıran şey, 
geniş bir  taşıması ve, Müslüman ve Batılı dü
şünürlerle birlikte, modernite ve postmodernitenin 
beşerî topluluğumuzu içerisine fırlatıp bırakmış olduk
ları açıkça görülen anlamsızlık ve nihilizm evrensel 
hastalığı üzerine tefekkür etme kabiliyetidir. Özetle, 
Robert Lee'nin Overcoming Tradition and Moder-
nity: The Search   Authenticity (Gelenek 
ve Modemitenin  Gelme: islâmî Otantiklik 

Arayışı) adlı eseri, muasır İslâm'a dair, bir hayli sıska 
durumdaki kavrayışı zengin çalışmalar kütlesine okka
lı bir ilaveyi işaretleyen, ve ilim ehlinin tam bir dikkat 
ve saygı göstermesini talep eden, doyurucu olduğu 
kadar radikal de olan bir eserdir. 

Lee'nin tüm analitik teşebbüsü, bir nebze izlenim
ci bir tarzda olsa bile, 'otantiklik' kavramına dayanır. 
Başlangıç bölümlerinde, bu kelimenin Avrupaî soykü-
tüğünü ve mirasını ortaya koyan yazar, bu kelimeyi 
seçme nedeninin, 'otantiklik'in Batılı olmayan dünya
nın siyasal arzularının anlaşılmasına anahtar olarak 
'kalkınma' kavramına rakip olmaya başlamış olması 
olduğunu iddia ediyor. Dahası, gerek kalkınma teori
sinin, gerek akademik oryantalizmin (ki ikisi  Batı
nın zafer kazanmışlık  ruhiyesinin ve moderniz-
minin etkenleridir) bir kültürel ve siyasal mekân, ger
çekte, modernite kadar geleneğin insanın nefesini 
kayıcı kucaklamasının ötesinde bir varoluş biçimi ara
yan otantiklik bilinci tarafından defterinin 

 düşünüyor. Ve yine de, Lee, Edward Said'in oryan
talist muhayyilenin 'mitsel' Şarkına karşıt olarak her
hangi bir 'hakikî' Şarkı, veya İslâm'ı kimliklendirmeyi 
beceremeyen 'postmodernist' oryantalizm eleştirisi 
hakkında bazı aklı başında düşünceler sunar. Haklı bir 
şekilde, eğer kabul edilseydi, İslâmî, veya Batılı, otan-
tikliğin inanç veya pratiğinin, 'herhangi bir aslî, temel 
teşkil eden referans noktasına sahip olmasının 
sızlığı'nı ilan eden tarihselci bilincin totaliter talepleri
ni reddeder. Bu reddin gerekçesi, bu takdirde, her
hangi bir fikrin hiçbir anlamının kalmayacağıdır. Lee, 
kendi görüşünü açıkça şu şekilde ortaya koyar: Otan
tiklik talebi, 'ister modern olsun ister geleneksel, haki
katin özüne sahip olma anlayışlarıyla ilişkiyi kesme ar-
zusu'nu temsil eder, 'ama büsbütün hakikat anlayışla-
nndan vazgeçme yönünde bir isteği değil.' Diğer bir 
deyişle, otantik düşüncenin büyümesine vesile olan 
şey, postmodern aşırı görecelik (relativizm) kültü de
ğildir. 

Otantik düşünce, herşeyden önce, 'emsalsiz ola
rak kendi' kavramından başlar: varoluşsal hususîlik 
(tekillik), bu bakımdan 'otantik düşüncenin teme-
li'dir. ikincisi, bu düşünce, 'insanların tarihlerine ve 
dolayısıyla kendilerine belli bir biçim verdikleri'nde ıs
rar eder. Üçüncüsü, otantik düşünce hem modernite, 
hem de geleneğe karşı bir başkaldırı tesis eder: aklın 
mutlak otoritesini reddettiği gibi, onun dinsel dog
malarla büyülenmemesi gereğini de ilan eder. 
düncüsü, radikal bireyciliğe, bilişsel öznelciliğe (kog
nitif subjektivizm) ve değer relativizmine dönüşme 
riskini sürekli taşısa da, otantik düşünce, 'birliğe' doğ
ru, müştereklik ve bir aradalığın bazı unsurlanna doğ
ru bir cehd de taşır: atomistik ve nihilist değildir. Bu 
bakımdan, otantik düşüncenin dört ayıncı özelliği, 
Lee'nin tanımladığı üzere, şunlardır: hususîlik (tekil
lik), radikalizm (köklülük), otonomi (özerklik) ve birlik 
(nihilizmden kaçış). 'Otantikliğin politikası'na gelince, 
burada Lee'nin teorik vizyonu yalnızca manidar bir 



 

şekilde daha az keskin olmakla kalmaz; taşıdığı ahlâkî 
hassasiyet, kendisinin otantikliğin totatiler (herkesi 
kendine benzetmeye çalışan), yabancı düşmanı (kse-
nofobik) ve narsistik (kendine hayran) tarafına göz 
vummasını da eşit derecede güçleştirir. Otantiklik te
orisi, o halde, otantikliğin pratiğinden çok daha çeki
cidir; ve Lee otantikliği milî kültür olarak tanımlama 

 modern gayretler genellikle baskı, hoşgö
 ve de özgürlük aleyhtarlığı üretirken, 'Büyük 

 tarafından azınlık haklarına  davranıyor 
diye eleştirilen' uzun süre önce tarihe karışmış Os
manlı  gibi geleneksel yapıların şimdi
lerde yakın tarihin ışığında  yönetim hu-
susundada ziyadesiyle başarılı bir uzman' olarak gö
züktüğü için artık nisbeten onların tarafını tutan bir 
 aklaşımla değerlendirildiklerini itiraf etmeye mecbur 

kalır. 

Bu teklif edilen otantiklik para
digması içerisinde, ve arka perdede 
otantikliğin Nietzsche,  
Heidegger, ama aynı zamanda Ro-
usseau ve Cramsci gibi (ister Solun 
adamı olsunlar, ister Sağın; hepsi to
taliter!)  öncülerine karşı, Lee 
bu yüzyılın eşit derecede öncü ama 
birbirinden tamamen farklı dört 
Müslüman düşünürünün  dü
şüncesini ele almayı tercih eder. Bu 
düşünürler, Muhammed İkbal, Sey-
yid Kutub, Ali Şeriati ve Muhammed 
Arkun'dur. Ortaya konan çalışma, 
büyük bir sempati taşıyan; ve (Bibli
yografya kısmında Arapça, Farsça 
veya Urduca hiçbir orijinal eserin 
zikredilmiyor olması gerçeğine rağ
men) kaynakların ciddi şekilde ele 
alınması ustalığını sergileyen hay
ranlık uyandırıcı bir felsefî maharetle 
yerine getirilen ayrıntılı bir değerlen
dirmedir. Lee'nin müzakere üslubu
nun kolay anlaşılır olması, tertemiz bir söylemi be
nimsemesi, ve genel olarak  ve doğru kavra
yışlara yol açan yetkin bir analiz izlenimi bırakan bir 
tarzı tutturması da cabası. 'Otantiklik'in ortak çizgisi, 
yani gelenek ve modernitenin her ikisinin reddi, 'ken
di' üzerinde vurgu, beşerî özerkliğin teyidi ve fatalis-
tik kötümserliğin kınanması, ve ortak bir kültürel ve 
dinsel mekân arayışı sayesinde, Lee, başka türlü yegâ
ne ayırıcı işaretlerinin çeşitlilikleri yüzünden sıradan 
okuyucunun gözünü korkutmaları olan bir fikirler kü
mesine düzen ve anlam getirmeyi başarır. 

Lee'nin Muhammed ikbal, Seyyid Kutub ve Ali 
Şeriati'yi otantiklik geleneğine tahsis etmesi, eleştiri
den uzak kalabilir; üçü de, herşey bir tarafa, bireysel 
'kendi'nin üstünlüğünü ileri sürmenin, gelenek ve 
modernlik tarafından sebep olunan otantik olmayan 
varoluş biçimine karşı başkaldırmanın, insanoğlunun 

özerklik ve sorumluluğunu iddia etmenin, ve çağımı
zın atomizmi ötesinde bir müştereklik aramanın ön
görülmüş kriterlerini karşılarlar. Ne var ki, Muham
med Arkun'un bu kampa dahil edilmesi, özellikle 
onun böylesi yaftalamalara karşı kendisini otantik ha
reket ve protestolardan uzak tuttuğu dikkate alınırsa, 
hayli kuraldışı ve haklılığının isbatlanması imkânsız bir 
seçim olarak gözüküyor. Bununla birlikte, Robert Lee, 
Arkun'un düşüncesini otantiklik paradigması içerisin
de değerlendirmekte ısrar eder. Yalnızca Arkun yuka-
nda belirtilen kriterlerden bir kısmını karşıladığı için 
değil; aynı zamanda Lee, Arkun'un eserlerinden çok 
sıkı bir biçimde haberdar olduğu (kendisi Arkun'un 
ingilizce'ye çevrilmiş yegâne eserinin; Westview 
Press'in  yayınladığı   mü
tercimidir) ve Arkun'un düşüncesi ile otantik söylem 

tarzı arasında temelde derin bir ya
kınlık yattığını keşfetmiş olduğu için. 

Arkun bu dört düşünürün en az 
bilineni olduğu gibi, en azından bu 
derginin okuyuculan için, sunacağı
mız değerlendirme esasen Arkun'un 
düşüncesiyle ilgili olarak Lee'nin 
yaptığı analizle sınırlı kalacaktır. 
Lee'nin ikbal, Kutub ve Şeriati'yi tak
diminin alışılmış takdim tarzından 
uzak olduğunu ve bu radikal düşü
nürlere büyük bir saygı ve sempati 
duyduğunu söylemem yeterli ola
caktır. Dahası, onlardan hiçbiri, Sey
yid Kutub bile, Lee'de öte yandan 
Batılı görüşü haklı çıkarmaya çalı
şanların yazılarında (insanın hemen
cecik aklına gelen en ziyade belirtil
meye değer istisna, Seyyid Kutub'a 
orijinal ve sempati yüklü bir değer
lendirme ile yaklaşan Leonard Bin-
der'in   eti
ketlendikleri şekilde,  ve 
fanatik izlenimi bırakmazlar. İlgile

nen okuyucu kitaba doğrudan muhatap olarak 
Lee'nin ilim adamlığının polemikten kaçınan bu insa
nî tarafını keşfedebilir. Bu bakımdan, biz, Lee'nin Ar
kun'un düşüncesinde 'otantiklik' paradigmasını keş
fetmesine dair orijinal, ve hiçbir surette tartışmadan 
uzak olmayan iddiası üzerinde yoğunlaşacağız. 

Arkun'un biyografisinin içerdiği şu gerçekler, bu 
bağlamda uygunsuz değildir: Muhammed Arkun, 
1928'de Cezayir'in Kabîliye bölgesindeki Turirt-Mi-
mûn'da doğdu; anadili Berberî dili, ikinci dili Fransız
ca, ve üçüncüsü Arapça idi. Fransız okullarında yetiş
ti, bir islâm araştırmacısı haline geldi ve Fransız üni
versite sisteminin en üst noktasına kadar bile uzandı. 
Bununla birlikte, kendisinin Şark ve oryantalizm ile 
münasebeti çelişkili haller ve duygular taşıyan ikircikli 
bir konumda durmaktadır: Arkun kendisini hem her 
ikisiyle kimliklendirir, hem de hiçbiriyle kimliklendir-
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mez. Batılı ilim adamlarının sergilediği haksızlıklar kar
şısında Müslümanlann serdettiği şikayetlere empati 
duymasına ve anlayışla karşılamasına rağmen, aynı şi
kayetleri Şarka da yöneltir. Oryantalizmde bulduğu 
kötülenmeye lâyık günahlann tamamen aynısının, ya
ni  hükümlere bağlılık, hakikatin özlerle özdeşleş
tirilmesi, ve tarihin gözardı edilmesi'nin Şarkta da 
mevcut olduğundan şikayet eder. Daha da paradok
sal bir biçimde, bir Müslüman tarihçi olarak, "Islâmî 
düşüncenin 'bütünselliği'nin 'nesnel' bir anlaşılması
na destek veren 'olumluluklan' keşfetmek için,  
düşüncenin metinle, dille, gruplarla, iktidarla, zaman
la ve yerle münasebeti'ni yeniden değerlendirmede 
Müslüman olmayan ve de tarihçi olmayan insanlar
dan yardım dilenir. Bununla birlikte, insan, onun ge
leneksel düşüncenin bütün 'olumluluklar'ını safdışı bı
rakan projesinin ucu hiçbir şey haline gelmeye, hiçli
ğe uzanan bir yıkım, bir de-konstrüksiyon  içer
mediğini; keza onun epistemolojik hünerinin yalnızca 
modern özneye yaranma hatırına olup olmadığını 
merak eder. Diğer bir deyişle, Arkun'un düşüncesinin 
'Islâmî'  Batılı söylemin hegemonyasının bi
linçli bir şekilde temkinli duran,  seslenen, 
tahrip edici kısmı mıdır? 

Bu bakımdan, Arkun kendisini 'bilimsel çabaya, 
ilim adamlığına, ampirik tahkikat'a adamıştır. Fakat 
ilim adamlığı, onu, islâmî geleneğe üzerinden bir sal
dırının başlatıldığı bir platformla da donatır. Çünkü 
Arkun'un islâm anlayışı 'ortodoksi'ninkinden çok da
ha geniştir; kendilerini Müslüman olarak gören herke
se uymaya yetecek kadar geniştir. Arkun'un, islâmî 
düşünceyle ilgilendiği kadarıyla, islâmî söylemin dü-

 farkında oluşundan dem vurması da 
şaşırtıcı değildir. Meselâ, islâm'ın anlaşılması, onun 
için, içinde 'Kur'ânî olgunun mütealleştirildiği, yani 
bir ilahî Hukukun esası olarak kabul edildiği ve bir ev
rensel hakikat olarak ilan edildiği', tarzı analiz etme; 
ve 'her ne kadar tarihten alternatif anlayışlar gözük
mese de, nihaî olarak niye vahiyle ilgili olguya dair bu 
yorumların hüküm sürdüğü'nü sorgulama anlamına 
gelir. Kendisinin ulaştığı sonuç, İslâm'ın birbiriyle çe
kişen unsurların bulunduğu bir anlam ve meşruiyet 
alanına ait olduğu, ve devletin daima onu tek bir 
semboller takımına indirgemenin yolunu  
islâm'ın birliği ve  bu bakımdan, siyasî 
iktidar için bir meşrulaştırma ideolojisi olarak oynadı
ğı tarihsel rolden gelir. 

O halde, Arkun'un sevgilisi iman değil, tarihtir. 
Sonuç olarak, Arkun'un ilim adamlığının ayırıcı işareti 

 ve  miras alınmış yapıla
rın boş islâmî bilincine karşı, onların modern sosyal 
bilimler fıçısı içinde yeniden imbikten geçirilmesini 
öngören radikal, hem de  teklifidir. Ar
kun'un, tıpkı epistemolojinin kendi sihirli değneğini 
otantiklik için, yani 'cemaatin yeniden inşa edilmiş 
(reconstructed) kollektif hafızası'ndaki yeni temeller 
için aradığı şeyin egzersizi sayesinde oluşturuyor ol

ması gibi, metodolojiye dair meselelerle fazlaca ilgile
niyor olmasında da elbette şaşılacak  yoktur. Ne 
var ki, bu, modern sosyal bilimlerin kelime dağarcığı 
ve anlayışlan ile tıka basa doldurulmuş bulunan bir dil 
veya bilinç içinde icra edilmesi gereken bir arayıştır. 
Arkun'un dövünüp durduğu üzere,  at
mosfer, çok sayıda hassas meselenin bilimsel biçimde 
çalışılması imkânını ortadan kaldınr," Bu bakımdan, 
bilim ve sosyal gerçeklik sorunu Muhammed Ar
kun'un zihinsel ve moral ufkunda, gerçekte olduğun
dan daha büyük ve endişe verici görünür. Bu ise, 
Lee'yi şu hükme ulaşmaya mecbur bırakmıştır: "Ar
kun'un eserinin her tarafında modern sosyal bilimin 

 bu aşamada değilse bile, bir sonraki aşama
 kapasitelerine dair temelde ya

tan bir iman akseder." (vurgu eklenmiştir). 
Bilime destek vermesiyle, Arkun, kendisini hakika

te dair modernist bir telakkiye bağlar ve ağırlıklı bi
çimde postmodernist dekonstrüksiyon tekniğine da
yanan kendi tarihselci ilim adamlığının altını oyar. 
Gerçekten, Arkun'un, kendi müterciminin en kavra
yışlı, en keskin ve en mahvedici eleştirisine maruz kal
dığı yer burasıdır: 

"Bilim genellike dışsallık ve soyutlama anlamına 
gelmiştir, ve modern sosyal bilim kendisini başlangıç 
itibarıyla içsel ve zamanla kayıtlı olanı  
farklı bir zaman ve mekânda  
adamıştır. Arkun sosyal bilimi  (hayal 
ürünü  bir toplumda o kadar çok 
davranışı yöneten bilinç ve kanaat 
maya ve 'eğer mümkünse . . . . gerçeğin doğrudan ve 
bütünselleştiren bir okuması'nı başarmaya çağırır. Fa
kat Arkun bunun mümkün olduğuna nasıl inanabili
yor? Niye bilimin kendisi tarihselci kesimin eleştirel 
sınavına eşit derecede maruz bulunan  
prosedür ve aksiyomlar üzerine inşa edilmiş olma
sın  bana ait). 

