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M e h m e t M e t i n e r 

Demokrasiden Vazgeçmenin Adı: 

  
 Devletçi seçkinlerin yönetme anlayışlan hiç değiş-
 miyor. Demokratik olmayan bir yönetim anlayışı 
 kaçınılmaz bir biçimde sorun çözücü yöntem ola

rak otoriterliği beraberinde getiriyor. Baksanıza,  iki 
kala hala Türkiye'de yukarıdan aşağıya zecri yöntemlerle 
toplum dizayn etmek fikri ne yazık ki çözüm olarak kabul 
edilebiliyor. "Devletin hukuku"nu korumak adına "milletin 
hukuku" bir tarafa  Türkiye bu yüzden gerilim-
lerden-çekişmelerden bir türlü yakasını kurtaramıyor. 

Türkiye sürekli kendini tekrarlıyor. Daha doğrusu ken
di enerjisini durmadan tüketen bir ülke olmaktan yakasını 
kurtaramıyor. Dünya "daha çok demokrasi, daha fazla öz
gürlük" temelinde kendini yeniden dönüştürürken Türkiye 
tam tersi bir doğrultuda tutulmak isteniyor. 

 seçkinlerinin fobileri yüzünden Türkiye çağı ya
kalayamıyor. Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde bu 
korkular bilinçli bir biçimde engel olarak tutuluyor. "Ko
münizm" ve "bölücülük" fobisi bir dönem Türkiye'de ikti
dar seçkinleri tarafından "birincil tehlike" olarak sunulur
du. "Dindarlar" ise bu iki "iç düşmana" karşı kullanılması 
gereken güçler olarak kabul edilirdi.  
laştınlıp Allah'sız Komünistlerin üzerine saldırtıldığı dö
nemleri hepimiz biliyoruz. O dönemin "dindarlan" devlet
çi seçkinlerin işlerine yarıyordu.  Eylül rejiminin "dini" ve 
"dindarları"  ve bölücü çevrelere karşı bir barikat 
olarak kullanmalan da sorun oluşturmuyordu. Ama şimdi 
"dindarlar"ın adı "siyasal  olarak değişti. "Sahi
ci dindarlar" ile "siyasal lslamcılar"ın birbirinden ayırdedil-
mesi gerektiği devletçi seçkinlerin ağzından sıkça tekrarla
nır oldu. 

Şimdi sıra "irtica tehlikesi"ni bertaraf etmeye geldi. 
Burada devletçi seçkinlerin "sahici dindarlar" ile "siyasal 

 ayn tutan söylemleri dikkat çekici. Bu  
Harekat Ordusu'nun  söylemine tıpatıp benzi
yor. Demek ki "irtica ile mücadele"nin söyleminde de yön
teminde de aradan geçen onca zamana rağmen hiç bir 
değişiklik yok. 

Şimdi sıranın kendilerine geldiğini gören "dindarlar", 
devletçi seçkinlere şu mesajı verme yarışına girmiş bulunu
yorlar: "Biz, sizin tehlike olarak gördüğünüz 'siyasal 
cılar'dan değiliz. Hatta bakınız onları eleştirmekten de ge
ri durmuyoruz. Çünkü biz farklıyız." Kimin "sahici din
dar", kimin "din istismarcısı" olduğunu belirleme yetkisi 
ise tamamen devletlûlere ait. Sizin kendinizi nasıl gördü
ğünüz hiç önemli değil, asıl onlann sizi nasıl gördüğü çok 
önemli. 

İktidar blokunu oluşturan elitler, "siyasal alanı" başka
larıyla paylaşmak istemiyorlar besbelli. Sorun, iktidar ala
nında "ötekiler"in yer alıp almayacaklarıyla ilgili. Siyasal 
alanda "öteki"nin varlığını kabule yanaşmayan bir egemen 
anlayış ile siyasal alanda demokrasinin gereği olarak yer al
mak isteyen bir anlayış çatışma halindedir. Siyasal alanı 
"ideolojik bir alan" olarak gören egemen blok, devletin 
resmi ideolojisinin karşısında gördüğü düşünce veya inanç 
gruplarına velev ki halkın oylarıyla bile gelmiş olsalar 
dann verilmemesi gerektiğini savunuyor. 

Onlann kriteri besbelli:  yönelik bir talebiniz 

yoksa "sahici dindar"sınız, aksi taktirde "dini siyasete alet 
eden" bir "siyasal lslamcı"sınız. 

"Vaktâ ki hürriyet divanelikle yâd olunurdu; is-
' tihdat tımarhaneyi hana mekteh eyledi. Vaktâ ki 
 i'tidal,  ile iltibas olundu; meşrutiyet de ha

pishaneyi bana  
Bu sözler Bediüzzaman Said Nursi'ye ait. Said Nursi 

bu sözleri ünlü "irtica kalkışması" olarak tarihe geçen  
Mart Vak'ası dolayısıyla yargılandığı Sıkıyönetim Mahke-
mesi'nde verdiği savunmanın başında belirtir. Meşruriyet 
için herkesten daha fazla mücadele veren Said Nursi ne ya
zıktır ki Meşruriyet geldiğinde "mürteci" diye suçlanıp yar
gılanır. Gelmesi için mücadele verdiği rejim bu kez kendi
sini "tehdit" olarak algılar. 

Meşrutiyet döneminde olduğu gibi Cumhuriyet döne
minde de Said Nursi'nin benzer suçlamalara maruz kaldı
ğını biliyoruz. Suçlama mantığı hiç değişmiyor. Hatta iddi
anamedeki sözcükler bile neredeyse tıpkısının aynısı. Dün
kü iddianameler ile bugünkü iddianamelerin mantığı ara
sında da hiçbir farklılık yok. işte bir kaç örnek: 

Yıl  Yer Eskişehir... Said Nursi sanık sandalyesin
de kendisine yöneltilen suçlamalara cevap veriyor... itham
lardan birkaçı: "İrtica' fikriyle dini alet edip, emniyet-i 
umumiyyeyi ihlal edebilecek bir teşebbüs niyeti var ol
duğu ihbar edilmiş..", "Devletçe yasak edilen tarikat 
dersini vermekle ihbar edilmiş olmaklığımdır.", "Dini si
yasete alet etmek." 

Görüldüğü gibi Said Nursi niyetinden dolayı sorgulan
maktadır, eyleminden dolayı değil. Nitekim "teşebbüs ni-
yeti"yle ilgili suçlamaya verdiği cevap çok çarpıcıdır: 
kânat başkadır, vukuat başkadır.   çok fert
leri, adamları öldürebilmesi mümkündür Bu  ka
til cihetiyle mahkemeye verilir mi? Herbir kibrit, bir ha
neyi yakması mümkündür Bu yangın imkânatıyla kib
ritler imha edilir mi?"  Müdafaalar, Tenvir Neşri
yat, S.36) "Dini siyasete alet etmek" suçlamasına ise Said 
Nursi mukabil bir suçlama ile cevap verir: "... ben de sizi, 
siyaseti dinsizliğe alet etmek istiyorsunuz, diye itham 
ediyorum]"  s.66) 

Said Nursi'nin savunmasındaki şu sözler ise hayli an
lamlı ve düşündürücüdür: 

"Nasıl ki Cumhuriyet Hükümeti "Dini dünyadan 
ayırıp tarafsız kalmak" prensibini kabul etmiş; dinsiz
lere, dinsizlikleri için ilişmediği gibi; dindarlara da, 
dindarlıkları için ilişmemesi o prensibin gereklerinden
dir. Öyle de; ben dahi tarafsız ve hürriyetçi olan Cum
huriyet Hükümetini, dinsizliğe taraftar ve entrikaları 
çeviren ve hükümetin memurlarını iğfal eden gizli 
menfi komitelerden ayırıyorum. Hükümetin onlardan 
uzak olduğunu iddia ediyorum; o entrikacılarla bazen 
kavga ediyorum. O komitelerden, tesadüfle hükümetin 
memuriyetine girenler, ciddi dindarlan takmak için iki 
kulp elinde tutmuş, kızdıkları dindarlara takıyorlar ve 
hükümeti  çalışıyorlar. O iki kulpun birisi; o din
sizin  alaka göstermemek manasıyla "İrti
ca" kulpunu takıyor Diğeri: Haşa sümme haşa! Dinsiz
liği bu hükümet-i islamiyenin  siyaseti telakki et-



 manasında "Dini siyasete alet etmek" kulpu 
ile lekelemek istiyorlar." Bu sözlerinden sonra Said Nur-
si Cumhuriyet Hükümetine şöyle bir öneride bulunur: "... 
Cumhuriyet Hükümeti, bizim ile o müfsidlerin arasın
da hakem hükmünü alsın. Hangimiz zalim ise ve teca
vüz ediyorsa; o zaman o hakem hükmünü versin ve ha
kimlik noktasında hükmünü tatbik etsin."  s.75. 
İlgili bölümler tarafımızdan sadeleştirilerek sunulmuş
tur.) 

Said Nursi'nin laikliğe getirdiği yorum ise dikkate de
ğerdir:  madem; laik Cumhuriyet yönüyle ve 
prensibiyle tarafsız kalır ve o prensibiyle dinsizlere iliş
mez; elbette dindarlara da çeşitli bahaneler ile ilişme
mek gerekir." (A.g.e., s.36) 

Dindarlara da dinsizlere de ilişmeyen, hepsine eşit 
mesafede duran bir laiklik anlayışı... Toplumda varolan 
inanç gruplanndan birini ötekine tercih etmeyen, taraflar 
arasında tarafsız bir hakem olmayı öngören bir laiklik an
layışı... Said Nursi kendisini yargılayanlara laiklik adına 
hareket ediyorlarsa, bu tarafsızlığı göstermelerini öneri
yor. Dinsizlere yaşam tarzlarından ötürü ilişmeyenlere 
dindarlara da yaşam tarzlanndan ötürü  be
nimsediklerini söyledikleri laikliğin bir gereği olarak hatır
latıyor.. 

Türkiye'deki laiklik ne yazık ki "taraf ideolojisi" olarak 
işlev görüyor. Bu yüzden devletin bir kısım yurttaşlan, fark
lı dini yaşam tarzlanndan ötürü, dün olduğu gibi bugün 
de "irtica" suçlamasıyla baskı altında tutulabiliyor. Farklı 
dinsel ve siyasal tercihleri sebebiyle bir takım yurttaşlanmız 
hem iktidar alanından, hem de kamusal hayattan tecrit 
edilebiliyor. 

 seçkinlerin sıkça başvurduklan argüman bugün 
de karşımıza çıkıyor; "Dini siyasete alet etmek." "Siyasal 
lamcılık" eleştirisiyle aynı argümanı çakıştırmış olmalan te
sadüfi değildir. Elbette "dini siyasete alet etmek" son de
rece yakışıksız bir eylemdir. Dahası, dine yapılabilecek kö
tülüklerin de en başında gelen bir eylemdir. Ancak "laikliği 
siyasete alet etmek" de aynı ölçüde zararlı bir  
Ancak, Said Nursi'nin deyimiyle, "siyaseti dinsizliğe alet et
mek" de hem laiklikle bağdaşmamaktadır, hem de de
mokratik anlayışla. 

"Dinin siyasallaştınlması"nı "siyasal İslamcılık" eleştiri
siyle tehlikeli buldul<larını söyleyen laikçi seçkinler nedense 
"laikliği siyasallaştırdıklan"nı görmezlikten geliyorlar. "La
ikliğin siyasallaştırılması", yani "siyasal laikçilik" eğilimi, 
herkese tarafsız davranmak anlamına gelen demokratik la
iklik anlayışının özünü tahrip eden totaliter-otoriter bir eği-
limdir.Bir başka deyişle, bir tür "siyasal irtica"dır. 

 Büyükşehir Belediye Başkanı R. Tayyip Er
doğan, Siirt'te yapmış olduğu bir konuşmadan 
ötürü Diyarbakır DGM tarafından  ay hapse 

 mahkum edildi. Yargıtay karan onaylarsa Erdoğan hem 
belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmış olacak, hem 
de ömür boyu siyasi yasaklı konumuna düşecek. 

Karar Yargıtay tarafından onaylanır mı, onaylanmaz 
mı? Alın size bir bahis sorusu işte. 

Refah Partisi'nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapa
tılmayacağını varsayanlar  üzülerek gördüler. 

Türkiye'nin içine girdiği siyasi süreci doğru okumayan
lar kendilerini avutmaya ve başkalarını da yanlış mecralara 
sürüklemeye devam ediyorlar. 

Şükrü Karatepe'nin cezasını onaylayan Yargıtay'ın Tay
yip Erdoğan'ın da cezasını onaylayacağını söyleyenler, 
Türkiye'de "ara rejim"dönemlerinde "hukukun siyasallaştı-
nldığı"na dikkati çekiyorlar. 

Şükrü Karatepe'nin "özür beyanı" ve "dansı" Yargıtay 
aşamasında kararın başka türlü çıkmasını sağlamadı. Şim
dilerde Yargıtay aşamasında olan davası için Erdoğan'a 
benzer telkinlerde-tavsiyelerde bulunanlar, Erdoğan'ı "si
yaseten dansettirmek" istiyorlar. Milletin gönlünde taht 

kuran bir siyasi figürü tıpkı Karatepe olayında olduğu gibi 
milletin gözünden düşürmek istiyorlar. Tayyip Erdoğan'ın 
önünde bu tehlike belirmiş bulunmaktadır. 

Tayyip Erdoğan'a "derin devlete" mesajlar vererek 
Yargıtay'tan yakasını kurtarabileceğini öğütleyenler, Tay
yip Erdoğan'ı girdiğimiz bu süreçte siyaseten bitirmek 
amacındadırlar. Tayyip Erdoğan geldiği bu noktada 

 davranmamak zorundadır. Kendini bir misyon 
adamı olarak görüyorsa, bundan sonra da kendisini Tayyip 
Erdoğan yapan özellikleriyle, ama herkes için daha çok de
mokrasi ve özgürlükler talep eden, milletin hukukunu ko
rumak için sivil bir direnişe soyunan bir siyasi kişilik olarak 
mücadelesine devam etmelidir. 

Tayyip Erdoğan'ın önünde iki seçenek bulunmaktadır. 
Birinci seçenek şu: O isterse arkasına aldığı siyasi rüzgarla pe
kala bir islamcı Mandela olabilir.  seçenek ise, bugün
den itibaren siyasi profilini ve söylemini değiştirerek "Türki
ye Milliyetçisi" bir kimlikle yoluna devam eden bir Tayyip Er
doğan olabilir. Bir başka deyişle, Türkiye'de karar verici mer
cilere veya güç odaklarına uygun mesajlar veren bir kişilik 
olarak yoluna devam edebilir. Tabii ikincisine göre hareket 
etmesi sırf Yargıtay kararını etkilemeye dönük bir strateji ola
rak benimsenirse, bu durumda da kendisini bekleyen iki teh
likenin  olması gerekiyor: Yargıtay DCM'nin vermiş 
olduğu bu kararı onaylarsa hem bu çabası boşa gitmiş ola
cak, hem de Karatepe olayında olduğu gibi kendisini seven 
milyonlarca insanın gözünden düşmüş olacaktır. 

O yüzden Tayyip Erdoğan'ın siyasi süreci doğru oku
ması ve bu okumaya uygun dosdoğru  geliştirmesi 
beklenir. 

Unutulmaması gereken hususlardan biri de şudur: Tür
kiye'de siyaset yapan hiç kimse "ara rejim"lerin yasaklama-

 rağmen siyasetten tümüyle silinememişlerdir. Bu
günler gelip geçer. Bu günlerde takınılan yanlış tavırlar ve 
sarfedilen yanlış sözler ise asla unutulmaz. 

Siyasi güç gelip geçicidir. Bugün siyasetin doruğunda 
olanlann yarın nerede  hiç kimse kestiremez. O 
yüzden milletin tercihleriyle uyuşan doğru bir siyasal du
ruşta karar kılınmalıdır. Yüzünü millete dönmüş, milletin 
hukuku için mücadele veren, bu ülkede yaşayan herkesin 
hak ve özgürlüklerinin tanınması için çaba gösteren bir si
yasi kişilik, Türkiye tarihine adını altın harflerle yazdırabilir. 

Böyle bir siyasi kişilikte bulunması gereken özellikler 
bellidir: Dürüstlük, cesaret, sabır, vefa, bilgi, dostluk... 

Vefasız bir kişilik, güven telkin etmez. 
Erdoğan'ın şu an yasaklı konumda olan liderine ve zor 

dönemde siyaset yapan partisine karşı son derece dürüst, 
 ve vefalı olması gerektiğine inanıyoruz. Aksi dav

ranışlar Erdoğan'ı siyasi polemiklerin hedef tahtası haline 
getirir ve kendisini derinden yaralar. 

Parti üzerinde egemenlik kurmak veya parti içinde 
ağırlıklı bir isim olmak yerine Türkiye toplumunun gönlün
de taht kurmuş bir siyasi figür olmak Erdoğan'a yeter de 
artar bile!.. Tabii partisinin de her türlü siyasi mülahazanın 
ötesinde artık Türkiye toplumuna mal olmuş bu siyasi ak
törü sonuna kadar içtenlikle sahiplenmesi gerekir. Partisi
nin her konuda kendisine sahip çıktığına ve çıkmaya de
vam edeceğine inanıyoruz. 

 Türkiye'de asıl tehlike, demokrasiden vazgeç-
 mektir. Demokrasiden vazgeçmenin adı ise, tek 
î kelime ile, "siyasal irtica"dır. Demokrasi "ötekini 

kabul etmek" demektir. Dahası ve en önemlisi, "öteki-
si"ne siyasal alanı açık tutmak  iktidar alanını ve
ya kamusal hayatı "öteki"ne kapatan "siyaseten  an
layışı demokrasiyle bağdaşmamaktadır. Demokrasi dışı 
arayışlar ve çözümler, "siyasal irtica"dan öte bir anlam ta
şımamaktadır. Totaliter-otoriter anlayışlar, demokrasiyi 
boğan ve dolayısıyla birarada barış içerisinde yaşamayı da 
olanaksız kılan bir "siyasal irtica" türü olarak artık tarihe 
kanşmalıdır. 



 
II. Meşrutiyet'ten bu yana etkili bir "si

yaset aracı" olarak kullanılmakta olan 
ca"nın hala doğru dürüst bir tanımı yapıl
mış değil. Tanımsız bir suçlama siyasetin en kullanış
lı aracı sayıldığından hukuki ve siyasi içerikten yoksun 
olması "irtica"yı daha da önemli kılmaktadır. Bir ke
resinde Başbakan Mesut Yılmaz, maddi ve tarihsel ar
ka planı son derece kuşkulu bir tanımlama yapmak is
temiş ve  toplumu geriye götürmeye kalkış
maktır" demişti. İrtica suçlamasına maruz kalanlann 
sahiden toplumu "geri"ye götürmek isteyip isteme
dikleri konusu üzerinde ayrıca duracağız; öyle de ol
sa bunun hukuki olarak nasıl maddi bir tanım ve uy
gun müeyyidelerle  hale getirilebileceği 
önemli bir tartışma konusudur. Cumhurbaşkanı Sü
leyman Demirel de bir keresinde  ülkeyi bun
dan yüz sene önceki hukuk mevzuatıyla yönetmeye 
çalışmaktır" şeklinde bir tanımlama yapmıştı. Bir baş
ka tanımlaması şu: "Biz cumhuriyeti istemiyoruz, 
başka rejim istiyoruz' irtica odur. irtica dediğiniz 'Me
deni kanunu istemiyoruz, kadını bu toplumun içinde 
istemiyoruz' demektir. Esas itiraz kadınadır." (20. 3. 
1998, Radikal) 

Türkiye'de hiçbir Müslüman grubun devletin şek
li olarak cumhuriyeti reddettiği ve yerine saltanat re
jimini istediğini söylemek mümkün değildir; Sayın 
Cumhurbaşkanı, eğer  cumhuriyet karşıtlığına 
oturtuyorsa, demek oluyor ki, bu yönde hiçbir tehli
ke yok. Kadının toplumun içindeki yeriyle ilgili tanım
lamaya gelince. Başörtüsünden dolayı eğitim kurum
larına alınmayan kız öğrencilerinin ve erkek velilerinin 
ana mücadelesi, kadının topluma ve kamusal hayata 
katılımının devletçe önüne konan engellerin ortadan 
kaldırılmasıdır. Başrötüsü olayında kadını toplum ha
yatına katmak istemeyen devletin kendisidir; çünkü 
kız öğrenciler kamusal hayatın önemli bir parçası 
olan eğitime katılma ve yüksek formasyonla sosyal ve 
iktisadi hayata katılma mücadelesi veriyorlar. 

İrtica'mn  Sanal Tehlike 
II. Meşrutiyet'te "irtica"yı "Abdülhamid'in istib

dat dönemine geri dönmek istemektir" diye tanımla
yanlar da,  sonra cumhuriyet karşıtı akımlar
dır diyenler de, bu tanımları yaparken halka sorma
mışlardı. Türkiye'de en büyük ve öncelikli bir "tehdit" 
mi? Israrla vurgulanan bir kanaate göre "evet." Peki, 
kamuoyu veya halk bu konuda ne düşünüyor? Her 

Ali  nedense kimse halkın ne düşündüğünü 
merak etmiyor. Oysa demokrasilerde hal
kın görüşünün çok önemli olması gerekir. 

Bir de "irtica" konusuna halkın nasıl baktığını öğren
mekte yarar var. 

MODUS Araştırma Şirketi'nin Mart  yedi 
ilde (İstanbul, Ankara,  Adana, Diyarbakır, Trab
zon, Erzurum) ve 5.029 kişi üzerinde yaptırdığı araş
tırmada bize ipucu verecek iki önemli soru var. İlki 
şöyle: 

"Sizce Türkiye'nin en büyük 
problemi nedir?" 

işsizlik ve enflasyon % 40,9 
Siyasi istikrarsızlık % 1 7 

 hakları %  
Güneydoğu sorunu %  
Göç %5,4 
Bürokrasi % 5,3 
Diğer % 3,9 
ikinci soru da şu: 

"Sizce bugün Türkiye için en ciddi 
tehlike nedir?" 

Demokrasinin kesintiye uğraması % 32,1 
Irkçılık:  
Komünizm % 14,9 
irtica %12,6 
Dini gelişmeler % 7,8 
Mezhepçilik % 6,9 
Diğer % 9,2 

Ayrıntılara baktığımızda "ırkçılık tehlikesi"nin bi
rinci sırada yer aldığı Diyarbakır'ın dışında, tüm iller
de "demokrasinin kesnitiye uğraması" en büyük teh
like görülmüş. İzmir'de "irtica", "istanbul'da "ırkçı
lık", diğer illerde "komünizm" ikinci büyük tehlike 
olarak görülmektedir. 

24 Aralık  seçimlerinde HADEP'e oy verenler 
"ırkçılığı", MHP'liler "komünizm"i birinci tehlike be
lirlemiş, diğer tüm partililer ise "demokrasinin kesin
tiye uğraması"nı tehdit unsuru olarak işaretlemişler
dir. 

"İrtica"yı tehlike olarak görenlerin oranı şöyle: 
CHP'liler 25,4; DSP'liler  ANAP'lılar  

 MHP'liler 8,5 
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"irtica"clan ayn olarak "dini gelişmeler"i tehdit 
gören partililerin oranı şöyle: ANAP 5,9; CHP  
DYP 7,0; DSP 8,6; MHP 5,5; HADEP 9,5; (kapatılan) 
RP 7,4. "İrtica" veya "dini gelişmeler"i tehlike olarak 

 milletvekili aday özelliği olarak "sosyal 
demokratlığı" ve laikliği tercih edenlerdir. 

RP'nin kapatılmasını % 46 olumsuz, % 34,3 
olumlu karşılıyor; fikri olmayanlann oranı % 19,7. 
Olumlu karşılayanların ezici çoğunluğunu "sosyal de
mokrat" seçmen oluşturuyor. 

"Dini gelişmeler"le "irtica"nın birbirinden aynldı-
 ankette,  bir tehdit" görenlerin oranı % 

 Bu şu demektir; Türkiye'de halkın % 87,4'ü 
tica"yı, % 92,2'si de "dini gelişmeler"i tehdit olarak 
görmüyor. Halka göre en büyük problem "işsizlik ve 
enflasyon", en büyük tehlike de "demokrasinin ke
sintiye uğraması" ihtimali. 

Bu tabloya göre halkın ezici çoğunluğu, bu mev
hum tehdidin "vuku bulmadan  bulduğunu" ve 
bunu da bazı çevrelerin özellikle  vukuundan 
beter" hale getirdiklerini düşünüyor. 

Hukuk Açısından İrtica 
Yeni başlayan süreçte herkes, 

Türkiye'nin ana gövdesi üzerine bir 
kabus gibi çöken ve neredeyse 
sanlann, milyonlarca inanmışın sü
rek avına maruz kalmasına bir ge
rekçe olarak takdim edilen 
ca"nın ne anlama geldiğini, ne ol
duğunu, kişinin ne zaman "mürte
ci" durumuna düştüğünü sorup 
duruyor. Hukukta açıklık temel bir 
ilkedir. Bir ülkede ve bir hukuk dü
zeni içinde yaşayan insanların, han
gi fillerin suç teşkil edip etmediğini 
bilmeleri onlann en tabii haklan. Suçlann maddi bo
yutları vardır; delillerle tespit edilirler ve kanunlar bü
tün bunlan açık seçik bir şekilde tespit ve tayin eder. 
Tanımı yapılmamış bir suç, kolaylıkla yönetimin key
filiğine hizmet eder, hatta bazı muktedir kimselerin 
ve zümrelerin keyfi davranmalarını kolaylaştırır. Birile
ri "-Senin tipini beğenmedim" der ve içi son derece 
muğlak, belirsiz, şu veya bu anlama gelebilecek bir 
suç çerçevesi içine yerleştirerek cezalandırmaya kalkı
şır. Bu, öncelikle ve kaçınılmaz olarak yönetimin ce-
berrutlaşması, bütün bir hukuk düzeninin yozlaşması 
ve dolayısıyla sosyal barışın dinamitlenmesi gibi va
him sonuçlara yol açar. 

Bazı fiil ve davranışlar ahlak normlan ve üst hukuk 
ilkeleri açısından "suç" teşkil etmemekle beraber, bir
takım otoriter ve totaliter rejimlerde "suç" kabul edil
mişlerdir. Gerçekte suç olmayan bir fiile ceza takdir 
edip vermek hukuk dışıdır; ancak suç açık açık ve so
mut olarak tanımlanmışsa bunun dahi bir mantığı 
vardır. Bir ülkede insan vicdanının, mensup olunan 

 

dinin ve herkesin paylaştığı ahlak ilkelerinin suç say
madığı bir fiil haksız yere suç kabul edilip de kanunlar 
buna göre düzenlenmişse, bu ülke sadece "bir kanun 
devleti" olur, ama asla bir "hukuk devleti" olmaz. Ka
nunların meşruiyetini ve toplum tarafından kabul edi-
lirliğini tayin eden şey, hukuka uygunluktur. Ama biz 
biliyoruz ki, tarihte her zaman hukuka rağmen bir ta
kım kanunlar olmuş ve devletler zorbalar ve despotlar 
tarafından bu tür kanunlarla yönetilmişlerdir. Bugün 
karşı karşıya bulunduğumuz ve neredeyse en ağır suç 
kategorisi içine yerleştirilen "irtica"nın nasıl bir suç ol
duğunu, kimlerin bu kapsama girdiğini, nerede başla
yıp nerede bittiğini bilmiyoruz. Herkes bir diğerine 
"mürteci" sıfatı takabilir ve cezalandırma yoluna gide
bilir. Bu, bir "kanun devleti"nde dahi rastlanmayacak 
bir durumdur. Meselenin bir yönü bu; diğeri ise çok 
daha önemlidir: Türkiye Cumhuriyeti gerek Anayasası 
gerekse uluslararası imzaladığı sözleşmeler dolayısıyla 
kendini bir "hukuk devleti "olarak tanımlamış ve öyle 
takdim etmiştir. Ancak gerek iç hukuku gerekse uygu-
lamalan dolayısıyla gerçekten bir hukuk devletinin ev

rensel normlanna uygun olup ol
madığı pekala tartışılabilir. Türkiye 
eğer dünya ülkeleri arasında hak
kettiği yeri alacaksa, bu ancak Ana-
yasa'da devletin ana sütunlarından 
biri olan hukuk devleti olmakla ve 
hukukun üstünlüğüne riayet et
mekle mümkün olacaktır; bunun 
için de acilen hem siyasi sistemini 
demokratikleştirmen, hem de iç 
hukukunu bir hukuk devletine ya
raşan formasyonlarla uyumlu hale 
getirmelidir. Çünkü Türkiye ulusla
rarası deklarasyonu ve iddialarıyla 
bir hukuk devleti görünümünde ise 

de, hakikatte hala bir kanun devleti hüviyetindedir. 
Bu kanunlar da herkesin bildiği gibi bu yüzyılın ilk ya
nsından kalma ve Tek Parti yönetiminin baskı rejimi 
altında metinlerde yer almıştır. Ancak ne Tek Parti yö
netimi çok partili parlamenter demokratik rejimdir, ne 
de bu yönetimde kaleme alınmış kanunlar hukuk dev
letinin ruhuna ve hedeflerine uygundur. 

Tehlikeyi Nerede Aramalı? 
Bir siyaset argümanı olarak çokça iddia edildiği

nin aksine Türkiye'nin bir Iran olmayacağı anlaşılmış 
bulunuyor; bir Cezayir olamayacağı da. Ama Türki
ye'de "irtica" adı verilen mevhum ve tanımsız bir he
yula bahane edilerek milyonlarca insan huzursuz ve 
tedirgin edilmeye devam ediliyor. Neredeyse Suri
ye'ye benzemeye başlayacağız. Yıllar yılıdır baskı reji
miyle yönetilen bu ülkede birbirinden bağımsız, hat
ta birbirine rakip istihbarat örgütleri halkı bunaltmış 
durumda. Bir ailede baba  kardeş ağabeyi
ne güvenmiyor. 



Şimdi Türkiye'de de irtica adı altında başlayan sü
rek avında toplumun her kesimi muhbirlerin ve istih
baratçıların kuşatması altına alınmış bulunuyor. Yasal 
bir kurum olan MİT ve Emniyet istihbaratı yanında 
son bir sene zarfında ihdas edilen BÇG ve BIK (Baş
bakanlık Takip Kurulu) elemanları da bilgi topluyor, 
insanları fişliyor ve birtakım yerlere ihbar ediyorlar. 
Değil sıradan vatandaşlar, yargı mensuplan ve en üst 
seviyede idare amirleri de bundan nasibini alıyor. Ar
tık en yakın çevremizden, iş arkadaşımızdan, konu 
komşudan şüphelenir hale geldik. Neredeyse bir pa
ranoya hali yaşıyoruz. 

Hiçkimse bunun sağlıklı bir durum olduğunu söy
leyemez. Batılılar bütün bu gelişmeleri tebessümle 
karşılıyor ve "Şu AB'ye girmek için ısrar eden ülkeye 
bakın" diyorlar. Korucu sisteminde nasıl şahsi çekiş
me ve husumetler önemli rol oynadıysa ve bazan "te
rörist" veya "teröre yatakçılık yapmak" suçundan 
masum insanlar korucuların kurbanı olduysa, irtica 
olayında da ellerine muhbirlik fırsatını geçirenler, 
hoşlanmadıkları insanları kolayca "irticacı" diye şika
yet ediyor, mağdur olmalannı sağlıyorlar. 

Sabahleyin işine gelen bir memur eğer bayan 
memur arkadaşının elini sıkmıyorsa, artık bu bir 
"mürteci" kabul edilir ve hemen 20 yıllık işinden atıl
ması için işleme başlanır. Bir kamu görevlisinin na
maz kılması bir suç sayılmakta, işinden olması için 
bahane olarak kullanılmaktadır. Memurların özel ha
yatları, aileleri, hanım ve çocuklarının giyim kuşamla-
n, aleyhlerinde bir delil sayılmaktadır. Gün bugün
dür; hiç vakit kaybetmeden sevmediğiniz herkesi 
"gönüllü muhbir" olarak ulaşabildiğiniz herhangi bir 
örgüte ihbar edebilirsiniz. 

Başbakan Mesut Yılmaz,  bir iktidar mü
cadelesi olarak" kullanıldığını söylemişti. Her ne kadar 
sonraları düzelttiyse de, irticanın kamu kurum ve ku-
ruluşiannda gerçekten de "bir terfi ve tenzil aracı" şek
linde kullanıldığını bugün artık müşahade edebiliyo
ruz. Kısa yoldan ve normal süresini beklemeden amiri
nin yerini almak isteyen muhteris bir memur, eğer ar
gümanları iyi seçilmiş bir ihbarda bulunursa, kolayca 
göz diktiği makamı ele geçirebilir. Kestirmeden ve 
emeksiz servet sahibi olmak gibi, "irtica ihban"yla 
mevki ve makam sahibi olmak mümkün  irticanın 
bu yöndeki kullanımı çok kârlı bir meslek halini alıyor. 
Bunun devlet yönetimini, siyasi birliği ve sosyal barışı 
ile en önemlisi ahlaki telakkilerimizi hangi vahim dü
zeylerde zedeleyeceğini tahmin etmek hiç de zor de
ğil. Bu gidişle "sanal bir tehlike" bir yandan hepimizi 
paranoyak yapacak, öte yandan yönetim mekanizma
sını ve toplumu yozlaştırmayla karşı karşıya getirecek. 
Bu başlı başına bir tehlike arzetmektedir. 