Metodolojik açıdan taşıdığı olanca maharete ve 
geleneksel ve modern düşünceyle bu kadar aşinalığı
na rağmen, bu bakımdan Arkun ya tarihselciliğin 
adımlannda takip ettiği relativizm (görecelik) proble
mine karşı yeterince durmamıştır, veya basitçe bir fe
ragat mektubuna sığınarak samimiyetsiz bir tavır ta
kınmaktadır: "Masum bir söylem veya masum bir me-
tod gibi birşey kesinlikle mevcut değildir." Elbette bu, 
dışandakiler için, tarih içinde ziyadesiyle hususî bir 
perspektiften çalıştığı üzere, Arkun'un konumunun tu
tulacak tarafı olmadığının ve onun 'metod'unun, baş
ka herhangi bir metod kadar, tarihselciliğin çürütücü 
çözeltisine maruz kaldığının şahidi olur. Arkun'un 
'epistemolojı'sinin açmazı, bu bakımdan, modernite 
ve postmodernitenin içkinci (her yerde hazır ve nazır 
olan birşeyler arayan) ve tarihselleştiren bilincinin aç
mazıdır. Arkun'un epistemolojik arayışı, müteal, islâmî 
özneyi tahtından  kendisini radikal tarih-
selcilik çorak ülkesine atar ve sonuç itibarıyla Arkun'un 
gezintilerinden hiçbir normatif düşünce çıkmaz. 



 

Lee'njn bu meydan okuyucu eserde sunduğu son 
düşünceler otantikliğin, otantik söylemin somut bir 
sosyal ve siyasal düzen vizyonu sağlama açmazının 
e!e gelmezliği hakkındadır. Lee ikna edici bir mantık
la, otantik söylemin her tarafını, ideal bir otantik top
um taslağı üretme yönündeki bütün bireysel gayret

lerin muammalar, apaçık çelişkiler ve yetersizliklere 
\'onelik  bilançoyu etkilediği antinomilerin 
(iki kural arasında zıtlıklar) sardığını gösteriyor. Husu
silik ve birlik birbirini götürür. Veya, eğer birisi otantik 
bireyin bu emsalsizliğin iç yüzünü kavrayacak hiçbir 
referans noktasının olmadığı noktaya kadar emsalsiz 
olduğuna inanırsa, bu durumda otantiklik arayışı 
postmodernist bir yenilgiyle son bulur. Otantikliğin 
nihaî otantikleşmesini hayat değil ölüm temin eder; 
çünkü ölüm anında insan başka biri olamaz, bilakis 
otantik bir kişi olur. Otantik düşüncenin  Batılı 
olsun, ister  ölümden bu kadar büyülenme
sinde şaşılacak birşey yok. Otantik hassasiyet, diğer 
bir deyişle, kendi hayrına olması gereken derinlikten 
de derindir:  meseldeki, kendi kuyruğunu sokan 
ve bir entellektüel harambtükiri yapan yılan gibi. 

Ne var ki, otantikleştirme probleminin üstesinden, 
otantik düşünce ile gelinemez. Hiçbir müteal meşru
iyet kaynağı; Allah, iman, akıl, gelenek, mütealden 
başkası haline gelmeksizin geçerlilik sağlayamaz. Yine 

de, otantiklik arayışı dünya çapında bir politik durum
dur ve otantik düşüncenin dahi uzlaşması imkânsız di
ye mütalaa ettiği farklı kültürleri, dinleri, medeniyetle
ri birleştirebilir. Böylece otantiklik üzerine bu tefekkür, 
husus? olan lehine partikularist bir hamleyle değil, ev-
renselci bir iniltiyle son bulur. 

Otantikliğin siyasal söylemi, hoşnutsuz kalınan 
noktaları her ne olursa olsun, insanlık durumuna dair 
modernist çözümün sefalet ve tutarsızlığını açıkça 
gündeme getirir. Modernite müteallikten feragat eder 
ve bunu ilan eder; ama içkin varlıklar, tarih, bilim, top
lum, kendini otantik hale getirme üstün otoritesini 
bahşederler. Ne var ki, modernite, böyle yaparak, ni
hilizmle bir antlaşma imzalamış olur ve kendi meşru
iyetinin temelini göçertirl Modernist meşruiyet iddiası
nın dolambaçlılığı, bu eleştirel eserlerin ikna edici bir 
biçimde  ettiği üzere, artık muhafaza edilemez. 
Bilim ve Toplum, ancak beşer aklının şeref ve haysiye
tine karşı şiddet uygulayarak, herhangi bir evrenselci 
söylemin mutlakları olarak kabul edilebilir. • 

* Yazar,  orijinalde, tiresiz haliyle ıslah etme, yeniden 
kullanıma uygun hale getirme anlamlarına; tireli olduğunda 
ise yeniden hak iddiasında bulunma, yeniden söz sahibi olma 
anlamlarına gelen  ifadesini kullanarak, ustalıklı bir dil 
oyunu  

 

BEYAZ SARAY   ZEMİN KAT   TEL:  518 26 85 



 

Batının   
Yalanlan 
Ebu  Sulani 

56 
00 
Ol 

 

< 

 

üslümanlar için, şüphesiz, modernitenin nezaketten en uzak kesimi, 
onun, islâm'ın bu kadar el üstünde tuttuğu aşkınlığın bütün kaynak
larını ortadan kaldırmak gerektiğini iddia etmesidir. Buna göre, Allah, 
vahiy ve ondan sudur eden moral hukuk; bunlann hepsi, çocuksu ve 
modası geçmiş bir metafiziğin heyulalandır: bunlar özgür olmaktan 
uzak, aydınlanmamış insanların aldatıcı ve güvenmeye değmez put-
lanndan başka birşey değildir. Ne var ki,  modernitenin 
rap veren bu yaklaşımından çektiği acı,  islâm, yalnızca Ay
dınlanmanın aşkınlığı-olumsuzlayan rasyonalitesinin hedefi değil, ay
nı zamanda hoşgörüsüz bir Hıristiyanlığın bütün ihtiras ve fobilerinin 
de kurbanıdır. Bu bakımdan, bugün birçok Müslümanın, oryantalist
ler, misyonerler, medya maydanozlan, siyasî analizciler ve başkaca ki
şiliksiz uzmanlardan maada hiçbir mürebbisinin olmaması ne kadar 
da trajik! Batılı bir siyasal kimlik nosyonuna asgarî bir bağlılığın dahi, 
nihaî öteki olarak islâm'ın kendi terimleri muvacehesinde ele alınma
ması gerektiğine atıfta bulunan b\r farklılık inşasına yol açtığını kim 
inkâr edebilir? Bu yüzden, bütün başanlan ve saygınlığı  Ba
tının "İslâm bilimi," nihaî hedefinin Batının dünyaya hâkimiyetini te
min etmek olacağı bir mesajın yayılması için kullanılan bir aletten öte 
birşey değildir. 

Bütün bilgi sistemlerinin belirli ispatlanmamış aksiyomlardan çıktı
ğı kaçınılmaz gerçeği gözönüne  Batının üstünlükçü doktrini
nin kelimenin tam anlamıyla polemik kolu olan Batı 'Islamoloji'sinin 
akidelerini aşağıdaki şekilde ifade etmek, haksızlık olmayacaktır: Müs
lüman gerçekliği, aynca onun çapraşıklığı, yola gelmezliği ve inatçılı
ğı, daima Batılı bilginin teorik vizyonuna tâbidir. Batının gerçekliği 
karmaşık, tesadüfî ve nüfuz edilemez olabilir  Batı zihninin de
rinlik, mükemmellik ve çok yönlülüğünden söz  Batı tarihi
nin ve kurumlannın zenginliğinden ve sofistike oluşundan dolayı böy
le olduğu umulur!). İslâmî gerçeklik ise, tam aksine, kurak, yavan ve 
öngörülebilirdir. 

İslâm'ın Müteal Olanın emrine sıkı bir biçimde bağlı  Batılı 
aklı hiçbir başa çıkılmaz epistemolojik problemle yüzyüze bırakmaz. 
İslâm örneğinde, müteal, tarihsel olandan başka hiçbir açıklamaya ih
tiyaç bırakmaz. Bu müteal boyutun  Mukaddes'ten beslenen 
gelenekten ödünç alındığı iddiası Allah ve ahiret ile ilgili Müslüman 
'takıntı'sının işini haydi haydi bitirir. Benzer şekilde, Müslüman akide
si gibi, Müslüman tarihi de açık bir kitaptır. Tarihin marifeti ne olursa 

 Batılı bilim adamı her zaman için, Müslüman ideolojisinin ve 
Müslümanlann kendini-kandırmacılığının ürettiği sis perdesinin ötesi
ne nüfuz etmeye muktedirdir. Bir tarihsel fenomen olarak islâm, o 



 

halde, Müslümanlann inanıyor olduklan şey değil
dir. Hayır,  Batılı bilim adamlannın gösteri
yor olduklan şeydir; çünkü Batının vizyonu akade
mik, nesnel ve   vizyon, tam aksi
ne, mitseldir ve kendini büyük gösterme meraklı
sıdır. (Batının islâm  Batının kendi su
retinin bir cüz'ü olması, ve bu yüzden eşit derece
de mitsel ve kendini büyütme meraklısı olması pa
radoksu, kendinden emin Batılı bilim adamını ra
hatsız etmez!) 

islâm  yanlış mahiyeti gözönüne alı
nırsa, Müslümanlann bilimsel forumlarda onu 
'temsil edememeleri' son derece doğaldır; Müslü
manlar, kendi başlanna, islâmî olan şeylerin bilgi
ni ve Islâmîliğin gerçek hakemi olan Batılı Islamo-
loglann 'nesnelliği'ne ve 'entellektüel feraseti'ne 
sahip olamazlar. İslâm hakkındaki bütün yetkin 

 ansiklopediler olsun, ister sözlükler, 
standart tarihsel değerlendirmeler veya genel kül
türel eserler  halde, Müslüman propa
gandasının sıçrama tahtası kılınamazlar: Müslü
manlann bunlara katkısı,  uydur
masyonu içerisinde bir çeşni olarak kalması gerek
tiği kadarıyla, uzak alanlar ve modern temalarla 
sıtlanmalıdır. İslâm'ın biçimlenme tarihine ve İs
lâm'ın mesajı ile ideallerinin hassas konulanna te
mas eden hiçbir şeyin, kesinlikle Müslümanlann 
kendisi tarafından yorumlanmaması gerekir; ve 
şayet bunu yapmayı başanrlarsa, 'İslâm'ı savun
maya kalkanlar' diye yaftalanmalan  eder. 

Müslümanlann kendilerine dair anlayışlannın 
en büyük yanılgısı  'yanılgı' tezinin dayandı
ğı Batı İslâmolojisi temeli genelde örtülüdür, ama 
kimi zamanlar o kadar da örtülü  Al
lah'ın Muhammed'e  konuştuğu yanılgısı-

 Şimdi, Allah'ın var olmadığını ve dolayısıyla 
konuşmadığını, ve hele hele Araplar gibi sapkın ve 
yabanî bir ahaliye hiç konuşmadığını herkes bilir. 
Yahut, ille de teolojik dil kullanmakta ısrar edilirse, 
bu takdirde, konuyu getireceğimiz yer Allah'a da
ir yegâne esaslı söylemin  Mukaddes gele
neğinde bulunduğunun inkâr edilmez bir gerçek 
olduğudur. Ancak İbranîlerin teolojik dehası, veya 
halefleri olan Hıristiyan Kilisenin felsefî derinliği, 
teizmin nihaî hediyesi olan evrensel bir ahlâk ve 
maneviyat düzeneğine yol açma ve kaynaklık et
me iddiasında bulunabilir. 

İslâm, kelimenin gerçek anlamıyla bir din de
ğildir: islâm, gerçek bir  doktrini 
olarak nitelendirilmeyi hak etmeyecek kadar dün
yevî, hissî, iktidarı ve dünyevî ihtişamı kafaya tak
mış bir dindir. Hıristiyan hayırhahlığı ve şer güçle
rin üstesinden gelme azmi; paradoksal bir biçim

de, kepazelikler yüklü, teslim olma ve kendini-fe-
da etme desisesi yüklü de olsa, kişinin kurtuluşa 
ermesine giden yegâne doğru yoldur. Batının, İs
lâm medeniyeti dahil, insanlığın bildiği başka her
hangi bir medeniyetten çok daha seküler, hissî ve 
iktidar müptelası bir medeniyet husule getirmiş 
olduğu gerçeği,  Batının bu iddiasını çü
rütmez, veya Hıristiyanî sevgi söylemini iptal et
mez. Batı geleneğinde ahlâk ve iktidar hiçbir şekil
de ikiyüzlü olmamıştır; bu geleneğin sahip olduğu 
şey, kendini -aşma erişilmez ideali ile kolayca ba
şarılabilir kendine-tapma gerçekliği arasında tam 
bir gerilimdir. Hiçbir şey; kadim Barbarlara, Orta 
Çağın Sarakenlerine (Şarklılar), modern Amerikan 
Kızılderilileri ile Afrika yerlilerine ve Batılı olmayan 
öteki sayısız kabileye karşı girişilen bir sürü 
nm savaşının  Batı dünyasının siyasal toplu
munun banşçı ve merhametli imajını lekeleyemez. 

Batı, dünya üzerindeki bütün insancıl fikirleri
nin kaynağıdır. Bu bakımdan, uzaktan insan öl
dürmeyi kanun haline getiren ve savaşa müdahil 
olmayan sivillerin aynm gözetmeksizin kollektif 
hayır adına katledilmesine cevaz veren askerî tek
nolojisi, bizim zamanlanmızın terörist fiillerine 
benzetilemez. Devlet adına kitlesel öldürme meş
rudur ve haklılığı  edilir; din (yani: İslâm) adı
na tek-tük görülen şiddet fiilleri ise haksız ve gay-
riahlâkî bulunur. Maamafih, son tahlilde, ahlâkî 

 meselelerinde belirleyici olan, kur
banın mahiyetidir: Batılı insanlann ölmesine yol 
açan eylemler her zaman için kâfirâne ve özrünün 
dilenmesi imkânsız eylemlerdir; Batılı olmayan in
sanlann öldürülmesinde ise hiç de böylesi bir ah
lâkî utanç taşımaya gerek yoktur. Terörizm, 
kısacası, bir Müslüman icadıdır, ve fanatisizm gibi, 
münhasıran islâm'a uyarlanmalıdır. 

İnsanlık, Batının hegemonik algılayışında, 
siyasal muhtevadan masun bir soyutlamadır. İn
sanın moral evreninde var olur, ama devletlerin ve 
uluslann iktidar yapılan ile hiçbir alâkası yoktur. 
Tam bir Küresel Düzene dair insancıl vizyonlar, o 
halde, güçsüz olan ve kenarda kalmış bulunan 
uluslar tarafından icat edilmiş siyasal şantaj araç-
landır. Öte yandan, insan haklan, siyaset ahlâkının 
ve medenî davranışın gerçek kurallannı tecessüm 
ettirir. Yanısıra, güçlü ve ayncalıklı olan, onlardan 
asla  ve kendini öne çıkarmanın 
araçlan olarak yararlanmaz. Lâkin, bir bireyin 
siyasal haklannı korumak için savaşa girişilmesi 
gerekebilir, uluslann yok edilmesi gerekebilir, 
bütün insanlığın ıztıraba maruz bırakılması 
gerekebilir, vesaire. Birey devletten üstündür — 
şüphesiz, eğer devlet Batılı, ama birey Batılı ol-



 

mayan biri olursa, durum değişir. Yasal olarak, ay
nı devlet içerisinde kanun önünde eşitliğin ön
görülmesinin Nazi Almanyasmda Yahudilerin yok 
edilmesini ve Bosna'da Müslümanlann katliama 
maruz bırakılmasını önlememiş olduğu gerçeği, 
bununla ilgisi olmayan apayn bir noktadır. Çünkü 
bir Yahudi veya bir Müslüman, vatandaş olarak 
kendi Alman veya Yugoslav sadık vatandaşına eşit 
olabilir; ama bir cemaat olarak Yahudiliğe, ve bir 
ümmet olarak Müslümanlara, Hıristiyan Batıyla 
aynı statü verilemez. 

Hegemonik Batılı dünya görüşünün bu 
akidelerini kabul etmeyen ve onun küresel 
düzeninin kanunlannı reddeden kişi ve uluslann 
tarih sahnesinden silinmeleri gerekir. Çünkü ev
rensel tarihin amacı ve anlamı, özgür ve rasyonel 

insanın  Batılı insan tam anlamıyla  
kendini gerçekleştirmesidir. 