Önemli Sorular 
27 Mart tarihli MGK toplantısından sonra yayın

lanan bildiride "irtica tehlikesi"nin devam ettiği; an

cak  karşı yürütülecek mücadele"de şu hu
suslara dikkat edileceği belirtiliyordu: 

 irtica ile mücadele, "islamiyet'in kendisine kar
şı" değildir; 

2. "Samimi inanç sahipleri mütedeyyin 
lar"la "irticacılar" birbirinden ayrılacaktır; 

3. Mücadele yürütülürken "demokratik usuller ve 
hukukun üstünlüğü"ne riayet edilecektir. 

ister hükümetin  ister askerlerin teklifi ve ka
bulü sonucunda olsun, bu noktaların ilk defa bir MGK 
bildirisinde yer almış olması önemlidir ve hatta sevin
diricidir. Esasında evrensel hukuk ilkeleri, din ve vic
dan özgürlüğü ve insanın artık elinden geri alınamaz 
temel haklan açısından bakıldığında bu noktalan zik
retmek dahi fuzulidir. Ayrıca zikredilmesi, en azından 
bu yönde toplumda çok ciddi kuşkulann ve sıkıntıla-
nn var olduğuna en üst seviyeden bir işaret sayılır. 

Ancak bu üç önemli hususun tespit edilen "irtica 
ile mücadele stratejileri" ve ne zaman sona ereceği 
bilinmeyen "sert uygulamalar"la nasıl bir arada yürü
tüleceği konusu belirsizdir. Şöyle ki; 

 Bir dinin her türden toplumsal ve kamusal te
zahürüne karşı bir mücadele başlatılmışsa, dine salt 
vicdan ve caminin dört duvarı dışında hiçbir alan 
rakılmamışsa, bu din kendisini birey, grup ve toplum
sal hayatta nasıl tezahür ettirecek? Bütün tezahürler 
"suç kategorisi" içine yerleştirilmişse, bu,  dini ölü
me terketmek değil de nedir? Sosyal ve kamusal gö
rünürlüğü yasaklanmış bir din nasıl yaşanabilir, veci
beleri hangi yol ve araçlarla yerine getirilebilir? 

2.  niyeti dinini elverdiğince gündelik ha
yatında yaşamak ve pratikte tezahür ettirmek isteyen 
bir müslümanı, bu mücadelenin dinin kendisine kar
şı olmadığını nasıl ikna edeceksiniz? Hiçbir siyasi par
tiye mensup olmayan samimi ve mütedeyyin 

 -ki bunlann sayısı milyonlarla ifade edilir-, hangi 
somut ve maddi ölçülerle "dini istismar etmek 
yenler"den ayırt etmek mümkün olacaktır? Yaş ile ku
runun somut ayınmı nedir? 

3. Bütün bu irtica operasyonu tespit edilirken 
hangi demokratik usul ve mekanizmalara başvurul
du? Mesela halka soruldu mu? Tam aksine kamuoyu 
araştırmaları, halkın % 87,4'ünün  bir tehli
ke" olarak görmediğini gösteriyor. (Bkz. Modus, Tür
kiye Profili, Martı 998.) Tek Parti döneminden kalma 
kanunlarla halkın kılık kıyafetine kanşmak, ağır hapis 
ve para cezaları vermek, dini hassasiyeti olan (müte
deyyin) insanları cımbızla ayıklayıp kamu görevlerin
den mahrum etmek nasıl "hukukun üstünlüğü"yle 
bağdaştınlacak? Binbir zahmet ve güçlükle çalışmış, 
bir ton para harcamış; yüzbinlerce öğrenci içinde 
ÖSS ve ÖYS sınavını başanyla vermiş; sonra tıp fakül
tesinde okumaya hak kazanmış ve mezuniyetine bir 
sene kalmış bir öğrenciyi başörtüsünden dolayı öğre
nim hakkından mahrum etmenin hukuki bir dayana
ğı olabilir mi? 
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"irttica ile mücadelenin kesintisiz olarak yürütül-
mesi"ni savunanların; bir de olaya, vicdan muhase
besi, evrensel hukuk ilkeleri ve hayatı zehir olmuş mil
yonlarca insanın uğramakta olduğu mağduriyetler 
açısından bakmaları gerekir. 

"Ya Benim Gibi Yaşa, 
Ya Yaşama" 
"irtica ile mücadele" adı altında devlet düzeyinde 

başlatılan operasyonlar milyonlarca insanın hayatı 
üzerinde bir kara bulut gibi çökmüş bulunuyor. 
ca'nın hukuki tanımı" yapılmadığından, bu boş çer
çeveyi eline geçiren, içini istediği gibi doldurabiliyor. 
"İrticanın tanımını yapın, irtica suçu sayılacak fiilleri 
açık açık gösterin" yolunda yapılan çağrılara kulak 
veren yok. Neredeyse ateist, pozitivis, deist, marjinal 
ve dine aldırışsız kimselerin dışında kalan herkes mür
teci sayılacak. Bu durumda dini değerlerine saygı 
gösteren, dinine bağlı insanlar hiçbir kamu kurum ve 
kuruluşunda görev almayacak, üstelik bu gidişle ka
musal hayata bile çıkamaz olacak
lardır. 

Bu, hukuk düzeni karşısında 
eşitlik ilkesine göre vergisini veren, 
askerliğini yapan yurttaşlar arasın
da devlet eliyle  yap
makla aynı şey oluyor. Halbuki hu
kukun üstünlüğünü esas alan bir 
devlet, yurttaşları arasında din, 
mezhep, etnik köken ve siyasi gö
rüş farkı gözetmeden herkese eşit 
davranmak ve herkesi fırsat eşitli
ğinden yararlandırmak zorunda
dır. Anayasa ve Türk devletinin 
uluslararası düzeyde imzaladığı 
bütün sözleşmeler bu hükmü amir 
saymaktadır. Şiddete başvurma
yan,  eylemli kalkışmalara davet etmeyen ve 
fakat inandığı ve düşündüğü gibi yaşamak isteyen in
sanlan diğerlerinden  özel muamelelere tabi 
tutmak,  kamu görevlerinden mahrum etmek 
veya kamusal alanda görünür olma isteklerine ceza 
tehdidiyle karşılık vermek, uluslararası taahhüdlere, 
mer'i anayasal düzene ve insanın temel hak ve özgür
lüklerine aykındır. 

Evrensel demokratik standartlara riayet eden bü
tün özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu rejimlerde insa
nın veya sosyal gruplann kendilerine özgü, dini 
nışlan ve buna paralel yaşama biçimleri hukukun gü
vencesi altına alınmıştır. Hiçkimse bir başkası gibi 
inanmak, düşünmek ve yaşamak zorunda bırakıla
maz, hele devlet tarafından buna zorlanamaz. Laiklik, 
din ve vicdan özgürlüğünü korumak ve bir inancın 
diğerlerine dayatılmasının önüne geçmek ise, bırakın 
bir grubu, devletin kendisi nasıl oluyor da yurttaşlan-

 

m özel bir yaşama biçimine zorlayabilir! Bu, laikliğin 
sebeb-i vücudu olan Kilise'nin ters yönden teokratik 
ve baskıcı tutumunun bu sefer devlet eliyle diriltilme-

 aynı şeydir. 
Bazı iktidar seçkinleri veya sivil gruplar, -kendile

rince- farklı yaşama biçimini "geriye özlem ve irticai" 
görebilirler; ama farklı yaşama biçimine sahip olan in
sanlar, şiddet ve teröre başvurmadıkça ve kendileri 
gibi inanıp yaşamayanlar üzerinde baskı kurulmasını 
veya şiddet uygulanmasını talep etmedikçe, bu in
sanların "mürteci olma ve mürteci yaşama" hakları 
vardır. Demokratik çoğulculuk ve hukukun üstünlü
ğü bunu gerektirir. Kaldı ki, irtica hiçbir objektif ve 
gerçeklik değeri olmayan  ideolojik bir ta
nımlama ve siyasi bir suçlamadır. Milyonlarca insan, 
bu tanımlama ve suçlamaya maruz kaldı diye hayat 
hakları (memuriyet, öğrenim, kiyafet tercihi, iktisadi 
hayata katılma, vakıf, dernek, yayın faaliyeti vb. hak
lar) ellerinden mi alınacak? 

Bu sorular doğrultusunda bir bakıma verilmek is
tenen mesaj şudur: Ya benim gibi 
yaşayacaksın ya da yaşamayacak
sın!.. 

Siyasi ve İktisadi İrtica 
ülke gündeminin "irtica" ile 

dolup taşması bizim bir ironimiz. 
"irtica" artık bizim gerçeğimiz; do
layısıyla biz bu gerçekten kaçama-

 Bununla hem yüzleşeceğiz, 
hem de bunu dillerinden düşürme
yenlerin gerçek niyet ve amçalannı 
anlamaya çalışacağız. 

Yukanda  bir değer
lendirme, ideolojik bir tanımlama 
ve siyasi bir suçlama" olarak gör
düğümü belirttiğim "irticanın hiç
bir objektiflik ve gerçeklik değeri 

taşımadığını" söylemiştim. Şimdi bunun somut ör
nekleri üzerinde durmaya çalışalım. 

Ben, herhangi bir dine sosyal, kültürel ve siyasi bir 
mensubiyetin gerçekten irticai bir nitelik taşıyıp taşı
madığını, bu suçlama ve tanımlamaya maruz 

 "siyaset, ekonomi, eğitim ve teknoloji kullanı
mı" alanlannda ne türden bir iddia ve tutum/durum 
içinde olduklarına bakmakla anlaşılabileceğini düşü
nüyorum. Özellikle son üç alandaki etkinlikler mo
dernlik için hayati derecede önemlidir. 

Siyasi alana baktığımızda, dünyanın gelinen nok
tasında temel eğilimin çoğulcu demokrasi, katılım, si
vil inisiyatif, kamusal hayatın çeşitliliği ve yerel yöne
timlerin güçlendirilmesi yönünde geliştiğini görüyo
ruz. Eğer Türkiye'de "irticacı "olmakla suçlanan müs-
lümanlar, -yazının başında değindiğimiz gibi- salta
nat rejimini, tekil ve monolitik bir toplum modelini, 
totalitarizmi, devletin mutlak egemenliğini ve aşın 

 



merkeziyetçiliği savunuyorlarsa, hiç kuşkusuz onlara 
mürteci diyebiliriz. Ama Türkiye'de Müslümanlar ara
sında cumhuriyete karşı salatanatı, demokrasiye karşı 
tek parti yönetimini, çoğulculuğa karşı tekilliği ve tür
deşliği savunan önemli bir sima yok; bu yönde görüş 
beyan eden ne bir fikir adamı ne bir cemaat gösteri
lebilir. Tam aksine ezici çoğunluğuyla Müslümanlar 
demokrasi, insan haklan, hukukun üstünlüğü, çoğul
culuk ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesini savunu
yorlar.  garipliğine bakın ki, onlan irticacı diye 
suçlayanlar Türkiye'yi demokratik boyutu olmayan ve 
çok gerilerde kalmış Fransız türü bir cumhuriyetçilik 
geleneğiyle yönetmek istiyorlar ve bu dönemden kal
ma kanun ve alışkanlıklarla hayatlanna tek tip bir bi
çim vermeye çalışıyorlar. 

Peki, bu kombinezonda asıl irticacı kim oluyor? 
Buna siyaset bilimcileri ve sosyologlar karar versin. 

Bir de ekonomiye bakalım: Hangi Müslüman, 
toplumun tanm dönemine dönmesini istiyor, fabrika 
kullanımını, modern üretim tekniklerini reddediyor? 
Anadolu sermayesi ve küçük işletmelerde yavaş yavaş 
varlık gösteren bütün  gruplar istisnasız en mo
dern üretim tekniklerini kullanmaktadırlar. Kim şehir
lerin arabalardan ve modern ulaşımdan  ye
rine merkep, at veya deveyle taşımacılığı öneriyor? 
Ama devletin küçültülmesi ve özelleştirmenin teşvik 
edilmesine karşı hala  "devletçi politikala-
rı"nı savunanlar var ve bunlar bugün iktidar seçkinle
rinin çoğunluğunu oluşturuyorlar. 

Peki, devletten bağımsız halk tasarruflannı bir 
araya getirip küçük ve orta ölçekli işletmelerle büyük 
ekonomik ve mali performans gösterenler, püriten-
muhafazakar özellikleri yanında verimliliğe ve rasyo-
naliteye azami önem verenler mi irticacı, yoksa dev
letin bez, hayvan ve ayakkabı üretmesini asli görevle
ri arasında görmeye devam edenler mi? 

Eğitim ve Teknoloji Kullanımı 
Türkiye'de eğitimin içinde bulunduğu yürekler 

acısı durum ortada. Devlet okullannda bir sınıfta ba-
zan 50-60 öğrenci balık istifi öğrenim görmeye çalı
şıyor. Sekiz yıllık kesintisiz eğitim, ideolojik ve siyasi 
bir tatmin sağlamanın ötesinde eğitime hiçbir katkı 
sağlamadı; sağlamadığı gibi yanm yüzyıldır halkın 
verdiği geniş desteğin önünü keserek bir darbe daha 
indirdi. Doğu'da ve Güneydoğu'da binlerce okul ha
la kapalı. Devlet, milli gelirin yüzde 55'ni cebine indi
ren nüfusun yüzde 20'sine ve özellikle sayıları 500'ü 
geçmeyen şirketlere kaynak aktarmak yüzünden eği
time gerekli yatınmı yapamıyor. Dünyanın geldiği 
noktada ise eğitim sivilleşip özelleşirken, Türkiye özel 
girişim sayesinde kurulan vakıf üniversiteleri ve özel 
okullar üzerinde ağır baskılar kuruyor. Halbuki son 
zamanlarda eğitimde nisbi bir ferahlık sağlandıysa, 
bu özel okullar ve vakıf üniversiteleri sayesinde ol
muştur. 

Özel vakıflar ve cemaatler tarafından -bu alanda 
Fethullah Hoca'nın gayretleri öne çıkmaktadır- kendi 
anlayışlannca kaliteli ve faydalı insan yetiştirmek 
amacıyla çağdaş standartlara uygun kurulan okullar
da okuyan öğrenciler uluslararası bilim dallan şampi-
yonalannda başarı üstüne başarı kazanıyorlar. Sadece 
Türkiye'yi değil, dünyayı da Ankara'dan ibaret zanne
denlerin beş kıtada Türk okullannın açılacağı ve bu 
okullarda her ırktan ve dinden çocuğun uluslararası 
düzeyde eğitim göreceği hayalinden bile geçmezdi. 
Devletin eğitim sistemi çökerken, "irticacı" diye suç
lanan insanlar en yüksek kaliteden eğitim kurumlan-

 hayata geçiriyorlar. "Ben iyi yapamıyorum, o da 
yapmasın" demenin mantığı var mı? Gerçek irtica, 
bir sınıfta balık istifi öğrencilere dostlar alışverişte 
görsün cinsinden sureta bilgiler vermek mi, yoksa 
"modern anlamda" bilgisayar ortamında yabancı dil 
ve diğer dersleri seçkin bir kadro ve en verimli yön
temlerle vermek mi? 

islami cemaatlerin tümü ne eğitim sürecinde ne 
üretim ve iş hayatında teknoloji olmadan neredeyse 
güne başlamaz hale  iyi bir araştırma yapıla
cak olsa, hiç kimsenin kuşkusu olmasın; araba, uçak 
vb. ulaşım araçlan bir yana; bilgisayar, cep telefonu, 
televizyon vb. elektronik alet kullanımının en çok din
dar ve muhafazakar kesimler arasında yaygın olduğu 
görülür. 

Hatta denebilir ki, Müslümanlar, diğer kesimler
den çok daha hızlı ve istekli olarak modernleşme yö
nünde mesafeler katediyorlar. Şaşırtıcı olacak ama, 
Müslümanlar arasında Batı modernliğini ve sanayi 
devriminden bu yana ortaya çıkmış bulunan çok yön
lü sorunlan analiz edenlere kuşkuyla bakanlar hala 
çoğunlukta. Üzerinde yeterince yoğunlaşmadan her
kesten çok Müslümanlar "modern kültür"ü tüketmek 
istiyorlar. Onlann modernleşme stratejileri II. Mah
mut'un öngördüğü gibi şekilde batılılaşma ve 

 formların sorgusuz sualsiz kabulüne değil, II. Ab-
dülhamit'in şeylerin içini modernleştirirken dışının 
geleneksel yapısını muhafaza etme stratejisine daya
nıyor. 

Yaklaşık on senedir modernlik ve modernizm üze
rinde çalışan, bu fenomene eleştirel bakmaya gayret 
eden bir insan olarak rahatlıkla şunu söyleyebilirim: 
Türkiye'yi asıl modernleştirecek olan toplumsal kesim
ler Müslümanlar'dan başkası değil. Her büyük siyasi 
ve sosyal  projenin özünde modernleşmenin 
hızlı süreçler izleyerek gerçekleşmesi yatmaktadır. II. 
Mahmut'tan beri Deli Petro gibi modernleşmeyi saka
la ve kılık kıyafete indirgemenin hiçbir geçerli tarafının 
olmadığı anlaşılmış bulunmaktadır. Buna rağmen ta
rihsel olarak Türk modernleşme projesi kendini "din-
karşıtlığı" zemininde tanımlayıp konumlandırdığın
dan, her önemli toplumsal değişmede "din" eksenin
de bir gerilim ortaya çıkmakta ve bu zaman zaman 
sonuçlan hayli tahrip edici krizlere yol açmaktadır. • 
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Türkiye'nin tarihsel ve aktü-  
el koşullarında "irtica" kav
ramı, içerdiği "anlam" dü

zeylerinden daha ziyade "işlev"leriyle ön plana 
çıkmaktadır. Bu bakımdan "irtica ile mücadele" 
politikası çerçevesinde bu kavramın tanımlan
ması, soruna herhangi bir çözüm getirmeyecek
tir. Sosyolojik olarak bir kavram, anlamıyla değil 
belirli bir bağlam içinde yüklendiği işlevlerden 
dolayı kullanılıyorsa buna "klişe" denir. Hiç bir 
kavram klişe değildir, ama zamanla klişeleşme 
sorunuyla karşı karşıyadır. Bi
zim tarihimizde "irtica" kavra
mı da bu sürece boyun eğmiş
tir. 

İrtica kavramının bir klişe 
olarak günümüzdeki işlevlerine 
geçmeden önce bir şeyi tespit 
etmekte fayda var. Bizim tarihi
mizde yatay ilişkiler eksen alın
dığı zaman farklı din ve küfür
lerin birbirleriyle fazla sorunlan 
olmadığı görülür. Asıl problem 
alanını dikey anlamda, devlet 
ile toplum arasındaki ilişkiler 
oluşturmaktadır. Konuya bu açıdan yaklaşınca 
"irtica" kavramı, dinin toplumdaki konumuyla 
alakalı olarak dikey düzlemde karşımıza çıkmak
tadır. Başka bir deyişle "irtica" kavramıyla ifade 
edilen sorun alanı toplumsal alanı değil, siyasal 
alanın toplumsal alana bakışını simgelemekte
dir. 

Tarihsel açıdan bakılınca İslam dünyasında 
bütün kurumlar, devletin üstünlüğü amacına 
göre düzenlenmiştir. Bu bakımdan sadece 
lam'dan önceki devletler ile sonrakiler arasında 
değil, aynı zamanda geçmiştekiler ile bugünkü
ler arasında da bir fark yoktur. Geçmişle bağla
rını tümüyle kopardığı sanılan Türkiye Cumhuri
yeti devleti için bu bilhassa sözkonusudur. Böy-

   toplumda "kilise"si olmayan 
  I    islam'ın konumu ol

dukça hassastır. İslam'ın kilisesizliği 
hem bir avantaj, hem de bir dezavantajdır. Bu 
bir avantajdır, zira tarihimizde Batı'dan farklı 
olarak bir kilise hegemonyasından ya da baskı
sından sözedilemez. Bu yönüyle İslam'ın kendi 
sicili temizdir. Tarihinde aklaması gereken kara 
lekeler yoktur. 

Öte taraftan İslam'ın kilisesizliği ciddi bir de
zavantajdır, zira kilisesiz bir din sürekli olarak si

yasal iktidarlar ve devlet karşı
sında edilgen bir konuma sahip 
olmuştur. Ortadoğu toplumla-
nnda devlet, din de dahil olmak 

 toplumda sivil hiçbir gü-
 yükselmesine razı olmamış

tır, hala da olmamaktadır. 
Sadece günümüzde değil 

geçmişte de devletin dine bakı
şı ve dinle olan ilişkilerini dü
zenleme tarzı her zaman ikircik
li olmuştur. Devlet, bir yandan 
dini ve dinî kurumlan kontrol 
altına almak isterken, diğer 

yandan da devlet kontrolü dışında gelişen dinî 
akımlan bastırma ve elimine etme yoluna baş
vurmuştur. Bu bakımdan  tarihi, her za
man iki düzeyde ele alınması gereken ikili bir ya
pı göstermektedir. 

İslam'ın  Yüzü 
Dikey açıdan İslam'ın iki yüzü vardır: Bir 

yüzü devletle uyumludur ve onu meşrulaştır
mak için çaba sarfeder. Diğer yüzü de hep 
onun meşruluğunu tartışma konusu yapar ve 
devlet kaşısında eleştirel bir tavır alır. İşte dev
let açısından İslam'ın bu ikinci yüzü, tehlikeli 
ve susturulması gereken muhalif bir hareket
tir. 



Tarihsel ve sosyolojik olarak İslam, hem mer
kezî hem de çevresel versiyonlarıyla birlikte ele 
alınmalıdır. Osmanlı tarihinde medrese-tekke ya 
da şeriat-tarikat çatışması biçiminde karşımıza 
çıkan olgu, gerçekte İslam'ın devlete bakan iki 
ayn yüzüyle alakalıdır. İlki islam'ın merkez versi
yonunu, ikincisi ise çevre versiyonunu ifade et
mektedir. İslam'ın çevre versiyonunu tehlikeli kı
lan şey, muhalif akımlann buraya sızma ve bu
nu kendileri için bir dayanak noktası olarak seç
meleridir. Bu anlamda devlet, muhalif bir söy
lem taşımasa bile çevre İslamı'nı her zaman kuş
kuyla karşılamıştır. 

Merkez İslam açısından da çevre İslamı bir 
"sapma"dır. Başka bir deyişle çevre İslamı, bidat 
ve hurafelerin kaynağıdır. Merkez İslam, kendi
sini  müstakim (tek doğru yol) olarak tanı
tınca, elbette bunun dışında kalan yorumlar ve 
akımlar "irtica" olmaktadır. Bu bağlamda "irti
ca", islam'dan önceki döneme, yani "Cahili-
ye"ye bir dönüş özlemi  islam tarihinin 
kendine has söyleminde  ikile
mi, İslamiye-Cahiliye ikilemine değil, merkez ile 
çevre arasındaki sürtüşmeye denk düşmektedir. 
Bu denklem içinde de yine devlet esas belirleyi
cidir. Ne var ki devletle uyumlu merkez islam, 
bir anlamda kendi dışındaki yorumlara meşru 
bakmadığı için bizzat kendisi de bir başka irti-
ca'ya kaynaklık etmektedir. O da sadece dikey 
anlamda değil yatay anlamda da toplumsal ba-

 ve uzlaşmayı tehdit eden hoşgörüsüz ve dış
layıcı tutumudur. 

Bizim geleneğimizdeki muhalif akımlar, ne 
kadar gerici olurlarsa olsunlar, toplumsal ve si
yasal açıdan önemli bir işlev görmüşlerdir. O da 
toplumun alttan yukarıya doğru örgütlendiril
mesi ve devletin her şeyi ezen gücü karşısında 
birey ve cemaatlere sivil bir direniş noktası oluş
turmalarıdır. Tarihimizde devlet, muhalif çevre 

 içeriğiyle (ideolojisiyle) fazla ilgilen
memiştir. Onun ilahiyat ve din alanında 
lediği önemli değildir. Bu yönüne sadece mer
kez islam'ın sözcüleri olan resmi ulema ilgi duy
muştur. Devlet için önemli olan çevresel İs
lam'ın örgütlü bir güce dönüşme potansiyelidir. 
Bu noktada merkezi İslam ile merkezi iktidar, 
çevre İslamı karşısında ortak bir cephe oluştur
maktadır. 

Devletin oportünist tavrını anlamada, birara 
Emevi iktidarı ile Mutezile akımı arasında vuku-

 birliktelik önemli bir göstergedir. Devlet, 
"Kur'an'ın yaratılmışlığı" tezini savunan Mutezi-

 resmi bir mezhep olarak tanımış ve tanı
makla da kalmamış bunu topluma ve ulemaya 
dayatmıştır. Bu tutumu haklı kılan etken, her
halde Emevi iktidannın bu teolojik tartışmada 
taraf olma iddiası değildir. Öyle görünüyor ki si
yasal iktidar, ilgili konjonktürel şartlarda bu 
mezhebi arkasına almayı kendi siyasal çıkarları 
açısından faydalı bulmuştur. Bu işlevi yerine ge
tirdiği müddetçe Mutezile'nin temelde çevre İs-
lamı'na ait bir olgu olması da önemli değildir. 

Cumhuriyet Farklı mı? 

Cumhuriyet döneminde Aleviler ile Cumhu-
riyet'i kuran kadrolar arasındaki izdivaç da böy
lesi bir tarihsel arkaplandan hareketle açıklana
bilir. Alevilik, İslam dünyasında ve tarihinde çev
re İslamı'nı temsil etmektedir. Bu özellikle Os
manlı tarihinin belirli bir döneminden sonra 
böyledir. Fakat Alevilik Cumhuriyet'le birlikte 
muhalif cepheden çıkıp hızla iktidar cephesine 
akmıştır. Bu gerçek bugün Alevi önderlerinin ve 
aydınlarının da kabul ettiği bir gerçektir. 

Burada açıklayıcı unsur, Alevilik teoloji değil
dir. Türkiye Cumhuriyeti ideolojik ya da teolojik 
olarak Aleviliğe ilgi duyduğu için onu arkasına 
almamıştır. Tam tersine devlet, kendisine top
lumsal bir temel bulabilmek için ona ilgi göster
miştir. Bu ilgiye Aleviler de dört elle sanimıştır. 
Çünkü Osmanlı döneminde dışlanmış olan bu 
kitle, yeni devletin kurulmasında kendileri için 
bir kurtuluş umudu görüyorlardı. Fakat yeni 
devlet Sünni İslam'a da bigane kalamazdı. Nite
kim diğer taraftan Sünni islam'ın merkezi versi
yonunu kurumsallaştırarak, bugün Alevilerin de 
içine düştükleri bir çıkmaza yol açmıştır. Türkiye 
Cumhuriyeti oportünist amaçlarla Alevileri top
lumsal bir güç olarak arkasına alırken, paradok
sal bir şekilde dini ve teolojik bazda da bu kültü
rü dışlamıştır. Alevilerin bunun farkına varması 
seksenli yıllara kadar sürmüştür. Ama hala ger
çek anlamda bir Alevi uyanışı olduğunu idda et
mek zordur. Zira Aleviler, Cumhuriyet tarihi bo
yunca inanç ve kültürleriyle devlet tarafından 
dışlanmışken, bugün yine oportünist bir tutum
la "laikliğin şampiyonu" olarak kullanılmaktadır
lar. Gerçek Alevi uyanışı, bu birilerine "araç ol
ma" işlevinden kurtulmayı gerçekleştiren sivil 
bir anlayış doğrultusunda mümkün olabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Tanzimat'tan beri sür
dürülen batılılaşma ve modernleşme politikaları 
çerçevesinde merkezî siyasal gücün kuvvetlen
dirilmesi yetmiyormuş gibi, resmi ideolojisine 
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bir de "devletçilik" ilkesini koyarak devletin top
lum üzerindeki hegemonyasını iyice artırmıştır. 
Bu bakımdan Cumhuriyet geleneksel devlet an
layışını sürdürmekle birlikte, daha önceki dö
nemden farklı bir içerik ve misyon kazanmıştır. 
Yeni dönemde devlet, yukardan aşağıya toplu
mu dönüştürme misyonunu üstlenmiştir. Buna 
göre devletin amacı, Doğulu geleneksel bir top
lumu modern Batılı model doğrultusunda yeni
den inşa etmekti. 

Resmi ideolojinin devletçilik ilkesini, sadece 
dönemin koşullarıyla açıklamak doğru değildir. 
Her ne kadar Cumhuriyet'in kuruluş aşamasında 
toplumsal ve ekonomik gelişmeyi yönlendirecek 
örgütlü sivil toplumsal güçler yoksa da, yine de 
devlet daha çok yeni edindiği misyonunu haya
ta geçirmek için güçlü ve bürokratik bir devlet 
aygıtına gerek duyuyordu. Hatta şu da söylene
bilir: Eğer örgütlü sivil güçler ve 
bir Türk burjuvazisi olsaydı, o ;,. '  
zaman bu toplumsal güçler 
karşısında devlet belki daha  
fazla büyümek ve güçlenmek • - -. 
zorunda kalacaktı. Çünkü gele
neksel siyasal kültürümüzden 
çok farklı yeni bir kültür doğu
ramayan Cumhuriyet kadrolan, 
refleksif olarak devletin kurtarı
cı gücüne ve toplum karşısın
daki üstünlüğüne inanıyorlardı. 

Modernleşmenin mümkün 
olabilmesi için devletçilik ya
nında bir başka mekanizmaya 
daha ihtiyaç vardı. O da güncel 
yaşamdan kamusal hayata ka
dar topluma damgasını vuran İslamiyet'in dü
zenleyici değerler ve normlar sistemini gerilete
cek laisizm'di. Batı'da kilise, devlet karşısında 
yenilgiye uğradıktan sonra, kilise ile özdeş olan 
Hristiyanlık'tan geriye fazla bir şey kalmamıştı. 
Oysa İslam toplumlannda kurumlar biçiminde 
örgütlenmiş olmaktan ziyade, bizzat bir yaşama 
biçimi olarak yerleşmiş bulunan islam'ın kendi
si, modern bir toplum (ulus) yaratmada sorun 
çıkarabilirdi. Bu nedenle dinin toplumsal ve ka
musal yaşamdan etkilerini azaltacak ve yeni top
lumun inşa edilme sürecinde modern Batılı de
ğer ve normlara yer açacak bir alan yaratmak 
gerekiyordu. Bu ise ancak yukardan aşağıya 
doğru işleyen bir "sekülarizasyon" politikasıyla 
başanlabilinirdi. 

Cumhuriyet'in ilk döneminde yapılan dev

rimlerde dinî yaşam zapturapt altına alındı. Bu
rada bir şey çok önemlidir. Laiklik  
rağmen Türkiye'de din, bir devlet kurumu olan 
Diyanet vasıtasıyla devlet kontrolüne alınmıştır. 
Buna laikçilerin gösterdiği gerekçe oldukça il
ginçtir: "Türkiye'de geri gelmesi muhtemel bir 
şeriat düzeni tehlikesi bulunduğu için dinin ser
best bırakılması doğru görülmemiştir. Bizde de 
bu tehlike ne zaman ortadan kalkarsa devlet 
dinden elini çekebilir". Bu gerekçelendirme tar
zında açık olan nokta, Türkiye'de laisizmin top
lumdan gelecek muhtemel bir tehlikeye karşı 
oluşturulmuş bir mekanizma olmasıdır. Bu teh
likenin özellikle demokratik bir rejimde boy gös
tereceği aşikardır. Bu nedenle kemalistler, la
isizmden sapmanın demokrasiye geçişle birlikte 
başladığını vurgulamaktan kendilerini alamaz
lar. 

Cumhuriyet döneminde 
•'-•  . lam'ın geleneksel yapısı altüst 

olmuştur. Her şeyden önce Os-
• • manii döneminde etkin bir güç 

olan ulema ve resmi İslam, yeni 
dönemde ortadan kalkmıştır. 
Bunun yerine devlete bağlı bir 
Diyanet kurumu ve çok yetersiz 
olarak yetiştirilen bir din adamı 
ekibi geçirilmiştir. İslam'ın res
mi olmayan sivil kurumları ise 
tümüyle tasfiye edilerek bastırıl
mıştır. Buna rağmen İslam'ın 
bu ikinci versiyonu bir yolunu 
bulup, demokratikleşme ile bir
likte yeniden hayata dönmüş
tür. 

Gerçekten de Türkiye'de din vakıası, demok
ratikleşme, şehirleşme, kitle iletişim araçlannın 
yaygınlaşması ve düşünce özgürlüğünün artma
sına paralel olarak  yıllardan itibaren yeni
den canlanmaya başlamıştır. Cumhuriyet'in ilk 
döneminde yeraltına kayan dini duyarlılıklar ve 
hareketlilikler, demokratik döneme geçtikten 
sonra su yüzüne çıkmaya ve açıktan örgütlen
meye başlamıştır. Bugün İslam adına sahip ol
duğumuz bütün kazanımlar bu dönemde elde 
edilmiştir. 

Türkiye'de bir denetleme mekanizması ola
rak düşünülmüş devletçilik ve laisizme rağmen 
İslam'ın ikinci versiyonu, yani sivil İslam, Cum
huriyet döneminde oluşan yeni dengeler içinde 
bir çevre olgusu olarak varlığını sürdürmüş ve 
güçlü bir şekilde kitleleri etkilemeye başlamıştır. 



 bugün "irtica" denilen vakıa, gerçekte İs
lam'ın bu ikinci yüzüdür. Bu İslam'ın temel nite
liği, ya da diğerinden farkı devlet ve sisteme dö
nük yönüyle eleştirel ve isyancı olmasıdır. Oysa 
devlet, geçmişten bu yana islam'ın bu versiyo-

 savaşmış ve kendine sadakatla bağlı bir İs
lam oluşturmak istemiştir. 

Bugün yeni bir yol ayrımındayız: Ya siyasal 
iktidar,  ve toplumsal gerçekleri dikkate 
alarak, varsayılan demokratik niteliğinin gereği 
olarak sivil İslam'la banşacak; ya da tarihsel kısır
döngüyü yeniden yaşayacağız. İrtica ile müca
dele politikası ve bu politika kapsamında öneri
len yasa tasarılarına bakılacak olursa, devlet ikin
ci yolu tercih etmişe benzemektedir. Oysa bu 
yol, geçmişte olduğu gibi günümüzde de kim
seye bir şey kazandırmayacaktır. Belki de devlet, 
maksadının zıddına istenmedik gelişmelere se
bebiyet verecektir. 

 Diktatörlüğü"* 

Şimdi bir klişe olarak irtica kavramının işlev
leri üzerinde durabiliriz Klişe, daha önce de 
belirttiğimiz gibi anlamı geri plana itilmiş ol
makla birlikte siyasal-toplumsal ve kültürel ya
şamda  işlevler yüklenmiş bulunan ke
lime kalıplarıdır. Hollandalı sosyolog Zijder-

 modern toplumu, "klişevari toplum" ola
rak nitelemektedir. Ona göre klişe ile modern
leşme arasında sıkı bir bağ var. Modernleşme 
sürecine girmiş olan toplumlarda bireyin top
lumsal çevresi ve geleneksel kurumlarla (aile, 
kilise, cemaat ve diğer birimler) kurmuş oldu
ğu ilişkilerin mahiyeti kökten değişmektedir. 
Geleneksel kurumlann yerine, kavramlan "an-
lam"larıyla birlikte gelecek kuşaklara aktarma 
becerisine sahip olmayan modern kurumlar 
(okul, gazete, tv.) geçmektedir. Aynca mo
dern birey, herbiri farklı bir aidiyet gerektiren 
modern kurumlann çoğulcu yapısına da ayak 
uyduramamaktadır. 

Modernleşmenin dil ve kültür alanında ya
rattığı bu dejenerasyon, anlamlardan yoksun bir 
sürü klişenin ortaya çıkmasına sebep olmakta
dır. Sözgelimi bugün modern anlamda "özgür
lük", "ilericilik", "çağdaşlık" vs. gibi. gibi moda 
kavramlar, aslında toplumun üzerinde uzlaşma
ya vardığı kavramlar değildirler. Bunlann zaten 
manalan da önemli ve anlamlı değildir. Önemli 
olan bu kavramlan, güncel yaşamda hangi or
tamlarda kullandığımızdır. Kimileri bu kavram
lar yoluyla bazen hangi ideolojiye mensup ol

duklarını anlatmak isterler, kimileri de "yeni" 
kavramlan kullanma suretiyle toplumda aydın 
bir kişi olduklannı vurgularlar. Oysa bu kişilere 
bu kavramlann anlamlannı sorsanız, ne etimolo
jisine ne de terminolojik yapısına hakim 
dıklan görülecektir. 

Öyleyse günümüzde pek çok kavram bir kli
şe olarak işlev görmektedir. "İrtica" kavramı da 
bu klişelerden biridir. Bu klişe Türk toplumunda 
hangi işlevleri görmektedir? 

Kanımca bu kavram, işlevleri farklı olmakla 
birlikte kesinlikle siyasal ve ideolojik bir alanda iş 
görmektedir. Kullanım amacı, toplumda "öte-
ki"ler olarak tanımlanan kişi ve gruplar hakkında 
bir düşman ya da tehdit imajı yaratmaktır. Bu 
imajın işlevlerini şu noktalarda toparlamak 
mümkündür: 

 İç ve dış tehdit tanımlamalarıyla, Türk 
toplumundaki bölünmüşlük ve yılgınlık duygu
lan aşılmak isteniyor. 

2. Her tehdit, aynı zamanda bir saldırıyı sa
vunma pozisyonuna kaydınr ve bu şekilde top
luma müdahale etmek isteyen güçlerin eylemle
rine haklılık gerekçesi oluşturur. Madem ki bir iç 
tehdit vardır, öyleyse bunun bastınlması ve 
kontrol altında tutulması gerekir. 

3. Tehdit ve düşman imajı, yerleşik düzeni ve 
bu düzeni ayakta tutan aktörleri seferber etme
de ve uyuşukluğu kırmada etkin bir işlev sağla
maktadır. 

4. Yine aynı şekilde kollektif hafıza, belirli bir 
kavram karşısında refleksif olarak harekete geçe
cek biçimde şartlandınlır. Nitekim periyodik ola
rak Türk toplumunda "irtica" senaryolan ve nu
tuklarıyla kollektif şuurda bir duyarlılık yaratıl
mıştır. 

5. Düşman imajının bir başka işlevi, yapısal 
çelişkileri gizlemek ve dikkatleri yapay çelişkilere 
çekmektir. Bu şekilde sistem ayakta kalma imka
nı bulmaktadır. 

Bütün bu işlevler dikkate alındığında irtica 
klişesinin Türkiye'de yönetici sınıfın ve merkez 
güçlerin ne kadar işine yaradığı açıktır. O halde 
burada çıkanlması gereken sonuç Türkiye'de bir 
irtica tehlikesinin var olup olmadığı değildir. 
Önemli olan bu klişenin sistemin çıkmazlanna 
ve krizlerine geçici bir çare sunmasıdır. Kısacası 
yerleşik sistem ve bu sistemin muhafızian irtica-
ya muhtaçtırlar. • 

(*) Bu deyim Prof. Zijderveld'e ait olup, aynı zamanda onun 
bir kitabının da adıdır. 



irtica Bahanesiyle Demokrasi 
Tehdit Ediliyor 

Fazilet Partisi Kayseri Milletvekili Doç. Dr Abdullah Gül'ün 
31 Mart 1998 tarihinde TBMM'de "Ara Rejim ve İrtica" tartışmaları ile ilgili 
genel görüşme talebi üzerine FP Grubu adına yaptığı konuşmanın tam metni. 
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Sayın Başkan, Yüce Meclisin  
 üyeleri, Ankara  

kili Sayın Cemil Çiçek ve 33 ar
kadaşımızın, Türkiye'nin içinde bulunduğu ara rejim 
tartışmalan ile ilgili genel görüşme talebi üzerine 
Grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle 
şahsım ve Fazilet Partisi Grubu adına hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, yakın siyasî tarihimize şöyle bir 
baktığımızda, her on yılda bir demokrasiye müda
haleler olduğunu hep konuşmuşuzdur.  darbe
si,  muhtırası ve  Türk Silahlı Kuvvetle-
ri'nin yönetime el koyup demokra
siyi askıya alması, maalesef ülkemi
zin birer gerçekleridir ve Türkiye, 
geçmişte her on senede bir siyasî 
bunalıma ve bununla beraber bir 
çıkmaza girmiştir. 

Dünyada siyasî ve özgürlükçü 
gelişmeler olup, militarist, otoriter 
ve baskıcı rejimler teker teker terk 
edilip, demokrasi kulübünün üyesi 
olan ülkelerin sayısı daha da artar
ken, maalesef, Türkiye'nin onyedi 
sene sonra dünyadaki bu gidişe 
ters bir istikametteki gelişmeler içe
risine girmesi esef vericidir. Özellik
le dünyayla ve demokrasiyle bü
tünleşmenin bir aracı gibi gösteri
len Avrupa Birliği'ne tam üyelik tar-
tışmalannm yapıldığı bir yılda, bu
nun olması ise, Türkiye için büyük 
bir talihsizlik olmuştur. 

Sayın Başkan, genel görüşme talebinin gerekçe
sinde gayet net bir şekilde ortaya konulduğu gibi, 
ülkemiz, bir yılı aşkın bir süredir  ne kadar Sa
yın Ecevit, bunu kabul etmese  maalesef, siyasî 
bir kriz içerisindedir. Biz, burada, kabul etsek de et
mesek de bu, bir gerçektir ve önümüzdeki  

Abdullah Gül siyasî tarihçiler bunlan, çok daha açık 
bir şekilde yazacaktır.  her sa
bah yeni bir kâbusla uyanmaktan ge

leceğe olan güvenleri sarsılmakta ve inanmak iste
medikleri bir gündemle meşgul edilmektedirler. 

Sayın Başkan, gerekçede de ileri sürüldüğü gibi, 
siyaseti, siyaset yapması gerekenlerin değil de yap
mamakla yükümlü olanların yaptığı ve Türkiye Bü
yük Millet Medisi'nin demokrasiye sahip çıkmada 
yetersiz kaldığı hususunda genel bir kanaatin kamu
oyunda oluşmaya başladığı bir dönemde, böyle bir 
görüşmenin bu Meclise getirilmesi, gerçekten, nor

malleşme için bir fırsat olarak kabul 
edilmelidir. 

Bu tartışmaları, kesinlikle, iktidar 
ile muhalefet arasında taktik üstün
lükler sağlamak amacıyla yapmak 
niyetinde değiliz; tam tersine, sivil 
yönetim anlayışını, millî iradeyi ve 
milletin temsilcilerinin Meclisini, ik
tidar ve muhalefet ayrımı yapma
dan kuvvetlendirmek istiyoruz ve 
bunun için buradayız. (FP sıraların
dan alkışlar) 

Eğer bizler, bu davranışı, bir se
ne önce, demokratik bir şekilde 
meşru olan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetine göstermiş olsaydık, 
bugün, bu ara rejim tartışmaları 
içerisine girmeyecektik; ama ma
alesef, bunu, bu Mecliste, hep be
raber gösteremedik. Böylece Türki

ye bugün, ara rejim tartışmalarının içerisine girmiş
tir. Ne yazık ki o gün, bazı siyasî çıkarlar için opor
tünistçe ortaya konan davranışlar, hem Türkiye'yi 
bugünkü kaosun içerisine sürüklemiş, hem de o 
oportünizm içinde olanlar, bugün kendilerini res
men ve fiilen vesayet altına sokmuşlardır. (FP sıra
larından alkışlar) 



Kuvvet komutanlarının yayımladığı, 20 Mart ta
rihli bildiri, bir muhtıra niteliğindedir ve ondan son

 Sayın Başbakanın aldığı tavır, açıkça, Türkiye'de 
yeni bir dönemin de başlamasına sebep olmuştur. 
28 Şubat'ta bir dönem başlamıştır; fakat, ondan 
sonra, yeni bir dönem de, bu muhtırayla beraber 
başlamıştır. Yine, ileride siyasî tarihçiler, buna çok 
referanslarda bulunacaklardır. 

Aslında, Anayasamız ve mevcut kanunlanmız 
çerçevesinde Türkiye, evrensel insan haklanna daya
lı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 
Her ne kadar Türkiye'yi, Batı demokrasileriyle muka
yese ettiğimizde, demokrasi açısından değiştirme
miz gereken birçok maddeler varsa bile, bugün 
olup bitenler yine hukukdışıdır, fiilîdir ve bir emriva
kidir ve yerleşik tabirle, durumdan görev çıkarmak 
gibi, güce güvenerek inisiyatif kullanmaktan ileri 
gelmektedir. 

Bu gelişmeler sonunda, bir zamanların dışa açı
lan, demokratikleşen ve daha çok hürriyetler içeri
sinde olan Türkiyesi, maalesef bugün içe kapanan, 
otoriter, devletçi ve antidemokratik bir bürokratik 
devlet yapısı haline dönüşmeye başlamıştır. 

Bugün, kafamızı kuma gömmenin hiçbir anlamı 
yoktur. Türkiye'yi, Avrupa'nın içerisinde bir üçüncü 
dünya devleti gibi görmeye başlamışlardır. Eminim 
ki, dış dünyayı takip eden bir partinin Genel Başka
nı olarak bunu en iyi Sayın Ecevit bileceklerdir. Tüm 
dünya gazetelerini de okuduğunuzdan eminim Sa
yın Ecevit ve biliyorsunuz ki, orada, Türkiye'de olup 
bitenler yansıtılırken, militarist demokrasi, askerî de
mokrasi benzetmeleri uygun görülmektedir ve hat
ta bugün Türkiye'deki sistemin, Maurice Duver-
ger'in pretorya diktatörlüğünü andıran, pretorya 
demokrasisi olarak yazmakta ve birçok yabancı ba
sın ve yerli basın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyasî 
özerkliğinden bahsetmektedir. 

Anayasaya göre, tamamen bir  organ du
rumunda olan  Güvenlik Kurulu, aynen darbe 
sonrası dönemlerin Millî Birlik Komitesi gibi yansıtıl
makta ve Türkiye'de, karar mekanizmasının başında 
Millî Güvenlik Kurulu gösterilmektedir. Bir senedir 
ülkede yaratılan psikolojik ve fiilî ortamda, Türki
ye'nin tek sorumlusu Millî Güvenlik Kurulu olmuş 
gibi bir durum yaratılmıştır ve Millî Güvenlik Kurulu, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin  Bakanlar 
Kurulu'na talimat veren ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'ne, ne pahasına olursa olsun, bunları onay
latan bir görünüm içerisine girmiştir. 

Üzülerek, burada bir gerçeği de ifade etmek isti
yorum: Ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanmasına 
en büyük katkıyı yapması gereken bir organın bir se
neden beri yaptığı her aylık normal, olağan toplantı
sı, bizzatihi, ülkedeki siyasî tedirginliği artıran ve istik
rarı bozan bir unsur haline dönüşmüştür; öyle  Mil
lî Güvenlik Kurulu toplantıları öncesi ve sonrası, bor
sanın, faizlerin ve döviz kurlarının müspet veya men
fi olarak etkilenmesi, istikrarsızlığın, sadece siyasî de
ğil, ekonomik boyutlannı da ortaya koymaktadır. 

Çağdaş demokrasilerle mukayese ettiğimizde, 
şu anki Millî Güvenlik Kurulu'nun, seçilmiş sivillere 
karşı asker ağırlıklı yapısı, zaten bir yanlıştır. Geçen
lerde, Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanı Cin-
doruk'un da ortaya koyduğu gibi, bu yapıyı, mo
dern demokrasilerle özdeşleştirmek mümkün değil
dir. Aslında, bugünkü çağdaş demokrasilere en uy
gun Millî Güvenlik Kurulu yapısı, Türkiye'de,  
yılında, Atatürk'ün direktifleriyle oluşturulan ve 

 yılında çıkarılan bir kararnameyle onaylanan 
kurul olmuştur. Ne yazık ki, geçen bu süre içerisin
de, 1960, 1970, 1982 müdahaleleriyle, bu kurulun 
yapısı, giderek militarize bir görünüm halini almış ve 
bugünkü duruma gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cum
huriyeti Devleti,  Anayasasının  ve 2. madde
sinde açıklandığı şekilde, insan haklanna saygılı, 
Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sos
yal bir hukuk devletidir. Anayasanın kurduğu bütün 
siyasal düzen ve teşkilat ile devletin kuruluş ve işle
yişi, bu ilkelere dayandınlmıştır. Millet iradesinin 
mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk 
Milletine ait olduğu, bunu millet adına kullanmaya 
yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada 
gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla 
belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı kesin 
bir şekilde ifade edilmiştir. Aynca, hiçbir devlet or
ganını ve kamu otoritesini kullanan makamın, huku
kun üstünde ve dışında olamayacağı, üstünlüğün 

 Anayasa ve kanunlarda bulunduğu belirtile
rek, hukukun üstünlüğü ve bağlayıcılığı ile hukuk 
devleti ilke ve esasları da belirtilmiştir. 

Anayasamız, kuvvetler ayrılığı prensibi çerçeve
sinde, yasama, yürütme ve yargıyı ayrı ayrı tarif et
miş ve yetki ve görevlerini tayin etmiştir. Anayasa
nın  ve  maddeleri, sivil ve askerî otorite 
ilişkisini düzenlemiş ve demokratik bir sistemde sivil 
otoritelere bağlı olan askerî  Anayasanın 
tanıdığı ve çizdiği yetki sınırlarının dışına çıkmasına 
da imkân vermemiştir. 

Hemen belirtmek isterim ki, Türk Silahlı Kuvvet
leri İç Hizmet Kanununun 35. maddesi ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri, demokratik hukuk  
Anayasa ve ulusal hukuk kurallarına aykırı olarak yo
rumlanamaz ve uygulanamaz. Bu bağlamda, Türk 
Silahlı Kuvvetleri içinde oluşturulan Batı Çalışma 
Grubu'nun hukukî dayanağı da yoktur Sayın Ecevit. 
Bu Grubun faaliyetleri, artık, gizliliği kalmayacak şe
kilde kamuoyuna sızmıştır ve yapılan işler de tama
men siyasîdir. Yapıldığı söylenen anketler, toplanan 
bilgiler, siyasî partilere dönük çalışmalar, kesinlikle 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin görevleri arasında da sayı
lamaz. Bunlann hepsi, çok açık ve net şekilde, İç Hiz
met Kanununun 43 üncü maddesine aykındır ki, bu 
madde, ordunun siyasete karışmasını kesinlikle ya
saklamıştır. 

Türk Ordusu, bu milletin ordusudur ve hepimi
zin ordusudur; bu orduyu, Türkiye'deki bir avuç 
azınlıkla özdeşleştirmeye, milletten koparmaya ve 
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hayatı boyunca her türlü yıkıcılığın ve bölücülüğün 
içinde olmuş kişilerle beraber göstermeye de kimse
nin hakkı yoktur. (FP sıralanndan "Bravo" sesleri ve 
alkışlar; DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bu 
açıklamalan ve tavrımızı Anamuhalefet Partisi olarak 
ortaya koyarken, başında da söylediğim gibi, millî 
iradeyi, sivil yönetimi, demokrasiyi ve hukukun üs
tünlüğünü  kim olursa  güçlen
dirmek ve desteklemek için yapıyoruz. Bir sene ön
ce sizlerin yapamadığınızı, demokrasi ve millî irade 
adına gösteremediğiniz onurlu davranışı, şimdi biz 
gösteriyoruz ve sizin de hakkınızı koruyoruz. (FP sı
ralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bütün bu antidemokratik gelişmelerin altındaki 
sebep, irtica, gericilik ve fundamentalizmle müca
dele diye ilan edilmektedir ve bunu, siz de burada 
Hükümet adına doğruladınız Sayın 
Ecevit. Aslında, bir yıldır Türkiye'nin 
resmî gündemini oluşturan ve mil
lete artık, tabiri caizse, kabak tadı 
vermiş olan bu vehim, maalesef 
halkın desteğiyle seçim kazanmış, 
millete  huzur, serbestlik 
vaat eden ve milletin geri kalmışlı-

 boğuşan bütün liderlerin başı
na gelmiştir. 1950  Demok
rat Parti Başkanı rahmetli Adnan 
Menderes'e; 1968 yılında, o za
manki Adalet Partisinin Başkanı Sü
leyman Demirel'e; 1980 yılında, 
rahmetli Turgut Özal'a ve  yı
lında  Sayın Erbakan'a hep aynı 
suçlamalar yapılmıştır. Aslında, sta
tükosunu kaybetmekten korkanlar, 
Türkiye'yi sömürenler ve sömürüle
rini devam ettirmek isteyenler, her 
zaman bunu kullanmışlardır. (FP sı
ralanndan "Bravo" sesleri, alkışlar; 
DYP sıralanndan alkışlar) Bu dört partinin başkanına 
onlarca irtica gensorusu verilmiş; fakat, bu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi'nde, her defasında, milletin 
temsilcileri tarafından püskürtülmüştür. 

Demokratik yollarla halkın güvenini kazanan bu 
partiler ve liderleriyle mücadele edemeyenler, hep 
jakoben tavırlar içinde olmuş ve hukukdışı, antide
mokratik yollarla iktidara gelmeyi denemişlerdir. Pe
ki, soruyorum; nedir bu irtica, kim mürteci? Bir se
nedir, irtica adı altında, millete, olmadık hakaret, 
saygısızlık ve saldırı yapıldı, psikolojik bir harp ilan 
edildi ve neredeyse, silahlı bir harp ilan edilecek. 
Kimdir bunlar?  dediğiniz insanlar bu ülkede 
ne yaptı, polisle mi çatıştı, askerle mi vuruştu, asker
den mi kaçtı, düşüncelerini başkalanna kabul ettir
mek için zor ve şiddet mi kullandılar, kurtanlmış böl
geler mi ilan ettiler, binlerce silah mı yakalattılar; 
yoksa, hırsızlık, yolsuzluk ve vurgun mu yaptılar?! 
Kim bunlar, nerede bunlar? (FP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar; DYP sıralanndan alkışlar) 

Geçen sene, 28 Şubat'tan sonra, 28 Mart'ta, bi
zim Hükümetimizin  Bakanı, bütün valilere ve 
kaymakamlara bir genelge göndererek,  madde
lik irticayı tespit ve takip çizelgesi gönderdi ve bu 
Hükümeti Sayın  Bakanı bunu yeniledi ve da
ha da kuvvetli hale getirildi. Devletin valilerinin, kay-
makamlannın, resmen her  Sayın  Bakanlı
ğına gönderdiği raporlara göre, şimdi sizlere soru
yorum: Devletin bu resmî raporlarına göre, kaç tane 
irticaî vaka tespit edildi? Kaç kişi irticadan dolayı tu
tuklandı? Kaç adet silah deposu bulundu? Kaç tane 
caminin altında, yurdun mahzeninde silah deposu 
bulundu? Bir senedir, Türkiye'nin en büyük belası 
ilan edilen ve binlerce askerin, polisin, sivilin ölümü
ne sebep olan çatışmalardan daha tehlikeli ilan edi
len irtica hakkında ortaya rakamlar koyun bakalım. 
60 bin tutuklu ve hükümlü var cezaevlerinde; bun

ların 5 bine yakını terör suçların
dan. Bunlann kaç tanesi irtica su
çundan dolayı cezaevlerine konul
du Sayın Ecevit? Buraya gelip, ha
yalî olarak nutuk atmak değil, eli
nizde rakamlar var, arşivler var, 
devletin belgeleri var, ortaya koyun 
bunları. Umuyorum ki, daha  
Hükümet adına kürsüye çıkacak ar
kadaşımız bunları ortaya koyacak
tır. 

Şimdi,  tarifini ve mür
tecilerin kimler olduğunu açık bir 
şekilde ortaya koyamıyorsunuz; fa
kat "irticacı" ve "mürteci" diye ilan 
ettiğiniz insanlara baktığımızda, 
biz, irticayla kimleri kastettiğinizi 
çok iyi anlıyoruz. Siz, farkında mısı
nız ki ey Hükümet, veya şu anda 
Türkiye'de yetkili olanlar; samimî 
olarak "Allah" diyen herkesi rencide 
ediyorsunuz. (FP sıralanndan "Bra

vo" sesleri, alkışlar) Siz, farkında mısınız ki, bu mille
tin aslî unsuru olan "vatan, millet, din, iman" diyen 
herkesi küstürüyorsunuz? Yine, siz farkında mısınız 
ki "din özgürlüğü" diyen herkesi düşman ilan edi
yorsunuz? 

Sizler, bu milletin temsilcileri olarak, evet, Ana
vatan Partililer, şimdi sizlere sesleniyorum: Meclise 
getirdiğiniz tedbirleri, gazeteler "topyekûn savaş" 
diye ilan edince hiç titremediniz mi? Hiç içiniz yan
madı mı? Millete karşı getirdiğiniz bu tedbirlere, siz, 
aslında "tedbir" dediniz; ama, sizi destekleyen gaze
teler "topyekûn savaş" dedi; hiç mi titremediniz? Bir 
zamanlar, bu milleti inim inim inleten ve sizin kuru
cunuz Turgut  tarafından ve bu Meclisin tümü
nün alkışlarıyla kaldınlan  maddenin yerine ge
tireceğiniz kanunla, işlenecek suçlara müebbet ha
pis isterken, on sene hücre cezası isterken bir gün 
milletin karşısına çıkacağınızı hiç mi düşünmediniz? 
Avrupa'dan korkmasanız, neredeyse, muhakkak 
idam cezası isteyecektiniz. 



Bu devletin 280 kaymakamını, 30 küsur valisini 
ve binlerce memurunu Turgut  ile birlikte siz 
devlete soktunuz, şimdi siz temizleyeceksiniz, öyle 
mi? Söyleyin şimdi bana; bunlann kaç tanesi namaz 
kıldığı için fişlendi, kaç tanesi hacca gittiği için fiş
lendi? Bu valilerin, bu kaymakamların, bu emniyet 
müdürlerinin kaç tanesi hanımının başı örtülü oldu
ğu için irticacı ilan edildi; yoksa bu valiler hırsız mı, 
yoksa bu kaymakamlar devletin parasını mı yedi; 
yoksa bu valiler, bu kaymakamlar, bu emniyet mü
dürleri, bu polis şefleri, millet ile devleti birbirine mi 
kırdırdı, düşman mı etti?.. 

Değerli  Sayın Ecevit geçenlerde bir 
demeç verdi; dediler ki: "Askerî dönemlerin yapa
madığını, ara rejimlerin, dönemlerin yapamadığını 
yapıyoruz." Bir sol partinin başkanı olarak özgürlük
lerle mücadele etmiş, bir gün siz de fişlenmiştiniz, 
sizin arkadaşlannız da fişlenmişti. Bunları, ben siz
den duyunca inanamadım. 

MUSTAFA YÜNLÜOĞLU (Bolu) — Yaşlılık!.. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Çünkü, görüşleri

miz farklı olabilir; fakat, sizin demokrasi anlayışınızın 
buna müsaade etmeyeceğine inanıyordum. 

Demokrasi, Türkiye'de, gerçekten tehdit altında
dır; insan hakları tehdit altındadır. Bir zamanların 
Nazi Almanyasmı andıran  çamur atmalar ve 
fişlemeler, mütedeyyin, dindar ve devletine bağlı in
sanlara karşı yapılmaktadır. Aslında, bunun farkına 
vardığınız için yavaş yavaş bu işin boyunun nerelere 
gideceğini görmeye başladınız ve dehşete düşüyor
sunuz. Aynı  yıllarda, Amerika'da, McCarthy 
döneminde yaşandığı gibi fişlemeler, ispiyonculuk 
başlamıştır. Bakın, buna hemen bir misal vereyim. 
Geçen gün, büyük kulüplerimizden Beşiktaş'ın 
kongresi yapıldı, adaylardan biri hemen irticacı ola
rak ilan edildi ve Sayın Evecit, Gumhuriyet Halk Par-
tisi'nin sözcüsü, dün sizi de irticacılarla, mürtecilerle 
işbirliği içinde gösterdi. Bu işin nereye varacağını 
düşünemezsiniz bu mantıkla giderseniz. Allah diyen 
herkes üzülüyor. Demin, din özgürlüğü içinde olan 
herkes küstürülüyor derken bunu kastetmek iste
dim. 

Bu bağlamda, halkın gerçek temsilcileri olan be
lediye başkanlarına karşı başlatılan bu baskı ve sin
dirme operasyonunun tehlikeli bir kışkırtıcılık oldu
ğunu burada duyuruyorum size. Size, buradan açık
ça hatırlatıyorum ki, hem kendinizi hem partinizi 
hem de ülkeyi lüzumsuz bir kaosa sürüklemeyin; 
Halil Ürün ile Melih Gökçek ile Tayyip Erdoğan ile 
uğraşıp, hem Türkiye'yi dünyaya rezil etmeyin hem 
milleti... 

BAŞKAN — Sayın Gül, süreniz bitti; 2 dakika ve
riyorum, daha fazla uzatmam efendim. Buyurun. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) — Sayın Başkan, bi
tiriyorum. 

... hem de Türkiye'yi küçük düşürmeyin değer
li arkadaşlar ve hayatı boyunca karanlık işlerin için
de olan, Türk ordusuna ve Türk Devletine yaptık
ları malum olan Doğu Perinçek'i kendinize de ön

der almayın. (FP sıralarından "Bravo" sesleri, alkış
lar) Önünde sonunda bu milletin huzuruna çıkaca
ğınızı, sakın ola ki, aklınızdan çıkarmayın. Bu sene 
olmayabilir seçim, gelecek sene de olmayabilir, 
vaktinde seçimin olmayacağını veya Türkiye'de 
başka olaylar olsa bile, Türkiye'de seçimin hiç mi 
olmayacağını düşünüyorsunuz. Onun için, bir gün 
milletin karşısına çıkacağınızı düşünerek hareket 
edin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün, Tür
kiye'de, gerçekten bir ara dönem vardır  ne 
kadar Sayın Ecevit memnun olmasa  ve demok
rasi, gerçekten tehdit altındadır; çünkü hukuk siya-
sallaştırılmıştır Türkiye'de... 

KAHRAMAN  (Gaziantep) — Evet... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Adalet mülkün 

temelidir. Her şeyin temeli olan hukuk siyasallaştı-
nlmıştır bugün Türkiye'de. Niçin mi; misal vere
yim, siz bana, hür, demokratik bir ülke gösterin ki, 
o ülkenin Anayasa Mahkemesinin üyeleri, o ülke
nin yüksek yargı organlarının üyeleri Genelkur
may karargâhına gidip brifing alsınlar ve aldıkları 
brifing üzerine de davalar görsünler!.. (FP sırala-
nndan "Bravo" sesleri, alkışlar) Siz, bana, yine, bir 
demokratik ülke gösterin ki, milletin milletvekille
ri bu kürsüde konuşurken tedirgin olsunlar, ko
nuşmalarından sorumlu tutulsunlar!.. Siz, yine ba
na, bir demokratik ülke gösterin ki, o ülkenin en 
büyük üniversitesinin rektörü, başörtüsü ve sakal
la uğraşmak için "gerekirse bilime ara verin" diye-
bilsin!.. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; gelin bu yapay 
problemlerle... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Efendim, bitti... Sayın Gül, teşekkür 

ederim efendim. 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Yok, ek süre vermeyeceğim... 2 da

kika verdim, yeter... Sağ olun... Teşekkür ederim Sa
yın Gül. 

ABDULLAH GÜL (Devamla) — Demokrasi için, 
hukuk için atacağınız her adımda arkanızdayız. 

BAŞKAN — Buyurun efendim... Rica ediyorum... 
ABDULLAH GÜL (Devamla) — Bu, Fazilet  

bunun size açık çekidir. (FP sıralanndan "Bravo" ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gül, son cümlenizde bir şey 
söylediniz. Grubumuz ne yapacağız dediniz? 

ABDULLAH GÜL (Kayseri) — Sayın Başkan, Hü
kümete, Grubumuzun şu açık çekini verdim: De
mokrasi için, hukuk için, insan hakları için atacağınız 
her adımda sonuna kadar arkanızda olduğumuzu 
söyledim. 

BAŞKAN — İşte, samimiyetle, o adımları, gelin 
uzlaşarak atalım. 

TEVHİT KARAKAYA (Erzincan) — Hazırız Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Demokrasiyi teokrasi vasıtası yapa
mayız. (FP sıralarından gürültüler) • 
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912 yılından bugüne kadar pi
şirilen temcit pilavına döndü ir
tica... irtica masalı ile kimi çevre, kurum 

ve kuruluşlar hak etmedikleri imtiyazları elde et
tiler. Toplumu kamplaştırarak çıkarlannı sürdüre
bileceklerini uman çevreler, her dönemde halk
tan (sandıktan) gerekli cevabı almalanna rağ
men; uslanıp tarihten ders almamışlardır. Halkın 
egemen olduğu iddia edilen bir ülkede, halkın 
tercihlerini dikkate almadan üretilen hiçbir "ta-
bildot*" halkımızın iltifatına mazhar olamamıştır. 