Müslüman kimliğinin her ifadesini insanlığa kar
şı bir suikast olarak ilan eden, Müslüman ahlâkına 
dair her özlemi Orta Çağ köleliğine bir geri dönüş 
olarak aşağılayan, Islâmî Projeyi kadınlann boyun
duruk altına alınmasıyla ilgili barbarca bir takıntıya 
indirgeyen, islâm'ın özünü Batının üstünlüğü miti
nin propagandasını yapma hatınna çirkin gösteren 
bu telkinlerin mahiyeti gözönüne alınırsa, şu za
man Müslümanlann Batının kültürel ve entellektü-

 emperyalizmine karşı direnmeye başlamalan ge
reken zamanın ta kendisi olarak gözükmüyor mu? 
Müslümanlann kendilerini hakkıyla tanımalan için 
girişilecek bir mücadele, hakikata yeniden erişil
mesi için girişilen bir mücadele olacaktır. • 
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Yek Diğerinin Yokluğunda 
 

Mustafa Tekin 

ugün dünyanın geldiği noktada  yoğun özgürlük ve insan 
haklan talepleri çok çeşitli formlarda kendini göstermektedir. 
lığın özellikle son yüzyılda içinden geçtiği otoriter ve totaliter 
yışlann nihayet aşındığı inkâr edilemeyecek bir gerçektir. Bu bağ
lamda tüm dünyada dini formlarda yükselen protesto seslerinin bir 
anlamı olsa gerek. 

Tüm kadim gelenekler ve büyük dinler insanı merkeze alarak, 
hikmet temelinde bir anlayış sergilemeye çalışmışlardır. İnsanlık ta
rihinin başlangıcından bu yana "Vahyi Dinler", insan onurunun ve 
özgürlüklerin tıkandığı her noktada bir menfez açarak ona yardım
cı olmuşlardır. Özgürlük arayışı insanın evrensel bir devinimidir. Zi
ra özgürlük,  ilişkisiyle çok yakından ilintilidir. 

Özgürlük, "insan olarak aslımızda, bizim halis cevherimizde, fıt
ratımızda bulunan şeyin fışkırması, serpilip hayat  öz
gürlük arayışı da "Allah'ın (CC) insanı yaratırken O'na kendi ruhun
dan üflediği ilâhi özü örten dünyevi tabiatımızın aşılması çabası"  
ise, özgürlüğün Allah-insan ilişkisinden neş'et eden bir kavram ol
duğunu söyleyebiliriz. Kişi  özün" görülmesini engelleyecek 
tüm insani zaafiyetlerini aştığı oranda özgürdür. Yoksa özgürlük ne 
)ean Paul Sartre'ın dediği gibi "Hayır demekten ibarettir" ne de so
rumsuzca davranış. Aksine hürriyet sorumluluğa yönelir bile. Yani 
bütün hayatımın anlamına, O'na bu anlamı veren Allah'ın (CC) ira
desine uygun olduğum ölçüde ben hürüm."  

Fakat tüm bunlar  belli bir kalıba, yaşam biçimine, bir 
dine sokmak anlamında  islâm Hukuku kitaplanna bakıldı
ğı zaman ilk önümüze gelecek konu, "dini hükümlerin gayesidir." 
Bunlar insanın canının, malının, aklının, neslinin ve dininin muha
fazasıdır ki, kaldınlamayan, devredilemeyen en tabii insan baklan
dır. İslâm Hukuk âlimleri hükümler verirlerken bu beş maksadı dik
kate almışlardır. 

Bu bakımdan tüm insanlann "din" veya daha geniş anlamda bir 
"yaşam tarzı" seçme özgürlükleri vardır. Hiç kimse, hiçbir şekilde 
bir dine girmeye veya inanmaya zorlanamaz. Bu, hem bir insan 
hakkı hem de özgürlüğün kullanımıdır. Kur'an'da "Dinde zorlama 
yoktur"  ifadesi bunu belirtir. 

Kur'an elbette bir yaşam tarzından yana tavır koymuştur ve in
sanlan sorumlu tutmuştur. Fakat sorumluluğun, özgürlüğün kulla-
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 sonucunda doğduğu unutulmamalıdır. 
Kur'an sadece bir yol göstericidir, zorlayıcı de
ğildir. Zorlayıcılığı insan haklanna bir müdahale 
sayar. Bu bağlamda "De ki; Gerçek Rabbiniz-
dendir. Dileyen inansın dileyen inkâr etsin,"  
ibaresi çok anlamlıdır. 

Diğer düşünceleri  almadan "insan hak
ları ve özgürlük" düzenlemesi yapmaya çalışan
ların totaliter olmaktan kurtulamadıklan bir ger
çektir. Hâkim düşüncelerin hep kendi zihniyetle
rini merkeze alarak "öteki"ni yok saydıklan veya 
ötekinin yokluğu üzerine varlık inşa etmeye ça-
baladıklan bir ortamda, hiçbir hak ve özgürlük
ten sözetmek mümkün değildir. Daima kendi 
doğrularıyla insanın hayatiyet bulduğu alanlan 
düzenlemeye çalışanlar, ötekile
rin de kendi doğrulanyla otoriter 
düzenlemelerine meşruiyet ka
zandırmıyorlar mı? Halbuki her 
ikisi de yanlıştır ve bu bir kısır 
döngü halinde devam edebilir. 
Esas olan taraflann birbirlerine 
kulak vermeleridir. Birbirini din
leyerek "Hakikat"e ulaşma çaba
sı, insanın en onurlu eylemlerin
den biri olacaktır. Kur'an, "Onlar 
sözü dinlerler ve en güzeline 

 diyerek bu onurlu yo
la çağnda bulunuyor. 

Kişinin "din" seçme şeklindeki temel hakkı
nın bir uzantısı olarak başörtüsü de bu bağlam
da ele alınmalıdır. "Bunlar siyasi amaçlı örtüyor" 
argümanıyla ortaya çıkmak, şüphesiz başörtüsü 
olgusunu saptırma amacını taşımıyorsa, bilgisiz
likten kaynaklanıyordur. Başörtüsü, belirtildiği 
üzere din tercihine bağlı olarak kullanılan bir 
haktır, ikincisi bir özgürlük kullanımıdır. Üstelik 
kamu düzenini bozan bir özgürlük de değildir. 
İslâm'a göre özgür kadınların başlannı örtmeleri 
emrinde, özgürlük ile başörtüsü arasındaki çar
pıcı ilişki görülebilir. 

 başlayarak özellikle  
sonra yoğunlaşan başörtüsünü bir takım çevre
lerin "tehdit" olarak algılamalarının da hiçbir tu
tarlı yanı yoktur. Bu algılayış biçimi, "Ötekinin 
yokluğu üzerine varlık kurma" zihniyetinden 
beslenmektedir. "Her şeyden önce müslüman 
kadının benimsediği dünya görüşü içerisinde 
belli bir öneme sahip olan örtüsü, bir dinin ken
di iç tutarlılığını sağlayan dokulardan  

olarak görülmesi gerekirken, onu çizilen hayal 
dünyasının "Gulyabanisi" şeklindeki algılama 
maalesef bir gerginlik ortamı doğurmaktadır. 

Başörtüsüne bakış biçiminde, değişen sosyo
ekonomik şartların etkisinden de sözetmek 
mümkün. Daha önce varoşlann ve alt sosyal 
nıflann bir sembolü olarak gösterilen başörtüsü
nün, özellikle 1980'lerden sonra kamualanına 
yayılması, görünürlüğünün yoğun olarak artma
sı, orta ve üst sosyal sınıflara da sıçraması bir ta
kım kimselerin kendilerini "kuşatıldık" yanılsa
masına kaptırmalanna yol açmıştır. "Başörtüsü
nün" kendisine biçilen konumun üstüne çıkma
sı hoşgörülmemiştir. Nitekim filmlerdeki başör
tülüler hep hizmetçi, hademe ya da gelir düzeyi 

düşük insanlardır. Sosyal statüle
ri yükseldiği taktirde bunlann 
başörtülerinden soyutlanmalan 
kaçınılmazmış gibi seyirciye su-
numlanmaktadır. 

Her inanç ve düşünce için öz
gürlük ortamının oluşturulması, 
hangi ideolojik, etnik ve dini kö
kenden olursa olsun mazlumdan 
yana tavır konulması, ancak "il
ke ve etik değerlere" sahip ol
makla mümkündür. Bu da İs
lâm'ın temel dinamiklerinde 
mevcuttur. Ama bu değerlerimi

zi kilenmiş dünyevi tabiatımız örttükçe, ne "ilâ
hi öz"ün bulunması mümkündür ne de özgür 
olmak. 

Savunacağımız özgürlükler bütün insanlar 
içindir. Herkes başkasının hak ve özgürlüklerini 
savunduğu oranda, kendisininkini de savunmuş 
olur, şayet ötekinin özgürlük arayışına kulak tı
karsa, kendi özgürlüğünü de tehlikeye sokmuş
tur. Çünkü "İnsan haklan ve özgürlük" kavram-
lannın çelişkiye tahammülü yoktur. • 

  Özel, Taşlan Yemek Yasak, 3. baskı,  
 Y.,  s. 19. 

(2) Ali   Özgürlük Arayışı, 4. baskı,  
 Y., 1993, s. 205. 

(3) Roger Garaudy,  ve  Geleceği, Çev. 
Cemâl Aydın, 3. baskı,  Pınar Y., 1995, s. 
175 v.d. 

(4) 2/Bakara, 256. 
 29. 

(6) 39/Zümer, 18. 
(7) Cihan Aktaş, Sistem  Kadın,  Beyan Y., 

1991, s. 159. 



 

Hukukun üstünlüğüne 
İnanmak ya da 

 Amistad Olayı 
  

Gazeteci-Yazür 

839 yılında Küba ile Amerika arasındaki sularda, içinde 40 ka
dar Afrikalı ile iki İspanyolun bulunduğu bir köle gemisi yakala
nır... Afrikalılar, açık denizde gemiyi ele geçirip, iki  dı
şında gemideki bütün mürettabatı öldürmüşler ve ülkelerine, 
Afrika'ya dönmeye çalışırken yakalanmışlardır... 

Köle yapılmak üzere Batı Afrika'dan Küba'ya kaçınlan 40 ka
dar Afrikalı'nın yargılanması sürecini anlatan Amistad filmi sine
malarda oynuyor... Filmi anlatacak değilim... Ancak filmin tari
hi belgelere dayanılarak çekildiğine ilişkin çeşitli yazılar okudu
ğumu söylemeliyim... Bu anlamda bu film, bir belgesel niteli
ğinde... 

O yıllarda Amerika'nın kuzeyinde kölelik kaldınlmış fakat gü
neyde devam ediyor... Güneyliler ekonomik zenginliklerini kö
leliğin sürmesine bağlamaktadırlar... Bu nedenle köleliğin bir 
hak olduğunu savunmaktadırlar... Köleliğin kaldınlmasına ilişkin 
tartışmalar ise bütün hızıyla devam etmektedir... 

Afrikalılar yalnız değildir... Kölelik karşıtı gruplar onlann sa
vunmasını üstlenirler... Genç bir avukat onlann köle olmadığı
nı, yurtlanndan kopanlan özgür Afrikalılar olduğunu kanıtlama
ya çalışır... Bulduğu belgeler ve tanık ifadeleri de onu doğrula
maktadır... Dava Afrikalılardan yana sonuçlanacak gibidir... Fa
kat işte bu noktada işin içine politika girer... 

Zamanın ABD başkanına yapılan telkinler, Afrikalılan köleleş-
tirip bu kirli ticaretten esaslı paralar kazanan Ispanyollann bu 
gelişmelerden rahatsız olduğu doğrultusundadır... ABD ile is
panya ilişkilerinin, 40 Afrikalının hayatından daha önemli oldu
ğu başkana fısıldanmaktadır... 

Sonunda baskılar neticesini verir ve başkan duruşma yar
gıcını değiştirerek Ispanyollann isteklerini de karşılayacak bi
çimde ortalama  yol bulacağına inanılan ve hırslı, kariyer 
meraklısı olduğu sanılan genç bir yargıcı tayin eder... Aklını
za bir şey gelmesin bu olay Amerika'da ve  yılında ce-
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reyan etmektedir... Mahkemenin sonuçlan
dığı gün herkes büyük bir şaşkınlık yaşar
ken Afrikalılar özgürlük şarkıları söylemek
tedir... 

O kendilerinden olduğunu sandıklan genç 
yargıç, sadece hukukun üstünlüğüne itibar 
ederek ve mahkemesinin bağımsızlığını koru
yarak Afrikalılann özgür insanlar olduğunu 
ilan eder... İki İspanyolu ise köle taciri olarak 
suçlar... 

Afrikalılar özgür, İspanyollar ise tutuklu
dur... 

Ama Amistad davası henüz sonuçlanmış 
değildir... 

Bu kez de güneyli kölelik yanlısı politikacı
lar devreye girer... Onlann da etkisi ile 
manlan, yardımcıları başkana, bu kararın ne
ticesinde gelecek seçimlerde güney eyaletle
rinin oyunu alamayacağını söyleyerek baskı 
yaparlar... 

Başkan bu kez de mahkemenin karannı 
yüksek mahkemeye göndermeye karar verir... 

Afrikalılann ve kölelik karşıtlarının sevinçle
ri kursaklarında kalır... 

Çünkü yüksek mahkemenin 9 üyesinden 
7'sinin kölesi bulunmaktadır... 

Kölelik karşıtlannın tek umudu eski ABD 
başkanı ve zamanın ünlü hatip ve avukatlann-
dan John Quinsy Adams'dır... O ise köşesine 
çekilmiş yargı ve siyasetle ilgilenmek isteme
mektedir... Fakat bu arada yargı ile ilgili gö
rüşlerini söylemeden de edemez... 

Adams, elindeki saksıyı göstererek, "Yargı 
ile yürütme bu saksıya benzer" der... Bitki na
sıl topraktan aynlamazsa yargı da yürütmenin 
ta içindedir"... 

Ve sözlerine devam eder: "Ama, yine de 
biz Amerikalılar özgürlüğümüzü yargının ba
ğımsızlığına borçluyuz." 

Amerika'dayız ve yıl hala  
Adams davayı kabul eder... 
Yüksek mahkemenin duruşmasında kısa 

konuşur... 
Elinde tuttuğu ve kölelik yanlısı bir senatö

rün kaleme aldığı başkanlık bülteninden bir 
iki paragraf okur... Yazı köleliğin bir hak oldu
ğunu, insanların asla eşit olmadığını savun

makta ve köleliğin kaldınlması durumunda 
güneyin fakirleşeceğini iddia etmektedir. Ar
kasından da üstü kapalı bir biçimde, bu ne
denle iç savaş çıkabileceği uyansı yapılmakta
dır... 

Adams arkasından mahkeme salonunun 
bir duvanna asılı olan Amerikan Bağımsızlık 
Bildirgesi'nden sadece bir cümle okur: "Bü
tün insanlar eşittir..." 

Arkasından da yüksek mahkemenin yüksek 
yargıçlanna seslenir: 

"Beyler, karar sizin... Bu iki metinden han
gisini yırtıp atacağınıza siz karar vereceksi
niz." Kendi elindeki, köleliği savunan metni 
yırtıp atar ve yerine oturur... Mahkeme baş
kanı bir süre sonra karan açıklar: 

 karşı 8 oyla alt mahkemenin karan 
onanmış ve Afrikalılann isterlerse ülkelerine 
gitmelerine izin verilmiştir... 

Hukukun üstünlüğü egemen olmuştur... 
Hem de daha  yılında... 

Şimdi günümüze, 1998'e Manisa'ya, Af
yon'a, Trabzon'a, Ankara'ya oraya buraya 
gelmemize gerek var mı bilmiyorum... Bu da
valardan söz açmaya gerek var mı bilmiyo
rum... 

Yüce devletin yüce çıkarlan ileri sürülerek, 
suç işleyen, işkence yapan, çete kuran, devle
ti çeteleştiren devlet görevlileri incinmesin di
ye yargının nasıl yürütmenin bir uzantısı hali
ne getirildiğinin örneklerini anlatmak artık il
ginç olmaktan çıktı. 

Şimdi, yargının bağımsızlığını savunarak 
hukuktan, adaletten yana alınan kararlara 
Amistad karan gibi seviniyoruz... 

Amistad karanndan sonra Afrikalılann kö-
leleştirildiği kaleler birer birer yıkılmıştı... Şim
di biz de özgürlüğümüzü borçlu olacağımız 
bir yargı bağımsızlığını arıyoruz... 1839'da 
Amerika'da değil...  burada, ülkemiz 
Türkiye'de... 

Bizi tek boyutlu bir insan düzeyine indir
gemek için etrafımızı çepeçevre kuşatan kale
lerin tıpkı Amistad'daki gibi yıkılmasını istiyo
ruz... 

Bu ülkenin bir yurttaşı olarak en azından 
bunu istemeye hakkımız var... • 



 

Din, Siyaset ve İktidar 
Bülent Sönmez 

 

Siyaset ve Din 
 özü itibarıyla dini bir kavramdır. Bu yüzden dinin siyaset ile 

ilişkisini konuşmak, tartışmak yerine siyasetin din ile ilişkisini ko
nuşmak daha tutarlı bir yaklaşımdır. Siyasetin S-Y-S (seyese) kö
künden türediğini kabul edersek siyasette bir seyislik işi sözkonu-
sudur. Seyis vahşi atı eğiten kimseye verilen addır. Bu noktada si
yaset bir eğitim işidir; bir ıslah etme işidir. Bu ıslah etme işi güç ve 
yönetimle daha sağlıklı bir zemine oturacağından siyaset kavra
mında idare etmek, hakimiyet kurmaya çalışmak anlamı da bulun
maktadır. Din insanlan eğitmek ve ıslah etmek iddiasıyla ortaya 
çıkmaktadır. Din, insanlan ıslah etme yolundaki iddiasını kutsal ki
taplar ve gönderilen nebiler ile ortaya koyar. Bu noktada insanlar 
dine karşı belli bir tavır alırlar. Dinin çağnsını kabul edenler kendi
lerini "yaradan  eğitimine bırakırlar. İşte siyaset dinin 
Rabb anlayışının özünde bulunmaktadır. 