Tarihî arka plana göz attığımızda irtica namlı 
palavra ile sürekli olarak ülkemiz gündeminin 
dünya gündeminden koptuğunu görüyoruz. İrti
ca ve Laicus ikilemi ile beslenme alışkanlıklannı 
devlet eksenine oturtan çevrelerin bu iki muğlak-

 kavram vasıtası ile hortumlama 
 dizayn ettiklerini görüyoruz. 

6 Mayıs  Bir geceyansı operasyonu ile 
Meclis muhalefet grup odalan basıldı, arama ya
pıldı. Grup odası basılan CHP lideri İnönü, "Eşki-

 bu gece ne yapacağı belli olmaz!" demeci
ni verdi. 43 yıl sonra eşkıya hâlâ geceleri işbaşın
da... 

 Mayıs  Bir milletvekili Meclis'te  
Mayıs'ta kızlar şort giymesin" dedi. Ortalık birbi
rine girdi. Ana muhalefet lideri, "Bunlar Nurcu" 
bombasını patlattı. Genelkurmay başkanı önce
likli tehdit değerlendirmesini yaptı: "Nurculuk da 
komünizm kadar tehlikelidir." Bunun üzerine ik
tidar partisi hemen milletin vekilini  karan 
aldı. Millet seçti, birileri bir gün içinde apar topar 
kovdu. 

3 Mayıs   denilen masal aleyhine 
sert açıklama yapan Yargıtay Başkanı  Ök-
tem öldü. Cenazeden bir gün önce bir gençlik 
örgütü Öktem'in dinsiz olduğunu ve cenaze na
mazının kılınamayacağını açıkladı. Öğle nama
zında bir grup, "Allahsızın namazı kılınmaz" de

 İmam kayboldu. Ortam gerginleşince na
mazın mezarlıkta kılınması önerildi. Ancak inönü 

 bu teklife sinirlendi. "Hayır, namaz 
burada kılınacak, kılınmadan git

mem" dedi. Törene katılanlardan biri namazı kıl
dırdı. İnönü'nün yanındaki bir tuğgeneral taban
casını çekip, CHP liderini  çıkardı. 

 Mayıs 1969... Askerin 1960'da devirdiği 
kadrolann siyasete dönmeleri meclis gündemine 
getirilince kışlalarda kıyamet koptu. Yüksek rüt
beli komutanlar ani bir kararla toplanarak, kanu
nu engelleme karan aldılar. Ankara caddelerinde 
silahlı birlikler resmi geçit yaptı. Savunma Bakan
lığı bunun NATO tatbikatı olduğunu açıkladıysa 
da, bunun bir "balans ayan" olduğu anlaşıldı. 
Cumhurbaşkanı komutanlarla hükümet mensup
larını Köşk'te biraraya getirdi. Başbakan'a da "Bu 
kanun çıkarsa darbe olabileceğini" ima etti. Baş
bakan, bakanlar kuruluna koşarak: "Orduyu ren
cide edemeyiz" dedi ve kanun rafa kaldınldı. Bu
na rağmen iki yıl sonra bütün ihtişamı ile darbe 
geldi. Başbakan Sayın Demirel'di. 

 İhtilali'nin sıcak günlerinde Cemal Gür
sel, CHP Genel Başkanı İsmet İnönü ile olan ran
devusuna giderken yanındaki subaya "mollalan 
sürgüne göndereceği bir ada**" özlemini dile 
getirir. Menderes,  katkılanndan(!) dolayı 
sehpaya gönderilir. Normal hayata dönüldüğün
de yapılan ilk genel seçimlerde, DP mirasına sa
hip çıkan AP, tek başına iktidar olur.  darbe
si komutanlan  ve Sunalp ağırlıklı bir siyasi 
arena düzenlenmesine karar verirler. Halk sağ 
duyusu ile, Özal'ı iktidara getirerek 'denge' kurar. 

 düşünceyi kısıtlayan TCK  141 ve 142. 
maddeleri tarihin tozlu raflanna kaldınr. Dizayn 
edilen 55. Hükümet 163. madde benzeri mad
deyi ihdas etme çabasında. Bu mürteciler ilk se
çimde halktan uygun cevabı alacaklardır. 

* * * 

Hortumcu kaçaklara göz attığımızda ilginç bir 
liste oluşuyor. Engin Civan, Selim Edes, Gülay 

 (medya ANAP bağlantısını belirsiz hale ge
tirmek için Aslıtürk olarak yazmayı tercih edi-



yor), Halil Bezmen, Ayşegül Tecimer, Mehmet 
Okumuş... Cezalandınlan  eski genel müdürü 
Göknel... Son günlerde gazete manşetlerine çı
kan ANAP Tekirdağ Milletvekili Enis SÜLÜN 
(Marmara Ereğli'si eski Belediye Başkanı)... 
TBMM'nin pembe koltuklan... Karadeniz Oto Yol 

 Enerji ihalelerinin medya bağlantılan... 
Medya promosyonlan irtica bağlantısı... Ekono
mide  meşruiyet mantığı... Eğitim hakkı
nın Susurluk'la örtülmesi... Ceneral'in cep telefo
nunun 'Yeşil' nam kişide olmasının laiklik-irtica 
eksenindeki başdöndürücü zaferinin ülkemizin 
âlî menfaatlerine ve demokrasimize katkısı... 

* *  

İrticanın gündem olduğu, ancak gündemde-
kinin ne olduğunun kestirilemediği bir ülkede ya
şıyoruz. Tanımı ve mahiyeti kendinden menkul 
laiklik gibi anlamı, soyağacı ve 
durduğu konum bilinmeyen; is
teyenin istediği makam ve me
kanda durdurabileceği ve 'sa-
mimi-mütedeyyin' (?) vatan
daşların hayatlarına mal olacak 
mesture/meçhul, bir yönü ile 
malum ve apaçık bir kelime: İr
tica! Kavramların ardına sığına
rak ülkeyi  Türkiyesine 
götürme hevesindeki mürteci
lerin, kıldan ve tülden sorunlar 
yerine daha önemli ve öncelikli 
ülke meselelerine çözüm üret
meleri gerektiği kanaatindeyim. 
Bugün ülkemizin temel sorunla-
nna göz attığımızda: 

• Enflasyon, 
•  
• işlemeyen yargı sistemi, 
• Ağır insan hakları ihlalleri, 
• Hâki bir demokrasi, 
• İktidar olamamış hükümetler, 
• Kendilerini devletin tek ve vazgeçilmez sa

hipleri sanan askeri ve sivil bürokrasi, 
• Açıkça taraf olan 'kartelci medya', rantiyeci 

sermaye, teslimiyetçi parlamento... gibi önemli 
ve acil çözüm bekleyen sorunlarla karşılaşırız. 
Dünya ve komşulanmızla olan ilişkilerimizin sıfır 
noktasındaki  aynı noktaya getirilmiş 
olmasından da pek bir rahatsızlık duymadığımız 
anlaşılıyor. Yedi günde yedi defa kanaat değişti
ren bir başbakan ve destekçisi bir muhalefet lide
rinin yönlendirildiği  'derin dev
let' mahfilinin de bu ülkede yaşamaktan başka 

suçu olmayan ve bu ülke dışında bir ülkeye ve 
bayrağına itibar etmeyen insanlara karşı 'devletin 
hangi âlî menfaatlerini' İP paralelinde korumaya 
çalıştığının açıklıkla ortaya konulması gerekmek
tedir. 

İrtica namındaki 'belirsizliğin' arkasına sakla
narak 'muz kabuklannı' veya 'kurban derilerini' 
tırtıklamanın 'laik ve çağdaş' söylemle örtüşmesi-
nin mantığını kavramaya çalıştığımızda; hiçbir 
akıl sahibinin kabul etmeyeceği garipliklerle kar

 irtica gerekçesi ile, hizmet üreten, va
tandaşın temel insani  karşılamaya 
çalışan belediye başkanlanna soruşturma açmak, 
hatta görevden almak meşru ve çağdaş (!) bir so
nuç. Vatandaşlarla görüşmemek, onlan hakir 
görmek, yapılması gerekeni değil, yapılmaması 
gerekeni yapmak, bununla da yetinmeyerek 'va

gonla değil, ama çuvalla götür
mek' çağdaş laiklik adına meşru! 
İrticayı 'kıl ve tülde' hortlatanlar; 
bu çelişki karşısında irticanın ne
resinde durduklannı doğru ta
nımlamalıdırlar. Rezaleti, rüşve
t i , adaletsizliği, temel insani hak 
ihlallerini... laiklik, demokrasi ve 
çağdaşlık adına meşrulaştırmak 
anlam itibarı ile, İrticadır. Mür
teciler, yayınladıkları kıyafet ge
nelgelerine harfiyen uysalar dahi 
'savaş ilan ettikleri halk' karşısın
da mutlaka mağlup olacaklardır. 

Merkez solun  yıllar
dan kalma 'altı ok' politikasına 
bağlı kalarak 'nasyonalist devlet 

eksenli' siyaset yapanlar, 2000'li yıllann Türkiye-
si'nde varlıklannı sürdüremeyeceklerdir. Demok
rasi, bu anlayış ve ilkelerle asla geliştirilemez. Ta-

  ilginç tespiti ile: "Kemalist Cumhu
riyetçilik, anti-monarşizm ve anti-teokratizmdir. 
Bu kadan elbette ileridir, ilericidir, ama Kemalist 
Cumhuriyetçilik bundan ibaret değildir. ... Anti
demokratik bir cumhuriyetçiliktir. ... Şef kültü
rüyle bir yandan geleneksel öğelere yaslanan, 
bir yandan modern  öğelerden ya
rarlanan bir 'karizmatik otorite' teorisi yaratılmış
tır. İşte bu ileri, ilerici değildir. Kemalizm... Or
ganik, tek parça bir  görür ve yarat
mak ister. Kemalist Milliyetçilik bir yüzüyle de-
fansif, dış politikada saldırgan olmayan bir milli
yetçiliktir, ama ikinci yüzüyle etnik, hatta ırki, şo
ven, iç syasette kültürel ve genel olarak siyasal 
çoğulculuğu bastıran bir milliyetçiliktir. İktisadi 
devletçilik olarak en erken aşınan ok, "devletçi
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 okudur.  devletçilik olarak uzantı-
 tortuları sürmektedir. Dar anlamda laiklik, 

din ile devlet ve dünya işlerinin ayrılmasıdır. Bu 
bakımdan Kemalistler dini siyasetten çıkarmışlar, 
ama devletin denetimine almışlardır. Bu tam bir 
laiklik değildir, ikircikliktir. Laiklik, daha geniş an
lamda dünya görüşünün dinsel inançlardan ta
mamen annması, bilimde, felsefede ve ahlakta 
dine yer kalmaması anlamında sekülarizmdir. 
Kemalizm bu bakımdan da ikirciklidir. Son dere
ce önemli bir uygulama olarak klasik din öğreti
mini milli eğitim sistemine dahil okullann dışına 
çıkarmış, ama cemaate aynca 'doğru din' öğret
mek üzere devlet memuru din adamlannı bizzat 
yetiştirmeye devam etmiştir." İsmail Cem ise: 
"... sosyal demokrasinin evrensel söylemini gö-

 ederek tek parti döneminin anlayışlarında 
direnecek miyiz, ilkeleriyle yetinecek miyiz? ... 
2000'li yıllann Türkiyesini  ideolojik 
çerçevesine sığdırmaya mı çalışmaktayız? Hiçbir 
sol, sosyal demokrat ve eş anlamıyla demokratik 
sosyalist partinin ilkeleri arasında yer almayan 
devletçilik (etatism) ile; sol partilerin değil, sağcı 
partilerin geleneksel ve evrensel tanımı, ilkesi 
olan milliyetçilik (nationalism) ile sosyal demok
rasinin yetinebileceğini, serpileceğini mi san
maktayız? ... Türkiye'nin toplum ve solun hızla 

aştığı bürokratik ideolojide, aşın merkeziyetçilik
te, buyrukçu ve yasakçı anlayışlarda mı kalaca
ğız?" diye sormaktadır. Türkiye'de siyaset erba
bı, dayatmacı tek parti ideolojisini aşmadığı sü
rece dünya gündeminin dışında kalacak, hâki 
dayatmalara da demokrasinin zaferi diye selam 
duracaktır. 

Özgürlükler ve temel haklar  

hakkı, inanç ve düşüncesini ifade etme hakkı...) 
hiçbir gerekçe ile kısıtlanamaz. 

Not: Yazıyı bitirdiğim saatlerde M. Kemal Ata
türk'ün 'Baham Ali Rıza Bey, fikir haham Ziya 

 dediği şairin şiirinden dolayı 
DGM'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 
R. Tayyip ERDOĞAN'I on aya mahkum ettiğini 
öğrendim. Sistem 'CHP'nin kuruluşuna ışık tu
tan Dokuz Umde' mimannın düşüncelerine da
hi tahammül edemez hale gelmiştir. Başkana 
geçmiş olsun dileklerimi ileterek destek verdiği
mi, sistemin aslında kendisini değil; Ziya Gökalp 
ve Cumhuriyeti Kuran \rade'y\ DGM'de mah
kum ettiğinin altını çizmek istiyorum. 

* Süleyman  Zincirbozan Mektuplarından nakil. 
 Dr. Ümit Özdağ, Menderes Döneminde  
kileri ve 27 Mayıs    

Sura 
      

 

kadın 

Islami Açıdan Kadın Sorunu 
  

Bu kitap,  bakış açısıyla 
kadın bazı yönlerden inceleyen 

çeşitli konuşmalardan 
oluşmaktadır. 

  

 
  

 

Bu kitap. Ali  sanat ile 
ilgili bazı  çalışmalarından 
oluşturulmuş   defa Türkçe 
olarak yayınlanan bir dedemedir. 

 sh. 

   

Bir  
Projesi  

İSLAM 

Bir Medeniyet Projesi Olarak  
Muhammed Fadlallah 

"islam medeniyeti projesi" yeni bir 
tabirdir. Bu tabir,  anlayışta ve 
insanlara bunu sunuşta, belli bir yol 

ve yön olarak  
 sh 

  Yüce Meali 
Hazırlayan  Ateş 

Vahyin asıl amacı anlaşılmaktır.  
daha iyi anlayıp hayata geçirebilmek için, 

bir de Kur'an-ı Kerim'ln bu mealinden 
 Geniş açıklamalı, dipnotlu, 

şamua kağıda basılı, roman boy.  sh. 

Gençlerin Dünyası 
Muhammed Fadlallah 
Gençler... Diğer bir tabirle maya... Herşeyin 
mayası... Bu kitap, islam'ın gençlere dair 
düşüncelerinin, yaş itibariyle genç sayılmasa 
da ruh  genç olan bir yazarın 
perspektifinden ortaya konulduğu bir eserdir, 

 sh. 

BEYAZ SARAY  ÇARŞISI  KAT   TEL: (0.212} 518 26 85 



 İstibdatın  
Bediüzzaman ile İrtica ve Hürriyet Üzerine Söyleşi 

Tarih: 1900'lü yıllarm başı, Yer: İstanbul, Dönem: 

 Meşrutiyet, Konuşan: Bediüzzaman Said Nursi, 

Muhatap: Hayal penceresinden bir veled-i müstakbel 

Yasin Doğ — istanbul'a geldiniz, önce ha 
pishaneye  sonra tımarha 
neye. İstanbul'u ve bu olup bitenle
ri nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 Dediğiniz gibi ne zaman l<i 
hürriyet delilik olarak isimlendirildi istibdat tımar
haneyi bana mektep eyledi. Ve ne zamanki  
yani orta yol irtica ile kanştınldı, meşrutiyet de 
hapishaneyi bana mektep yaptı. 

istanbul'a hitaben demiştim: "Ey Koca istan
bul! Eşitlik ve kardeşliği sende, baskı  
yalnız tımarhanede, meşrutiyet
te ise yalnız hapishanede gör
düm. Ey gelin elbisesi giymiş -
saçı ağarmış- kocakarı! Görünüş
te ne kadar medeniysen de, iç 
aleminde münafıklık, gaynmeş-

 yaşayışlar ve garazlarla o ka
dar vahşisin." 

— İstanbul'a geldiğiniz ay
larda mı bir problem var aca
ba? 

 Mart ve 
Mayıs müstebit aylardır. Mart'ı 
kadro haricine çıkarmalı, Mayıs'ı 
da emekliye ayırmalı. Ya ben istanbul'da kalaca
ğım, yahut bu iki ay gitmeyecek ise, ben veda 
edeceğim. 

— Meşrutiyeti sevmenizin asıl sebebi nedir? 

 Meşrutiyetin manasına olan 
tutku ve sevgimin sebebi şudur: Asya ve islam 
aleminin gelecekteki cennetinin birinci kapısı 
meşrutiyet ve hürriyettir. Şimdi dünya üzerinde 
görülen millet hakimiyeti, bundan sonra Asya'da 
da geçerli olunca her bir müslüman ferd, hakimi
yetin hakiki bir parçasına sahip olacaktır. Çünkü 

 hürriyet üçyüz milyon müslümanın 
esirlikten kurtulmasının tek çaresidir. 

Ayrıca Meşrutiyet, kavimlerin 
mutluluğuna ve halk hakimiyetine bir sebep ol
duğundan hayat makinesinin buhan olan hürri
yetteki cüz'i iradeyi baskı ve tahakkümün zul
münden kurtararak; şer'î istişare mayasıyla maya
landırıyor ve imtihan meydanına davet ediyor. 

— Siz önceleri Meşrutiyet'i halka ders veri

yor, onun meziyetlerini  Şimdi 

ise  muhalif misiniz? 
Bediüzzaman- Ben, herkesin 

 şevkini kıran ve neşesini kaçıran 
 ve taraftarlık hissiyle garazlan 
 uyandıran, farklı görüşteki cemi-
 yetlerin oluşmasına sebep olan 
 meşrutiyeti ismen meşruti bir 
 hale getirip gerçek anlamını  
 rakmayan ve ona keyfilikle baskı 
 anlamını yükleyen, ittihat ve te-

 rakki ismini de lekeleyen bir gru-
 ba muhalefet ettim. 
 

 Fikrimce meşrutiyetin düş
manı, meşrutiyeti gaddar, çirkin 
ve Şeriat'a aykırı göstermekle 

meşveretin düşmanlannı arttıranlardır. 
— Halk peki gerçekten Meşrutiyet'e muhalif 

mi, yoksa birileri onlara baskı uygulamak için 

mi böyle gösteriyor? 
Bediüzzaman- Bir topluluk kendisine üstün

lük verse ve halkın en hassas olduğu konulara do-
kundura dokundura zorla herkesi Meşrutiyet'e 
muhalif gösterse; halk da onlann kendilerine tak
tığı meşrutiyet ismi altındaki inatçı baskılara ilişir
se, acaba kabahat kimde olur? 

— Gerçekten bu grup, meşrutiyet çerçeve

sinde bir hürriyet tanımıyor mu? 
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 Önce fikir ve ifade hürriyeti 
verilse, sonra da sorumlu tutulunsa acaba bu, 
zavallı milleti ateşe atmak için bir plan olmaz 
mı? 

— Sizce Meşrutiyet bir hürriyet getirmiyor 

mu? 
Bediüzzaman- Bu inkılap, doğurduğu hürri

yeti eğer Islami manada bir istişarenin terbiyesi
ne verse, bu, milletin eski kuvvetini diriltecektir. 
Eğer şahsi garazlann vebası bulaşsa mutlak bas
kıya dönecek ve o çocuk ölecektir. Ben vaktiyle 
vatan evlatlanna ders verdim: "Hürriyeti kötü 
yorumlamayınız, ta elinizden kaçmasın. Ve ko
kuşmuş eski esareti başka kabda bize içirmekle 
bizi boğmasın" dedim. 

— Halkta bir tedirginlik ve 

korku var... 

Bediüzzaman- Çok vehimli 
olmamalıyız, korkmakla din rüş
vet verilmez; korku ve zaaf, hari
ci baskılan arttınr. Mutlak fayda
lar, hayali zararlara feda edilmez. 

— Sanıyorum, bu malum ce

miyet sizin şevkinizi oldukça 

kırdı, değil mi? 
Bediüzzaman-  si

temim oldu, dedim ki: "Bir hay
siyetim vardı, onunla milletime 
hizmet edecek idim, kırdınız. Ya
lancı bir şöhretim vardı, onunla 
halka ettiğim nasihat etki ederdi, 
memnuniyetle onu da mahvetti
niz. Şimdi usandığım zayıf bir 
hayatım var. Kahrolayım, eğer idama esirger
sem; mert olmayayım, eğer ölmeye gülmekle 
gitmez isem. Sureten mahkumiyetim, vicdanen 
mahkumiyetinizi sonuç verecektir. Bu hal bana 
zarar değil, belki şandır. Fesat üzerine kurulu 
olan meşrutiyet kavramı, fasiddir. Meşrutiyet; 
hak, doğruluk, sevgi ve imtiyazsızlık üzerine be
ka bulacaktır. 

— Daha genel bir soru sormak istiyorum. 

İslam alemindeki ihtilafı gidermenin yolu sizce 

nedir? 
Bediüzzaman- Öncelikle üzerinde ittifak 

edilmiş yüce gayeler nazara verilmelidir. Çünkü 
Allah'ımız bir, Peygamberimiz bir, Kur'anımız 
bir. Dini zorunluluklarda hepimiz ittifak halinde
yiz. Dini zorunluluklann dışında kalan aynntılar, 
ele alış biçimleri veya algılama tarzlanndaki fark
lılık bu birliği sarsamaz, üstün de gelemez. 'Allah 
için sevmek' ilke olsa, hakiki sevgi hareketemiz-

de hakim olsa, o zaman ihtilaflar doğru bir mec
raya yöneltilebilir. Ne yazık ki, hayalimizdeki ga
yeyi yitirdiğimiz veya unuttuğumuzdan dolayı, 
zihinler ene'lere dönüp etrafında geziyor. 

— Sizce İslam medeniyetinin temel düstur

ları nelerdir? 
Bediüzzaman- Medeniyetimizin dayanak 

noktası kuvvete bedel hak'tır. Hakkın gereği 
adalet ve eşitliktir. Hedefi menfaat yerine fazilet
tir ki, gereği muhabbet ve bağlılıktır. Birlik nok
tası da unsuriyet ve milliyet yerine; samimi kar
deşlik ve  doğuran dini, vatani, sınıfsal bağ
lar ve haricin tecavüzüne karşı yalnız müdaafa-

 Hayattaki kuralı çatışma ilkesi yerine birlik ve 
dayanışmayı gerektiren yardımlaşma ilkesidir. 

Heva yerine hüdadır ki, gereği 
 ilerleme ve ruhen ol

gunlaşmadır. Hevayı tahdit 
eder, nefsin süfli heveslerini ko
laylaştırmak yerine, ruhun yüce 
duygulannı tatmin eder. 

Tarih: 1935, Yer: Eskişehir, 

Dönem: Cumhuriyet. 

— İrtica fikriyle dini, amaç

larınıza alet ettiğiniz ve kamu 

güvenliğine zarar verebilecek 

bir teşebbüs niyetinde olduğu

nuz iddia ediliyor 

Bediüzzaman- Imkanat baş
kadır, vukuat başkadır. Her fer
din başka  öldürebilmesi 
mümkündür. Bu cinayet imka

nıyla mahkum edilebilir mi? Her kibritin bir evi 
yakması mümkündür, bu imkanla tüm kibritler 
imha edilebilir mi? Bizim uğraştığımız imani ilim
ler İlahi rızadan başka hiçbir şeye alet olamaz. 

Bu mübarek vatanda, fıtraten dindar milleti 
idare edenlerin elbette dindarlığa taraftar olma
sı ve teşvik etmesi hakimiyet vazifelerinin bir ge
reğidir. Hem madem laik cumhuriyet cihetiyle 
ve prensibiyle tarafsız kalır ve dinsizlere ilişmez
ler; elbette dindarlara dahi bahaneler bularak 
ilişmemeleri gerekir. 

Hükümetin laik cumhuriyetinin dini dünya
dan ayırmak anlamına geldiğini biliyoruz. Yoksa 
hiç hatıra gelmeyen dini reddetmek ve bütün 
bütün dinsiz olmak anlamına geldiğini ancak 
ahmak bir dinsiz kabul eder. • 

Not: Bu röportaj   za
manlarda söylediği sözlerin sadeleştirilmesi 

ve kurgulanması yoluyla oluşturulmuştur. 



 YezidVye Arka Çıkacaktık  

Her insanın garip bir huyu vardır. A l f a n 
Kimi karanlıkta ıslık çalar, kimi 
düz yolda parende atar; ben de 

kafama estikçe, canım sıkıldıkça eski defterleri kanş-
tırmaktan zevk duyanm.  beşer nisyan ile 
maluldür" derler ya, ne olur ne olmaz unutmak is
temediğim şeyleri hatırlamak  bir mutluluk ve
rir bana. 

Son günlerde siyaset sahnesinde ortalık kanşın-
ca yine bu garip huyum depreşiverdi. Fi tarihinde
ki defterleri karıştırmaktansa son üç beş yılınkileri 
kanştırmak daha cazip geldi bana. Başladım gözü
me ilişen gazete manşetlerini okumaya. "Cizre'nin 
Yeşilyurt köyünde köylülere zorla insan dışkısı yedi-

 "Son iki yıl içerisinde Batman'da faili meçhul 
cinayetlerde 295 kişi hayatını kaybetti", "Dünyaca 
ünlü yazanmız Yaşar Kemal Kürt sorunu ile ilgili bir 
yazısından dolayı İstanbul DGM'de mahkum ol
du", "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan 
Özfatura, Yaşar Kemal'in meşhurluğu şişirmedir. 
Hiç kimse ülke bütünlüğüne karşı terbiyesizlik ya
pamaz" dedi, "TÜSİAD Kürt sorunu ile ilgili kap
samlı bir rapor hazırladı. Rapor TÜSlAD'ı ikiye böl
dü." 

"MÜSİAD TÜSİAD'ın raporuna karşı çıkarak TÜ-
SİAD'ı bölücülüğe prim vermekle suçladı", "DEP 
milletvekilleri, dokunulmazlıklan kaldırılarak tutuk
landı. Refah milletvekilleri de dokunulmazlıklann 
kaldınlması yönünde oy kullandı", "Ünlü işadamı 
Sakıp Sabancı Kürt sorunu çözülmelidir dedi", 
"MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş Sakıp Ağa, 
Sakıp Ağa! Çizmeyi aşma, ülke siyaseti kahve mu
habbetine benzemez dedi", "Özdemir Sabancı öl
dürüldü", "Cem Boyner siyasetten çekildi", "DEP 
milletvekilleri Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ne 
başvurdu", "RP istanbul Milletvekili Süleyman Arif 
Emre ülkeyi yabancılara şikayet etmek ayıptır de
di", "Son beş yılda faili meçhul cinayetler üçbini 
aştı", "Kayseri milletvekili Ayvaz Cökdemir Leyla 
Zana'yı ziyarete gelen Alman bayan parlamenterle
re fahişeler dedi"," Kızılay'da onbinler, susma, sus
tukça sıra sana gelecek diye slogan attı", "Erbakan 
Susurluk için fasa fiso dedi", "İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İETT'nin iki günlük bilet gelirlerini Meh
metçik Vakfı'na bağışladı", "Anayasa Mahkemesi 
RP için kapatma davası açtı", "Erbakan gerçek laik 

 biziz. Atatürk yaşasaydı Refah Partili 
'  du dedi", "Milli Güvenlik Kurulu'nda ül

kücülük ulusal konseptte tehlike olarak ir
tica ve bölücülükten sonra üçüncü sıraya alındı", 
"Fethullah Gülen RP ile aynı düşünmüyoruz dedi", 
"İki gözden ama Eşber Yağmurdereli yaka paça tu
tuklandı", "Enver Ören ordu peygamber ocağıdır, 
bizim gözbebeğimizdir dedi", "TÜRK-İŞ ve DİSK 
müdahaleye yeşil ışık yaktı", "Güneydoğu'da dört 
bine yakın köy ve mezra boşaltıldı", "Ayvaz Gökde-
mir generallerin omuzundaki yıldızlan halk takmış
tır. Herkes haddini bilsin dedi.", "RP kapatıldı", 
"Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatı bitti", "RP hukuk 
mücadelesine Avrupa'da devam edecek", "MÜSİ
AD üyesi iş adamlan gece yansı gözaltına alındı", 
"ANAP milletvekili Ekrem Pakdemirli polisçe aranan 
oğlunun işkenceden korktuğu için teslim olmadığı
nı söyledi." 

Defter bir hayli kalabalık. Son üçbeş yıl o kadar 
yoğun geçmiş ki gözüme ilişen manşetlerin tama
mını yazmaya kalksam bir tanker mürekkep lazım. 

Zaten kafam o kadar karıştı ki anlatamam. Doğ
ru düzgün, akıllı uslu bir şeyler söyleyeyim, bir iki 
doğru yanlış yorum yapayım desem mümkün de
ğil. En iyisi dedemden duyduğum eski bir olayı an
latayım. 

Dedemin dedesinin babası Hacı Hasene Bekro 
zamanında Midyat dağlannda zalim mi zalim, gad
dar mı gaddar bir ağa varmış. Üstüne üstlük bir de 
müslüman geçinirmiş şerefsiz. Bu it oğlu  zapt et
tiği bunca bağ, bahçe, tarla yetmezmiş gibi komşu 
köyün, birkaç koyun ve keçisini otlatmak için kul
landığı dere kenanndaki merayı da bostan yapmış 
kendine. Köylüler ne desin, boyun büküp eyvallah 
etmişler rezile. Malum Midyat'ta Süryani, Yezidi ve 
Müslümanlar birlikte yaşarlar. Kız alıp verme hariç 
dostluk, arkadaşlık ve ticaret devam eder aralann-
da. Sıcak bir yaz günü susuzluktan bunalan, biri 
Müslüman, biri Süryani, biri de Yezidi üç arkadaş 
dere kenanna inmişler. Ellerini yüzlerini yıkayıp ka
na kana su da içince biraz kendilerine gelir gibi ol
muşlar. Üçü de güçlü kuvvetli aslan gibi delikanlı-
larmış. 

Gözleri ağanın bostanına takılmış. Sağa sola 
bakmışlar kimseyi görmemişler. Nasıl olsa dere Al
lah'ın deresi, bostan da köyün ortak merası, birkaç 
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salatalık, bir iki kavun karpuz yesek ne olur deyip 
dalmışlar bostana. Müslüman  kavuna, Sür
yani Gebro  Yezidi Carcuro da saldırmış hı
yara. Daha ilk lokma ağızlarında iken kara vicdanlı 
Reşo ağa bitivermiş bostanın başında. Bir nara pat-
latıvermiş ki yer gök inlemiş. Lakin ikinci nara bo
ğazında düğümlenmiş alçağın. Birkaç saniye zar
fında birkaç bin tilki dolaşmış kafasında. Ulan de
miş tam yalnız başıma gelecek zamanı buldum. 
Her ne kadar aslan gibiysem de bu üç teres de ze-
bellah gibi. Tek tek olsalar neyse ama üçüyle bir
den başetmem zor. Bırakıp gitsem namımız beş 
paralık olacak, ne yapsam ne etsem diye düşünür
ken aniden bir şimşek çakmış kafasında. Atılmış or
taya, dönmüş Yezidi Carcuro'ya, ulan dinsiz kitap
sız demiş hele bu Hasso benim Müslüman karde
şim, dinimiz, kitabımız, Allah'ımız, Peygamberimiz 
bir. Malımız mülkümüz, canımız kanımız ortak. 
Gebro desen Isa efendimizin ümmetinden bir dü
rüst Ehli Kitap, hiç olmazsa dini kitabı belli, kestiği 
yenilir, sözüne güvenilir. Bunlara değil birkaç ka
vun karpuz bütün bostan helal olsun. Ulan peki sa
na ne oluyor behey dört kitabın dördüne de inan
maz, camisiz, kilisesiz, imansız. Sen nasıl benim 
mülküme destursuz girersin demiş, girişmiş zavallı
ya. Hasso ile Gebro derin bir nefes çekip şükretmiş
ler. Azıcık da hoşlanna gitmiş ağanın sözleri. Ağa 
kafa, göz, ağız burun demeden Allah ne verdiyse 
yapıştırmış, komaya sokmuş gariban Carcuro'yu. 