İnsanı kim ıslah eder?  fıtratını kim olumlu yönde işleye
rek onu kemal makamına yükseltebilir? Yani tabiri caizse insanla
ra kim seyislik yapabilir gerçek anlamda? Elbette onu yaradan ve 
ona yeryüzünün nimetlerini ikram eden Rabb hakkıyla yapabilir. 

Dinin siyaseti bir ıslah çabasını içerdiğinden belediyecilik faali
yetinden farklıdır. Yani yönetmek ayn, seyislik etmek ayndır. Bir 
toplumun yollannı, köprülerini lağımlannı yapmak ile o toplumu 
hayırlara ve güzelliklere yönlendirmek ayndır. Şeriati'nin dediği 
gibi idare etmek ile topluma önderlik yapmak farklıdır. Din toplu
ma önderlik yaparak o toplumu doğru yola yöneltmeyi, böylelik
le ıslah etmeyi öngörmekte, yönetimi de bu işte bir araç olarak ka
bul etmektedir. Bir hadiste Beni İsrail'i nebilerin idare ettiği vurgu
lanmaktadır ki, nebilerin birinci görevi insanlan müjdelemek ve 
uyarmaktır. Nebi, bir kral bir senatör bir imparator değil, o önce
likle uyaran bir elçidir. Siyaseti insanlar arasıda " en ideal iyiyi ger
çekleştirmek çabası" olarak tarif  dikkate aldığımızda, si
yasetin dini temelini anlamakta daha sağlam sonuçlara varabiliriz. 
Çünkü dinin amacı da insanlar için en iyiyi gerçekleştirmektir. Pe
ki acaba din bu işi yönetimi ele geçirme hedefini öne alarak mı 
gerçekleştirmek istemektedir? Zira ilkçağdan beri insanlan yola 
getirmenin, onlar için iyiyi gerçekleştirmenin yolunun gücü ele 
geçirmekten geçtiği anlayışı egemen olmuştur.Bunun için devlet 
denilen bir örgütlenme biçimi ortaya çıkmış, iyi bir devletin özel
likleri ilk çağdan beri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yani devlet 
denilen örgüt insanlar için ideal iyiyi gerçekleştirecek yegane araç 
olarak  Ancak acaba din (tevhid dini) bu anlayışta 
mıdır? Şimdi bu konuya eğilelim. 
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Tanrı Devleti 
Hıristiyanlık insanı hakir gören, onu dünya

ya sürülmüş suçlu olarak değerlendiren bir eği
limi taşımaktadır. Bu yüzden Peygamber bile 
insan değil Tann'nın oğludur. Hıristiyan teolo
jisi,  çok Tann'ya baş eğmeliyiz" şek
lindeki anlayışı insan ile Allah arasında çelişkiye 
hamlederek, inasana karşı Tann'yı savunmaya 
vardırmaktadır işi.  yeryüzüne sürülmüş 
bir suçlu olması hasebiyle onun hiçbir yaklaşı
mının  harbiyesi ola
maz. Egemenlik noktasında da 
onun hiçbir egemenliği sözko-
nusu olamaz. Suçluların ege
menliği mümkün değildir çün
kü. Bu Hıristiyani anlayışa göre 
"insan krallığında" düzen yok
tur ve herşey  O halde 
yeryüzünde Tann'nın krallığı 
gerçekleştirilmelidir. Dolayısıyla 

  ve bu ha
kimiyeti, Tann'yı insana karşı sa
vunan Kilise elinde tutacaktır. 

Oysa  Allah ile insan 
arasında böyle bir ikileme mah
kum etmez bizi. İnsan eşref-i 
mahlukattır. İnsana göre iyi olan 
Allah'a göre de iyidir.  
toplanıp ibadet ettiği yerler in
sana hizmet vermesine rağmen 
"Allah'ın evi" olarak nitelendirilir. Bu yüzden 
egemenliğin insanın olması Allah'ın egemenli
ğine yönelik bir tecavüz içermez. Yüce Allah'ın 
güzel isimleri çok iyi bir insanı tanıtmaktadır 
adeta. İslam insanlardan Allah'a benzemelerini; 
Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmalannı da istemek
tedir. Bu da insana en iyiye ulaşma hedefini 
göstermek demektir. Bu konuda örnekler çoğal
tılabilir. 

Oysa Allah adına konuşma yetkisini kendin
de gören ruhban sınıfı Allah'ın avukatlığını yap
mak adına insana karşı olmadık zulümler işle
mekten çekinmemiştir. Tann devleti kavramı 
sanıyorum büyük ölçüde kilise kökenli bu yak
laşımın ürünüdür. 

Kilisenin egemenliğine son vererek onu 
devre dışı bırakanlar da aynı anlayışı başka 
alanlarda sürdürmüşlerdir. Bu kez insanlar ve 
insanlık adına insanların avukatlığına soyunarak 
insan için neyin iyi neyin kötü olduğunu kendi
leri belirlemeye kalkışmışlardır. Bütün bir insan
lığı kendi arzulan doğrultusunda dizayn etme
ye çalışmışlardır. Bu anlamda çoğu kere indi 

yaklaşımlannı bütün bir topum kesimine, in
sanlık adına konuşarak dikte etmişlerdir. Onlar 
bu yaklaşımı Kilise'nin yaklaşımından miras al
mışlardır. Oysa Tann adına insanlan hakir gör
mek neyse insanlık adına insanlan hakir gör
mek odur. Tannnın avukatlığına soyunmak ka
dar insanlığın avukatlığına soyunmak da yanlış
tır. 

Din ve İktidar 
Toprağın üstüne oturmuş toprak 

 demişler 
İnsanın üstüne oturmuş insan 

Büyük demişler 

İktidar güç ve kuvvet de
mektir. Yapabilme gücü de
mektir. Bu anlamda iktidar de
ğişik alanlarda kendini göster
mektedir. İktidarı sadece yöne
tim erkini ele geçirmek olarak 
almamak lazımdır. Yönetim er
kini ele geçirmenin yolu bile 
çok değişik  kullanı
mı sonucu gerçekleşmektedir. 
Aşağı yukarı bütün toplumlarda 
dinin, sanatın, paranın iktidan 
vardır. Yönetimi ele geçirenler 
bu iktidar odaklanna bir biçim
de dayanmak zorundadırlar. 

Tarih boyunca peygamberler hep insan için 
en iyinin gerçekleşmesi yolunda bir çabanın 
dillendiricisi olmuşlardır. Peygamberlerin gön
derildiği toplumlar genelde zulmün, kula kullu
ğun egemen olduğu, evrensel insani değerlerin 
ayaklar altına alındığı toplumlar olmuştur. Bu 
yüzden peygamberlerin çağnlan insanlan bu 
olumsuzluklardan kurtarmaya dönük bir çağn-

 Bu noktada varlığı egemen olumsuzluklann 
sürmesine bağlı olan güç odaklan ile peygam
berlerin çağnlan elbette çatışacaktır. İşte tarih 
boyunca saltanatlannı  sırtında sürdü
renler bu çatışma sürecinde peygamberlerin 
çağnlannı kendilerinin iktidanna göz dikmek 
olarak anlamışlar ve bu çerçevede peygamber
lerin mücadelesini kısır bir iktidar mücadelesi 
olarak göstermeye özen göstermişlerdir. Bu ça
baları, nebevi çağrıyı salt dünyevi ve basit çıkar 
hesaplanna dönük bir çağn derekesine düşür
me amacını da taşımıştır çoğu kere. Peygam
berlerin çağnsını benimseyenlerin genelde on-

 ayak takımı olarak nitelendirdikleri insan-



 

lardan olması (ezilen kitlelerden), nebevi mesa
jı kendi zenginlik (rant) ve makamlarına dönük 
bir gözdikme hareketi olarak görme ve göster
me tavnnı ortaya koymalannı getirmiştir. Oysa 
nebevi çağrı egemen güç sahiplerinin makam
larını ele geçirmeye dönük bir çağrı olmayıp 
evrensel insani ilkelerin egemen kılınmasına 
dönük bir  insan ile insanlığının arasına 
giren perdelerin yırtılıp atılmasına dönük bir 

 Bu anlamda muhalif bir çağndır. Zul
mün ve azgınlığın egemen olduğu sistemin 
tam karşısında olan bir çağrıdır. Bu noktada ne
bevi çağrı onlann anladıkları iktidarın da üstün
de, ötesinde bir anlam taşımaktadır. "Onlara 

 haberini oku! Hani kavmine demişti ki: 
Ey kavmim benim makamım ve 
Allah'ın ayetleriyle size hatırlat
malarım eğer size ağır geliyorsa 
ben, şüphesiz Allah'a tevekkül 
etmişim. Artık siz ortaklarınızla 
toplanıp yapacağınız işi karara 
bağlayın da işiniz size örtülü 
kalmasın (veya üzüntü olmasın) 
sonra hakkımdaki hükmünüzü -
bana süre tanımaksızın- verin. 
Eğer yüz çevirecek olursanız, 
ben sizden bir karşılık isteme
dim. Benim ecrim, yalnızca Al
lah'a aittir Ve ben, müslüman-
lardan olmakla emrolundum" 
Peygamberimiz Muhammed'e 
(as) Mekke ileri gelenlerinin getirdikleri uzlaş
ma tekliflerinin en önemli tarafı peygamberin 
kendilerine lider olma arzusu olduğu yolundaki 
yargılandır. 

Zulmün egemen olduğu sistemde kimi ikti
dar odaklannı elinde tutanların peygamberle
rin çağnlannı bu şekilde nitelemeleri doğaldır. 
Çünkü zulmü egemen kılanlar yönetim meka
nizmasını, her tür iktidar odağını ve siyaseti 
daima menfaat aracı olarak gördüklerinden 
kendilerine muhalif her çağrıyı şahsi menfaat 
ve basit dünyevi hesaplar çerçevesinde değer
lendireceklerdir. Oysa peygamberler çağnlan-

 bu şekilde manipüle edilmesine karşı ken
dilerinin bu çeşit bir iktidar tutkusundan beri 
olduklannı pratikleriyle ortaya koymuşlardır. 
Aslolan ilkelerin egemen olmasıdır. Bu ilkelerin 
kim tarafından uygulanacağı fazlaca önemli 
değildir. 

 

Sonuç olarak Din'in (ed-Din) çağnsı "insan 
için en ideal iyiyi" gerçekleştirmeye dönük bir 
çağn olup, insanın fıtratını bozan her tür güç 
odağına muhalif ve vicdanlan örten perdeleri 
yırtıp atmayı hedefleyen bir çağn olmuştur da
ima. Bu yüzden topyekün insani kurtuluşu he
defleyen bu çağn varolan egemen yapıyı ele 
geçirme gibi kısır bir hedefe mahkum edile
mez. 

Salt iktidar arzusu dünyevi  Bu 
anlamda peygamberler gönderildikleri toplum
larda varolan olumsuzluklann sadece yönetim 
mekanizmasının el değiştirmesi ile çözümlene
meyeceğini bilmektedirler. Bu anlamda onlann 
çağrılan hem baskıcı yönetime hem de halka 

dönük bir çağrı olmaktadır. 
Çünkü zulmün egemen olduğu 
bir sistemden yönetimdekiler 
kadar onlann yönetimi altında 
yaşayan kitle de sorumludur. 
Kur'an'daki şu ayet konuyu an
lamamıza yardım edecektir: 
"Size ne oluyor da Allah yolun
da ve "Rabhimiz bizi ehli (halkı) 
zalim olan hu şehirden kurtar, 
bize katından bir veli ve yardım
cı gönder!' diyen erkekler ve ka
dınlar ve çocuklardan olan müs-

 (zayıf bırakılmışlar) 
için savaşmıyorsunuz?" Burada 

 kavramının zalim olarak 
nitelendirilmesi anlamlıdır. Çünkü ehl halk de
mektir. O yörenin yöneticisi ve yönetileniyle sa
hipleri demektir.  Kur'an'da  Kar
ye",  Medine", "ehl-i Beyt" gibi ifadeler 
daha çok yöre ve ev sakinleri/ahalisi anlamında 
kullanılırken, "ehl-i Kitap", gibi terkipler "kitap 
sahipleri" anlamında kullanılmaktadır. Kısacası 
yukandaki ayette geçen ehl kavramı hem yöne
teni hem de yönetileni kapsayan bir ifadedir. 
Bu yüzden peygamberlerin çağnlan hem yöne
ten hem de yönetilenlere bir çağn olmuştur 
her zaman. 

Peygamberler bu çok yönlü çağnlannı el
bette yönetim isteği gibi salt dünyevi bir arzu 
derekesine indiremezlerdi. Salt yönetim meka
nizmasını ele geçirmeye dönük bir çağn yuka-
nda da kısmen değinmeye çalıştığım gibi me
sajın net bir biçimde anlaşılmasının önünde bir 
engel olarak duracaktı. Çünkü zulmün egemen 
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olduğu bir sistemde sistemin bütün mekaniz-
 kirlenmektedir. Herşeyin kirlendiği bir 

ortamda "biz iktidara gelirsek sizi  
çağnsında bulunanlar da ne kadar samimi olur
larsa olsunlar bu kirlilikten nasiplerini alacaklar
dır. Çünkü yönetimi ele geçirmenin yöntemle
ri de berrak değildir. Çağnsını sadece bu çerçe
veye hapsedenler yönetime giden yolda kirlen-
memeyi başaramayacaklardır. 

Aynca, kurtancılığı yönetimi ele geçirme ile 
özdeşleştirmek çağnnın çoğu zaman şüphe ile 
karşılanmasını getirecektir. Sisteme egemen 
olanlar böylesi bir çağrıyı kolayca manipüle 
edebileceklerdir. Gerçi her muhalif hareket 
manipüle edilmeye çalışılacaktır, ancak mani-
pülasyona sağlam dayanaklar bulmak biraz da 
çağnnın sağlamlığı ve çürüklüğüne bağlıdır. 
Bu yüzden nebevi çağrının dayandığı ana 
mantığı kavramak çok önemlidir. Ki tarih bo
yunca genel anlamda nebevi çağnlar güç sa
hipleri tarafından sadece varolan  ele 
geçirmek için bir vasıta olarak takdim edilme
ye çalışılmıştır. Yukanda bu konudaki ayetleri 
zikretmiştik. 

Peygamberler ise sürekli böyle bir yaklaşımı 
reddederek amaçlannın bütün insanlığın felahı, 
dünya ve ahiret saadeti olduğunu vurgulamış
lardır. Varolan egemen sisteme karşı olmaları 
iktidar arzusundan değil, insanlann zulüm sis
teminin etkisiyle ilahi hidayetten uzaklaşmalan 
sebebiyledir. Bu anlamda onlar iktidar arzusu
nu değil, ilkeleri öne çıkarmışlardır. Üstelik bu 
ilkeler sadece belli bir zümrenin kayınlmasını 
değil, bütün insanlann adalete ve özgürlüğe 
kavuşmalannı içermektedir. Kur'an'da pey
gamberin diliyle Nebevi çağnnın karşısında du
ran güçlerin temelsiz arzu ve isteklerine (heva) 
uymaması gerektiği vurgulanarak peygamber
lere "Allah'ın indirdiği her kitaba inandığını 
söylemeleri" ve insanlar arasında adalet tesis 
etmeleri  Bu da adaletin belli 
çıkar çevrelerinin temelsiz arzu ve istekleri de
ğil, evrensel bir ilke olduğunu ortaya koyuyor. 
Yani adalet hiç kimsenin hangi din ve ideoloji
ye mensup olursa olsun kaçamayacağı bir ilke
dir. Kur'an-ı Kerim'de "Ölçü ve tartıda hile ya
panlara yazıklar olsun ki, onlar başkalanndan 
aldıklannda ölçüyü tam yaparlar, başkalanna 
sattıklarında ise ölçüyü eksik  denil
mek suretiyle ölçü ve tartıda hile yapan insan
lann bile başkalanndan mal alırken ölçünün 

tam olmasını istedikleri vurgulanmaktadır. Ki 
bu da adalet duygusunun her insanda var olan 
temel bir duygu olduğunu ortaya koymaktadır. 
Peygamberler bütün insanlara "Allah benim de 
Rabbim sizin de  demek suretiyle 
hep insanlann ortak değerleri olduğu noktasına 
dikkat çekmişlerdir. Bu anlamda evrensel de
ğerler ideolojileri aşmaktadır. Hıristiyanlık ve 
Yahudilik de din adamlan tarafından birer ide
oloji haline getirilmişlerdir. Evrensel değerler 
insanın fıtratında ve bozulmamış dinde  
Bu yüzden selim fıtrata yaslanmayan hiçbir 
çağn köklü bir egemenliğe ulaşamamaktadır. 

 niceleri iktidan ele geçirmelerine 
rağmen insanlann kalbinde asla egemenlik ku
ramamışlardır. 