Ağa Carcuro'yu halledince dönmüş Gebro'ya 
ulan demiş biraz önce de söyledim. Hasso benim 
din kardeşim. Dinimiz, kanımız, malımız, canımız 
bir. Peki sen neyin nesi oluyorsun? Doğru düzgün 
bir adam olsan bir Allah'ı üçe çıkarmaz, İsa efendi
mizi Allah'ın oğlu yapmazdın. Bir müslümanın ma

lını nasıl yersin? Yedim seni namussuz demiş pat
latmış y u m r u ğ u . Eşşek sudan gelinceye kadar döv
müş, dil derman güç takat bırakmamış biçarede. 
Hasso iyice rahatlamış. Hem canım, zalim malim 
de olsa, ağa ne de olsa müslüman, insan din kar
deşinin kıymetini bilmeli, ötekilerin iflahını kesti ba
na birşey yapmadı demiş içinden. Gebro'nun da 
işini bitirdikten sonra ağa dönmüş Hasso'ya vay 
vay vay demiş. Seni gidi vicdansız, hele bunlar biri 
Yezidi öbürü Hıristiyan. Din, iman, helal, haram bil
mezler. Sen sözde Müslüman olacaksın, helali ha
ramı bileceksin, benim malımı mülkümü muhafaza 
edeceksin. Kendin yetmezmişsin gibi bir de bu ga-
vurlan takmışsın peşine. Bostanıma girersin ha! 
Ulan ben seni gebertmiyeyim de kimi geberteyim. 
Seni telef etmeyeyim de kimi edeyim demiş çök
müş böğrüne. 

Gözünde fer, ağzında diş bırakmamış, kolunu 
kanadını kırmış, iflahını kesmiş Hasso'nun. Carcu-
ro'dan da Cebro'dan da beter etmiş gariban Has-
so'yu. Köylüler ertesi gün per perişan bulmuşlar üç 
arkadaşı. Yaralannı sanp su ekmek vermişler. Kim 
yaptı? Nasıl oldu? Ne oldu? Üçünüz birden nasıl 
böyle dayak yediniz, diye soranlara Hasso; "Yezi-
di'ye arka çıkacaktık, Yezidi'ye arka çıkacaktık, Yezi-
di'ye arka çıkacaktık" demiş de başka bir şey deme
miş. 

Bu gün bile Midyat'ta Turu Abidin köylerinde üç 
beş arkadaş birlikte yola çıktıklannda aksakallılar 
gençlere "Siz siz olun Yezidi'ye sahip olun, Yezi
di'ye sahip olun, Yezidi'ye sahip o lun" diye üç kez 
seslenirler. 

Evet! Sene  aylardan Mayıs... Ortalık yine 
toz duman... Olan oldu... Bundan sonrası için kıs
sadan hisse çıkarmak lazım. • 

 Kerim 
ve  Anlamı 

,1 , .  

(Meal ve Sözlük) 
Orta Boy 

Hazırlayan: Ali  
Fiyatı: 2.500.000 TL 

 Kerim ve Turkce Anlamı 
" I I .• 1 
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 Kerım'm Turkce Anlamı 
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Fiyatı: 1.250.000 TL 

 YAYINLARI    N0:8/4  APT.  TEL:      (0.212)  93 



A Ç I K O T U R U M 

 Ara  
 

KATILANLAR 
ABDURRAHMAN  • TOKTAMIŞ ATEŞ 

MEHMET  • YALÇIN AKDOĞAN 

Yalçın AKDOĞAN — Bu sayımızda ara rejim, ir
tica ve demokrasi konusunu tartışacağız. 28 Şubat 
süreciyle Türkiye yeni bir döneme girdi.  

 devlet-toplum, devlet-cemaat ilişki
lerinde bir bulanıklık yaşanmaya başladı. Milli Gü
venlik Kurulu'nun Türkiye'nin birinci gündem 
maddesi haline gelmesiyle birlikle irtica tehdid ola
rak ortaya konuldu. Bu 28 Şubat sonrası süreci, ir
tica kavramını,  mücadele kampanyasını 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Toktamış ATEŞ — Benim çok önemsediğim, 
çok üzerinde durduğum konu, kavramları netleştir
mek. Önce kavramları netleştirelim ki sohbetimiz
den bir sonuç çıksın. Şimdi ara rejim dediğimiz za
man, bir kere bunun adını koyalım, burada demok
ratik girişime ara verilen bir rejim vardır. Ara rejim
den bunu anlıyoruz. 

Yani ara rejim nedir sorusunun yanıtı şudur: Ara 
rejim demokrasiye verilen arayı temsil eden bir dö

nemdir. İrtica çok tartışılan bir kavram. Aslında irti
ca son yıllarda unutulan bir kavramdı, birkaç yıl ön
cesine kadar. İrtica yerine gerici ve gericilik kavram
ları gündeme getirilmişti. Zaten bunlar birbirinin 

 irtica; rûcu etmek, geriye doğru gidiş 
anlamındadır. Ama son yıllarda gerici/gericilik kav-
ramlan bırakılıp onun yerine irtica/mürteci kavram
ları yeniden gündeme getirildi. 

Şimdi irtica nedir, gericilik nedir, geriye gitmek 
nedir? Sürekli değişen bir dünyada yaşıyoruz. Yani 
yaşadığımız evren sürekli değişim içinde. Ama bu 
değişim ileriye doğru mu oluyor, geriye doğru mu? 
Bunun kıstasını koymamız lazım ve bunun kıstası 
var mı? Nedir kıstas? Bir değişimin, bir gelişimin 
ileriye doğru olması demek; o gelişim sonrasında, 
o toplumdaki ekonomik ve siyasal yararlanmanın 
daha geniş kitlelere yayılması demektir. Biraz daha 
somutiaştıralım. Eğer bir değişim sonrasında o top
lumda ekonomik fırsat eşitliği daha geniş bir taba-
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na yayılıyorsa, o değişim sonrasında gelir adaleti 
sağlanıyorsa, dengeli bir gelir dağılımı daha geniş 
bir topluma yayılıyorsa ya da o değişimin sonrasın
da siyasal katılım, yani  kaderleriyle ilgili 
kararlan, atılımları artıyorsa o değişim ileriye doğru 
bir değişimdir. 

Bazen bunun geriye doğru olduğunu görüyo
ruz. Yani daha geniş bir siyasal katılım daraltılıyor. 
Daha dengeli bir paylaşım bozuluyor. Daha denge
li bir fırsat eşitliği bir azınlığın tekeline geçiyor. O 
zaman da değişim geriye doğrudur. İrtica budur. 

Biz son zamanlarda irtica deyince; sakal bırak
mak, sarık takmak vesaireyi anlıyoruz. 

Mehmet METİNER — Yani din-    
sel yaşam tarzıyla özdeşleştirilmiş 
bir tip.... 

ATEŞ — Ama onun da abartıl
mış bir örneği. Şimdi o insan mür-
tecidir, irticadan yanadır. Ama 
dindar olduğu, sakallı olduğu, sa
rıklı olduğu için değil, bence bir 
İslam şeriatı toplumdaki siyasal ka
tılımı azaltacağı için, toplumdaki 
fırsat eşitliğini bozacağı için mür-
tecidir. 

METİNER — Ama Türkiye'de 
halihazırdaki laiklik anlayışı da si
yasal katılımı daraltmıyor mu, hat
ta önünü kesmiyor mu siyasal ka
tılımın? Eğer  bu şekilde ta-
nımlayacaksak, bu durumda siyasi 
merkezi de mürteci olarak ilan et
memiz gerekmiyor mu? 

ATEŞ — Varolan demokratik 
bir yapıyı, demokratik olmayan ve 
siyasal katılımı daraltan bir yapıya 

 her hareket irticadır. 
METİNER — Yani benim so

rumdaki somut siyasi merkezle il
gili tanımlamalara katılır mısınız? 

ATEŞ — Ona katılamam. Şundan dolayı katıla-
mam... 

METİNER — İktidar alanı ötekilere kapatılıyor 
ama Türkiye'de. "Siyaseten  geleneği sürüyor 
hala... 

ATEŞ — Doğrudur.  Eylül hareketinin bir irti
ca hareketi olduğunu kabul ederim. 

METİNER — Devletçi seçkinlerin "toplumu hiza
ya getirme" çabalannı, toplum mühendisliği proje
sini de bir irtica olgusu olarak görüyor musunuz, 
görmüyor musunuz? 

ATEŞ — Şu anda onu öyle net göremiyorum. 
Şu onda o olayı net biçimde değerlendirmek için 
yeterli bir fikir sahibi olmuş değilim. Ama tekrar be
lirteyim  Eylül bir irtica hareketidir. 

AKDOĞAN — Yani irtica zamansal olarak eskiye 

dönmek değil, zihinsel ve yaşamsal bir duruma te
kabül ediyor, öyle mi? 

ATEŞ — Elbette. Ama şimdi geriye dönmek bir 
irtica hiç kuşkusuz. Sözcüğe baktığımız zaman irti
ca geriye dönmek olduğuna göre geriye dönmek 
irticadır. Yani bir cumhuriyet yönetiminden bir pa
dişahlık yönetimine geçmek istemek irticadır. Ama 
bir cumhuriyet yönetimi içinde siyasal katılım belir
li ölçüler içinde belirlenmişken, bunu ortadan 

 belli bir seçkinler sınıfına oy hakkı verirseniz 
bu da bir irticadır. 

AKDOĞAN — Siz İran devrimi öncesine geçişin 
de irtica olduğunu söylemiştiniz daha önceleri. 

 ATEŞ — iran devrimi ileriye ge-
  çiştir. 

METİNER — İran devrimi mo-
 narşiden cumhuriyete bir geçiştir. 

Bu özelliği sebebiyle bir ilerici çaba 
olarak görülüyor herhalde... 

ATEŞ — Siyasal katılımın artma
sı, fırsat eşitliğinin genişlemesi, ge
lir dağılımının daha adaletli bir se
viyeye  açısından iran dev
rimi bence irtica değil, bir devrim
dir. Ben bunu böyle tanımlıyorum. 

METİNER — İsterseniz olaya ta
mamen demokrasi perspektifinden 
yaklaşalım. Demokrasi nokta naza-
nndan olaya baktığımız zaman şu 
rahatlıkla söylenebilir sanırım: Yaşa
dığımız ülkede yurttaşlar farklı ol
mak zorundadırlar. Daha doğru bir 
ifade ile, yurttaşlar aynı olmak zo
runda değildirler, pekala farklıiıklan 

     kümeleri olarak da karşı
mıza çıkabilirler. Biraz daha açarak 
konuşmak gerekirse şunu demek 
istiyorum özcesi: Pekala demokra
tik devletin mürteci yurttaşlan da 
olabilir. Yani bir insanın ilericiliği 

mi, yoksa gericiliği mi tercih edeceğine demokratik 
olduğunu iddia eden bir devletin müdahale etme 
yetkisi olamaz. Demokratik devletin bir kısım yurt
taşları pekala mürteci olabilirler veya böyle bir ya
şam tarzını benimseyebilirler. Hatta ilerici olduğu 
varsayılan kurulu düzeni beğenmediklerini, bunun 
yerine teokratik bir düzen getirmek istediklerini bile 
söyleyebilirler. Silaha/eyleme başvurmadıklan süre
ce mürteci yurttaşlann da kendilerini özgürce ifade 
edebilme ve geliştirebilme haklan mevcuttur. De
mokratik devletin gözünde "ilerici yurttaş" ile "ge
rici yurttaş" arasında hiçbir ayrım ve ayncalık sözko-
nusu olamaz. Demokratik devlet, bütün yurttaşlan-
na eşit mesafede durur ve onlann yaşam tarzlanna 
saygılı davranır. Yurttaşlan arasında aynmcılık ya
pan bir devlet, bir kısım yurttaşların şiddet içerme-
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yen düşüncelerini veya yaşam tarzlannı "hasım" gi
bi algılayan bir devlet, bence demokratik bir devlet 
olamaz. Bu demokratik devlet tanımı üzerinde net
leşmemiz gerekiyor kanaatindeyim. 

ATEŞ — Her devlet, ideolojisi ne olursa olsun, 
kendi yapısına ve kendi ideolojisine uygun vatan
daş oluşturmak ister. Ama "ben böyle değilim" di
yorsun, "ben mürteciyim, mürteci olarak yaşamak 
istiyorum". Benim kafamdaki demokratik devlette 
senin sonuna kadar yaşamaya hakkın var. Ve de
mokrasinin gereği de budur. Ama eğer sen, o senin 
kendi yaşam tarzını başkalarına da empoze etmeye 
çalışırsan, sen o kendi yaşam tarzını, o devletin ye
rel felsefesiyle çatışan yaşam tarzı
nı, toplumun yaşam biçimi haline 
getirmek için uğraşırsan devlet de 
senle uğraşır. 

 — Bireylerin veya bi
rey topluluklannın kendi ideoloji
lerini başkalanna zorla dayatmaya 

 yani ideolojik bir 
mutlakiyetçilik kurmaya yönelme
leri elbette demokratik bir davra
nış değildir ve bu tür davranışlar 
da sosyal  bozan davranışlar

 ideolojik totalitarizmi veya he-
gemonyacıltğı tasvip etmek elbet
te mümkün değildir. Burada sizin 
"ideolojik devlet" için "hak" ola
rak gördüğünüz yaklaşım da ben
ce tümüyle totaliter ve anti-de-
mokratik bir yaklaşımdır. Şunu de
mek istiyorum: Herhangi bir dev
letin kendi ideolojisi doğrultusun
da tek tip/üniform bir toplum ya
ratmaya kalkışması da demokrasi
nin kriterleri açısından bakıldığın-  
da bir "siyasal irtica" anlamına  
gelmektedir. Demokrasiden inhiraftır. Demokrasi 
dışı siyasal arayışlar, yani devlet eliyle ideolojik da
yatmalar da, demokrasi açısından "siyasal irti-
ca"nın tezahürlerinden ibarettir diye düşünüyo
rum. Şahsen ben olayın bir de böyle bir "siyasal ir
tica" boyutunun varolduğunu görüyorum. 

 Ben öyle görmüyorum. Ben her devle
tin kendi yaşam felsefesine, kendi ideolojisine uy
gun insanlar oluşturmasını haklı görüyorum. 

METİNER — O zaman İran'ın yaptığı da doğru
dur öyle mi? 

ATEŞ — İran yapıyorsa haklıdır. 
METİNER — Peki demokrasi ne demek? Demok

ratik devletin dominantı ne? Demokratik devlet 
yurttaşlanna ideoloji veya yaşam tarzı dayatan bir 
devlet midir? 

ATEŞ — Demokratik bir devlette, neticede, 
mürteci olarak bir insanın bence yaşamaya hakkı 

var. Yani bu demokrasinin gereğidir. Ama mesela 
İran'da İslam şeriatına karşı olan bir insanın yaşa
maya pek hakkı olduğunu zannetmiyorum. 

METİNER — Siyasal katılım hakkı yoktur, ama 
yaşama hakkı var. Tabii bu ne kadar anlamlıysa... 

ATEŞ — Siyasal katılım da yaşamanın bir parça
sıdır. 

METİNER — Biz İran'daki İslamcı devletin bu tür 
uygulamalarını doğru bulmuyoruz ki... Açıkyürekli-

 siyasal örgütlenme modelinin ve iktidar anlayı
şının yanlış olduğunu vurguluyoruz... Ama siz de
mokrasi açısından hayli özürlü olan bir uygulamayı 
olumlamak için İran'ı örnek gösteriyorsunuz ve her 

 devletin kendi ideolojisine göre 
"yurttaş yaratma" hakkının varol
duğunu savunuyorsunuz. Biz ise 
tekrar ediyorum, İran'daki ideolojik 
totalitarizmi ve ötekisini siyasal ka
tılımın dışında tutan otoriter ikti
dar anlayışını doğru bulmadığımızı 
belirtiyoruz... Aramızdaki fark bu... 

ATEŞ — Doğru ya da yanlış bul
maya hakkın olduğunu zannetmi
yorum. 

METİNER — Niçin hakkım ol
masın? Ben bir paradigmayı savu
nuyorum. Bu paradigmaya uygun 
düşmeyen uygulamaları da pekala 
eleştirebilirim. Buna da hakkımın 
olduğuna inanıyorum. Ha, bir de 
şunu sormak istiyorum size: De
mokratik bir devletin yurttaşlarını 
beğenme veya beğenmeme hakkı 
olabilir mi? Bir kısım yurttaşlannı 
tutma, öbürlerini baskı altında tut
ma yetkisi olabilir mi? Bu sorulann 
bendeki net karşılığı bellidir: Bir kı
sım yurttaşlarına "öteki" muamele

si yapan,  farklı inanç ve yaşam tarzlanndan 
ötürü baskı altında tutan, onlan siyasal katılımın ve 
kamusal hayatın dışında tutmayı bir "farz" biçimin
de telakki eden anlayış ve uygulamalar demokratik 
değildir. Bu açıdan bakıldığında iran da demokra
tik bir devlet değildir, Türkiye de... 

ATEŞ —  tabii şimdi İran'la mukayese et
mek bizi bambaşka yerlere götürecek, ama ben şu 
ilke konusunda hala ısrarlıyım. Dünya üzerinde her 
devlet, ister İslamcı, ister demokratik bir Cumhuri
yet olsun, ister bir totaliter rejim olsun, ister bir 
monarşi olsun, ister bir din devleti, katolik bir dev
let olsun kendi yapısına ve felsefesine uygun vatan
daşlar, ya da herkes vatandaş değil her rejimde, 
düzeltelim, uygun insanlar oluşturmaya çalışır. 

 DİLİPAK — Bu bir zaaftır ama.... 
ATEŞ — Bu bir gerçektir. Bu demokrasi açısın

dan zaaftır, çünkü demokrasinin teorisine uymaz. 



A Ç I K O T U R U M 

28 
OD 

 
 

 

Uniform bir toplum yaratmamayı demokrasiyle 
bağdaştırmanın bir alemi var mı? 

AKDOĞAN — Kimin mürteci olduğuna kim, na
sıl karar verecek? Peki Türkiye'de irticanın tehdit 
olarak ortaya konması ve şu anda irticayla mücade
le kampanyasını nasıl değerlendirebiliriz? Gerçek
ten böyle birinci sıraya yerleşebilecek bir tehlike, 
bir vakıa mı var, yoksa potansiyel olarak niyetlede, 
faraziyelerle hatta paranoyaya varan bir takım 
nmlarla hukuk normlarını  bir tehdit 
üretmek ne derece doğrudur? 

ATEŞ — Irticayı ve kıstasları açık olacak bir bi
çimde ortaya koyduk. Yani siyasal 
ve ekonomik kıstaslar açısından. 
Şimdi bir de dinci irtica dediğimiz 
ayn bir irtica var. Zannediyorum 
sizin kastettiğiniz budur. Ben Tür
kiye'deki irtica tehlikesini bir po
tansiyel tehlike olarak görmüyo
rum. Bir İslam şeriatı devleti kurma 
çabalarının hiçbir biçimde başarıya 
ulaşabileceğine ihtimal vermiyo
rum. Şimdi bambaşka kavramları 
açıklamaya girişmemiz gerekir, on
lara girmeden ben şu kadarını söy
leyeyim: Türkiye'de insanlar vatan
daş olma nimetlerinden yaradanır-

 ve kolay kolay bu vatandaşlık 
haklannı ve kendi egemenlik hak-

 bir başkasına devretmezler. 
Ama gene de bir potansiyeldir, ge
ne de bir tehlikedir. Ve ilginç olan 
şudur. Bence Türkiye'deki dinci ya 
da dinsel irticanın esin kaynağı 
ekonomik mürteciler ve bozuk 
ekonomik düzendir. Türkiye'deki 
dinci irticanın beslenme kaynağı, 
Türkiye'deki toplumsal irticadır, 
toplumsal dengesizliklerdir, çifte 
standartlardır, insanları isyan ettiren 
lardır. Türkiye'deki dinsel Irticayı potansiyel bir 
tehlike haline sokan, dinsel olmayan irticadır. 

AKDOĞAN — Peki şu anki uygulamalar ve mü
dahaleleri, bir takım  ortaya çıkmadan 
müdahale etme yaklaşımını nasıl görüyorsunuz? 

ATEŞ — Somut olaylardan gidelim isterseniz. 
Mesela ben üniversite öğrencilerinin, devlet me
murlarının  yasasıyla 
dan, yani kızlann başörtüsüyle derse girmelerini 
engelleyen yasanın korunmasından yanayım. Ama 
hiçbir zaman başörtülü bir öğrenciyi de sınıftan çı
karmayı düşünmüyorum. Burada müsamaha gös

 

Örneğin İstanbul Üniversitesi'nin belirii bölüm
lerinde, Cerrahpaşa ve Çapa Tıp Fakültelerinin 
hemşirelik okullarında veya Edebiyat Fakültesi'nin 

belirii bölümlerinde başörtüsü takan öğrencilerin 
daha sonra aşama aşama bunu çarşafa, peçeye ka
dar götürdüklerini görüyoruz. Yani bir kere çarşaf 
ve peçe öğrencilikle bağdaştınlması zor şeyler. 
Çünkü netice olarak bunlar bir sınava gireceklerdir. 
Ve ben karşımdakinin kim olduğunu görmek zo
rundayım. Yani bu benim inancımın gereği diyerek 
yüzünü peçeyle örtüyorsa o zaman ben de eğitim 
yapamam. 

 — Çok ekstrem bir örnek değil mi bu? 
Milyonda bir olan bir şey değil mi? 

DİLİPAK — Üniversitede çarşaf giyen kimse yok. 
 ATEŞ — Var, var, var. 

DİLİPAK — Yok. 
 ATEŞ — Var efendim. 
 DİLİPAK — Yani ağzını 
 tan var ama çarşaf yok, peçe yok, 

 yüzünü örten bir tek kişi yok. Bir 
tek çarşaf örneği üniversitelerde 
yoktur. 

ATEŞ — Dilipak kendi gözle
rimle gördüm. 

DİLİPAK — Yani başörtüsüyle 
ağzını kapatıp örtünme şeklini di
yorsanız o başka, bu da kimliği 
gizlemeye yetiyor. Ama peçeli çar
şaflı bir tek üniversite öğrencisi 
yok. 

ATEŞ — Ben şimdi o çarşaflılar 
üniversite öğrencisi mi, değil mi, 
bilmiyorum. 

DİLİPAK — Yani o ağzı da örten 
başörtüsü kimliği gizliyor. Tamam, 
kimliğinin açık olması gerekir. Bu
nu ifade edelim. Bu bir kimlik tespi
ti sorunudur. Kimlik tespiti yapıl
madan, kamusal alanda kişiler kim
lik beyan etmeden nasıl var olabilir. 
Bunu kendi özel alanında tartışabi

liriz. Ama zaten din de böyle bir şeyi emretmiyor. 
ATEŞ — Dinin ne emrettiği de tartışmalı. Nasıl 

örtünmek gerektiği konusu da tartışmalı. Müsama
ha sonuna kadar gösterilsin. Bizim fakültede örne
ğin İktisat Fakültesi'nde 15 senedir, 20 senedir, 25 
senedir örtülü kızlanmız var. Yani hiç rahatsız da et
miyor. Hoşuma gitse de gitmese de, onun yaşamı
dır, tarzıdır, müdahale etmiyorum. Ama birdenbire 
bunu bir öğrenci kılığı şekline dönüştürme işareti 
belirirse işte o zaman müdahale etmek gerektiğini 
düşünüyorum. 

METİNER — Niye müdahale etmek gerektiğini 
düşünüyorsunuz? Hangi demokratik mülahazalaria 
böyle bir yaklaşımı benimsiyorsunuz, söyler misiniz 
lütfen?. 

ATEŞ — Burada demokratik bir mühalaza ya da 
demokratik çabanın şeyi yok. 
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 — Ha, o zaman anti-demokratik bir 
müdahaledir diyelim. Bunu belirleyelim apaçık. Bu 
antidemokratik bir müdahaledir diyelim. 

ATEŞ — Antidemokratik demeyelim de, yaşadı
ğımız toplumun belli kuralları vardır, yani  
hepsini ben beğenmiyorum. 

 — O zaman başkalan egemen oldu
ğunda onlar  koyarlarsa ve bu doğrultu
da sizin yaşam tarzınıza müdahale ederlerse, orta
da yasa-kural var diyerek bunu doğal mı karşılaya
cağız? Sözgelimi, Taliban'ın kıstaslan Afganistan'da 

 kıstaslar olarak  kabul edile
cek? 

ATEŞ — Şimdi zaten Taliban'ın 
kıstaslan Türkiye'de geçerli olsa 
bendeniz burda olmam herhalde. 

METİNER — Yapmayın sevgili 
hocam... Türkiye'yi lütfen bir Af
ganistan'la, bir Suriye'yle mukaye
se edecek derecede küçültmeye
lim. Türkiye batılılaşmak iddiasın
da olan bir büyük devlettir... 

ATEŞ — Zaman zaman 
mışımdır. Çok tipik bir örnektir, 
yaşadığım bir örnek. Sene  
zannediyorum veya 84. Başörtüsü 
meselesinin ilk defa gündeme gel
diği, hızlı Kemalistlerimizin de ka
pılan tutup başörtülüleri içeri sok
madığı bir dönemdi.  benim 
vize imtihanım var. O zamanlar 
Türk Devrim Tarihi bütün sınıflar
da okutuluyor. Gürültüler kapının 
orda. Ne iştir falan,  işte ba
şörtülü birkaç öğrenci ağlaşıyorlar. 
Birinci sınıf öğrencileri herhalde. Dediler ki, hocam 
bizi içeri almıyorlar, imtihana giremiyoruz. Ben 
odama aldım, oturttum onları, birer çay söyledim. 
Dedim ki ben sizin Devrim Tarihi hocanızım. Sizin 
şu haliniz beni fazla mutlu etmiyor. Ama sizin inan
cınıza saygı duyduğumdan dolayı buna da saygı 
duyuyorum, ama dedim, size bir şey soracağım. 
Eğer siz çoğunluk olursanız başını örtmeyen arka
daşlarınızın sınıflara girmelerini savunacak mısınız? 
Birkaç tanesi tabi hocam dediler. Bir ikisi kemküm 
etti. Bir tane cimcime birşey vardı. Hayır hocam de
di biz müsaade etmeyiz. Niye müsaade etmezsiniz? 
E dedi bu Allah'ın emri dedi. Dedim yavrum siz ken
di giyiminizle girmeyi demokratik olarak talep edi
yorsunuz, ama aynı hakkı arkadaşlarınıza vermiyor
sunuz. Hocam dedi, bu Allah'ın emridir dedi, bu
nun demokrasisi falan olmaz. 

METİNER —- Ama tam tersi de doğru. Öbürleri 
de "laikliğin gereğidir" veya, "çağdaşlığın gereği
dir" demiyorlar mı? Eğer o yanlışsa, öteki de yanlış
tır. 

ATEŞ — Hayır çağdaşlığın gereğidir demiyo
rum. Öbürü diyor ki bu benim kuralımdır. 

 — Bu taraftaki de kendi kuralını din gi
bi algılıyor ve dayatıyor. 

METİNER — Niyazi Berkes'lerin, o kuşağın ileri
cilik, çağdaşlaşma tanımı bu. 

ATEŞ — Çağdaşlaşma sekülarizmdir zaten. 
METİNER — Yani devletçi seçkinlerimizin de te

mel olarak aldığı anlayış bu. Demokratikleşmeyi 
değil, çağdaşlaşmayı -ne demekse artık?- esas alı
yorlar. Onlann "ilericilik-çağdaşlık" önkabulleri de 
"öteki"ni "barbar" veya "mürteci" gibi gören anti
demokratik bir anlayışa dayanıyor... 

AKDOĞAN — Kutsal önkabul. 
METİNER — Şu ilke üzerinde 

hepimizin anlaşmasını öneriyo
rum: Hiçbir iktidann/devletin va
tandaşın giyim kuşamına müdaha
le yetkisi olamaz. Yani Taliban'ın 
Afganistan için öngördüğü ideolo
jik kriterlerin bir başka ülkede bir 
başka ideolojik kriter olarak karşı
mıza çıkması demokrasi açısından 
yanlış değil midir? 

ATEŞ -— Kıstaslanna bağlı. 
 METİNER - Yani kıstas "ilerici" 

 ise yapılan müdahale doğru, "geri-
  yanlış,  mı? 

ATEŞ — Evet. 
METİNER— Bence hayır!.. Mü

dahalenin kendisini yanlış bulan 
anlayış ancak demokratik bir anla
yış olabilir. Demokratik devlet, 
yurttaşlanna ideoloji dayatan bir 
devlet değildir.  kriterlere 

göre oluşturulmuş yasalar-kurallar antidemokratik 
müdahaleleri beraberinde getirirler. Demokrat du
ruş, bireylerin inançlarına, ideolojilerine ve en 
önemlisi de yaşam tarzlanna yapılan müdahalelerin 
yanlışlığına inanan duruştur. Ben devlet eliyle yapı
lan müdahalenin kendisinin yanlış olduğuna inanı
yorum. Siz inanmıyor musunuz yoksa? 

ATEŞ —  müdahalesiz bir dünyaya daha 
gelemedik. 

METİNER — Bunu ilke düzeyinde savunalım 
hep birlikte diyorum. 

ATEŞ — Valla bunu savunan komünistlerdi, on
ların da sonu kötü oldu. 

DİLİPAK — Benim size uzaklığım, sizin bana 
uzaklığınıza eşit değil mi? Benim değerlerim ne ka
dar garip geliyorsa size; sizin değerleriniz de o ka
dar garip geliyor bana. Her ikisi de irtica olarak bir
birini tanımlayabilir ve bu da çatışmanın dinamiği
dir. Yani burada bir insani boyut yoktur, ahlaki bo
yut yoktur. Hukuki boyuttan sözetmek istemiyo
rum, hukuki aşamaya gelmişse  
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ATEŞ — İVleseleyi şöyle alalım. Müdahalesiz bir 
dünya olur mu? Acaba bir müdahalesiz dünya üto-
pisine insanlar ulaşabilecek mi? 

 — Müdahalenin hukuk temeline da
yanması ve toplum vicdanında meşruiyet kazan
ması gerekir. 

AKDOĞAN — Ayrıca müdahaleci kim olacak? 
Birinci soru budur. Yani yasal müdahaleci kim ola
cak, siyasi  kim kullanacak sorusu önemlidir. 
Devlet yasal müdahildir ancak, bu, toplumsal mu
tabakatın ürünü olan normlar çerçevesinde, milli 
iradenin tezahürüyle olur. Ayrıca yasal olan her ko
nunun toplumsal vicdanda meşru bir karşılığı ol
mayabilir. 

DİLİPAK — Yasa hukuka uy-   
gunsa ve toplum vicdanında meş-
ruiyyet kazanmışsa o tarihi kon
jonktür içinde bunu kabul edilebi
lir sayabiliriz. 

ATEŞ — O zaman ben şunu so
rayım size. Örneğin siz bir İslam 
şeriatını egemen kılmak ve bunun 
müdahaleden uzak tutulmasını is
tiyorsunuz. Ama eğer sizin getire
ceğiniz siyasal düzen bu demokra
tik düzendeki müdahaleyi engel
lerse, ortadan kaldınp daha katı, 
müdahaleci bir sistem getirirse? 

DİLİPAK — Ama varsayımda 
bulunuyorsunuz. Devletin kendini 
topluma dayatmasını ben din adı
na da olsa, başka bir şey adına da 
olsa kabul etmiyorum. 

ATEŞ — Şimdi ben müdahale
siz bir dünyadan yanayım. İnsanlar 
özgür olsun, sevgi olsun, saygı ol
sun, hoşgörü olsun, ben bunu savunuyorum. Ki 
Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma, onlar da bunu savu
nuyorlar. 

DİLİPAK — Ama siz şeriatı baştan müdahaleci 
kabul ederek ona göre yorumluyorsunuz 

ATEŞ — Ona göre geliştiriyorum. Çünkü ne
den? Ben sosyal bilimciyim. Benim laboratuvarım 
toplum ve ben mukayese yaparak dünyayı değer
lendiriyorum. Benim mukayese yapacağım iki alan 
vadır. Bir, tarih içinde mukayese ederim; iki, ülkeler 
bazında mukayese ederim. Gerek tarihte gerekse 
günümüzde bir İslam şeriatıyla yönetildiğini ileri 
süren ülkelerde yapılan uygulamayı gördüğüm za
man bu benim varsayımlanmı yönlendirir. 

DİLİPAK — Tehditleri tespit edelim ve bu teh
ditlere karşı hukuki teminatlar oluşturalım. Bu ko
nuda kollektif, sosyolojik bir tavır, toplumsal bir ta
vır oluşturalım ve bunu hukuk teminatına kavuştu
ralım. Yani bu tamam, mümkün ama belli bir etnik 
sınıfı, dini sınıfı, politik bir sınıfı baştan sen tarihte 

böyleydin şimdi de böyle olacaksın diye mahkum 
etmek en azından önyargıdır. 

ATEŞ — Mahkum etmiyorum, önyargılanm ol
duğunu kabul ediyorum ama mahkum etmiyorum. 
Ben diyorum ki, ben kendi yaşadığım özgürlük dü
zenini savunma hakkına sahibim. 