Bu konuda tarihi bir anektod konuya ışık tu
tacak önemdedir: Emeviler döneminde mevcut 
yönetime Ali (r.a) döneminin daha iyi olduğu
nu vurgulayarak Emevi yetkilisini şikayet eden 
bir şahıs Emevi valisi tarafından sonra gelmesi 
söylenerek  çıkanlır. Vali yanındaki halkın 
dağılmasını bekler. El ayak çekildiğinde ise ada
mı yanına çağırarak şikayetini tekrarlamasını is
ter. Adam şikayetlerini sıralayarak Ali dönemin
de bu çeşit zalimane uygulamalarla karşılaşma-
dıklannı belirtir. Bunun üzerine Vali "Ali iyi bir 
insan olsaydı zaferi kazanır mağlup olmazdı. 
Oysa zaferi biz kazandık!" der. Bunun üzerine 
adam "Hayır, zaferi siz kazanmadınız; Ali ka
zandı. Eğer zaferi siz kazansaydınız, bu sözleri 
bana halkın yanında söylerdiniz. Oysa herkes 
gittikten sonra bunlan bana söylüyorsun.  
Ali'nin zaferi budur" diyerek orayı terkeder. 

Evet, gerçek egemenlik bütün hayatı kuşa
tan bir egemenliktir. Bu yüzden din ile savaşan
lar hep mağlup olmuşlardır. Din karşıtı güçler 
yüzeysel başanlannı bile din'in gücünden istifa
de ederek gerçekleştirmişlerdir çoğu kere. Çün
kü din, gücünü paradan ve silahtan değil, selim 
fıtrat ve imandan almaktadır. 

 Aristoteles, Politika, çev. Mete Tuncay,   
(2) Aristoteles, a.g.e. Platon, Devlet, çev. Sabahattin 

Eyüboğlu , M. Ali Cimcoz, ist,  
(3) Lindbom Tage, Başaklar ve Aynkotları, çev. Ömer 

Baldık,  1997 
(4) bkz. Şura 42/20 
(5)   
(6) bkz.  83/1-3 
(7) bkz.   
(8) bkz. Şura  



 

Hakimiyetin Kaynağı ve İnsan Haklan 
Bağlamında İslam ve Demokrasi 

Esat Pınarbaşı 
(Sakarya Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fak.) 

  

980'li yıllardan bu yana  ve demokrasi konusunda yoğun tartışmalar 
cereyan etmektedir. 

Bu hususta görüş serd edenlerden bir grup, demokrasinin İslam'la bir 
alakasının bulunmadığını ve islam'ın değer ve ilkeleriyle bağdaşmayacağı
nı ileri sürerken; bir diğeri alternatif bir sisteme, "şura" ya sahip olduklan 
için Müslümanların demokrasiye ihtiyaç duymayacaklannı iddia etmekte
dir. Hatta bunlara  Şura, demokrasiden daha üstündür ve kapsam 
bakımından daha geniştir (Abdusselam,  

Demokrasiyi reddeden bu görüşlerin karşısında demokrasiyi kabul 
edenler de bulunmaktadır. Bunlar islam'ın demokrasiyi de içerdiğini sa
vunmakta, hatta  Saadet dönemini demokratik bir uygulama olarak 
görmektedirler. Bu görüşün en kuvvetli temsilcilerinden biri İslam'ı bir de
mokratikleşme süreci (Bin Nebi,  olarak tanımlamaktadır. 

Bu çalışmada demokrasi hukuki, iktisadi, siyasi ve kültürel içerikli bir 
yaşam biçimi olarak değil, kendi başına hiçbir amacı olmayan "politik bir 
metot" (Schumpeter,  olarak algılanmaktadır. 

İslam Devleti 
"Devlet" kelimesi ne Kur'an'da ne de Peygamber'in sözlerinde yer al

 ilk fakihler siyasal düzeni ifade etmek için "imamet" veya "hilafet" 
terimlerini kullanmışlardır. Devlet kelimesi Hicri 7. yüzyılın başlannda güç
süz halifelere sadık müslüman sülaleleri tanımlamak için  is
lam devleti teriminin hilafete alternatif olarak kullanılması için bir 8 yüzyıl 
daha geçmesi gerekmiştir (Moten,  Ancak, belirli bir ülkede yaşa
yan fertlerin, o ülke üzerinde hakimiyete sahip örgütlü grubuna devlet de
niyorsa, Peygamber'in Medine'de kurduğu siyasal düzen de tam anlamıy
la bir devlettir (Tayyib,  

islam mezhepleri arasında anarşik fikirler taşıyan bir kaç Harici grup 
müstesna, devletin (imamet veya hilafet) gerekli  olduğu hususunda fikir 
birliği bulunmaktadır. 

Ancak günümüz islam alimleri, Kur'an ve Sünnet'e herhangi bir hükü
met biçiminin tavsiye edilmediği hususunda fikir birliği içindedirler. Son yıl
larda bazı düşünürler, ilk defa  Reşid Rıza tarafından hilafete al
ternatif olarak kullanılan "islam devleti" kavramından vaz geçilmesini talep 
etmekte, bunun yerine "İslami siyasi toplum" anlamında "müslümanlar 
için bir devlet" (Efendi;  tabirinin kullanılmasını salık vermektedirler. 

Şura 
Şura, danışma manasına gelmektedir. Kur'an'da şurayı emreden iki 

ayet bulunmaktadır: "İş  onlara danış."  "İşleri, arala-
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   (42/38). 
Şuranın vacip olmadığı, sadece bir tavsiye oldu

ğu şeklinde görüşler bulunmasına rağmen ulemanın 
ekseriyeti, onun vacip olduğu kanaatindedir (Neb-
han,  Bu  olanlar yukanda zikredilen 

    da 
  

 herhangi bir  
dan  mahiyetini anlamak için hem islam ön
cesi kabile dönemindeki,  de Peygamber döne
mindeki uygulamalara göz atmak gerekmektedir. 

 öncesi Arap  kabilelerden ço
 iç Siyaseti iki kurum,  ve şeyhler meclisi 

tarafından  Kabilelerin çoğunda, or
du  ve yargılama şeyhin başlıca göreviy
di.   altında çalışan şeyhler meclisinin 
kabile reisini seçmek, diğer kabilelere harp ilan et
mek, ekonomiye ve güvenliğe ilişkin sebeplerden 
ötürü başka bölgelere göç etmeye karar vermek gibi 
görevleri  (Safi,  

 Bedir ve Uhud savaşlarından önce 
ashabıyla istişare ettiği bilinmektedir. Bunlardan 
Uhud  kendisi farklı görüşte olmasına rağ

 çoğunluğun görüşüne iştirak etmiştir. Ancak 
Hudeybiye'de çoğunluğun görüşüne uymamıştır. 

Yukarıdaki ifadelerden anlaşıldığı gibi, Kur'an'da 
bir kaide olarak yer  Şura  yöntem Ve 
uygulamaya yönelik sınırları ne Kur'an, ne de Pey
gamber tarafından belirlenmiş değildir.  
din döneminde de farklı uygulamalar bulunmaktadır 
(Safi,  

Burada  üzerinde durulması gereken  
şura meclisinin bugünkü pariamentolann işlevini ye
rine getirip getiremeyeceğidir. Bilindiği gibi parla
mentoların esâs görevi yasamadır. Pariamentolann 
yasama   ile sınırlandınlmıştır. Şura 
meclisinin  alanı "mevridi   

  göre nasslarla kayıtlı  
  bu "nass" sübut ve delalet bakı

mından kafi olmalıdır. Aynca sübut ve delalet bakı
 nassa dayanan bir hükmün uygulamaya yö-

  da içtihad edilebilir. Yasama alanı
nın  kayıtlı olmasının pratikte büyük bir 
öneminin bulunmadığı söylenebilir. Çünkü hem sü
but hem delalet bakımından kafi olan nassların 

 fazladır. 

Hakimiyetin Kaynağı 
Türkiye'de yetkin bir islam hukukçusunun: 

 iki önemli unsur   
  oylan ile gelmek, seçenlerin denetimi-

'^t   onların oylan ile gitmek, iktidarı 
   (yani ya doğrudan, yahut da 

temsilcileri vasıtasıyla  kendi kendisini idare 
 b) Hakimiyetin kayıtsız şartsız  veya  

millete ait bulunması. Bu iki unsurdan    
lam'a   ikincisi    

 da  aittir, ancak mutlak    
  irâdesinin temsilcileri olarak;  

iradesini bilmenin yolu O'nun dinine baş  
O'nun iradesi ile ümmetin iradesi (olmaz ya)  
rine ters düşerse hakim olan Allah'ın    
(Karaman, 1997) sözleriyle de  ettiği gibi, 
mokrasiye getirilen eleştiri hakimiyetin kaynağı üze
rinde yoğunlaşmaktadır. 

Bilindiği gibi Hakimiyet kelimesi "h k m" fiilinden 
türetilmiştir. Kur'an'da "h k m" fiilinden türeyen    
limeler 200'den fazla ayette yer almıştır.  
kelimeyi çoğu defa "yargı", buna ilave   
"hikmet" yani fıkıh, ilim ve akli bakış açısı manasında  
kullanmıştır  1986). Yoksa bu  
halifelik, imamlık ya da modern Arap siyasi edebiya
tında kullanıldığı gibi yönetim sistemi  hiçbir ilgisi 
yoktur. 

Siyasi bir yönetici olmadığı ve devlet kurmadığı 
bilinen Isa Peygambere, Allah  şöyle demekte
dir: "Hiçbir insana yakışmaz ki, Allah ona kitap, 
feüm ve peygamberiik versin de, sonra (o kalksın) in-  

 Allah'ı bırakıp bana kullar olun  
(3/79). Allah Teala  t i r  yöneticisi  . 
Yahya  de "hükm" vermiştir: "Ey Yahya,  
Kitab'ı kuvvetle tut (Onun emirlerini uygula)" (de
dik) ve ona çocuk iken "hükm" verdik  Bu  
ayetlerde "hükm" kelimesi hikmet anlamında 
nılmıştır. 

Allah  "hakim" vasfı, insana  
hakkı tanımayan bir siyasi yöneticilik değil, kullan 
arasındaki anlaşmazlıklan, özellikle Kıyamet 
de, karara bağlayan otorite sahibi anlamındadır (Am-
mara,  Bu görüşe, "Aynlığa düştüğünüz şeyler 
hakkında aranızda ben  (3/55) ayeti 
delil teşkil etmektedir. 

 Kerim "hükm" kelimesini insanlann bir
birlerini yargılaması anlamında da kullanmaktadır. 

 arasında hükmettiğiniz zaman adaletle 
hükmetmenizi emreder" (4/58). 

Hakimiyet Allah'ındır diyenlerin delil olarak 
landıklan Maide  "Kim Allah'ın 

 hükmetmezse, işte onlar kafirierdir, zalimlerdir, fa-  
sıklardır" (5/44, 45, 47) ayetlerine gelince, bu ayet- ' 

 ehli kitap hakkında nazil olduğu hususunda mü-
 birieşmektedirier. Bu ayetlerin müslümantan 

kapsam dışına bırakıp bırakmadığı hususu tartışmalı
dır. Ancak buradaki "hükm" kelimesi de tamamen 
"yargı" anlamında olduğundan ele aldığımız  
la doğrudan alakası bulunmamaktadır   
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 tarafından failinen "Bir kimse kızgın iken iki ki
şi  hüküm vermesin" (Abdülbaki,  ha

 olduğu gibi, hükm kelimesini yargı anlamın
 kullanmıştır. 

 ve Sünnette yönetimle ilgili hususlarda 
 kelimesi ve onun türevleri kullanılmıştır: "On

ların emrleri  aralarında istişare; 
danışma   

Siyasi rejimler meşruiyetle ayakta dururlar 
ri,  Bugün  dünyasında yaşanan meşru
iyet krizi totaliter rejimlerden kaynaklanmaktadır. 
Geleneksel sünni ulemaya göre yöneticinin meşru
iyeti,   rızasıyla gelmesine ve devleti 

 sınırlar içinde yönetmesine bağlıdır. 
Müslüman ülkelerde "Allah'ın hakimiyetini" slo

gan haline getirenler, bir  hukuk devletini ta
lep etmektedirler. Sorun talep ettikleri hukukun 

   
 yatmaktadır. Böyle bir hukuka 

  bile, bu 
 insan haklan  bu-

   noktada ol
muş  

tnsan Haklan 
 haklan kavramı müslüman 

   yabancı 
.   islam  

    ve nes-
   maslahatlar

dan kabul  Bu bakımdan 
denilebilir ki,  ülkelerde 
insan haklarına verilen zararlar as
lında  yasayı" hjçe saymaktan 
başka bir şey  

 inanç ve düşünce öz
gürlüğünden yana olduğu bilinen bir gerçektir. 

 insanı düşünmeye sevk eden onlarca ayet 
bulunmaktadır. Bu cümleden olarak "Sana da o zik
ri indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara 
layasın,  ki düşünüp öğüt alsınlar"  ayeti
ni örnek olarak verebiliriz. 

 mukabil düşünmeyi emreden ve düşünce 
özgürlüğüne vurgu yapan bu ve benzeri ayetlere 
rağmen  değiştirenlerin öldürülmesi gerektiğini 

 hadisler bulunmaktadır. Bu hadisler, 
lam'ın, düşünce özgürlüğüne kısıtlama getirdiği 

 doğurmaktadır. Sünni mezheplerin tümü de 
mürtedin öldürüleceği konusunda hemfikirdirler. Sa
dece irtidat edenin kadın veya  olması (o da 

 Hanife'ye göre) durumu  (Sa-
marrai,'  Hatta bazı alimler bırakınız  

 kişinin herhangi bir dinden diğerine geçi-

insan hakları kavramı 
 halkın 

kültilrei  
yabancı olmayan bir 

 »tam 
   

 malın ve neslin 
  

 kabul 
etmiştir. Bu foaktmdan 
denilebilir ki, müsiii-
man ülkelerde insan 

haklarına verilen 
zararlar aslında  

yasayı"   
başka bir şey  

 ttle kabul  
Ancak Kur'ani perspektiften bakılınca  

farklı olduğu görülmektedir. Şöyle ki: Dinden dön
meye Arapça'da ridde veya irtidat denilmektedir. Bu 
kelimeler  yedi ayette geçmektedir. Ancak 

 ayetlerin hiç birinde dünyadaki herhangi bir ceza
dan bahsedilmemekte sadece ahiret azabından söz 
edilmektedir. 

Dinden dönenin öldürülmesiyle ilgili olarak "Kim 
dinden dönerse öldürün" hadisi bulunmaktadır. Bu 
hadis Buharı' de üç yerde yer almıştır. Bu hadis 
tevatir"  değil "ahad"  hadistir. Ahad hadisle  
cezası verilemez,  

İslam Toplumunda Müslüman 
Olmayanların  
Sahip Oldukları Haklar 

Burada konuyla ilgili   
 sadece kamu 

 hakkı ile seçme ve  
  alınacaktır.   

 Kamu Çöre\i Yapma  
  hukukçularından 

olan     
  tefviz  
  kamu  

   
   

    
başbakanlık  görevlerin 
manlara  olduğu  

 etmişler ise de,  dı
şındaki hizmetlerde ihtilafa düş
müşlerdir.  büyük jbir  
mı, müslümanlara mahsus olan 
revlerin sadece bu üçünden ibaret 

olduğunu  Abdülkerim Zeydan  
da ileri giderek zımmilerin günümüzde devlet baş
kanlığı seçimine katılabileceklerini ifade etmiştir 

 1996). 
'2. Seçme ve Seçilme Hakkı 
Zımmilerin seçme ve seçilme  hususunda  

farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisine gö
re;  ; 

"devlet  ya da   
Allah'ın hükümranlığını temsil  

  bulunan bu  yoluy
la devlet başkanına    

 Bu da bir     
yoluyla  Halifelik ya da devlet 
lığının  ve mahiyeti hem seçenlerin hem se
çilenlerin müslüman   (Kara
man,  
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 göre ise; 
"devlet başkanı ya da müminlerin temsilcisi 

olan şura üyeleri her ne kadar Allah'ın yeryüzün
deki hakimiyetini temsil ediyorlarsa da, hu durum, 

 bu konuda rey sahibi olmalarına engel 
değildir Çünkü seçme ve seçilme hakkı bir toplum
da yaşamakta olan tüm kulların  tarihte 
Zimmilerin devlet başkanı ya da halifeyi seçtiği ile 
ilgili bir uygulamanın bulunmaması, bu konuda 
hükmün menfi olmasını gerektirmez (Yavuz, 1994). 

Sonuç 
Yukanda yaptığımız değerlendirmelerden anlaşıl

maktadır ki,  demokrasinin bazı argümanla
rını kendi içinde banndırmaktadır. Bu argümanlann 
en güzel örneği şura ilkesidir. 

20. yüzyılda ortaya çıkan ve totaliter eğilimler ta
şıyan islam devleti anlayışı bir kısım  düşünürle
ri tarafından eleştirilmektedir. 

islam hukuku, modern hukukta bulunan insan 
hak ve ödevlerinin tümünü bünyesinde bulundur
maktadır. Kaldı ki, hukuk yeni içtihatlara da açıktır. 
Tartışmanın odak noktasını "Allah'ın hakimiyeti" 
oluşturmaktadır. Bundan maksat da Kitabın hakimi
yetidir. Herhangi bir müslümanın Kitabın hakimiyeti
ni kabul etmemesi mümkün olmadığına göre, İslam 
dünyasında demokrasi anlayışı kendine has özellikler 
taşımak zorundadır. 