DİLİPAK — Ama onu birlikte savunabiliriz. 
ATEŞ — işte onu beceremiyoruz. 
DİLİPAK — O zaman birbirimizi keseceğiz. 
ATEŞ — Ha kesmeyiz canım, itişe kakışa devam 

ederiz. 
AKDOĞAN — Bu itişip kakışmayı normal mi gö

rüyorsunuz? 
ATEŞ — Elbette, demokrasinin 

gereğidir. 
AKDOĞAN — Peki demokrasi 

Türkiye'de bu farklılıklar ortadan 
kalktığı zaman mı yerleşecek? 

ATEŞ — Bu farklılıklann hiçbir 
zaman ortadan kalkacağına inan
mıyorum. 

 — İrtica bir tehdit ol
maktan çıktıktan sonra... 

ATEŞ — Yalnız ben şimdi bir 
kavram atanm ortaya iyice işin 
içinden çıkamayız. 

METİNER — Siz bir atın ortaya 
 bakalım çıkabilecek miyiz, çıkama

yacak mıyız? 
ATEŞ— Ulus devlet... Ben ulus 

devletten yanayım, ben ulus dev-
etin savunucusuyum... 

METİNER — Ulusu biz yarata
cağız öyle mi? Sanal bir ulus yara
tacağız devlet eliyle... Bunun adı 
da  olacak öyle mi?... 

ATEŞ — Hayır, sanal değil canım. Ulus gayet 
açık; belli bir devletin sınırlan içinde yaşayan insan
lar o devletin ulusudur. 

AKDOĞAN — Siyasal olarak düşünürsek, ben bir 
türlü anlamıyorum. Başörtüsü müslüman kadını 
hayatın içine çeken, aktör olarak çeken bir aksesu
ar. Eğitime, kamusal alana... Buna rağmen devle
tin, okul açan, vakıf kuran, parti üyesi olan, bir der
neğe kaydolan, finans kuruluşlarıyla ticarete giren 
böyle bir kesimi dışlayıcı bir pozisyona girmesi, ba
şörtüsü yasağıyla dışlayıcı bir pozisyona girmesi, 
aslında bu  sisteme entegre etmek yerine 
onu yabancılaştırmak, kapalı bir anlayışa mahkum 
etmek sonucunu doğurmuyor mu? 

ATEŞ — Bu sizin söylediğinizde elbette gerçek 
payı var. Hatta ben zaman zaman şunu savunuyo
rum. Başörtüsüyle kamusal alana giren insanlar her 
zaman vardı. Ama onlar evlerinden  çıkamaz
lardı. Çocukluklannda, gençliklerinde belli bir yaşa 
geldikten sonra babalan bakkala yollamaz  
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evde otururlardı. Ve böylece toplumsal bir kayıp 
olurdu. Yani bu bakımdan başörtüsü o kadınların 
modern hayata girmelerini sağlayan bir etken ola
rak da görülebilir. Fakat gene somut olarak yaşama 
baktığınız zaman örneğin bir Refah Partisi'nde se
çim çalışmaları sırasında fevkalade aktif olan ve Re-
fah'a büyük katkıda bulunan kadınlann, iş temsil 
konusuna geldiği zaman birdenbire dışlandığını 
görüyoruz. Ve bunun referansını da yine İslami
yet'te bulabiliyorlar. Ben böyle bir islamiyet'e karşı
yım. İslamiyet'in böyle anlaşılmasını doğru bulmu
yorum. Ve biraz evvel söylediğim yerden, toplumu 
gözlemeden birtakım sonuçlar çıkarmak istiyorum. 

AKDOĞAN — Yani ben İslami
yet açısından sormadım. Devletin 
bu icraatı rasyonel bir icraat mıdır, 
kendisi açısından. Yani insanlan 
potansiyel olarak kendi gettosuna 
hapsetmek yerine onu sisteme en
tegre etmek devleti daha güçlen
dirmez mi? 

ATEŞ — Hiç kuşkusuz böyle ol
ması gerekir. 

 — Ama sistemi de-
  

  bir siste
me yurttaşların entegre olmala-

 savunmak doğru değil... De-
mokratik olmayan sistemi değiş
tirdikten sonra bu entegrasyon 
meselesini tartışabiliriz daha 
sağlıklı bir biçimde. 

ATEŞ — Bunun böyle olması 
mümkündür de, şimdi... 

METİNER — Bir de sevgili ho
cam, dikkatimi çeken bir ifadeniz 
daha oldu, onu  istiyo
rum izninizle. Başörtülü öğrencile
rin üniversitelerde bulunmaması 
gerektiğini savundunuz.  Refah Partisi başörtü-
fü bir kadın yurttaşımızı milletvekili seçtirmiş olsay
dı, nasıl parlamentoda görev yapacaktı? Aynı de
mokratik olmayan mülahazalarla o kadın yurttaşı
mız tıpkı üniversitelerde olduğu gibi parlamentoda 
da ciddi sıkıntılar yaşamayacak mıydı? O zaman so
ruyu doğru sormamız gerekmez mi: Sorun Refah 
Partisi'nin kadına karşı ayrımcı-dışlayıcı anlayışın
dan mı kaynaklanıyor, yoksa sistemin antidemokra
tik anlayışından mı? Sistem o türden kadın yurttaş
larımızın kendi özgün kıyafetleriyle meclise girebi
leceklerine olanak sağlayan demokratik bir içeriğe 
kavuşsun, o zaman şu veya bu partinin kadının si
yasi haklanna karşı dışlayıcı bir tutum içinde olup 
olmadığı daha bir açıklıkla görülür kanaatindeyim. 

ATEŞ — Bulunmaması gerektiğini söylemedim, 
siz yanlış anlamışsınız. 

METİNER — Tamam yanlış anlamışsam hemen 
sözlerimi düzeltiyorum. Refah Partisi varsayalım ki 
başörtülü bir kadın yurttaşımızı milletvekili olarak 
seçtirseydi  olduğunu iddia eden 
devletçi seçkinlerimiz acaba nasıl bir tepki gösterir
lerdi? 

ATEŞ — Hayır başörtüsü olan bir kadını seçtir-
meyecekti. 

METİNER — Niye seçtirmeyecekti? 
ATEŞ — Başörtüsü olmayan birini seçtirecekti. 
METİNER ~ Ama Refah'ın içinde harekete 

omuz verenler ve siyasal hareketi asıl mobilize 
edenler başörtülü kadınlardı... Niçin başıaçık kadın

lar seçilebiliyor da başıkapalı 
lanmız seçilemiyor? Bu 
layıcı yaklaşım, demokratik anlayış
la bağdaşır mı? 

ATEŞ — Başörtüsüzler de vardı. 
Mesela bir dişçiniz vardı sizin. 

METİNER — Hayır niye illa da 
başörtülüler olmaz diyorsunuz? 

ATEŞ — Nedenini söyleyeyim. 
Çünkü milletvekilleri devlet memu
rudur. Devlet memurlannın nasıl 
giyineceği yasalarla sınırlandırıl
mıştır. 

METİNER — Devlet başörtülü 
yurttaşın devleti değil mi? 

AKDOĞAN — Yani sistemden 
 dışlanmaması gerektiğini söylüyor-

sunuz. 
ATEŞ — Evet dışlanmaması ge-

 rektiğini düşünüyorum. Ayrıca ben 
  da söyleyeyim  İslam 
 şeriatı düzenine karşı olma neden-
 lerimden biri de kadınlan sistemin 
 dışına  Ben toplumdaki 

bütün vatandaşların vatandaşlık 
haklanndan sonuna kadar yararlanmasından yana
yım. 

METİNER- Ama siz de bu durum da başka mü
lahazalarla bir kısım kadınlan sistemin dışına itmiş 
olmuyor musunuz? 

AKDOĞAN — Halihazır olaylardan ziyade hep 
ilerideki bir mülahazaya eleştiri getirerek cevap ve
riyorsunuz. 

ATEŞ — E elbette. Bugün yüzde on civarında 
gördüğüm İslam şeriatı taraftarlannı bir tehdit ola
rak görüp buna karşı önlem alınmasını ben niye sa
vunayım yoksa. Ben devletin bütün vatandaşlannın 
vatandaşlık hizmetlerinden sonuna kadar yararlan
masını savunuyorum. Ama kamusal alanda birta
kım kurallar vardır ki... 

METİNER — Atina demokrasisini mi öneriyorsu-
 yoksa? Bir kısım  vatandaş kabul edil

mediği bir demokrasi... Vatandaş kabul edilse bile 
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kağıt üstünde, pratikte vatandaşlık haklanndan ye
terince yararlanamadığı bir tür demokrasi... 

ATEŞ — Hayır, kuralları beğenir veya beğen
mezsiniz. Beğenmediğiniz takdirde bunlan değiş
tirmek için çabalamanıza da saygı duyuyorum. 
Ama varolan kuralları yok saymak ya da var olan 
kurallara karşı çıkmayı hak saymanın doğrusu man
tığını anlamakta da zorlanıyorum. 

 — Ben de anti-demokratik olduğu 
besbelli olan yasalann-kurallann bu denli savunul
masını çok yadırgıyorum. Yasalar-kuralar demokra
siye uygun değilse  ve mutlaka değişti
rilmeli. Varolan kuralları yok saymak ayrıdır, eleştir
mek ayrı. Biz burada demokratik 
olmadığına inandığımız yasalan-
kurallan eleştiriyoruz, yanlış anla
şılmasın lütfen. Demokrat olanla-
nn, yapmalan gereken şey bellidir: 
Varolan yasalar-kurallar demokra
siye uygun değilse bunun eleştiri
sini yapmalı, savunmasını değil. 
Sevgili hocam, siz bu yasalann-ku
rallann savunusunu yapıyorsunuz. 
Anlaşamadığımız nokta asıl burası. 
Bence yapılması gereken şeyler 
bellidir. Bir, sistemin kendisi de
mokratik olmadığı için bir an önce 
rehabilite edilmelidir.  müda
halenin kendisine karşı çıkmak ge
rekir. Yani din adına ya da laiklik 
adına da yapılsa müdahalenin 
kendisine karşı çıkmak gerekir. Bir 
yanlış konumlamaya da yeri gel
mişken değinmek istiyorum. Dev
letçi seçkinlerin her seferinde öne 
sürdüğü faraziye şu: "islam şeriat
çıları" veya "siyasal  ik
tidara gelirlerse ötekilerin yaşam tarzlarına müda
hale edeceklerdir ve onları bastırma yoluna gide
ceklerdir. Böyle bir varsayım doğru olabilir. Yani 
ilerde iktidara gelebilecek bir kısım İslamcılar peka
la böyle totaliter-otoriter bir sistem oluşturabilirler. 
Ama bu istikbalde olabilecek bir şey. Varsayım bu 
ihtimal üzerine geliştiriliyor. Bu faraziyeden hare
ketle daha otoriter bir sistem oluşturulmak isteni
yor. Niçin mi? İlerde geleceği varsayılan muhtemel 
bir tehditin önünü almak için. Burada gözden kaçı
rılan önemli bir nokta var. Halihazırda zaten birta
kım insanların yaşam tarzlarına müdahale varken 
ilerde olabilecek müdahaleleri birinci tehlike olarak 
sunmak bence demokratik bir yaklaşım değil. İler
deki müdahale tasanmına da karşı çıkmak lazım, 
din adına eğer böyle bir tasanm varsa. Buna ilke 
olarak karşı çıkalım hepimiz. Halihazırda İran ve Af
ganistan örnekliğinde böyle bir uygulama varsa 
buna karşı çıkmak lazım. Ama yaşadığımız coğraf-

 

yada, ne adına olursa olsun, bir kısım yurttaşımızın 
yaşam tarzına müdahale varsa onları bir takım ka
musal alandan tasfiye etmeyi, hatta sosyal alandan 
tecrit etmeyi amaçlayan antidemokratik müdahale
ler varsa, bunları da görüp, bunlan da eleştirmek 
lazım. Ortaçağ Hristiyan teologlanndan birinin, St. 
August'un iki ülke kategorisi hemeninde aklıma 
geldi burada. Ünlü teolog iki ülkenin varolduğunu 
söyler: Gök Ülkesi ve Yer Ülkesi. Bir diğer deyişle, 
"Tanrı Ülkesi" ve "Yeryüzü Ülkesi". Bunun Ortaçağ 
Hristiyan dünyasında nasıl anlaşılıp pratize edildiği
ni biliyoruz. O dönemin yerleşik Hristiyan anlayışı
na göre, "Tann'nın Ülkesi"nde  yaşarlar, 

çünkü "Tann Ülkesi" aynı zaman
da Hristiyan ülkesidir. "Yeryüzü Ül
kesi" ise Hristiyan olmayanlann ya
şadığı ülkedir. Onlar "barbardır", 
"kafirdir".. Pekela onlann hizaya 
getirilmesi, yani "Tann'nın iyi kul
lan" veya "Hristiyan kulları" haline 
getirilmeleri gerekiyor... 

ATEŞ — St. August'un kemikle
rini sızlattın. Hiç de böyle deme
miştir. Gök devleti vardır, yer dev
leti vardır. 

METİNER — Tamam benim de 
işaretlediğim ve açmaya çalıştığım 
kategorilerdir bunlar. Bu kategori
nin Ortaçağ Hristiyan dünyasında 
nasıl yorumlandığını ve pratize 
edildiğini anlatmaya çalışıyorum. 
"Biz" ve "öteki" ayrımı çerçevesin
de geliştirilen dinsel içerikli bir ka
tegoridir bu. Bu kategoride "biz" 
Hristiyanlar demek, "ötekiler" de 
Hristiyan olmayanlar demek... 
Hristiyan olmayanlar ise "barbar

lar" veya "kafirler" olarak kabul ediliyorlar. Bu 
 kategori modern zamanlarda laikçi 

paradigma biçiminde karşımıza çıktı. Daha doğru
su laikçi paradigmanın "biz" ve "öteki" kategorisi 
de buna benzer bir açıklama tarzı içeriyor bence. 
Bu laikçi paradigmaya göre, ancak laiklerin yaşam 
tarzı çağdaş ve ilericidir, "öteki"lerin yaşam tarzı ise 
gerici ve çağdışı. Bu laikçi paradigmaya göre, "biz" 
laikler demek, "ötekiler" ise laik olmayanlar... Dev
let eliyle "laik toplum yaratmak" projesi "öteki-
ler"in bastınlmasını veya "ötekiler"in özgürlük ala
nını "ama"larla sınırlama anlayışını beraberinde ge
tiriyor. Bu demokratik bir yaklaşım değildir. Bu ko
nuda mutabakata varmamız gerektiğine inanıyo
rum. Ne adına olursa olsun, ister dincilik adına ol
sun, ister laikçilik adına olsun, "öteki"ni yokedilme-
si veya bastınlması gereken bir tehdit unsuru gibi 
görmemek gerektiğine inanıyorum. Demokratik 
anlayış bunu gerektiriyor çünkü. 
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ATEŞ — Dünya üzerinde her devlet belli bir fel
sefeyle kurulur. Yani devlet dediğimiz, hani böyle 
rastlantılann biraraya getirdiği insanların kurduğu 
devlet, ortak amaçları olan, ortak umutları olan 
sanlann bu ortak amaçlar ve umutlar çerçevesinde 
oluşturdukları bir yapıdır. Bu ortak amaçlar o dev
letin kuruluş felsefesidir. Şimdi Türkiye Cumhuriye-
ti'nin kuruluş felsefesi şudur; beğenseniz de, be-
ğenmeseniz de, Türkiye Cumhuriyeti halk egemen
liğine dayanan laik ve çağdaş bir cumhuriyettir. Bu
nu değiştiremezsiniz. Bunu demokrasi içinde ço
ğunluk oldunuz, azınlık oldunuz, hiçbir şekilde de
ğiştiremezsiniz. 

AKDOĞAN — Bunun öyle olup ,   
olmadığı sorgulanamaz mı? 

ATEŞ — Sorgulanamaz, çünkü 
bunun böyle olduğu bellidir. 

 ~ Yani halihazırdaki 
devletin demokratik ya da laik 
olup olmadığı sorgulanamaz mı? 
Daha doğrusu ben, devletin laik 
ve demokratik olmadığına inanı
yorum. Uluslararası hukuk norm
larına uygun bir biçimde kendi iç 
hukuk düzenini oluşturmamış 
anakronik/çağdışı bir siyasal dü
zenle karşı karşıya olduğumuza 
inanıyorum. 

ATEŞ — Bakın demokrat de
medim. Halk egemenliğine daya
nan laik ve çağdaş bir devlet de
dim. 

 — Halk değil, ulus 
egemenliği. 

METİNER — Hangi halk ho
cam? Nerede halkın egemenliği? 
Hani nerede laiklik, nerede çağ
daşlık, nerede hukukun üstünlüğüne dayalı de
mokratik devlet? Keşke bütün bunlar olsa da sıkın
tılar ortadan kalksa... 

ATEŞ — Yöneticilerin hiçbiri tayinle gelmedi 
hepsi sandıktan çıktı. 

DİLİPAK — Bugünkü hükümet beş generalin ta
yin ettiği yöneticilerden oluşuyor. 

ATEŞ — O beş generalin tayin ettiği MCK'da 
halkın seçtiği adamlar var. 

AKDOĞAN —- Genel başkanları kastediyor. 
ATEŞ — Onlar da kurultaylanndan seçildiler, ta

yinle gelmediler ki. 
 yapısal ... 

ATEŞ — Şimdi siyasal partiler yasasının eleştir
mesine gidebiliriz, ama giderayak gene benim ana
lizim güme gidiyor. Bu iş ne zaman değişir. O dev
let bir savaşa, bir iç savaşa girer, yeni bir devlet ku
rulur, yeni bir felsefe belirlenir. 

AKDOĞAN — Şu anda öyle bir tehlike var mı? 

 

ATEŞ — Bir iç savaş tehlikesi yok şu anda. Şu an
da Türkiye Cumhuriyeti çok sağlam bir hükümettir. 

AKDOĞAN — Sayın Dilipak,  tehdit ola
rak ortaya konulması, uygulamalar ve kavramlar, 
siz neler söylemek istiyorsunuz? 

DİLİPAK —  tartışması yeni değil. Osman
lı döneminde de vardı. Aynı şekilde bu tartışmalar 
devam ediyordu.  genel olarak; yani bir poli
tik tanımı yok, bilimsel bir temele oturmuyor. Fa
kat Türk parası ne kadar değer kaybetti, hangi hü
kümet döneminde kaybettiyse o hükümet o kadar 
gericidir. Hangi hükümet döneminde ne kadar bo
şanma olduysa, ne kadar suç oranı arttıysa ya da 

    özgürlük alanlan ne kadar daraltıl-
  o kadar gericidir, diye bir kri-
 ter konsa, bu daha rasyonel, daha 
 bilimsel bir rating sonucu olabilir

di. Siyasal ratinglerden bir irtica 
tanımı çıkarabilirdik.  neden
se, mesela mafya için kullanıla
maz, fahişeler için  ir
ticanın sembolleri vardır, bir sınıfı 
vardır. Bu da dini semboller, din
darlık,  ve inanç ve tarih 
etkisi altında kalan kültürel davra
nış formlarının tümünü  ir
tica suçlamasından daha çok top
lumun siyasal katılım talebi olma
yan kesimi değil, siyasete müda
hale etmek isteyen, özellikle üç sı
nıf; toplumsal alanda kendini orta
ya koyan üç sınıf öne çıkıyor: Bir 
tanesi siyasal talebi bulunanlar, 
ikincisi iktisadi talebi bulunanlar, 
üçüncüsü kültürel talebi bulunan
lar. 

Siyasal rejimin size verdiği 
haklardan memnunsanız ve  misal Arçelik 
bayiliği yapıyorsanız veya Oyak Sigortası'nın 
acenteliğini yapıyorsanız, bu bir sorun değil. On-

 çıkardığı gazetelerde, onların verdiği köşe
lerle sınırlı kalırsanız ya da cemaat içi bir yayın or
ganı çıkarır ve etliye sütlüye de fazla karışmazsa
nız size kimse müdahale etmeyecektir. Ama Tür
kiye'nin en büyük siyasi partisini siz kuruyorsanız, 
siz banka kuruyor, sigorta kuruyor, otomobil 
üretmeye kalkıyorsanız, petrol ofisi açmak değil 
de, petrol şirketi kurmaya kalkıyorsanız, bu içerde 
ve dışarda bazı siyasi egemen güçlerin çıkarlannt 
geriye götürecektir. İşte bu kendisindeki göreceli 
gerileme, bu sağlıklı gerileme, bir sınıfın siyaset
ten, iktisattan ve kültürel hayattan pay talep et
mesi bunlan rahatsız ediyor ve o zaman bize ge
rici diyorlar. Yani bu gericiler malumdur, meşru
dur, bellidir. Mesela Mehmet Akif bir şiirinde şöy
le der: 
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Hem de    

 
Çiğnerim, çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım 
Zalimin hasmıyım amma  mazlumu! 
trticanın sizin lehçede manası hu mu? 
tşte ben   işitsin  
İşte ben mürteci'im gelsin işitsin dünya 
İstiklal Marşı'mızm yazan Mehmet Akif Ersoy'un 

kendini suçlayan, tabi bir ironik eleştirisi: 
 de baş mürteci'im  çatlasanız! 

Hadi kanununuz  beni, yahud yasanız! 
Bana anlat bakayım şimdi; bu   

biçare ocak 
Zorbalar saltanatından 

zaman kurtulacak? 
Hiç bu mantıkla, a  

hükümet mi yürür? 
Bir cemaat ki, erenler iş 

yumrukla götürür. 

Kafa bitmiş demek artık, çeki-
  

 hakkı mıdır ensele
mek bulduğunu? 

Sanki Mehmet Akif bugünkü 
hükümetin yapısını anlatıyor. İrti
ca diye dine, dindara dince kutsal 
sayılan sembollere saldırıyorlar. 
Kurtuluş Savaşi'nda ayyıldızlı bay
rakla birlikte, TBMM'nin kapısın
da, birinci meclisin kapısında ası
lan bayrak bugün irticanın bayra
ğıdır. Birisi siyaseti, birisi de toplu
mun inancını, ruhunu temsil eden 
iki  Birinci Meclis'in kapı
sında asılı iki bayrak var. Bunların 
bir tanesi meclis'i temsil ediyor, ötekisi de halkın 
mücadelesini sembolleştiren bir bayrak ve bunların 
biri irticadır. Bu  inancını, tarihini, kültü
rünü, kimliğini, onu o yapan, alameti farikası, di
ğerlerinden ayıran temel özellikleri irticadır. 

Çünkü bizim derimizi değiştirdiler, tarih anlayı
şımızı, kültürümüzü, yaşayış/davranış formlanmızı 
değiştirdiler. Kendi dinleştirdikleri siyasal sistemden 
çıkmayı bir gericilik olarak algılıyorlar. Bir defa hiç 
kimseye gerici diyemezsiniz. Tabiat da, zaman da, 
insan da, tarih de sürekli evrilir. Yani evrim sürecin
de sürekli gelişir. Siz daha iyisini verdiniz bu insan
lara, daha fazla özgürlük verdiniz de geri mi kaçtı
lar. Hayır kendi yanlışlanndan, başansızlıklanndan 
kurtulmak istenmesini, inanç ve tarihini almasını ir
tica olarak görüyorlar. Hiç kimse daha fazla geriye 
gitmek istemiyor. Padişahın torunlanndan bir tane
si öldü. Kimse yoktu orada. Osmanlıcılık yapmadı 
kimse. 

 

 

islamcı, gerici diye tanımlanan kişiler Abdülha-
mit Han için ne dediler. Said-i Nursî o zamanlar Ab-
dülhamit'le davalıydı, 31 Mart vakasının adından. 
İslamcılann hepsi saltanata karşı direniyorlardı. 

ATEŞ — Müdahale etmek istemiyorum ama o 
dönemler bir kurtuluş savaşı oldu. 

DİLİPAK — Hilafet ve saltanatı korumak adına 
ATEŞ — Evet. 
DİLİPAK — O zamanlar meşrutiyeti savunan ka

nat  kanattı. Yani İslamcı kanat meşrutiyet
ten yanaydı. 

ATEŞ — Hiç olur mu öyle şey.  
  fetvası, saray uleması. 

DİLİPAK — Şimdi saray ulema
sının getirdiği dayatma... Halk ule
maya bakıyor. Ulemanın tavn ney
di? 

ATEŞ — Ayaklananlara ne de
meli? Şeriat isterük diye ayaklanan
lar. 

DİLİPAK — Şeriat isterük. Er
meniler de şeriat isterük diye soka
ğa çıkıyordu. Çünkü şeriat meşru-
iyyet demektir, şeriat hukuk de-
mektir. Şeriatı siyasal anlamını da 
bozarak/çarpıtarak bu hale geti
renler bugünkü rejimin sözcüleri
dirler. Ermeniler de şeriat isterük 
diyorlardı. Çünkü temsil edilmek, 
adil bir hukuka sahip olmak istiyor
lardı. Osmanlı'da Ermeniler de şe
riat istiyordu. Açın bakın Namık 
Kemal'in, benim Yaşasın Şeriat di
ye bir kitabımda, o dönemdeki şe
riat dönemlerine ilişkin çok çarpıcı 
şeyler vardır. Herkes şeriat istiyor
du. Şeriat istemeyenlerin biz ne is
tediğini anlamıyoruz. Şeriat hukuk

tur, şeriat meşruiyyettir. 

ATEŞ — Şeriat istemeyenler bir İslam şeriatı dü
zeni istemiyorlar. 

DİLİPAK — Hem müslümanım diyeceksiniz, 
hem de islam şeriatı istemiyorum diyeceksiniz. Ya
ni islam'ın bir bölümünü, İslam'ın hayatı düzenle
yen bölümlerini istemiyorum ve ben müslümanım. 
Hayır, bu yumurtasız omlet yapma mantığıdır. Ha
yır Hocam böyle şey olamaz. Siz Yahudilerin Tev
rat'ına da baksanız, Hristiyanlann İncil'ine de bak
sanız, Kur'an'a da baksanız, nereye de baksanız şe
riatın anlamı bellidir. 

ATEŞ — Şeriatın anlamı bu olsa bir İslam şeriatı 
iddiasıyla ortaya çıkan bir devlette neden parti-
marti uygulamalan yok. 

DİLİPAK — Bakın ben şeriatın anlamını size 
söylüyorum, bunu gidin Fransızlann sözlüğünden 
bakın, Larousse'a bakın, İslam Ansiklopedisi'ne ba-
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kın, devletin yayınladığı  
ğü'ne bakın. Milli Eğitim Bakanlığı Tarih Yayınlan 
Sözlüğü "Şeriat" maddesi, III. cilt, üç ciltliktir; 
"Kim ki şeriattan bir hak kopara, yerine başını koy
mak evladır" diye biter, o dönemde. Şeriat bizim 
geleneğimizde meşruiyyet ve hukuk demektir. İs
lam şeriatı, Yahudi şeriatı, Kemalist şeriat diyebilir
siniz, bu onun meşruiyyet ve hukuk anlayışını ifa
de eder. 

ATEŞ — Şunu bana açıkla, anlaşalım. Neden şe
riat  farklı yaşanılıyor, Suudi Arabistan'da 
farklı yaşanılıyor. 

 — Bu bir meşruiyyet ve hukuk anlayı
şıdır. Bunun iktidarda tek bir şekli yoktur. Bu fakih 
alanıdır, nas alanı değildir. 

ATEŞ — O zaman herkes ken
disi yorumluyor. 

DİLİPAK — Zaten fıkıhta kendi 
çoğulculuğumuz var, yorum var, 
elbette İslam'da yorum var. 

ATEŞ — O zaman senin yoru
munla benim yorumum... 

DİLİPAK -— Uymaz tabi, Hane-
fi'ninki Şafii'ninkine uymaz. 

ATEŞ — O zaman hangi şeriat
la yaşayacağız. 

DİLİPAK — Hocam, herkes 
kendi seçtiği şeriatı yaşayacak. 

ATEŞ — Olur mu, olur mu? 
DİLİPAK — Kamusal alanı dü

zenlerken de bunun meşruiyyet 
temeline... 

ATEŞ — Hayır onların yerine 
laik bir cumhuriyet içinde herkes 
kendi dinini yaşasa fena mı olur? 

DİLİPAK — Hocam laik düzen 
Kiliseyle devlet arasındaki ilişkiyi 
düzenler, dinle devlet arasındaki 
ilişkiyi düzenler. Türkiye'deki Kemalist söylem ne 
şeriatı tanımlamayı biliyor, ne sekülarizmi, ne ke-
malizmi. 

ATEŞ — Hepsini de tanımlıyor. 
DİLİPAK — Hiçbirini tanımlayamıyor, aslında. 

Farkı da farkedemiyor. Kendi kafasında bir dünya 
var. Ne Fransız sözlüğüne bakar, ne İngiliz sözlüğü
ne bakar, ne Latincesine bakar. Sizin şahsınızı kas
tetmiyorum. Sizi böyle görmüyorum Hocam, ben 
sizi daha yüksekte görüyorum. Şimdi onlar dayatı
yorlar. Sizin yüksekliğiniz derine yansımıyor. 

AKDOĞAN — Osmanlı'nın son döneminde de 
Cumhuriyet döneminde de genelde büyük dönü
şümlerden önce ya da toplum mühendisliklerin
den önce irtica diye bir tehdit ortaya konuyor, 
ondan sonra yapılanlar buna dayanılarak meşru
laştırılmaya çalışılıyor. Şimdi biz de şeriatı tartış
maktan pek Türkiye'de devletin bu çerçevedeki 

uygulamalarını ya da demokrasiyi, laikliği tartışa
mıyoruz. Belki bu birtakım korkulardan kaynakla
nıyor. 

DİLİPAK — Korkulanmız umutlarımıza baskın 
çıkıyor. Eğer umutlarımızla hareket edebilirsek da
ha kolay anlaşırız diye düşünüyorum. Hem korkula
rımız var, geçmişten kaynaklanan, hem de ajite 
ediliyor sürekli. Birileri bizim çatışmamız üzerine 
kendine iktidar, gelecek ve servet üretmek ister gi
bi bir düşüncem var.  ilerici-gerici, 
vi-Sünni, Türk-Kürt, ne kadar çatışma unsuru varsa, 
futbol takımı taraftarlığı dahi çatışma unsuru olarak 
kullanılıyor. Daha sonra bu çatışan taraflan ayırma 
adına devreye girip, kendisi hakem rolüyle toplu

mu yönetmek isteyen bir görün
meyen güç var gibime geliyor. Ya
ni kendimizden kaynaklanmıyor 
biraz da bu, ajitasyon olayından 
kaynaklanıyor. 

AKDOĞAN — Yani irtica eğer 
kapalı bir zihne karşılık geliyorsa 
bununla mücadele için okullan ka
patmak, sivil toplum örgütlerini 
kapatmak çok mantıklı geliyor mu? 

DİLİPAK — Hayır aslında irtica-
 önlemek istiyorsanız  

ortamını genişletirsiniz. Eğer öz
güriük isteyen insanlar, dürüst in
sanlar güçsüzse devlet olarak onla
ra destek vermelisiniz, başka tarafı 
bastırmak yerine. Sanıyorum İs
met Paşa'nın bir sözü var: Namus
lular namussuzlar kadar cesur olur
sa sorun daha kolay çözülür. Siz 
doğrulan desteklersiniz. Yanlışlan 
cezalandırmak yerine doğruları 
ödüllendirmek suretiyle devlet çok 
önemli fonksiyonlar yürütür. Hatta 

belli ölçüde, hukuku ihlal etmeyecek sınıriar için
de, devlet elindeki  belirleyici olabilir. 
Ama olayı bir kaba kuvvete dönüştürmek toplumu 
çatıştırarak kendine iktidar zemini  ça
lışmak, bu çok tehlikeli ve yanlış, bana kalırsa asıl 
irtica bu. Asıl irtica burada gizlidir. Yapılması gere
ken insan haklannı teminata kavuşturmak, hukuk 
devletini gerçekleştirmek, mal, can, inanç, namus, 
akıl, nesil emniyetini güvence altına almak, Ateş 
Hocanın dediği gibi pastayı büyütmek, kaynakları 
daha iyi kullanmak, daha verimli, kaliteli üretim ya
pabilmek. Türkiye'nin değil, bütün islam ülkeleri
nin GSMH'si Almanya'nın yansı kadarsa ve bu ka
dar nüfus bu kaynakları paylaşmaya çalışılarsa ça
tışma çıkacak. Diğer çok önemli bir unsur da gay
ri meşru kazanç yollannı kapatmak. Hem bürokra
tik anlamda daha üst makama taşınmalanna, ka-
yırmacı zihniyete, hem de sırtını devlete  
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Özel sektör gibi gözüken, ama gerçekte bir başka 
tür KİT olan, devleti sömüren, devleti bir rant kay
nağı olarak kullanan iktisadi yapının değiştirilmesi 
gerekir. Sorunun bir başka boyutu da Türkiye'deki 
yanlış siyasal yapılanma, sorunu daha da içinden 
çıkılmaz hale getiriyor. Başarılı olanlar öne geçsin
ler, daha kaliteli üretenler öne geçsinler. Türki
ye'nin dünyayla rekabet edebilen hem fikri alanda 
hem siyasal alanda, kültürel ve sınai alanda kendi 
gücünü ortaya koyan bir ülke haline gelmesi ve 
bunu gerçekleştirmeyi vaad edenlere, bilimsel ola
rak ortaya koyanlara da devletin ırkına, dinine, cin
siyetine bakmaksızın destek vermesi gerekir. Türki
ye buna karşın suni gündemlerle oyalanıyor. Ken
di içimizde suni tartışmalar oluştu
rulmak isteniyor ve asıl gericilik de 
bu olsa gerek. 