Bize göre, Schumpeter'in de yaptığı gibi sadece 
"politik bir metot" olarak tanımlanması kaydıyla, de
mokrasinin kabul edilmesine mani, dini hiçbir gerek
çe yoktur. Demokrasinin dindar halk kitleleri tarafın
dan kabul görmemesinin sebebi,  
uyuşmazlığında değil, demokrasi adına dayatılan ki
mi yaşam tarzlannda aranmalıdır. 

Hülasa,  ve demokrasi, ne hakimiyetin kay
nağı ne de insan haklan hususunda birbirine karşıttır. 
Demokrasinin karşıtı totalitarizmdir. İslam dünyasın
da demokrasinin daha yaygın olarak kabul edilmesi, 
demokrasinin tanınmasına olduğu kadar, kültürel 
mirasın belli bir yöntem dahilinde yeniden değerlen
dirilmesine de bağlıdır. 
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DIPNOTLAR 

(1) Bknz. Takiyyuddin Ahmed  Teymiyye, Siyasetu'ş-şe-
riyye (çev. Vecdi Akyüz), S.  Dergah Yayınları, 
bul, 1985. Abdurrahman Ibn Haldun, Mukaddime, 
(çev: Süleyman Uludağ), S. 68-72, Dergah Yayınları, 
tanbul. 

(2) Mütevatir: Yalan üzere birieşmeleri  ve adeten müm
kün olmayacak kadar çok kimsenin, senedinin başından 
sonuna kadar birbirierinden rivayet ettikleri hadis. 

(3) Ahad haber: Her tabakada birden fazla kişi tarafından riva
yet edilmiş olsa da mütevatir derecesine ulaşmayan ha
ber. 

(4)  dönem devlet adamlan kendi toplumlarının siyasal ve 
sosyal şartlarında dinden dönenlere ölüm cezası vermeyi 
kamunun yaranna görmüş olabilir, ya da tarihin bir dö
nemindeki yöneticiler bunu bu şekilde kabul etmiş olabi
lir. Ancak, ferdi olaylarda Kur'an dinden dönenlere her
hangi bir dünyevi ceza vermeyi öngörmüyor, cezasını te
cil ederek ahirete bırakıyor, ölünceye kadar da umut ka-
pılannı açık tutuyor. Hz. Peygamber'in fiili sünnetinde de 
böyle bir uygulamanın olmadığı görülüyor. Kala kala 
dinden döneni öldürme düşüncesi sözlü sünnetten bir 
hadise dayanıyor. Bu hadis de ahad bir hadis olup  
ceza hukukunda ahad hadislerin delil olarak kabul edil
mesi tartışmalıdır. Hanefi hukukçulardan Ebu Yusuf'a at
fedilen bir görüşe göre, ahad hadis şüphe ile tehir edilen 
ceza hukuku davalannda kabul edilir. Fakat,  Ker-
hi'ye göre ahad haber bu gibi davalarda delil kabul edil
mez. Çünkü ahad hadiste şüphe vardır, ifade ettiği hü
küm kesin değildir. Had ve Kısas gibi cezai davalar şüp
he ile tehir edilir. Doğrusu da Kerhi'nin görüşüdür" (Ya
vuz,  
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Hayaletin Fazileti, 
Faziletin Hayaleti 

adın, "Hayalet görmüş gibisiniz. Yanlış 

söyledim. Hayalet arar gibisiniz." dedi. 

"Belki de hayalet peşindeyimdir " 

"Hayaletlere inanıp inanmadığımdan 

pek emin değilim. 

Kurbanın başına geleceklerden haber

siz olduğu ani ölümlerde hayaletlerin orta

ya çıkması daha olasıymış. Teoriye göre 

ruh öldüğünü anlamaz, ortalıkta gezinir 

durur, çünkü varoluşun bir sonraki aşama

sına geçmeyi bilemez." 

"Ben de hayaletin bi

na içinde dolaşıp inti

kam diye inlediğini sa

nırdım" dedi  "Bi

lirsiniz işte, zincir şan

gırdatıp tahtaları gıcır

datmak falan." 

"Hayır, hayaletin 

elinden bir şey gelmez. 

Yapmanız gereken ha

yaleti kovacak birini 

 

Marks, Komünist Ma-
nifesto'nun başında son 
zamanlarda bir hayaletin 
Avrupa'yı taciz ettiğin
den bahseder: komü
nizm hayaleti. Ona göre, 
eski Avrupa'nın bütün 
güçleri bu hayaleti defet
mek için kutsal bir ittifak 

işine girmişler ve hayalet avcılığına girişmiş
lerdir. Bizatihi bu durum komünizmin gücü
nü gösteren bir işarettir. Komünistler, bu 
durumdan kendilerine vazife çıkarmalı ve 
görüşlerini, amaçlannı, temayüllerini açıkça 
neşretmelidirler, daha yeni yeşermeye 

  yan bu komünizm hayaletini bir parti mani-

 geçen 150   

 Marks  (ya  

onun  

  nayaleti 

 yerine t o p l u m 

içinde var  söylediği 

na\'aletler  biraz dana 

kala  tercin etmek 

  yeterli kanıtlar 

mevcut.    

sonunda, şimdi de pazar 

ekonomisinin değerleri 

  düzem gıkı isimler 

altmda)  

başlandılar. 

festosuna dönüştürmelidirler. Yani Marks, 
hayalet karşısında ürken, kutsal bir ittifak içi
ne giren ve hayalet avcılığına çıkanlara kar
şı, başkalarını bu hayaleti hayalleştirmeye 
çağırmaktadır. 

Komünist Manifesto,  yazılır. Av
rupa'nın daha sonraki tarihinde komünizm 
(kimi zaman bir "hayalet" olarak, kimi za
man politik bir güç olarak, kimi zaman da 
"sokaklann gücü" olarak) gerçekten önemli 
bir unsur olarak rol oynar. Fakat göründüğü 
iddia edilen hayalet, Avrupa içinde değil dı
şında,  Ekim Devrimi sonrası Sovyet 

 olarak ortaya çıkar. Bu hayaletin 
dehşeti karşısında Avrupa içindeki komünist 
güçler bile sarsıntı geçirir ve eğer denebilir
se, birer gulyabaniye dönüşürler. 

 gelindiğinde Avrupa'yı dışar
dan tehdit eden hayalet, sanki birden haya
let olduğunun farkına varmış gibi, kendin
den korkmaya başlar ve cepheden çekilir; bu 
durum birilerine hayaletlerin olmadığı yeni 
bir dünyanın yeşermeye başladığının işareti 
gibi görünür ve yorumlanır. 

Oysa Marks için hayalet kelimesi, başka 
anlamlar da taşır. Örneğin Marks, fetişleş-
mekten bahseder ki aslında bu, fetişleşen şe
yin hayali bir biçimine dönüşmesi demektir. 
Piyasa koşullannda malların kullanım değeri
nin dışında bir de mübadele değerine sahip 
olması da, onlann hayaletleşmesi, gerçek 
değerlerinin dışında bir de "gölge değer"e 
sahip olmasıdır. Para ise bizatihi bir hayalet
tir. Ama şu da bir gerçektir ki Marks, Avru
pa'nın eski güçlerini korkutan hayalet olma
saydı toplum içinde var olan bu tür hayalet
lerin varlığını belki de göremeyecekti. 

Yine de aradan geçen  yıllık dilime 
baktığımızda Marks'ın (ya da onun takipçi
lerinin), başkalarının gördüğü hayaleti ha-
yalleştirmek yerine toplum içinde var oldu-
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 söylediği hayaletler üzerinde biraz daha kafa 
yormasını tercih etmek için elimizde yeterli kanıtlar 
mevcut. Çünkü bu süreç sonunda, şimdi de pazar 
ekonomisinin değerleri (yeni dünya düzeni gibi 
isimler altında)    meye  

Peki hayaletler ne zaman ortalıkta dolaşırlar? 
Yukanda Lavvrence Block'un "Matthevv Scudder 
Polisiyeleri" dizisinden çıkan  

 yaptığımız alıntıya bakılacak olursa, "kur
banın başına geleceklerden habersiz olduğu ani 
ölümlerde." Çünkü, yaşadıklannın "aniliği" nede
niyle "varoluşun bir sonraki aşamasına geçmeyi be
ceremezler." Tıpkı VVİlliam Shakespeare'in Ham-

 ortaya çıkan hayalet gibi. 

Danimarka Kralı olan Hamlet'in babası, öldük
ten sonra hayalet olarak geri gelir ve bir dağ köyün
de yılan sokması sonucu ölmediğini; kendisini şim
di tacı başına geçiren kardeşi ile onun aldatmacala-
nna kanan kraliçenin zehirlediğini anlatır Hamlet'e. 
Hamlet, gerçeği öğrendiğinde omuzlanna ağır bir 
yükün bindiğini görür ve "çığrından çıkmış bir za
man bu/... Bana düşmez olsaydı dünyayı düzelt
mek" der. Zaten bu yükün ağırlığını fazla kaldıra
maz ve kaçık rolü oynar. 

Demek ki hayaletler, aynı zamanda "çığnndan 
çıkmış bir zaman"ın da ürünleridir ve birilerinin 
omuzlanna ağır yükler yükler. 

Öte yandan, Avrupa tarihi hayaletler açısından 
oldukça zengindir. Shakespeare'den Marks'a, Lo-
vecraft ve E.A. Poe'dan cinayet romanlannın birçok 
türüne kadar sık sık işlenen de bir konudur hayalet
ler, hortlaklar. 

Bizde ise, aslında hayaletlere pek inanılmaz; 
edebiyatımızda da rastlanmaz onlara. Ömer Seyfet
tin'in Başını Vermeyen Şehit öyküsü gibi hayaletle
re yaklaşan örneklerde onlann "hayalet" olduğunu 
bile farketmeyiz. Ya da Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın 
romanlanndaki gibi gulyabaniler vardır, bunlar, 
ciddiye alınacak şeyler değildir ve "mahalle 
rı"nın dillerinde "dedikodu" olmak dışında bir var-

 ve anlamlan yoktur. Okuyanda ise ancak te
bessüm uyandınrlar. 

Dolayısıyla Türkiye'nin üstünde salınıp duran 
Marks'ın bahsettiği anlamda bir hayalet yok belki. 
Ama hayalet etkisi yaratan bir şeyler de yok mu? Bi
rileri sanki böyle bir hayalet varmış gibi davranmı
yor mu? Bu hayaletin tehlikelerinden bahsederek 
kendine müttefik güçler bulmaya çalışmıyor mu? 
Ellerinde kendilerine dayanak yapabilecekleri güç
leri de mevcut değil mi? Dolayısıyla müttefik bul
makta fazla zorluk çekmedikleri de söylenemez mi? 

Bu sorulara hemen hemen her kesimden herke
sin aslında fazla zorluk çekmeden vereceği cevap 
bellidir: Türkiye'de denildiği anlamda hayalet yok

tur belki; ama bir şeyler var yine de. (Bu cevap, ce
vabı verenin yalnızca paronaya derecesini belirle
mez, aynı zamanda da onun, vereceği cevabın içe
riğine göre, Türkiye'yi nasıl algıladığı konusunda da 
ipuçlan sağlar.) 

Bu nedenle, Hamlet'te olduğu gibi "çığnndan 
çıkmış bir zaman" dilimi içinde bulunduğu dönem
ler Türkiye'de çok olmuştur (son durum, bunun 
yalnızca bir örneğidir); ama sorun şu ki ortalıkta ha
yalet falan olmadığından gerçek ile gerçek-dışı (her 
neyse bunlar) arasında bir aynm yapma şansımız 
da elimizden alınıyor. Bu nedenle, "çığnndan çık
mış zaman"lar da dahil, omuzlanna ağır bir yük 
yüklenmesi gerekenlerimiz, yok denecek kadar az 
çıkıyor aramızdan. 

Ama bir de işin başka bir boyutu var. "Tamam, 
hayaletler falan yok; ama yine de bir şeyler var" 
şeklindeki düşüncemiz ve bu düşünceye yol açan 
koşullar, hayaletimsi bir şeyleri de öngörüyor. "Sis
tem" deniliyor; "devlet" deniliyor; "devlet içindeki 
bazı kesimler" deniliyor; "ordu" deniliyor. Biraz da
ha dikkatle bakıldığında, aslında bu kavramlann ar
kasında "hayaletimsi"leştirdiğimiz şeyler, bir takım 
"ölü" ya da "ölü olması gereken" düşünceler, tu
tumlar, "ölü" olmalan gerekmiyorsa bile, haddi 
aşan tutum ve davranışlara girenler. 

İşte işin başka, dahası oldukça garip boyutu bu
rada devreye giriyor. Bu "hayaletimsi"leri o kadar 
ciddiye aldığımız zamanlar oluyor ki "çığnndan çık
mış zaman"a biz de böylece ister istemez katkıda 
bulunuyoruz ve ortaya "ölü olmaya baştan mah
kum" bir şeyler çıkarabiliyoruz. Yani, kendi kendi
mize hayaletimsiler üretebiliyoruz. Böylece hem 
"hayaletimsi"lerin "ömrü"nü uzatıyoruz ve hem de 
Marks'ın yaptığının tam tersine, kendi hayallerimizi 
kendi ellerimizle hayaletimsileştiriyoruz. 

Marks'ın günümüzde hala bir önemi varsa, o da 
başkalannın gördüğü hayaletin faziletlerini iyi de
ğerlendirmesi ve modern toplumun nasıl işlediği 
hakkında önemli analizler yapması nedeniyledir. 
Marks'ın en önemli şanssızlığı ise, tarihi sürekli aynı 
doğrultuda ilerleyen çizgisel bir süreç olarak kavra-
masıdır. 

 Lavvrence  Buzkıracağı Cinayetleri, çev. Dilek Başak, Oğ
lak Yayınları, Mart 1998, s. 36. 

 düşünceleri ile hayaletler arasında kurulan ilişkide, 
Jacques Derrida'nm Specters of Marx, The State of the Debt, 
the VVork of Mourning and New Inernational (çev. Peggy Ka-
muf, Routledge, 1994) adlı eserinden esinlendim. Derrida, 
Marks'a ilişkin analizlerinde yazı içinde geçen Hamlet örneği
ne de göndermede bulunmaktadır. Fakat, Derrida'nm Marks 
yorumları ile benim burada kurmaya çalıştığım ilişki arasında 
önemli farklar vardır. 

 Shakespeare, Hamlet, çev. Sabahattin Eyüpoğlu, Rem
zi Kitabevi, 7. Baskı, Mayıs  
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Bir Kısım  

ve   

Fadime Özkan 

edyanın günlük hayatın her alanına nüfuz 
etmiş olmasına, gündem oluşturması ya da 
gündemi yönlendiriyor olmasına, sadece 
nelerin tartışılması gerektiğini değil, nelerin 
ne şekilde tartışılması, olaylara ve sorunlara 
nasıl yaklaşılması gerektiğini belirlemesine 
bu ülkede çoktan alışıldı bile. Medyanın ol
madığı bir hayatı düşünmek çoğumuz için 
imkansız. Elindeki gücün farkında olan, "ya 
medya olmasaydı" sorusuyla herbirimizi ür
küntülere boğmak isteyen ve varlığını, ol
mazsa olmazlığını kutsayan medyadan şika
yetini en sık şekilde dile getiren bir kesim 
var ki, hani "hiç bir şeyden çekmedi hayat
ta, medyadan çektiği kadar" desek yeridir 
herhalde... Evet, kapatılan Refah Parti-
si'nden bahsediyoruz. Bu yazının amacı Re
fah Partisi'nin iktidara geliş süreci, iktidar 
oluşu ve kapatılması süreçlerinde medyada 
yer alış biçimini, RP-Medya ilişkisini ve Re-
fah'ın kapatılması sürecinde medyanın etki
sinin bulunup bulunmadğını, eğer varsa ne 
şekilde olduğunu anlamaya çalışmaktır. Re
fah Partisi'nin ne olduğu, neyi amaçladığı 
ve ne yapıp ne yapmadığını sorgulamak bu 
yazının konusu değildir. Yazıda kullanacağı
mız "medya"dan kastımız ise; tekelleşmiş ve 
bütün köşeleri tutmuş olan, herkesin bildiği 
"bir kısım medya"dır. "Öteki medya"nın 
Refah Partisi'yle olan ilişkisi ve "irtica"ya 
yaklaşımı ise başka bir yazının konusudur. 
(Aslında medyanın bütünü -öteki ya da be
riki farketmez- habercilik konusunda benzer 
nedenlerle malul durumdadır: 'Bir kısım 
medya'nm Erbakan'ın Afrika gezisi esnasın
da, Kaddafi'nin uluslararası siyaset adabına 
ve teamüllere yakışmayan hatasını "Skan
dal! Kaddafi Erbakan'ı fırçaladı, Erbakan ise 
tavanı seyretti!" şeklinde vermesinin hemen 
akabinde 'öteki medya', Demirel'in  

gezisinde havaalanına Demirel'i karşılamaya 
İtalya Cumhurbaşkanının değil de, bir baka
nın  Roma Belediye Medisi'nin 
DEP'li ve HADEP'li milletvekillerine yapılan 
muameleyi kınamalannı ve benzer pek çok 
olayı aynı garip refleksle haberleştirdi.) An
cak aradığımız cevaplar, Türkiye'nin yüzyıl
lık tarihinde hep olagelen irtica tehditi söy
lemi,  bu yana da giderek üzerin
de daha fazla durulan  tartışmaları, 
özellikle 24 Aralık  genel seçimlerinden 
en fazla oyu alarak birinci parti olarak çıkan 
Refah Partisi'nin hükümet ortağı olduğu dö
nemlerde ülkenin siyasi-toplumsal ortamı 
ve medyanın bir 'iletişim aracı' olarak nasıl 
işleyip nerde durduğunu tespit etmeden tek 
başlanna önemli ve anlamlı olmayacaktır. 
Zira, 'Refah Partisi ve Medya' konusu, diğer 
toplumsal hareketlilikler ve etkileşimler gibi 
tek bir boyuta ve yoruma indirgenemez. 
Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de 
de geçerli olan bir durumu, sistem-medya 
ilişkisi bakımından burada tespit etmek ge
rekmektedir. Sisteme hakim olan görüşle, 
çoğunlukla medyaya hakim olan görüş her 
zaman paralellikler taşır. 

Türkiye'de siyasi gündem öteden beri 
devam eden ancak, özellikle son dönemler
de laiklik-şeriatçılık, ilericilik-gericilik, de-
mokratlık-antidemokratlık gibi kutuplaşma
lara, dar ikilemlere sıkıştınlmış durumdadır 
ve medya durumdan vazife çıkartan tavrıyla 

 hep bir ucunda olmayı, 
gerginliği tırmandıracak noktalan ısrarla ka
şımayı sürdürmüştür ve 'Refah Partisi-Med-
ya' ilişkisi bu belirleyenler etrafında şekillen
miştir. 

"Laikliğin tehlikeye düşmesi" sorunu, 
Türkiye'nin siyasal gündemine İslami hare
ketin yükselişi olgusu ile girmiş bir sorun de-
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ğildir. 'İrtica tehlikesi' adı altında 
somutlaştınlan (ve beslenen) kor
ku,  yüzyıl başlarından bu ya
na Batılılaşmaya çabalayan ve 
geçirilen süreci toplumsal bir 
eziklik olarak yaşayan Türkiye için 

  gelenek-
  gibi 

karşıtlar içinde hep varoldu.  
başlığı altında toplanabilecek bu 
korkunun tazelenmesi, dinsel 
kültürel sembollerin kamusal ala
nın dışında tutulması ve çok par
tili döneme geçtikten sonra top
lumun, dinin kültürel boyutuna 
ilişkin talepleri konusunda en fazla vaâtkâr (ya da 
müsamahakâr) sağ partilerin iktidar oluşlannda 
problem olmayan, insanlann kimliklerinin bir par
çası saydıkları ve vazgeçmek istemedikleri edimle
rinin sorun oluşu, 80'li yıllann ardından kamusal 
alanın tartışmaya açılması ile başlar.  birlik
te yükselmeye başlayan İslami hareket herşeyden 
çok 'bir kimlik siyaseti' olarak ortaya çıkmış, statü, 
saygınlık ve siyasi iktidar arayışı olarak görülmüştü. 
Bu hareketlenmeyi "laiklik elden gidiyor" çığlıkları
na dayanak yapmak, hem düzenin, geleneksel par
ti ve yönetici kadrolann, iktidar seçkinlerinin işine, 
hem de  sistemin baskıcı, mevcut laik uygu-
lamalanna duyulan tepki ile tabanını genişletmesi
ne, tepkilerin açığa çıkarttığı enerji ile güçlenmesi
ne yaramıştır. Sonuç olarak RP, aynı daire içinde ol
mamakla birlikte varlık alanları örtüşen İslami en-
tellektüel ve sermaye birikimiyle, Türkiye'de top-
lumsal-siyasal sürece daha önce dahil olamamış 
kesimleri dinamize ederek temsil etme yeteneğini 
göstermiş ancak belli sembollerin ve bu sembolle
rin çağnştırdığı hayat tarzlannın partisi olarak ta
nımlanmıştır. Bu tanım Turgut Özal'lı ANAP 
da tutulursa, diğer tüm  partile
rin mevcut düzene ilişmeyen ve dini sembolleri so
run haline getirmekten kaçınan tavnndan ayn ola
rak RP'nin, dinsel sembolleri ön plana çıkartan bir 
siyasal parti olması nedeniyle mazlum ve mağdur 
kesim partisi olarak belirlenmesine neden olmuş, 
bu durum partinin konumunu ve söylemini etkile
miştir. 

Semboller çerçevesinde belirlenen RP'ye karşı, 
sistem içi direnç de sembollerle gelmiş, semboller 
yardımıyla görünür olmuştur. Temelinde sınıfsal ve 
kültürel komplekslerin yattığı Refah'a ve İslamcılığa 
karşı tepki sonucunda laiklik gösterilerine dönüşen 
'çağdaşlık konserleri',  yıl  '29 Ekim-

 Kasım törenleri', 'Anıtkabir'e bir milyonluk ziya-

  

   olan 

petrole nulannıış kuş 

 aslında,  

 naan çok  

 petrol tankerinin 

  

 sonra alınmış 

  

retler', 'Cumhuriyet 
ci kadın tasnifleri' sembollerle 
örülmüş bir direnişi ifade etmek
tedir. 

Medyanın en kolay ve en sık 
kullandığı anlatım tekniği ise 
sembol yardımıyla kamuoyu 
oluşturmaktır. Siyasal yaşamda 
televizyonunun etkilerinin gör-

 olarak net olarak saptandığı 
tek alan kamuoyudur. Çoğu 
kimse için kamusal-siyasal olay
lar, medyanın özellikle televiz
yon haberlerinin gösteri dünya
sında varolmaktadır. Televizyon, 

kamunun "imgelem gücü" olarak siyasal gündemi 
etkili biçimde belirlemekte, televizyon haberlerin
de tekrarlanan temalar ve sorunlar izleyicilerin ön
celikleri haline gelmektedirler.  Televizyonlann 
montaj teknikleri yardımıyla neredeyse yapamaya-
caklan şey yoktur. Görüntünün tek başına zaman-

 bir boyut taşımıyor olması nedeniyle, farklı za
manlarda farklı yerlerde alınmış onlarca görüntü
nün, arka arkaya montajlanması sonucu pekala is
tenilen mesajı taşıyan haberler oluşturulabilir. Zih
nimizde Körfez Savaşı'yla özdeşleşmiş olan petrole 
bulanmış kuş görüntüsü  Körfez Sava-
şı'ndan çok önce, bir petrol tankerinin Amerika ya-
kınlannda batmasından sonra alınmış bir görüntü
dür. 

 McLuhan'm "araç mesajdır" aforizma-
sından hareketle kitle iletişim araçlannın herbirinin, 
bizatihi kendisinin mesaj niteliği taşıyor olmalan 
bir yana, medya kültürel semboller yardımıyla (on-

 istediği gibi eğip bükerek, yeni şekiller verip an
lamlar yükleyerek) topluma belli mesajlar yollar. 
Medyadan yayılan mesajın muhataplan tarafından 
ne kadar ve ne şekilde alındığının bilinemezliği ve 
denetlenemezliği kaydını da düşerek şu söylenebi
lir: Elektronik medyaya dayalı yeni epistemolojiyle, 
sembolik dünyanın niteliği kesinkes ve geri dönüşü 
olmayan bir biçimde değişmektedir. 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de med
ya kuruluşları özel sektörün serbest piyasa ekono
misi içinde yatınm yaptıklan 'kâr' amaçlı kuruluş
lardır. Varlıklannı mevcut ekonomik-siyasi-toplum-

 yapıya borçludurlar. Özellikle özel televizyon 
kanallannın yayın hayatına başlamasının ardından 
medya sektöründe görülen hızlı gelişme, tekelleş
me ve  patronu ilişkileri ya da baş
ka bir deyişle işbirliği mevcut düzenin devamında 
medyanın yüklendiği işlev konusunda yeterli fikir 
vermektedir. Devlet kaynaklannı denetimlerinde 
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tutan politikacılarla medya pat-
ronlan çıkarlannın uyuştuğu yer
de işbirliğine gidip uyuşmadığı 
noktada birbirlerinin amansız 
düşmanı olurlar ve habercilik eti-
ği havada asılı kalır. 

Medyanın bilinmeyeni gös
terme merakı ile ilk başta yazılı 
ve görsel basında umduğundan 
fazla yer alan, oluşturulan tartış
ma platformlannda kitlelere dü
şüncelerini ve projelerini aktar
ma fırsatı elde eden Refah Partisi 
ve temsil ettiği kitlenin dillendi-
remediği pek çok şeyi anlatan 
sözcüleri, toplumdaki karşılığını 
buldukça, hem mevcut siyasi-
ekonomik-toplumsal yapıda 
karlan olduğundan devamından 
yana olanlar, hem de toplumun 

 yapısında öncelikli yer
lerinden feragat etmek isteme
yen kesimler tarafından RP ve 
parti çatısı altında toplananlann 
talepleri tehlikeli bulundu. İşte 
bu noktadan sonra herşey tersi
ne işlemeye başladı. Medya, yaşanan siyasi top
lumsal olaylan haberleştirip aktanrken, rejim buna
lımı edebiyatının yapıldığı her dönemde birinci 
tehlike olarak gösterilen 'düşman'a savaş açtığı gi
bi, Refahyol hükümetinin işbaşında olduğu dö
nemde de öncelik sırası bu defa onda olan 'irtica' 
adlı düşmana savaş açtı. Kendi kaotik yapısı içinde 
medyanın aldığı tavır ve görünümleri elbette ki tek 
mesajın kastedildiği anlamına sıkıştınlamaz ancak, 
tavır net olarak okunabiliyordu. "İrtica" sistem için 
tehlikeliydi ve Refah Partisi  hortlatmak isti
yordu. Türbanlı öğrencilerin eğitim hakkını savu
nuyordu, üstelik de; Başbakanın eşi de dahil olmak 
üzere parti yöneticilerinin eşlerinin başı kapalıydı, 
cuma izni getirmek Taksim'de cami yapmak isti
yordu, cübbeli sanklı dolaşıp duran gericilerin so
kaklarda gezmelerine izin veriyordu vs, vs. Sonuç
ta öteki Türkiye'yi merkeze yerleştirmeye çalışıyor
du. Oysa laikliği kutsama törenlerine dönüşen, 
'Türkiye laiktir, laik kalacaktır' sloganlarıyla çınla
yan salonlarda yapılan konserlere katılanlar varlık-

 Cumhuriyetin varlığına armağan etmiş, çağ
daş, ilerici, laik vatandaşlanmızdı ve Demirel'in de 
ifade ettiği gibi "İşte çağdaş Türkiye fotoğrafı 
bu"ydu. Ne demeye şimdi ötekilerin söz sahibi 
malanna izin verilsindi ve medya elindeki güçlü si
lahla buna yardımcı olsundu. Refah Partisi = İrtica 

Oysa  kutsama 

  

1 ürkiye laiktir, laik 

kalacaktır sloganlarıyla 

çınlayan  yapılan 

konserlere katılanlar 

 Cunınuriyetin 

  etmiş, 

çağdaş, ilerici,  

 ve 

Demirel in ae  ettiği 

gibi  çağdaş  

lotoğraiı   Ne demeye 

şimdi   sanibı 

olmalanna izm verilsindi ve 

 elindeki   

  olsundu. 

değil miydi? Medyaya düşen ir-
ticanın kökünün kazınmasına 
yardımcı olmaktı. Bunu öncelik
le 'irtica'nın ne olduğunu, nasıl 
da kötü ve tehlikeli bir şey oldu
ğunu bilen bilmeyene "göster-
mek"le yapabilirdi. Refahyol hü
kümetinin yönetimde olduğu 
süre ve özellikle 28 Şubat karar-
lannın açıklandığı dönemde, ha
ber bültenleri, haber programla-
n ve gazete sayfalan gündemin 
sıcak konusu 'irtica' tehlikesiyle 
dolduruldu. 

Haberler,  Postman'ın 
ifadesiyle teknolojik muhayyile
nin bir icadıdır, daha net bir ifa
deyle bir medya olayıdır. Kendi 
biçimini yaratacak bir araç (me-
dium) olmasaydı, haberler de ol
mazdı. Aslında haber toplan
maktan, derlenmekten çok 'ya
pılır'. Bu haliyle haber, bir karar
lar manzumesidir. Neyin 'haber' 
olduğu, haberin neyin üzerine 
kurulacağı, olaya nasıl yaklaşıla

cağı ve nihayet oluşturulan haberin muhataplann-
ca nasıl anlaşılmasının istendiği  yapıcılan ta
rafından verilen kararlarla belirlenir. Farklı gazete 
ve televizyonlarda aynı olayların farklı haberleştiri-

 olmasının nedeni budur. Hangi olayın nasıl 
haberleştirileceğine karar verenler ise haberciler 
değil, habercilerin parasını veren patronlandır. Ha
bercilerin görevi olaylan istenildiği gibi haberleştir-
mektir (istisnalar için bir kayıt koymakla beraber, 
bu ilişki genelde böyle işler). 

Refah Partisi'nin iktidarda olduğu dönemlerde 
gazete sayfalannda, haber bültenlerinde yer alan 
Refah konulu haberler de habercilik kurallanndan 
çok medya patronlarının istekleri doğrultusunda 
şekillenmiştir. Geriye dönülüp bakıldığında tüm o 
sakallı, çarşaflı fotoğraflann, görüntülerin tekrar 
tekrar verilmesinde amaç, irtica tehlikesinin kapıya 
dayandığını ispatlamak, vakit kaybetmeden yapıl
ması gerekenler için bir zemin hazırlamak ve 
lacaklan meşrulaştırmaktı. Refah Partisi'yle özdeş
leştirilen irtica-şeriat-gericilik tehlikesinin popüler-
leşmesini sağlamaktı. Haber vermekten öte bir izle
nim bırakmayı amaçlayan medya "dünyamızı bi
zim adımıza sınıflandınr, bir sıraya sokar, bir çerçe
ve çizer, genişletir, küçültür, renklendirir ve dünya
nın görünümüne ilişkin savlar ortaya artar".  
Medyanın Refah Partisi'ne ilişkin savı, onun irtica 
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demek   
Refah Partisi   

yaptığı, amatör  kaydedilmiş 
ların elde edilip   tekrar 

 milletvekili ya da 
 başkanlarının   Atatürk'ü mü 

yoksa Erbakan'ı mı daha çok sevdikleri konusunda 
tercih yapmaya zorlanmasına, Sultanbeyli'ye diki
len Atatürk heykeliyle ilçenin çağdaş bir görünüme 

 Başbakan Erbakan'ın Askeri 
Şûra toplantısının ardından komutanlara verdiği 
yemekte Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın meyve su
yu dağıtan garsondan kırmızı şarap  
Yekta Güngör Özden'in, Erbakan'ın eşinin de oldu
ğu bir toplantıda başörtünün çağdaşlığa aykınlı-
ğından dem vurmasından hiç ilgisi olmadığı halde 
Fadime Şahin olayıyla şeriat arasında bağ kurulma
sına vanncaya kadar gündemin birinci maddesi ha
line getirilen olaylann  medyadan edinilen 
bilgilere dayanmaktadır. Ve herbiri medya tarafın
dan günlerce gündemin birinci maddesi olarak tu
tulmuş, 'irtica görüntüleri'yle eşleştirilip bıktınnca-
ya kadar tekrarlanmış, alttan alta ya da açıkça irti
ca tehlikesine gönderme yapmış haberlerdir. Med
ya cephesinden bakıldığında, burada belirleyici 
olan aktanlan bu olaylann yaşanıp yaşanmaması 
değil yaşananiann nasıl kurgulanmış, paketlenmiş 
olduğudur. Sağlıklı, 'çıplak' haber almak mümkün 
olmadığı gibi sağlıklı bir sorgulama ve analize de 
fırsat tanınmamış, izleyici ve gazete okuru yoğun 
bir bombardıman altında tutulmuştur. Genelkur-
may'ın irtica brifingleriyle esas duruşa geçinilen 
günlerde medya, toplumun hizaya sokulması ko
nusunda üstüne düşen görevi yapmış, durumdan 
vazife çıkartmasını bilmiştir. Çılgınca bir haberleş-
tirme, irticayı popülerleştirme serüveninin heyeca
nına kapılan medyada, aklı başında yorumlann, 
haberlerin, programlann yapılmadığını söylemek 
haksızlık olur. Ancak, serinkanlı, gerçeği arayan ve 
sorgulayan yaklaşımlar, tozun dumanın arasında 
kaybolup gitmiştir. 'Refah'ın beslediği irtica ya da 
irticanın doğurduğu Refah' söylemi kendi içinde 
bir bütünlük ve  ifade etmese bite, medya
da hakim    "bütünlük
ten yoksun,  odaksız,  ve bir
birini doğurarak  kural haline getiren" 

 kaotik ortamında popülerleştirilen Refah   
haberleri aklı selimin ve çıplak gerçeğin yerini al
mıştır. Nihayet Refahyot,   irtica 
tehlikesi bıçakla    kabus so
na ermiştir.  