AKDOĞAN — Olağandışı birta
kım şartlar olduğunu öne sürerek, 
olağandışı birtakım uygulamala-
nn, ara dönem şartlannı andıran 
birtakım uygulamalann, böyle ola
ğan bir hükümet eliyle yaptınlma-

 sistemin kurum ve kurallannın 
laçkalaşmasına, zedelenmesine, 
biraz zorlanmasına ve halkın da 
böylece kurum ve kurallara karşı 
güveninin zedelenmesine sebep 
olmuyor mu? 

ATEŞ — Olabilir. Şimdi bunu 
da birbirinden ayırmak lazım. Şim
di burada bir hükümetin ya da bir 
hükümet içinde karar alma duru
munda olanlann vereceği ciddi bir 
karar var, iki seçeneğin karşısında 
da. Bunlardan birincisi bu ara re
jim, ülkedeki olağandışı bir takım 
önlemlere karşı çıkmak ve bu ör
nekleri temsil edenlere karşı zora 
başvurmak, bu bir yol. Bir yol da 
aman meseleyi çatışmaya götürmeyelim diyerek 
meseleyi idare etmek.  çatışmanın ben kimse
ye yarar getireceğini zannetmiyorum. O bakımdan 
bu konuda daha meseleyi zamana yayarak daha 
yumuşak geçiş yapmaya çalışmayı makul karşılıyo
rum. Ama bunun da tabii, bir ölçüsü var. Ben 28 
Şubat  MGK 18 maddelik bir deklarasyon 
yayınladığında çok şaşırmıştım ve şunu söylemiş
tim: Yani eğer askeri kanattan, MGK'nın askeri ka
nadından gelen bu talebi MGK reddetmediyse ya 
da bir gün sonra falan, dile getiren kumandanlann 
emeklilik işlemleri başlatılmadıysa o zaman bunu 
uygulamak zorundadır demiştim. Ve nitekim ben 
haklı çıktım. 

 Siz böyle yapılmasından mı yana
 

ATEŞ — E valla böyle bir deklarasyonu ya uygu
larsınız, yahut da emeklilik işlemlerine başlarsınız. 
Hani ben  maddelik o deklarasyona katılan bir 
insanım. Yani orda dile getirilen endişeler benim 
de kafamda taşıdığım endişelerdi. Bence doğru bir 
deklarasyondu o. Ama Necmettin Hoca'nın bunu 
doğru bulmadığını biliyorum. Ha o zaman onun ya 
istifa etmesi lazımdı ya da bunu yapanlan emekli 
etmeliydi. Hani onu yapmaması, yani üstlendiği si
yasal söylem ve temsil ettiği insanlar açısından cid
dî bir zaaftı. Ben o durumda olsam ve aksine bir 
deklarasyon gelse ne yapardım, bilemiyorum. Fa
kat bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. 

DİLİPAK — Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bu tar
tışma yanlış bir tartışmadır. Sivil 

 toptum örgütlerini potansiyel suç 
 alanı olarak görmek, fikir sahipleri-

! ni, aydınları, sanatçıları potansiyel 
 suçlu görmek  ca-

 mileri, Kur'an kurslarını suç mer-
I kezleri görerek bir yere gitmemiz 
j mümkün değildir. 
 Her tarafta suç olabilir.  za-

I man burda suçlulann şahıslannı 
I hedef almak gerekir. Bunun çok 
I doğru olarak tanımlanması gere

kir. İrtica gibi soyut bir suçlama 
olamaz. Zaten medya belli bir şe
kilde devlete entegre olmuş; yasa
ma, yürütme, yargı denetimini 
sürdürüyor. Birtakım hayali irtica 
senaryolarıyla toplumun büyük bir 
kesimini baskı altına almaya kalkış
mak Türkiye'nin hayrına olan bir 
davranış değildir diye düşünüyo
rum. İnşaallah irticadan vazgeçer
ler. 

ATEŞ — Her türlü irticadan 
vazgeçilmesini ben de temenni 
ediyorum. İnşaallah bu tür çatış

malar sona erer. Fakat ben gene de burada şu 
umudumu dile getirmek istiyorum, belli noktalar
daki insanlar kendilerine düşen toparlayıcılık so
rumluluğunu üstlenmeli, aynlık noktalannı değil 
ortak noktalan önplana çıkarmaya çalışmalı ve or
tak noktalar çerçevesinde birlikte yaşamanın yol
larını ortaya koymalılar. Aynlıkları ortaya koymak, 
ayrılıkları önplana çıkarmak çok kolaydır. Fakat 
önemli olan bizim aynlıklanmızın yanında ortak 
nelerimiz var, bunlan ortaya koyup bunu, ortak 
noktalar çerçevesinde birarada yaşama formülleri 
ortaya koymak.  pasta büyüdükçe, ek
mek büyüdükçe böyle bir görüntü ortadan kalka
caktır. 

AKDOĞAN ~ Teşekkür ederiz. 



 

Cevdet Said'in Gözüyle 
 Coğrafyası veya 

Sorunlarımızı Konuşmak 
Abbas Pirimoğlu 
Avukat 

 Coğrafyasının mümtaz düşünürlerinden Suriyeli Cevdet Said'le Türk 
okuru önce "Bireysel ve Toplumsal Değişmenin Yasaları"  İnsan Ya
yınlan) isimli eseri ile tanışmıştır. Müellifin bakir bir alanda ustalıkla kaleme 
aldığı bu eserin, erbabının dikkatini çekmesi üzerine üç kitabı daha Pınar Ya-
yınlarmca tercüme edildi. Bunlar sırasıyla "İslami Mücadelede Güç, trade ve 
Eylem" (Mart  "İslami Mücadelede Şiddet Sorunu" (Kasım  ve 
"İslami Mücadelede Bilginin Gücü"  isimli eserleridir. 

Kanaatimce Said'in eserlerindeki ortak nokta, dünya Müslümanlarının 
halihazırdaki durumlanna yöneltilmiş içten bir özeleştiri mahiyetini taşıması
dır. Said'in durum tespiti acı ama bir o kadar da gerçekçi bir tespittir. "Müs
lümanların içinde bulunduğu gerçekler, sahip olduklan dinin şeref, izzet ve 
yüceliğini temsil etmiyor" (Kasım 1995, 90).  Said'in önemi, herkesin 
hemfikir olduğu bu ayıbımıza karşı çıkış yollarını aradığı mecralarda kendini 
göstermektedir. Sorunlarımız hakkında kafa yoran düşünürlerimiz genellikle 
sebebi, hep bizim haricimizdeki birtakım güçlerle izaha yeltenmişlerdir. Do
layısıyla başkalannı kötülemekten öteye geçilememiştir. Bu izahın yetersiz 
kaldığı noktalarda da kaderci bir anlayışta karar kılınmıştır. Bu durum, içeri
sinde yaşadığımız ataleti daha da girift hale getirmenin yanında, bizleri, is
lam'ı savunayım derken günümüz Müslümanlannın hayatını savunur pozis
yona düşürmüştür ki, bunun da ilahi hakikatlerin tebliği açısından hiç de 

 bir manzara arz etmeyeceği tartışma kabul etmez bir husustur. Bosna'da 
yıllarca yaşanan zulmü, Avrupa'nın ikiyüzlülüğü veya Amerika'nın aymazlığı 
ile izahın rehavetindense, Müslümanlar evvelemirde kendilerini sığaya çeke-
bilmelidir. Zira başımıza gelenler kendimize yaptığımız zulüm nedeni iledir. 

Başarıya Ulaştıran Amel 
Ümmetin içerisine düştüğü zilletten kurtulabilmesi, onun bu doğrultuda 

yapacağı eyleme/amele bağlıdır. Belli bir maksada yönelik gerçekleştirilen 
her harekete eylem denir (Mart  70). Eylemi meydana getiren unsurlar-
sa kudret ve iradedir. (Mart    Herhangi bir şeyi arzula
mak ve onu elde etme hususunda samimi olmak,  ise gerçek
leştirilmek istenen şeyin nasıl gerçekleştirileceğini bilmektir. (Mart   

Said bütün eylemlerde bu iki unsurun başarıya ulaşmak için elzem oldu
ğunu vurgulayarak basit ama anlaşılabilir örnekler vermektedir. Mesela; has
ta olan evladını şifaya kavuşturmak isteyen bir annenin bu isteğinde tam bir 

 (samimiyet) vardır. Ancak bu yeterli değildir. Zira annenin evladına ya
rayacak ilacın hangisi olduğunu kendisine öğretecek isabetli bir bilgiye de 
(kudret) ihtiyacı bulunmaktadır. (Mart   Keza yine yanan 
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 söndürülmesi eylemi dahi bir irade ve kudreti ge
rektirmektedir. Işığı söndürmeyi isteme olayı irade, 
ayağa kalkıp düğmeye basmak için el uzatmamız ise 
bir kudrettir. (Mart 1995, 75). 

Peki irade nasıl oluşmaktadır?  oluşması 
için de mutlaka akıl ve yüce değerin mevcut olması ge
reklidir. (Mart   Bunlardan birisi eksikse ira
de gerçekleşmez. Burada yüce değerin akılla olan ilişki
si, temiz kokunun burunla olan ilişkisi gibidir. Koklama 
duyusunun görevi güzel kokular yaratmak değildir, zi
ra onun görevi, varolan güzel kokuları algılamaktır. Ay
nı şekilde de aklın görevi "yüce değeri" meydana ge
tirmek değil, kendisine arz edildiğinde "güzel olan yü
ce değerin" daha üstün olduğunu idrak etmektir. 
(Mart   Bu nedenledir ki akıl ile yüce değer 
zorla biraraya getirilemez, zira evlilikte zorlama olma
yacağı gibi, dinde de zorlama olmamalıdır.(Mart  

 Saf ve temiz fıtrat, kendisine arz edildiğinde en 
üstün yüce değeri tercih edecektir. Şayet akıl fıtratın
dan sapmış veya daha başka arzulara kendisini kaptır-

 (Mart  147) o zaman insan cehaleti sebe
biyle kötü  yüce değeri tercih edebilir. (Mart  
239). Böyle bir durumda yapılacak tebliğde, neticenin 
alınmasında, sunulan değer kadar sunan kadronun eh
liyeti de önemlidir. Sahabe gibi bir nesil üreten müfre
dat acaba bugün bize hangi meyveyi vermiştir? Demek 
ki mesele müfredat meselesi değil, tam aksine müfre
datı uygulayan kadro meselesidir. İşte bu hususu fark 
etmek, yüce değerin sunulması durumunda karşılaşıla
cak kusurların hangisinin yüce değerden ve hangisinin 
kadrodan yani bu işi yerine getiren sorumlulardan kay
naklandığını ayırmamıza imkan verecektir. Teori ne ka
dar mükemmel olursa olsun, onu uygulayanlar ehliyet
siz kimseler ise sonuç hüsran olur. (Mart   

Eylemin meydana gelmesinde elzem olan unsurlar
dan bir diğeri olan kudreti de Said iki kısma ayırmakta
dır. Birincisi, bir toplumun sahip olduğu bilek gücü, 
fert sayısı, kara parçası, petrol, maden, su gibi yeraltı 
zenginliklerinin oluşturduğu maddi kudrettir.  
kısmı ise   oluşturmaktadır ki bunun
la "maddi kudretlerin kullanılmasını bilmek" kastedil
mektedir. (Mart 1995, 156/157). Said burada üzerin
de çok durduğu bir kavrama, "yasa" kavramına vurgu 
yapmaktadır. İlmi kudretler akıl ve kainat yasalannın 
(sünnetullah) birleşmesinden doğan kudretlerdir. Tari
hi hadiseler ve kainatta var olan gerçekler akla arzedi-

 akıl da bunların yasalarını keşfederek onları insanlı
ğın faydasına kullanır, yani teşhir eder. (Mart 1995, 
246). 

Müslümanların Eksiği 

İslam aleminde eksik olan irade midir, yoksa kudret 
midir? Said'in bu soruya cevabı biraz da sitemle karışık
tır: "Mesela bugünkü Müslümanlann ihlasa değil, isa
bete muhtaç olduklarını vurguladıkça; başka bir ifadey
le Müslümanların iman değil ilim (irade değil kudret) 
yönünden eksik kaldıklarını ifade ettikçe, birileri karşı

mıza dikilip: "Sorun ihlaslı müminlerin olmamasından 
kaynaklanmaktadır" demekte ve moralimizi bozmakta
dır." (Mart   Zira Said'e göre İslam aleminde 

  silkinmeye yetecek kadar irade vardır. 
(Mart   Aynı şekilde İslam dünyası ister nü
fus, isterse malik olduğu kaynaklar açısından olsun bu
gün korkunç kudretlere sahip durumdadır. (Mart 

 Said'in İslam dünyasında eksik bulduğu, il
mi kudretlerdir. Bu da peşinden bir başka soruyu getir
mektedir. Müslümanlarda irade olmasına rağmen ne
den sahip oldukları iradeler kendileri için gerekli olan 
kudretleri doğurmuyor? Said'e göre bu sorunun da üç 
şıklı cevabı bulunuyor: İlim ve bilgiden yoksun olmak, 
kader konusunda yanlış anlayış ve hayatta ve kainatta 
cereyan eden hadiseleri sebep-sonuç çerçevesinde 
araştırmama (Mart 1995, 250) yani yasayı bilememe. 
Said'e göre bu sebeplerin ne anlama geldiğine değin
meye çalışalım. 

 ve Fikri Yoksunluk 

Son kertede günümüz  ilmi ve fikri 
donukluğa hapseden bir yanlış anlayış, yerleşik kültürü
müzdeki tarihi kökenlerini sorgularken  Teymiyye 
ve  Gazali'nin varlığın dört mertebesine dair iza
hından hareket eden Said, neticeyi yine imam-ı Gaza
li'nin şu sözü ile noktalar: Bilmiş ol ki anlamları sade
ce lafızlarda arayanlar, yolunu şaşırmış ve mahvol
muşlardır. Böyle kimseler, batıyı aradıkları halde 
ona sırtını dönmüş olan kimselere benzerler. Kim de 
anlamları önce zihnine (aklına) yerleştirir sonra bu 
anlamlara lafızları eklerse işte o doğruyu bulmuş 
olur. (1997,44) 

Varlığın birinci mertebesi, görülen varlık yani dış 
varlıktır. İkinci mertebe ise bu dış varlığın zihnimize 
yansıması hali, yani zihni varlıktır. Said bu her iki varlık 
derecesi arasındaki ilişkiye özellikle dikkat çekmek ister. 
Dış varlık zihinsel varlığın aksine sabittir. Zihinsel varlık, 
toplumdan topluma, çağdan çağa değişebilir. Çünkü 
insan zihni dış varlığı bir fotoğraf makinesi gibi algıla
maz. Ona yorumunu katar. Ancak bu konuda ihtilaf 
oluştuğu zaman dış varlık kendisine başvurulmak için 
bizi beklemektedir. Zihinsel şekilleri doğrulamak için 
onu dikkatlice inceler, araştırır ve ona göre işlem yapa
rız. Zira dış varlık görüş ayrılığına düştüğümüzde ken
disine başvurduğumuz sabit bir hakikattir.  50). 
Zihinsel varlıksa o hakikat hakkındaki ilmimiz. Üçüncü 
mertebe ise  varlıktır. Zihnimizdeki bilgileri dil vası
tasıyla lafza döküp sözle anlatabilmek  Dör
düncü mertebe de bu bilgilerin aktanldığı seslerin sem
boller/harfler vasıtası ile kağıda geçirilerek yazı ile sabit 
kılınması halidir. Varlığın bu mertebeleri arasındaki iliş
ki şu şekilde özetlenebilir: Yazı lafza tabidir. Lafız bilgi
ye   bilgi de bilinene yani dış varlı
ğa bağlıdır.  60). 

Said'in varlığın mertebelerini izahtaki amacı Müslü
manların düşmüş oldukları bir hataya işaret etmek için-



 

dir. Şüphesiz ki okumak ve yazmak bir nimettir ve in
sanlığın gelişip ilerlemesi için esas yoldur. Fakat bunlar 
kötüye kullanıldıklarında ilerleme yolunda engel olup 
donukluğa ve yerinde saymaya sebep olurlar. (1997, 
72). Said buna "nimetin cezaya dönüşmesi" demekte
dir. Nasıl mı? Obje ile ilişkiyi eserek. Zira bütün yazılı 
eserler yazarlannın zihinsel şekilleridir. Zamanında on
ların dış dünyadan edindikleri bilgilerdir. Kitaplarla gi
rişilecek sağlıklı bir ilişki onlardan faydalanmak ve aynı 
zamanda dış  ve enfüsi varlıklarla veya 
sembollerin üzerine konulduğu konuyla, objeyle- ilişki
yi kaybetmemektir. Kitaplarla kurulacak olumsuz ilişki 
ise  ve onların yazılı görüşlerinin 

 halidir. Böyle bir anlayış bizleri şahıslar dünyasına 
ve onların oluşturduğu zihinsel şekiller dünyasına hap
sedecektir ki, pratikte bunun varacağı nokta taklitçilik

 islam dünyasında yaşanan bu vakıanın adı "içtiha
dın kapanması" şeklinde konulmuştur. Içtihad, ne dur
duğuna üzülmekle ne de yapılmasına teşvikle gerçek
leşmez.  32). Doğrusu bu konuda Said'e hak 
vermemek elde değildir. Fikri yapı
nın donduğu, kültürün menkıbeler
den oluştuğu, hikmetinse yine Sa-

 ifadesiyle "yıkayıcının önünde
ki ölü gibi olmak haliyle" (1997, 
34) tanımlandığı,  yeryüzün
deki afaki ve enfüsi ayetlerle -objey
le- ilişkisini kopardığı, dolayısıyla 
toplumun  bir ortam
da içtihada fiilen imkan olmadığı 
gibi esasen ihtiyaç da yoktur. Ne 
zaman ki toplum kendini yeniden 
üretmeye başladı, düşünce fikir ve 
ilim hayatı canlılık kazandı, o za
man  kendiliğinden husule 
gelecektir. Şahıslar dünyasından 
düşünceler dünyasına, zihinsel şe
killer aleminden dış dünyanın haki
katlerine geçilmesi halinde fikir 
dünyamız taklitçilik ve atacılık zafiyetlerinden kurtula
caktır. Çeşitli asırlarda ister akıl sahiplerinden isterse 
din mensuplanndan olsun herhangi bir konuda insan
ların söyledikleri herşeyi gözden geçiren kimseyi 
haddan engellemek de mümkün olmayacaktır.  
33). 

Bu nedenledir ki Said basit ümmilikten (okuma yaz
ma bilmemek) daha tehlikeli olan mürekkep ümmiliğe 
(düşünce ümmiliği) karşı Müslümanları uyarmakta 

 225) ve bunun için de özellikle gençlere bir 
çağrıda bulunmaktadır: "Müslüman dünyası genç ku
şağı islam uğruna malını ve canını fedaya hazır; ne var 
ki, içlerinde yıllannı kapsamlı araştırmalar yapmaya, bir 
konuyu kotarmak ya da aydınlatmaya adamak isteyen
ler pek nadir. (1984,  ve Mart 1995, 219)... Said'in 
bu çağrısına kulak kabartılması halinde, öyle sanıyorum 
ki sıkça şahit olduğumuz "bugünün problemleri bizim 
değil bu sistemin problemleridir, İslam gelince kendi

liğinden hallolur" kolaycılığı da sona erebilecektir. 

 Kader Anlayışı 

Said'e göre Müslümanlann iradelerinin kudretten 
yoksun olmasına neden olan faktörlerden bir diğeri de, 
anlayışlarına musallat olan kader hakkındaki yanlış de
ğerlendirmelerdir. Bu hal,  hareketin başarısızlığı 
halinde onların gayet rahat tavır takınmalarını sağla
maktadır. Yanlışlık "bize düşen çalışmaktır, başarıya 
ulaşmak değil" anlayışıdır. Bu tavırlarıyla meselenin ta
mamen Allah'ın kudreti dahilinde olduğunu, kendileri
nin başarıyı tayin konusunda hiçbir katkılarının olmadı
ğını ifade etmek istiyorlar. (Mart  93). Böyle ra
hat bir tavır içerisinde olanların yapacağı iş Mehdi bek
lemek yahut kıyamet alametlerinin dökümünü yap
maktır. Zihinlerde kök salmış olan düşünce şudur: Bu 
problemleri Allah'tan başkası halledemez. (1984, 16). 
Böylesi bir yaklaşım Müslüman'ın ufkunu daraltmakta 
ve eylemlerini özeleştiriye tabi tutmalarını engellemek

tedir. Zira onlar eylemlerinde hiç
bir hata ihtimali düşünmezler. 
(Mart 1995, 93). Halbuki "eylem 
doğru, ancak sonuç vermedi" veya 
"amelim salihdir, mutlaka başarı 
ile sonuçlanması şart değildir" 
şeklindeki yaklaşımlar çıkış yolu de
ğildir. Bu ifadeler fert bazında doğ
ru olabilir. Çünkü her ferdin başarı
ya ulaşması şart değildir ama bu 
toplum bazında katiyen doğru de
ğildir. (Mart  94). Said başı
mıza gelenlerin sebeplerini kendi
mizde aramanın zamanının geldiği
ni (Ali  165) ikaz etmektedir. 
(Mart  95). Açıkça görüleceği 
üzere burada Said iradenin halisliği 
yanında amelin de doğru  

 olması gerektiğine işaret 
etmektedir. Yukarıda düşünürden aktardığım örneği 
biraz değiştirerek konuyu daha anlaşılır kılmak istersek, 
lambayı yakmak iradesine sahip olan insanın elektrik 
düğmesine basması halinde netice hasıl olacaktır. Ama 
bu kimse düğme yerine musluğu çevirecek olursa he
define ulaşamayacaktır. Çünkü yasasına uygun hareket 
etmediği için elektrik yanmayacak, musluktan su aka
caktır. Bu konuda Said dünyevi ve uhrevi mükafat ara
sında fark olduğunu da vurgulamaktadır. Uhrevi müka
fat niyete göre gerçekleşirken, dünyevi mükafat da ey
lemin doğruluk (isabet) derecesine göre tecelli eder. 
(Mart  220). işin daha da ilginç yanı bu yanlış an
layış, başarısızlığın sebeplerini hep harici faktörlerde 
arama  alışkanlık haline getirmiştir, "Allah böyle 
takdir etti" veya "emperyalizm veya emperyalizmin 
uzantısı olan şeyler" (Mart 1995, 95). Gerçekten de 
Müslümanların her başarısızlığın arkasından, özeleştiri 
yerine komplo teorileri üretip, sonuçtan Yahudileri, 
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Amerika'yı veya Batıyı suçlamalan sıkça tanık olduğu
muz alışık tavırlar haline gelmiştir. 

 Yasalarına Uymamak 

Yukanda bahsettiğim şekilde Said,  Gazali 
ve İbn Teymiyye'nin, varlık derecelerini dört kısma ayır
dığını izah ettikten sonra buna bir eklemede bulunarak 
varlığın beşinci derecesinin de bulunduğunu belirt
mektedir. Said'e göre varlığın beşinci derecesi "kanuni 
varlık"tır. Çünkü Allah'ın bilgi ve kudreti yaratmadan 
öncedir. Bu bilgi ve kudret, varlığın kendisine dayandı
ğı (ilahi) kanundur. Varlık derecelerinin esasını teşkil 
eden dış varlık, bu kanuni varlığa bağlıdır.  79-
80). 

Said, okuyucunun dikkatini özellikle değişimin tabi 
olduğu yasalara çekmek istemektedir. Değişimin yasa
larını araştırırken "onlar nefislerinde olanı değiştirme
dikçe, Allah bir kavmin durumunu değiştirmez"  

 ayetini eksen olarak almıştır. Çabasındaki amaç ise, 
Müslümanların içerisinde yaşadıklan problemlerin bağ
lı olduğu yasaları kavramalan şartıyla bulundukları hal
den kurtulabileceklerine dair olan inancıdır. Yazann de
ğişmesini arzuladığı toplum her ne kadar islam toplu
mu ise de, değişmenin tabi olduğu yasalar sadece 
Müslüman için geçerliliği olan yasalar değildir. İlgili 
ayetin işaret ettiği gerçeği "insanlığın genel yasası" 
olarak niteler. Çünkü ayet-i kerimede ifadesini bulan 
yasa, tüm insanlığa uygulanabilecek bir yasadır; ne yal
nızca Müslümanlara özgüdür ne de diğerlerine. Genel
dir o.  29). Ayrıca bu yasa bireysel değil toplum
sal bir yasadır. Söz konusu olan belirli bir kişi değil, öz 
anlamıyla, yani tek bir beden oluşu, tek bir "varoluş" 
arz etmesi itibariyle toplumdur. (1984, 35). Zira top
lum tek tek bireyler demek değildir. Bir de toplumun 
genel görünümü vardır. Sözgelimi toplumda zenginli
ğin oluşması o toplumda hiç yoksulun kalmadığı anla
mına gelmez.  43). Bu bize topluma kendi bü
tünlüğü içerisinde tek bir varlık (varoluş) biçiminde 
bakma yetkimiz olduğunu gösterir ve bu bakış kelime
nin tam anlamıyla Kur'anîdir. (1984, 43). Nitekim 
Kur'an her ümmetin eceli olduğundan (A'raf 34) ve bu 
ecelin ne öne almacağmdan ve ne de erteleneceğin
den bahsetmektedir. (Mü'minun 43). Burada sözü edi
len ecel ile o toplumu oluşturan bütün bireylerin ölüp 
gitmesi anlaşılamayacağına göre, ölüp giden, ümme
tin yaşayan varlığıdır. Ortadan kalkan, o toplumun va
roluşu,   44). Bu nedenledir ki müs-
bet veya menfi belli bir toplumsal değişimin gerçekleş
mesi için, nitelik itibariyle iç dünyalannda bu değişimi 
gerçekleştirmiş insanların yeterli bir niceliğe ulaşması 
gerekmektedir. Bu durum toplumsal varoluşun özün
de olanı değiştirme seviyesine geldiği için, o toplum 
değişecektir. Yine ilgili ayetle bildirilen yasanın bir di
ğer özelliği de uhrevi değil dünyevi yasa olmasıdır. 
Ayette kastedilen değişim toplumun dünya hayatı için
de geçirdiği değişimle ilgilidir. Ahirete ilişkin bir hesa

ba değil içtimaî/dünyevî bir muhasebeye yöneliktir. 
Dünyadaki muhasebe toplumsal, ahiretteki muhasebe 
ise bireyseldir.  39). Zira Kur'an açıkça "yalnızca 
zalimlere isabet etmekle kalmayacak olan fitneden çe
kinmemizi" emretmektedir.  45). 

Demek ki Allah herhangi bir toplumun içerisinde 
bulunduğu şartları ve durumunu sebepsiz yere değiş
tirmemektedir. İsterse bu toplum Müslümanlardan 
oluşsun ve zillet içerisinde bulunsun, fark etmez. Zira 
değişimin birbirine bağlı iki alanı bulunmaktadır. Bun
lardan birincisi bireyler alanı, yani enfüsi  ikinci
si ise Allah'ın değiştirdiği toplumsal alandır. Ne zaman 
ki bir toplum enfüsi alandaki değişikliği gerçekleştirdi 
ancak o zaman Allah "toplumsal olanı" değiştirmekte
dir. Başka bir ifadeyle Allah değişimin gücünü topluma 
vermiş ve bu gücün kullanılması halinde sonucu yara
tacağını bizlere  insanlar toplumun özünü 
değiştirecek şekilde psişik yapısını değiştirir, yani davra
nışlarına etkide bulunan fikir, duygu, heyecan ve 
inançlarını değiştirirse Allah -yasası  o toplumu 
değiştirmektedir. 

Buradan bir başka sonuç çıkmaktadır ki o da insan
ların nefislerinde olanı değiştirme yeteneği ile yaratıl
mış olmalarıdır. Peki nefislerde olan nedir ve nasıl de
ğiştirilmektedir? Nefislerde olan terimiyle kastedilen, 
bilinç ya da bilinçdışı plandaki fikirler, kavramlar ve sa
nılardır.  46). Nefislerde olanı değiştirmek husu
sunu açıklarken Said şu temel soruyu sorar: Nefsle bir
likte var olan şey orijinal midir (yani başından beri nefs
le birlikte mi vardır) yoksa tüm bu şeyler nefse sonra
dan mı konmuş ya da yerleşmiştir?  52). Said bu 
sorunun cevabını Kur'an'daki iki ayette bulur. Bunlar
dan birincisi "(Andolsun) nefse ve onu düzenleyene ki 

 fücurunu da takvasını da ilham etmiştir" (Şems 
7-8), diğeri ise "nefsini arındıran kurtulmuştur, 
ransa ziyanda" (Şems  ayetleridir. Buradan da şu 
sonuca vanr: Göründüğü kadarıyla nefse "fücur ve tak
va" yeteneği dışında orijinal (a-priori) bir şey yoktur. 
Nefs denen, yapısı şaşkınlık uyandıran bu yaratığı Allah 
takvaya da fücura da eğilimli muazzam bir istidat ile 
yaratmıştır.  52). Nefsin takva veya fücur yete
neği ile yaratılması keyfiyeti Allah'a mahsusken, onu 
arındırarak kurtulmak veya azdırarak ziyana uğramak 
seçeneği ise insana mahsustur. Bu bize insanoğlunun 
temel çabasının, toplumu nefislerden başlayarak 
den hayra doğru  da aksi  değiştirmek ol
duğunu gösteriyor. (1984, 51). 

Toplumlarda nefsin derinliklerine kadar inerek yer
leşen fikirler ile zihinsel ve psişik yapı onların davranış-

 belirlemektedir. Psişik karakter değişince insanın 
davranışı da değişmektedir.  83). Bu noktada in
sanın nefsinde olan şeylerin doğruluğunun veya yanlış
lığının da neticeyi hasıl etmesi  belirle

 bakımından bir farkı bulunmamaktadır. Her
hangi bir mesele hakkında vehimlere kapılan insanın 
eylemleri sonuç itibariyle bu vehme uygun olacak, 
böylece insan, nefsinde yer etmiş olan bu vehimlerin 



 

kopyası denebilecek davranışlara girişecektir. (1984, 
87). Insanlann nefislerine sinen psişik yapısının onların 
davranışlarını belirlemesi vakasını Said çarpıcı bir ma
salla anlatmaya çalışır: Ünü her geçen gün artan bir de
vin şöhreti komşu kentte oturan bir diğer devin kulağı
na kadar varır. Bu dev onunla tanışmak için iltifat dolu 
bir mektup gönderir. Ancak gelen cevap hiç de umdu
ğu gibi olmayıp onur kinci ve küstahçadır. Bunun üze
rine gururu incinen komşu kentteki dev intikam almak 
üzere koşa koşa mağrur devin yaşadığı beldeye ulaşır. 
Mağrur dev hasmının arzı titreten ayak seslerini duyun
ca dizlerinin bağı çözülür ve rengi atar. Durumu fark 
eden karısı hemen kocasına yatağa girmesini söyler ve 
üstünü yorganla örter. Öfkeli dev gelip küstah devin 
nerede olduğunu sorunca da kurnaz kadın "aman ya
vaş konuş çocuğu uyandıracaksın" diyerek yorganın al
tından uzanan iki ayağı gösterir. Bu 
iki ayağı gören öfkeli devin kalbine 
bir korku düşer, "eğer çocuk buysa 
babası kim bilir nasıldır" diyerek ani 
bir hareketle kaçmaya başlar. Ma
salda  zekasıyla öfkeli devin 
psikolojik durumunu değiştirerek 
devi titretmiş  83) ve böylece 
onun hareketlerini kontrol altına al
mıştır. Dev ise nefsinde oluşan bu 
onaylama üzerine yapacağı ilk işin 
içinde bulunduğu tehlikeden uzak
laşmak olduğunu düşünmüş, nef
sinde her ne vehmetmişse ona kan-
mıştır.  87). Bu nedenledir ki 
Amerikan Enformasyon Bakanlı-
ğı'nın ve dış temsilciliklerinin en 
önemli görevi başka ülkelerdeki 
topluluk ve bireylerin psikolojik yapısını araştırmaktır. 
Operasyon Planlama Dairesi'nin görevi budur. (1984, 
86). Aynı şekilde Avrupa'da ulusların fitren sahip olduk
ları mizaçtan oportünistçe yararlanmasını bilmektedir. 