Amatör kameralarla  ne zaman  

kaydedildiği bilinmeyen konuşma  önce 
medyada, kamuoyu oluşturmak  günlerce 
yayınlanmış, toplumsal meşruiyet  oluşturul
muş daha sonra RP'nin kapatılması  açılan 
davada Anayasa Mahkemesi'ne delil olarak sunul
muştur. Bir anlarnda RP, medya marifetiyle iİga 
edilmiştir. 

Türk medyası siyasal sistemin  yer 
almamasına rağmen, fiiliyatta merkezi bir rol oyna
maya çalışmaktadır. Toplumu eğiten bir başöğret
men edasıyla medya, siyasal  halk  
bir bağlantı olmak yerine statükonun korunmasına 
dönük olarak, halka karşı statükoyu muhafazaya 
yönelik bir anlayış içerisinde bulunmaktadır. Halkı 
vesayet altında tutmayı  olarak; önce 
neyin haber olduğuna  verip   
manipüle ederek) sonra da    •nasıl 
anlaması gerektiğini tebliğ  

 Toplumsal denetim   medya 
ve medya haberleri, statükoya  olduğunu 
varsaydığı tehditleri öncelikli olarak belirler ve 
mamen dışlamak yerine  çizerek sergt|er. 
Normal ya da meşru olan sapktn görülenle birlikte 
verilerek yeniden onaylanır. Baudrillard, "medya 
haberin  diyerek, medya
nın olaylan haberleştirirken kullandığı 'adlandırma 
ve imaj verme' işlemiyle aslında anlam yitimine 
den olduğunun altını çizmektedir. Medya  

  haberleştirirken  özgül  
dan kopartır, altını boşaltır ve istediği şekilde 
rarak yeni bir anlam yükler. Olaylan  
imaj verme son tahlilde   işlemidir ve 'ne' 
olduğundan çok 'nasıl' anlaşılması gerektiğini be
lirleyerek statükonun devamını sağlar. 

Sonuç olarak, 'Refah Partisi-Medya' ilişkisi bir 
'Refah Partisi-Sistem'  Medyanın Refah = 

 haberlerinin kamuoyunda  algılandığı ve 
nasıl bir refleksle karşılandığına ilişkin somut veriler 
için ise, ilk genel seçim   ge
rekmektedir. • 

 Medya Kültür Siyaset,  Süleyman  Ark 
Yay, 1997 içinde;  "Siyasette Erişim 
Yanlılığı: Televizyon  ye Kamuoyu" 

(2)     Eğlence,  Os
man   19. 

(3) Nabi Avcı,   Çıkabilir mi?" Ye
ni Türkiye, Ocak-Şubat  2,  28. 

(4) Şenol Durgun, "Medya  Neresinde?", 
ye Günlüğü,   Sayı:  sf: 63. 

  Baudrlltard, Sessiz Yığınların  ya da 
Toplumsalın Sonu, Çev: Oğuz  Ayrıntı Yay., 

  66.  
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undan böyle, ortaöğretimi yalnız başına 
temsil edecek olan liseli gençler, Türki
ye'nin gündemindeki yerini koruyor. Lise
li gençlerin aile, okul ve çevre kaynaklı so
runlarına medyanın taze haber yapma ar
zusu da eklenince zaman zaman, oldu
ğundan büyük görülen/gösterilen görün
tülerle karşılaşıyoruz. Daha çok, görüntü
leri,  alıştınlan Türkiye'de, 
istediği zaman görüntüyü silebilenler, ne 
yazık ki aynı zamanda problemi de çöz
müş olmuyorlar. Bu bakımdan; konuyla il
gili yapılacak ilk önemli iş, liseli gençlerin 
medyatik  olarak kullanılmasını 
engellemektir. 

Vaktiyle bazı ilkokul  
, uyguladığı ve sonradan da çokça 
fan, yadırganan "tembeller/çalışkanlar sı
rası", bugün belki de farkında olunmadan 
sınıf  okul (lise) uygula-

 dönüştürülmüştür. Ortaokul öğ-
 başarı durumanna göre; fen lise

si,  lisesi, süper lise vb. seçilip ay
rılıyor. Geriye kalanlardan adının önünde 
"anadolu" bulunan liselere öğrenci beğe-

 Bütün bu elemelerden geriye ka
lan öğrencilerin gidebileceği yerlerin ilki 
"genel lise"ler oluyor. Üstüne üstük, sı
navla öğrenci alan liselerde sınıf öğrenci 
Sayısı  iken genel liselerde böyle 
bir sınırlama da yok; okula gelenler kay
dedilmek zorunda. Eğitim-öğretim yılı 
başladığında aynı programın adı geçen 
bütün liselerde uygulandığını görünce, 

  hangi amaçla yapıldığını kav
ramak da zorlaşıyor. Herhangi bîr sınavı 

 bir liseye  öğrencile

rin oluşturduğu kalabalık sınıflarda, öğ
rencilerin hangisi bir diğerine özenerek 
ders çalışacak? O sınıflarda motivasyon 
nasıl sağlanacak, verimli ders nasıl işlene
cek? İşte, sıkıntının asıl kaynağı, lokomotif 
görevini üstlenecek "örnek öğrenci" yok
luğu/azlığıdır. 

Genelde bütün okullarda, özelde ise li
selerde ders anlatacak öğretmenin konu
mu, öğrenci davranışlannı önemli ölçüde 
etkilemektedir. Yaz tatilini dinlenerek ge
çiren, morali yerinde bir öğretmeni acaba 
kaç lisede derse sokabilirsiniz? Kâr zarar 

  
  -hafta sonu 

mak   sınıfa gelen bir öğ-
  

renciye  ders bilgisi bir yana, umut 
  Kendi 

la uğraşmaktan yenik düşmüş bir öğret
menin dersine tahammül, öğrenciye ye
tip de artıyor bile. Bazı öğrencilerden an
cak  yaş  olabilen, mezun ol
duğu fakülteden  tozuyla gelip 
kalabalık sınıflarda derse giren/sokulan 
genç öğretmenlerin durumu ise en az 
kendi öğrencileri kadar ıztırap vericidir. 

Özel kaynaklar devreye sokulmayınca 
artan nüfus karşısında devlet kaynaklan 
cılızlaşıyor. Okul binalannın yetersizliği 
sebebiyle sınıflann kalabalıklaşması bir ya
na, okul binasındaki kitaplık, laboratuvar, 
salon vb. yerier sınıf olarak kullanılmaya 
başlanıyor. İhtiyacı karşılamak için yapılan 
bu tür olumsuz uygulamalar, öğrencilerin 
okul içerisindeki ders dışı etkinliklerini kı
sıtlıyor. Bu zorunlu sıkışıklık, can sıkıntısı 
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veren sıkılmalara yolaçıyor sonunda. Oysa öğ
renci, öğretmen otoritesinin baskın olmadığı sı
nıf dışındaki bu ortamlarda birlikte olup rahatla
mayı bir hak olarak görüyor. 

Aynı semtte oturan öğrenciler, birbirleriyle 
rahatlıkla kitap  yapıyorlar ama aynı 
okula gidemiyorlar. Bütün liselerimizde olduğu 
gibi genel liselerde okuyan öğrencilerin bir bölü
mü dershaneleri bir umut olarak görüyor. Bu 
amaçla bir an önce liseyi bitirip sınavlara hazır
lanmayı düşünüyor. Sayı bakımından küçüm
senmeyecek bir lise öğrencisi de üniversite 
navlan sözkonusu edildiğinde "benden bir şey 
olmaz" kararıyla umutsuzluğa kapılıyor. Umut
suzlukla birlikte, yaşı gereği birşey olduğunu 
göstermek isteyen öğrenci, bir yolunu bularak 
varlığını belli etmek isteyince tehlike  çal
maya başlıyor. İşte perde bundan sonra açılıyor. 
İşin üzücü yanı, anne babaları, öğretmenleri, yö
neticileri rahatsız eden uyuşturucu, okul çetesi, 
yaralama, öldürme, intihar, kabadayılık vb. du
rumların medya için sadece görüntü malzemesi 
olarak kullanılıp bırakılmasıdır. 

Türkiye, genç nüfusuyla övünmeyi gurur me
selesi yapan bir ülke. Türkiye'deki genç nüfus, 
dünyanın pekçok ülkesinin toplam nüfusuna 
eşit. Hızla artan nüfus, bazılanna övünme payı 
çıkanrken bir bölümünün de çilesinin artmasına 
neden oluyor. Üretmeden tüketmeyi bir yaşam 
biçimi olarak kabul etmiş olan ülkemizde genç
ler, tüketici kesimin önemli bir yekûnunu oluş
turmaktadır. Bu bakımdan tüketim pazarlannı 
ellerinde bulundurmak isteyenler asıl hedef ola
rak gençliği görüyorlar. Giyim, eğlence, vülgari-
ze  uyuşturucu, moda vb. tekelleri 
ellerinde bulunduranlar, gençlerin yerleşik hiçbir 
değerinin olmamasına özen gösteriyorlar. Çün
kü, üretilen her yeninin başka türlü kabul gör
mesi mümkün değil. Bir başka pazar patronu da 
siyasal partilerdir. Gençliğin bu kararsızlaştınlmış 
tavnndan yararlanmak isteyen siyasiler, çıkarlan 
uğruna gençlerden kendi politik tercihlerini tü
ketmelerini istiyorlar. Karşılığı olmayan bu poli
tik tercih avının gençler üzerinde bırakacağı ka
ramsarlık tortusunun izlerini silmek de pek kolay 
olmayacaktır. 

Seçmen olarak sandık başına gitmesini bekle
diğimiz  yaşındaki genç, ortalama olarak yeni 
lise mezunudur. Hayatının önemli dönüm nok-

talanndan birinde bulunan ve ciddi tercihlerle 
karşı karşıya bulunan genç, stresli ve gerilimlidir. 
Esecek her yeni rüzgâra karşı yön değiştirebile
cek durumdadır. Bu sebeple kimse, rüzgânnın 
gürültüsünün büyüklüğünü göstermek adına 
gençleri fırtınanın önüne atmaya yeltenmemeli
dir. Bırakalım, kendileri yürüsünler. 

Gençler, büyüklar tarafından adam yerine 
konulmayıp, keyfi bir tutumla kendilerinden çok 
şey beklenilmesini istemiyorlar. Lise son sınıfa 
gelmiş olduğu halde 50-60 kişilik sınıflarda ders 
yapan gençler, bahçesi, kantini, kütüphanesi, 
bilgisayan, laboratuvarı, spor salonu olan okul
lar istiyorlar. Gençler, liselerin üzerine kondurul
muş ikinci ve paralı lise olan dershanelerin dip
lomasına ihtiyaçları olmadığını söylüyorlar. 
Gençler bulunduklan yerlerde tiyatro ve sinema 
salonlan olmasını istiyor, kültür, sanat, spor et
kinliklerinin içinde bulunarak kendilerini var kı
labileceklerine inanıyorlar. Okuyan gençlerin ol
mazsa olmazı durumuna getirilen üniversite 
navlannın korkulu rüyalannı görmek, gençleri 
ürkütüyor. Üniversite sınavlannı kaldırmak, her 
lise mezununu üniversiteye almak veya gençleri 
kendi işlerinin patronu yapmak gibi "otobüs üs
tü nutuklar" büyüsünü kaybedince muhatapla-
nna derin bir hüzün veriyor. Gençler, dinlenil
mek, anlaşılmak ve adam yerine konulmak isti
yorlar. Demokrasi ve çağdaşlık adına siyasal fa
aliyette bulunanlann bu konulara özel bir önem 
vermesi gerekiyor. 

Türkiye'nin yannlannda sorumluluk üstlene
cek gençlerin kültürel donanımlarını sağlayarak 
bireysel kimliklerini kazanmalan için yapabile
ceklerimiz varken  anlamamak veya tüke
tim pazan olarak kullanılmalanna seyirci kalmak 
savuşturulacak bir vurdumduymazlık değildir. 
Gençleri, patrona itaat eden sürünün bir parça
sı olarak görmek yerine onlann bireyselliğine 
özen göstermek gerekiyor. Kendilerini kurtara
cağına inandınlan fikirler uğruna gözü kapalı 
gitmeye hazır olan gençler, kolu kanadı  
küskün bir vaziyette ortada kalıyorlar. Toplumu 
kurtarmaya aday olduklanna inandınlmadan ön
ce gençlerin kendi ayaklan üstünde durmalanna 
öncelik verilmelidir. Gençleri, uygun bir yaşama 
ortamında özgür bırakmak onlara yapılacak en 
büyük iyiliktir. Yaşamak mutluluğunu gençlerin 
elinden almaya, kimsenin hakkı olmamalıdır. • 
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emokratik hak ve özgürlükler" gibi  söy
lemlerle ülkenin huzur ve güvenini bozma
nın alemi var mı? 

İnsan haklannın ayaklar altına alınıp pas 
pas yapıldığını söyleyerek, polisimizi ve pey
gamber ocağı ordumuzu rencide etme den
gesizliğinde bulunulur mu? Bölücülere bay
ram ettirmenin kime ne faydası var? 

Başörtüsünün islam'ın emri olduğunu 
söyleyip sokaklara dökülerek yasadışı gösteri 
yapmakla, canım ülkemizi karanlık çağlara 
götürmek mi istiyorsunuz? Yoksa siz "Yont
ma Taş devri" taraftan mısınız? 

"Rize Çayı'nın deminde ve kalitesinde 
problem var" diyerek yerli mallarına niye ha
karet ediyorsunuz? Yoksa siz birlik ve bera
berliğe ihtiyacımız olduğu bugünlerde Arap 
çayı içerek ülkemizi Araplaştırmak mı istiyor
sunuz? 

Hangi hakla ve cüretle trafik kazalannın 
yetersiz yollardan kaynaklandığını söylersi
niz. Karayollanmızı eleştirerek devletimize 
dolaylı hakarette mi bulunmak istiyorsunuz? 
Açıkça söyleyin. 

"işkence var" diyerek, işkencenin doktor 
raporlannda ispatlandığını söyleyerek, dev
let eliyle işkence yapıldığını mı ima ediyorsu
nuz? Siz işkencenin ne olduğunu bilmiyor
sunuz anlaşılan. 

Renault marka araba almak  Pro
ton marka Malezya arabasına niye talip olu
yorsunuz? Yoksa Oyak-Reno'yu protesto 
ederek ordumuzu zayıflatmak mı istiyorsu
nuz. Malezya'nın şeriatçılann elinde olduğu
nu bilmeyen mi var? Şeriatçı şoför müsünüz 
siz? 

Niye traş olurken limonlu traş losyonu 
kullanıyorsunuz? Bu devirde limon kullana
rak yüzünüzü kime karşı ekşitmiş oluyorsu
nuz? Açıkça konuşun, birlik ve beraberliğe 
ihtiyacımız olduğu bugünlerde milleti ekşit
mek mi istiyorsunuz? 

Bu ağaçlı yolda yürürken ıslık çalmak da 

nereden çıktı. Yoksa bu bir işaretleşme mi? 
Karanlık güçleri mi çağırıyorsunuz? 

Bu evlerde kullanılan soft lambaların hik
meti nedir? Niye loş ışıklarda oturmayı ter
cih ediyorsunuz? Yoksa siz karanlığı mı sevi
yorsunuz? Aman Allah'ım yoksa siz Başbaka
nımızın dediği yarasalardan mısınız? 

Her fırsatta Avrupa İnsan Haklan Mahke-
mesi'ne başvurarak niye ülkemizi iki Centlik 
ediyorsunuz? Bu mehkemelere verdirdiğiniz 
kararlarla millete kaka yedirdiğimizi ispatla
makla elinize ne geçti? Boyunuz mu uzadı, 
burnunuz mu küçüldü? Söyleyin ülkemizin 
birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğu bugün
lerde kakayla, dışkıyla uğraşarak ülkemizi ko
kutmaya ne hakkınız var? 

Arabaların arkasına "düşünüyorum o 
halde vanm" diye yazı yapıştırmakla neyi 
kast ediyorsunuz? Siz varsınız da, ülkenin 
güvenlik kuvvetleri yok mu? Siz düşünerek 
var oluyorsunuz da biz yok mu oluyoruz ya
ni? Açıkça konuşun kardeşim, siz ne haltsı
nız? 

Beyazıt'ta İslamcı, solcu, sağcı bir araya 
gelip "zulme karşı omuz omuza" diye slo
gan atarak bu ülkede zulüm olduğunu mu 
ima ediyorsunuz? Siz hangi hakla ve cüretle 
bir araya gelirsiniz? Siz yıllardır birbirinizle 
kavga ederken bu ülkenin mümtaz şahsiyet
leri size kol kanat germedi mi, silah vermedi 
mi? Şimdi kalkmış "zulme karşı omuz omu
za" diyorsunuz. Nankörler. 

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız 
olduğu bugünlerde meydanlara çıkıp grevli 
ve toplu sözleşmeli sendika hakkı istiyorsu
nuz. Devletin memuru bunu yaparsa, elin 
bölücüsü ne yapar bunu hiç düşündünüz 
mü? Devlet babadan elalemin ortasında 
böyle hak mı istenir? Siz memur musunuz, 
terörist misiniz kardeşim. Açık konuşun? 

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız 
olduğu bugünlerde telif istenir mi kardeşim? 
Sen bölücü yazar mısın? • 
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