  

Anlatılanların Pratiğimizle Sınanması 

Said'in anlattıklarının ışığında, islam ülkelerinde ya
şanan vakıaları test ettiğimiz zaman hak vermemenin 
mümkün olmayacağı kanaatindeyim. Günümüzde 
Müslümanların her şeyden evvela  aşma 

 psikolojik bir yılgınlık içerisinde oldukları 
açıkça gözlenmektedir. Keza yine yerel yönetimler de 
insanların davranışlarını aynı yöntemle kontrol altında 
tutmayı becermektedirler. Islami hareketlerin üzerine 
evvela bir imaj giydirilmekte ve bu imaja göre topluluk
ların şuuraltı harekete geçirilerek davranışlar basit bir 
toplum mühendisliği ile yönlendirilebilmektedir. Hal
kın şuuraltı, Islami hareketlerin ileride davranışlarını 
kısıtlayacağı şeklindeki bir vehimle/korkuyla dolduru
lurken, aydın kesimin ise yeşeren İslami oluşumlann 

 kültür ve ilimden yoksun oldukları, dolayısıyla 
cağımızın meselelerini çözemeyecekleri şeklindeki yi

ne asılsız bir vehimle doldurularak nefret etmeleri sağ
lanmaktadır. Yeri ve zamanı geldiğinde "irtica" gibi 
birtakım şifre yüklü kelimeler kullanılarak bazı halk ke
simleri ve aydın tabakanın belli bir bölümünde, nefisle
rinin derinliklerinde düğümlenen düşünceler harekete 
geçirilerek şuur ortadan kaldırılmakta ve heyecanlann 
hakim olduğu kaos dönemleri sıkça yaşanabilmektedir. 
Peki bunun karşısında İslami kesimler ne yapmaktadır? 
Cereyan eden psikolojik savaşın varlığından habersizce, 
farkında olmadan vehimleri beslemektedirler. Halbuki 
yapılması gereken şey, bu "korku ve nefret" mekaniz
masını harekete geçiren, nefislerde yerleşmiş psikolojik 
oluşumlan  keşfederek onları izale etme
ye çalışmak olmalıdır. Bu çabanın görülmemesinin se
bebi yine nefislerde yani Müslümanların nefislerinde 
yer etmiş olan vehimlerden neş'et etmektedir." Müs

lümanlar düşünce ile aralarına, on
ları ürküten korkunç vehimler sok
muşlardır. Düşünmeyi dinsizliğin 
köprüsü olarak değerlendirmişler
dir. (1984, 91).  ve atacılı
ğın etkisi ile şahıslar dünyasından 
sıyrılarak düşünce dünyasına, atala
rının zihinsel şekiller dünyasından 
dış hakikat dünyasına çıkamamış
lardır. Artık kabul etmek lazımdır ki 
"toplum" asırlar öncesinin kitaplar
da yazdığı toplum değildir. Top
lumla  kopanlan ilişki 
günümüz meselelerini aydınlatma 
imkanını yok etmektedir. "Günü
müz meseleleri İslam'ın değil başka 
sistemlerin sorunlarıdır, islam ge

lince hepsi kendiliğinden hallolur" şeklindeki yanlış bir 
yaklaşım adeta Müslümanları hayattan izole etmekte
dir desek herhalde insafsızlık yapmış olmayız. Bu da İs
lam'ın tebliği keyfiyetini Müslümanların günümüz so
runlarına çözüm önerileri, islam'ın insana, topluma 
verdiği değer ve kainat görüşünü sunmak yerine sade
ce had cezalarının anlatılması vakıasına indirgeyerek 
korkuyu ve nefreti pompalamaktadır. Unutulmamalıdır 
ki bazı nefislerde sinmiş olan bu korku ve nefretin mü
sebbibi İslam  Müslümanlar olduğu gibi yine red
dedilen islam değil Müslümanların halidir. Kısaca islam 
ülkelerinde her kesim yorgan altındaki nice korkunç 
ayaklan görerek birbirlerini anlamamakta ve kork
maktadır. Bu da olayı daima basit simgeler savaşı hali
ne dönüştürmektedir. Mesela çok yakın bir geçmişi
mizde ülkemizde laik kesimle islami kesim arasında ha
raretle tartışılan konulardan birisi de Taksim'e cami ya
pılması meselesidir. Bir taraf "Taksim'e cami yapılmak
la ümmetin hangi problemi hallolacak acaba" diye dü
şünmezken, diğer kesim de "bu caminin yapılması ile 
laiklik nasıl ortadan kalkar, acaba olayı biraz abartmıyor 
muyuz veya bazı kesimlerin bizleri iç dünyamızdan ya
kalayarak davranışlarımızı onların kontrolüne devret
miş olmuyor muyuz" diye düşünmemiştir. Anlayabildi-
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ğim kadarıyla Said,  coğrafyasının en büyük prob
leminin düşünce yoksunluğu olduğunu vurgulamakta 
ve bunun da nefsten geldiğine işaret etmektedir. O za
man Müslümanlara düşen, nefislerinde olanı değiştir
mektir. Değiştirsinler ki Allah da onların durumlarını 
değiştirsin. Pratikte ise olan, bunun tam tersidir. 
sinde bulunulan fikri durgunluk Müslümanlann nefisle
rinde savunma mekanizmaları geliştirmiş ve daha önce 
düşünen kafaların maruz kaldığı "kötüleme, kınanma 
itham ve kuşku" gibi saldırılar bugün de düşünen kafa
lara karşı yöneltilmiştir.   Hatta  dün
yasında düşünenlere yönelik ithamlar günümüzde bu 
noktada kalmamakta, hata iddiası ilmi manada hata ih
timaline değil de dolaysız olarak niyetlere ve iradeye 
yöneltilerek (Mart 1995, 229), onlann itikatlanndan 
şüpheye kadar uzanmaktadır. 

Ülkemizde  ve laik kesimin belli başlı tartışma 
konulanndan birisi de Mustafa Kemal'dir. Halbuki bu 
tartışma yersiz olup sebebi de yine değişmenin yasaları
nı  nazar etmekten kaynaklanmaktadır. Düşünce ve 
fikir hayatı donmuş, obje ile ilişkisini kesmiş, eskiyi tekrar 
eden ve  yeteneğini yitirmiş bir toplumda, yani 
özünü değiştirmiş bir toplumda değişiklikten başka ne 
beklenebilir ki. Bu nedenle Mustafa Kemal her iki tarafın 
da iddia ettikleri gibi sebep değil zamanın toplumsal 
şartlarının bir sonucudur. Yoksa kendi seyrinde sağlıklı 
bir şekilde işleyen bir toplumu değiştirmek hiç kimsenin 
harcı olmadığı gibi esasen bu iddia başta değişmenin 
yasasına aykırıdır. Hem sonra Muhammed Arkoun'un da 
belirttiği gibi "islam düşüncesi uzun zamandan beri 
kendisini hukuk, dilbilgisi, tefsir ve tarihe ilişkin birkaç el 
kitabının dogmatik tekran içine hapsetmiş... ve bu 
olumsuz sosyal ve dini görünüm karşısında Müslüman 
ülkelerde 20. yüzyıldan itibaren farklı iki tepkiye rastanıl-
mıştır" (Cogito. Sayı  Sh: 54). Arkoun'a göre bu iki 
tepkiden birincisi Arap ülkelerinde görülen selefilik hare
keti, ikincisi ise Türkiye'de yaşanan geleneksel kurumlar
la bağını sert bir şekilde koparmadır. Burada dikkati çek
mek istediğim husus, zamanında her iki akımın da gele
neğe ve mevcuda bir tepki göstermesi ve yenilik talep 
etmesidir. Bu da islam aleminin 20. yüzyılın başında içe
risinde bulunduğu durumu —mevcudun yetersiz kaldı

 göstermesi açısından manidardır. 

Ne zaman Müslümanların problemleri ve çıkış yol
ları gündeme gelse bütün Müslümanlar "Kitap ve sün
nete" sarılmanın gerekli olduğunu vurgularlar. Elbette 
ki bu tespit doğrudur. Ama bu söylemin bizlere pratik
te pek bir fayda sağlamadığı da fiili gerçekle ortada 
olan bir husustur. Bu durumu tespit eden Said Kitap ve 
sünnetten beklediğimiz şifanın insanda bulunması ge
reken bazı şartlara ve tarihi gerçeklerden yararlanmaya 
bağlı olduğunu bildirmektedir. Çünkü ona göre yalnız 
başına nass belirli şartlarda sorunu çözemez. Nass'ın 
hak olduğunu gösteren afak ve enfüs ilmine ihtiyaç 
vardır. (Kasım   Said'in burada da esin kay
nağı Kur'an'dır. "O Kur'an'ın gerçek olduğu onlar için 
açığa çıksın diye onlara  ve kendi nefisle

rinde ayetlerimizi göstereceğiz-" (Fussilet 53). Afak 
(insanı çevreleyen dış alem) ve enfüse (insanın nefsi, 
psikolojik yapısı) dair ayetler Kitabın ayetlerinin doğru
luğuna tanıklık ederler.  Kerim bizden kendi 
metninin dışında ilim aramamızı ister. Yeryüzünde do
laşmamızı, Allah'ın afak ve enfüsteki ayetlerine bakma
mızı ister.  151). Said'e göre Kitabın ayetleri ile 
afak ve enfüsteki ayetler arasındaki ilişki soyut bir bağ
lantı değildir. Aksine bunu kavramak belli bir uzmanlı
ğı gerektirmektedir.   

Bu beyanda Kur'an'dan çağımız Müslümanlarının 
gereğince faydalanabilmesi için Muhammed Bakır Es-
Sadr'ın tespitlerini de zikretmenin faydalı olacağı kana
atindeyim. Muhammed Bakır Es-Sadr "Kur'an Okulu" 
isimli eserinin ilk iki bölümünde Kur'an'ın teczii ve 
mvzui/tevhidi tefsir metodlarının mukayesesini yapar
ken mevzui tefsirin üstünlüğünü müfessirin Kur'an kar
şısındaki tutumu ile izah etmektedir. Teczii tefsirde 
Kur'an'ın bir ayeti veya bir bölümünü anlamaya çalışan 
müfessirin zihinsel bir hazırlık dönemi yoktur. Tertemiz 
bir zihinle nassın ne dediğini anlamaya çalışır. Halbuki 
mevzui/tevhidi tefsirde müfessirin görevi adeta 
Kur'an'ı konuşturmaktır. Eylemine nass'dan başlamaz. 
Evrensel, akidevi veyahut içtimai hayatla ilgili konular
dan birini ele alır ve konuyla ilgili beşer deneyimlerini 
ve insan düşüncesinin bunlara ne gibi çözümler öner
diğini, tarihi uygulamalarını ele alıp inceler ve dolu bir 
zihinle Kur'an nassına yönelir. Kur'an'a soru sorar, 
Kur'an da cevap verir. Bu metotta Kur'an gerçeklerle 
ve yaşanan hayatla  Tefsir Kur'an'la sınırlı olma
yıp, vakıadan/hayattan başlayıp Kur'an'a varmaktadır. 
Bu tefsir, belli bir konuyu Kur'an'a sorduğu için mevzui 
ve o konuda beşeri deneyimlerle Kur'an-ı Kerim'i bir
leştirdiği için tevhidi tefsir denilmiştir. (Kur'an Okulu. 
Bir Yay., 1987, Sh. 7-34). 

Netice 

Şüphesiz ki Cevdet Said de bir beşerdir ve hatadan 
ârî değildir. Bu nedenle bütün söylediklerinin, konu
sunda söylenen son şeyler olduğunu iddia etmek de 
mümkün değildir. Daha da ötesi, söylediği pek çok ko
nuda aksine argümanlar geliştirmek de mümkündür. 
Fakat Müslümanlar artık tarihin aktörünün insanlar ol
duğunu ve iradenin yanında kudretin de gerekli oldu
ğunu düşünmelidirler. Dolayısıyla evvelemirde eleştiri 
oklarını kendilerine yöneltmeli ve başlarına gelenlerin 
kendi hatalanndan kaynaklandığını algılamalıdırlar. Şa
yet değişiklik istiyorlarsa bunun yasalarına uygun hare
ket etmenin yollarını  ilme ve düşünceye 
ne kadar az önem verdiklerini görmeli, Kur'an'la haya
tın birleşmesi için Kur'an'ın karşısına çağın problemle
riyle dolu bir kafa ile oturup Kur'an'ı 
lar. Cevdet Said'in eserlerinin bütün bu eksiklerimizi 
daha iyi anlamamız yolunda faydalı olduğu kanaatimi 
belirttikten sonra, Rasulullah'ın bir duası ile son nokta
yı koymak istiyorum: "Allah'ım! Keder ve hüzünden, 
acizlik ve tembellikten sana sığınırım." • 



 

Türkiye Cumhuriyeti Neden 
Demokrasiye Direniyor? 
Ahmet Kekeç 

ürk entelijansiyası cumhuriyeti oluşturan sürecin "meşru" olup olma
dığını, Türkiye Cumhuriyeti'ne rengini veren ideolojinin (ilkeler bü
tününün) demokratik teamüllerle örtüşüp örtüşmediğini tartışmıyor 
artık... 

Bilakis, çağdaş ve demokrat bir Türkiye'nin jakoben devrimlere sa
rılarak mümkün olabileceğini savunuyor. 

Trajedi... 

 * * 

İki kere iki dört. 
Türkiye Cumhuriyeti muhaliflerinden kurtulmanın yolu olarak on-
 yoketmeyi seçen bir  yapılanmadır ve bunun da 

yet"\e uzak yakın bir ilişkisi bulunmamaktadır. 
Biraz daha deştiğinizde, altta, oligarşinin sıntan dişlerini göreceksi

niz. 
Cumhuriyet, çünkü, cumhuriyet elitlerinin zannettiği ve ileri sür

düğü gibi, yalnızca saltanatın zıddı bir rejim değildir; demokrasi için 
bir alt basamak, bir geçiş sürecidir. 

Çoğulculuk, çok seslilik, farklı düşünüş ve yaşayış biçimleri toplum
da neşvü nema bulamıyorsa, kabahati biraz da "cumhuriyetçi para-

 ve bu "paradigma"ya kutsallık atfeden "seçkinci oligar-
 aramak lazımdır. 

Cumhuriyet adına muhkemleştirilen bu total yapılanma, tarihte 
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'n\ tasfiye ederek gerçek bir 

 Mustafa Suphi ve arkadaşlannı boğdurarak kitabına uygun 
bir  oluşmasını engelledi. 

Türkiye Cumhuriyeti sınıflann oluşmasına da izin vermedi. 
Bu nedenle, Türk demokrasisinin sınıfsal temeli yoktur. 
Tepeden inmedir. 
Tepeden inme her hareket gibi "totaliter" ve  

* * * 

Peki Cumhuriyet'in  liberallerin, sosyalistlerin ve Müs-
lümanlann sistem dışına itilmesi; lider kadrodan önemli kişilerin şu ya 
da bu biçimde ortadan kaldınlması neyin göstergesidir? 

Türkiye Cumhuriyeti'nin sanıldığı gibi "cumhuriyet"\e yönetilme
diği,  de uzaktan yakından alakası bulunmadığının 
göstergesi... 

Ülkeyi yöneten tek partinin, kendisini "altı  ifade etmesi size 
de bir şeyler çağnştırmıyor mu? 
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Liberalizm ve sosyalizm boğdurulduğu için, 
yerine altı kalemden müteşekkil bir "ilkeler bütü
nü" ikame edildi. 

 ideoloji" de bu ilkeler çerçevesinde şe
killendirildi. 

Devlet liberalizmi... 
Devlet sosyalizmi... 
Devlet halkçılığı... 

Devlet destekçiliği, vs... 

* * * 

Hep şunu iddia ederler: 
23 hareketi, burjuva demokratik devrimidir. 
Farzedelim ki öyle... 
Yine farzedelim ki, cumhuriyete rengini veren 

şahıs bir Danton, yahut bir  ve ilk 
meclisi oluşturanlar da "jakobin"\er topluluğuy
du. 

Eh, bu hesapla  Milliye ve Müdafaa-i 
Hukuk örgütlenmelerinde savaş veren çanklı er-

 harp de öncü  temsil ediyordu, 
öyle mi? 

Ayıp... 

Türkiye'de bir burjuva kültürü oluşmadı. 
Oluşmasına izin verilmedi. 
Yalnızca, Osmanlı batılılaşmasının mahsulü 

olarak, komprador karakterli bir gayri müslim sınıf 
türedi. 

Bunu da ne kadar "yerli" sayarsanız artık... 
Atilla İlhan'ın itirazı isabetlidir: 
"Bu sınıf (Osmanlı batıcıları ve ekalliyet) doğ

rudan doğruya Batıyı taklit ediyor, azıcık yetiş

miş Türk komprador burjuvazisini de ardı sıra 

 

23 devrimini gerçekleştiren kadro, neden 
"yerli  baz alıp (ya da onların ifadesiy
le demokratlaştınp) bir "milli kültür" bileşimi sü
zemedi de, bunu toptan red ve inkar yoluna gitti. 

Çünkü, bu kadanna akıl erdiremediler. 
Çağdaşlaşmak, körü körüne batılılaşmaktır 

sandılar. 
Bugün oturup, "neden  ne

den demokratikleşemiyoruz" diye ağlaşanlar, dö
nüp atalannın uygulamalanna bakmak durumun
dadırlar. • 
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Turgut  Bir Özür ve 
Bir Teşekkür Borçluyum 
Bahar  Düzgören 

980'li yıllann başından itibaren, ekonomi ve teknoloji birikimi ile top
lumsal alandaki gelişmelerin dayatması sonucu, dünyada ve Türkiye'de 
değişim, Turgut Özal'ın da bir konuşmasında vurgulamış olduğu gibi, 
sıradan insan beyninin belki de halen kavrayamadığı bir ölçekte  

 yoğunluk kazandı. Bu durumda hiç değilse  enteilektüeller, 
iki uç nokta arasında kendi konumlannı yeniden belirlemek gereğini 
duydular. Uç noktalardan biri, statükoyu yerel, yerküresel, hatta evren
sel anlamda asla değişemeyecek ve zaten değişmemesi gereken bir ye
ri olarak kabullenmek ve fakat her zamanki gibi, herhangi bir ideoloji
nin geçmişe ya da geleceğe dönük tasanmı çerçevesinde, mükemmel-
leştirilmesi {değişmeden nasıl olacaksa!) yolunda çaba göstermeyi sür
dürmekti. Bu uç noktanın benimsenmesi, doğal olarak, her tür değişi
me ve her alanda karşı çıkılmasını gerektiriyordu.  uç nokta ise, de
ğişimi, evrenin ve doğanın tek değişmez özelliği olarak kabullenmek ve 
fakat ehlileştirilmesi, denetim altına alınması doğrultusunda çaba gös
termekti. Bu uç noktanın benimsenmesi ise, yine doğal olarak, insanı ilk 
aşamada, değişimin doğasını anlamak gibi zor bir görevle karşı karşıya 
bırakıyordu. 

İki Uç Nokta Arasında Tercih 
Entellektüel açıdan bakıldığında bu iki tutum arasında bir saygınlık 

farklılaştırmasına gitmek doğru olmadığı halde, bireysel olarak insan, 
elbette bir tercih yapmak ve tercihini savunmak zorunda. Hem pozitif 
bilimler hem de sosyal bilimler alanlarında öğrenim görmüş biri olarak 
ben, bu noktada, Özal'ın insanı tahrik eden söz ve eylemlerinin ateşle-
mesiye ve uzun uzun düşündükten sonra tercihimi, yukarda değindi
ğim ikinci uç noktadan, yani değişimden yana kullandım. O gün bu 
gündür, içinde yaşadığımız tarih kesitinde de bir kısım enteilektüeller 
statükoyu savunmayı sürdürürlerken, bir kısmının da değişimi savun
maya, hiç değilse başlamasının, yalnızca insanlığın gelişmesi için değil, 
gelişmenin olumlu yönde gerçekleşmesi için olmazsa olmaz bir şart 
olduğunu düşünüyorum. Zira, evrenin  milyar, dünyanın en az 4 
milyar yıl olduğu varsayılan yaşlan gözönüne alındığında çok kısa olan 
50 bin yıllık insanlık tarihinde de, gelişmenin, yalnız ve yalnız, gerek 
madde gerekse düşünce alanlannda  çatışması ile gerçekleştiği 
ve kısmen de olsa ancak bu yolla denetim altına alınabildiği açıkça gö
rülüyor. Dolayısıyla, işlerin oluruna bırakılması halinde, gelişmenin 
olumsuz yönde gerçekleşmesi ihtimali de mevcut. 

Daha önceki yazılanmda da değindiğim gibi, tartışmaya açık göz
lemlerime göre değişim, insan sözkonusu olduğunda daima tek bir ya 
da birkaç bireyle başlıyor. İnsan  bu bireyler tarafından 
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yaratılan ya da sağlanan bir  zaman için
de, tek tek bireylerden oluşmakla birlikte hem söz-
konusu bireylerden hem de bu bireylerin matema
tik toplamından farklı, kendine özgü ve tek tek bi
reylere oranla çok daha hantal bir yapıya sahip olan 
toplum tarafından da benimsenirse, değişim ger
çekleşmiş oluyor. Sözkonusu değişiklikler zaman 
içinde  ve değişim de ivme kazandığı tak
dirde, toplum ciddi bir  geçiriyor. Daha 
açık bir deyişle evrim, yalnızca doğada değil sosyal 
yaşamda da genellikle, hem de aynı kurallar doğ
rultusunda, hep ağır ağır, adım adım hükmünü 
sürdürüyor. 

Değişim ve Yönetim Mekanizması 
Kuşkusuz, sosyal yaşamın birkaç önemli unsu

rundan ikisi birey ve toplum ise, bir diğeri de yöne
tim mekanizmaları... Bir önceki toplumsal dönüşü
mün ardından her defasında yeniden örgütlenmek 
zorunda kalsa da fazlaca değişmemiş olan yönetim 
mekanizmalan, kurumsallık gerektiren yapılan ge
reği, her tür yeniliğe, tek tek bireylerden de, top
lumlardan da çok daha fazla direnç gösteriyorlar. 
50 bin yıldır bütün dünyada, toplumsal dönüşü
mün önünü çoğu kez, hatta bazen yalnızca yöne
tim mekanizmalannın tıkamış olduğu, yazılı tarih 
kadar efsanelerden de anlaşılıyor. Yönetim meka
nizmaları, çoğu zaman yalnızca varlıklannı olduğu 
gibi sürdürebilmek kaygısıyla hareket ederek, tek 
tek bireyleri de, toplumlan da dönüşüm konusun
da baskı altında tutuyorlar. Bu yüzdendir ki, baskı
nın çok yoğun olduğu ortamlarda dönüşümün yo
lu, bazen devrim adı verilen şiddetli toplumsal pat
lamalarla da açılabiliyor. 

 bütün bu gerçekler ışığında ben, bir süredir 
artık, 1980'li yıllarda Türkiye'de bir politikacının, 
Turgut Özal'ın, yönetim mekanizmasına, neredey
se tek başına nüfuz edip, yalnızca bireylerin deği
şiklik yapmasını kolaylaştıracak olanaklar yaratmak
la da kalmayarak, bazı değişiklikleri bizzat uygula
maya sokmasının, böylelikle, patlamaya hazır bir 
toplumda ileriye dönük bir dönüşümün gerçekleş
mesini gözle görünür ölçüde kolaylaştırmasının ve 
geçişin yumuşak olmasını sağlamasının, yerilmesi 
değil, tam tersine övülmesi gereken bir tutum ol
duğunu düşünüyorum. Kaldı ki içine kapalı, huzur
suz bir toplumda, farkında bile olmaksızın statüko 
çerçevesinde politika ve düşünce üretmeye mah
kum iken,  sayesinde suratıma bir tokat gibi 
çarpan dönüşümü algılayıp yalnızca Türkiye toplu
munu değil, bütün dünyayı ve hatta evreni bile ye
niden sorgulamak gerektiğini kavrayan bir insan 
olarak, (yaşadığı süre içinde destek vermediğim 

için ) kendisine bir  bir teşekkür borcum ol
duğunu da itiraf etmek gereğini duyuyorum. 

Özal'ın Yaptıkları ve Yapamadıkları 
Bazı toplumlarda, bazı bireyler ve topluluklar, 

özel yaşantılanndan toplumsal yaşantılanna kadar 
her alanda hayal ettikleri hedeflere ulaşmak için ya
pılması gereken herşeyi lider konumundaki kişilerin 
yapmasını bekliyorlar. Tabii bu beklentiyi gerçek
leştirecek liderin bir de üstelik kusursuz bir insan, 
hatta neredeyse insanüstü bir varlık olması gere
kiyor! Bu zaafı bilen kimi yöneticiler, kendi çevrele
rini bir mit ile sanp sarmalayabilirlerse, yukarda sö
zünü ettiğimiz türden insanlann tapınmaktan zevk 
duyduğu birer diktatör olup çıkıyorlar. Yok eğer 
böyle bir mit oluşturamaz ya da oluşturmayı yeğle
mezlerse, o taktirde, insanlardaki bu zaafı bilen ra
kipleri tarafından kolayca yıpratılabiliyorlar. Zira, 
kusursuz insan yok! Bir toplumun bütün kesimleri
nin ürettiği bütün beklentileri karşılayabilecek bir 
insan da, bilindiği kadarıyla henüz dünyaya gelme
di. Muhtemelen geleceği  yok! Dolayısıyla, 
lektüel düzeyde bir değerlendirme yapmaya çalışır
ken, diğer liderler ya da yöneticiler gibi Turgut 
Özal'ın da, bu saçmasapan beklenti doğrultusunda 
kusursuzluğa ne ölçüde yaklaştığı bağlamında de
ğil; yapmayı düşündükleri ve yaptıkları ile yap
madıkları ve yapamadıkları bağlamında ele alın
ması gerektiğini düşünüyorum. 

Yapmayı düşündükleri ve yaptıkları. Özal'ın, 
lider kalitesinde, yaratıcı, girişimci ve cesur bir in
san olduğunu belgeliyor. Yapmadıkları, elbette 
kendi tercihlerini ortaya çıkartan birer kanıt ki, her 
insan gibi Özal'ın da çeşitli seçenekler arasından 
tercih yapma hakkı vardı. Bu, düşünce özgürlüğü
nü savunan herkesin saygı duyması gereken bir hak 
(eğer her insandan aynı biçimde düşünmesi 
necekse, o zaman düşünce özgürlüğünü savunma
nın anlamı kalmıyor)\.. Öte yandan yapamadıkla
rı ise adeta, Özal'ın değil ve fakat ona direnen kişi 
ve grupların zaaflannı kanıtlayan birer belge... 

Özal'ın uyguladığı program, Türkiye'de, 4-5 yıl 
içinde, sıradan insanın günlük yaşantısında bile 
önemli değişiklikler yarattı. Yağ, ampul, likit gaz tü
ründen temel ihtiyaçların giderilmesinde dahi sık 
sık karşılaşılan, adeta hayatın bir parçası haline gel
miş zorluklar, mucizesel denecek bir biçimde silin
di gitti. Sıradan insanlar, telefon, televizyon, çama
şır ve bulaşık makinası, fırın gibi çağdaş yaşamın 
vazgeçilmez parçalan haline gelen ürünlere de ko
layca ulaşır oldular. Hatta bunun ötesine bile geçil
di. Fakslar ve bilgisayarlar gibi döviz, faiz ve hisse 
senetleri de, elektronik bankacılık, renkli televizyon 



 

ve süpermarketler de, çim futbol sahaları ile halı sa
halar da ve daha bir çok yenilik de yaşantımıza gi
riverdi. Ülke, yılda birkaç yüz bin konutun üretildi
ği bir inşaat şantiyesine, mallann hiç durmaksızın 
üretim noktalanndan satış noktalanna aktanldığı 
büyük bir pazara dönüştü. İhracatçılar bütün dün
yayı dolaşıp pazarlama yapar, inşaatçılar bütün 
dünyada ihale kazanır, işçiler, emek nerede paha-

 oraya, gerekirse Suudi Arabistan'a, gerekirse 
Rusya'ya, gerekirse Avustralya'ya koşar oldular. Ula
şım, iletişim ve enerji gibi toplumlar açısından ya
şamsal önem olan üç alanda inanılmaz gelişmeler 
yaşandı. Daha da önemlisi sıradan insanlar, ülke ta
rihinde belki de ilk kez, gelişmiş ülkelerin sıradan 

 hiç de farklı, hiç de aptal, hiç de tem
bel olmadıklarını anladılar. Bir kısım insanlar, ilk 

 kendilerine güvendiklerini beyan etmeye baş
ladılar. Gerek maddi gerekse manevi taleplerini 
açıkça dile getirir oldular. Gelecek için planlar yap
maya koyuldular. 

Ön Adıyla Anılan İlk Başbakan 
Diğer bir kısım insanlar ise, 

bu gelişmelerden fevkalade rahat
sız oldular. Önceleri, Turgut Özal'ı 
yeni bir kadro hareketinin 

 lideri olarak değerlendiren bu 
kesim, değişiklikler, sıradan insa
nın günlük yaşantısının bir parçası 
haline gelmeye başlayınca paniğe 
kapılarak sesini duyulmamış, gö
rülmemiş ölçüde yükseltti. 

Özal'a yöneltilmiş olan, en ha
fif deyimiyle eleştiri bombardıma
nı, bu ülkede hiçbir başbakana, 

  

cumhurbaşkanına layık görülmemiştir. İşin vahim 
tarafı, eleştirilerin Özal'ın uygulamalanndan ziyade 
kişiliğini ve özel hayatını konu almış ve eleştiriden 
ziyade hakaret dozu taşımış olması... Bu ülkede, 
gazetelerin köşe yazarları tarafından hakaretamiz 

 biçimde ön adıyla anılan ilk başbakanın  ol
ması, herhalde basit bir rastlantı olarak değerlendi
rilemez. 

Hatırlıyor musunuz bilemiyorum 80'li yıllann 
sonuna doğru ortaya, Özal ne yapsa, ne söylese iti

 eden bir koro  işin tuhafı, o güne kadar 
siyasi anlamda birbirlerinin tam zıddı düşünceleri 
savunduklan sanılan birçok insanın ve topluluğun, 
aynı koro içinde birbirine omuz verir hale gelmesiy
di. O güne kadar birbirlerine selam vermekten ka
çınan insanlar, Özal karşısında, hep bir ağızdan, ay
nı fikirleri savunur olmuşlardı. Aslına bakılırsa, iler

 şöyle dursun yenilikçi bir söylem bile geliş

tirmeyi başaramayan bu koro, Özal'a alternatif ola
rak da yalnızca  sunabiliyordu. Bu yüzden 
de Türkiye Cumhuriyeti'nin kendine özgü tarihi bir 
kez daha allanıp pullanıyor, sistemin artık apaçık 
hale gelen kusurları, tek tek insanlara özgü kusurlar 
olarak sunuluyor, ortam, nostaljinin o romantik 
hülyalarıyla besleniyordu. Sanki sistem kusursuzdu 
da kötü insanlann eline kalmıştı! Sanki iyi insanlar 
bir kere daha  ele geçirebilseler, herşey yolu
na girecekti! 

Bütün bunlann bir merkezden ve planlanarak 
yapıldığını söylemek elbette mümkün değil! Ama 
direniş cephesi, ülkede gerçek iktidarı ellerinde bu
lundurmaya alışmış olanlar ile onların, en hafif de
yimiyle izleyicilerinden oluştuğu için suçlamalar 
ağırlık ve yaygınlık kazanıyordu. 

Özal'ın Değişim Modeli 
Özal'ın Değişim Programı'nın uygulamaya gir

mesiyle Türkiye'nin birden bire bir cennete dönüş
tüğünü iddia etmek de elbette sözkonusu değil! 

Zaten böyle bir beklenti, gerçekçi 
de değil!.. Kaldı ki toplumsal evri
min bugünkü aşamasında, istediği 
kadar gelişmiş olsun hiçbir ülkede 
kusursuz bir düzen yaratılamadığı 
da apaçık ortada... Gelir ve geliş
mişlik düzeyi ne olursa olsun her 
ülkenin kendine göre sıkıntıları, 
kusurlan, açmazlan var... Yenilik
ler, değişiklikler de bu kusurların 
giderilmesi, bu açmazlann aşılabil
mesi amacıyla yapılıyor. Ve bütün 
evrimsel süreçler gibi bu da ancak 
ağır ağır, aşama aşama mesafe ala

biliyor. Kusursuz düzen, bütün dünya için henüz 
bir ütopya!.. 

Dahası, değişimin ivme kazandığı dönemler, 
bütün dünyada mini bir feaosun egemen olduğu 
dönemler oluyor ve ilerisini kestirmekte başansız 
kalan bireyler, geriye dönüp baktıklan için, nostal
jik eğilimleri besliyor. 

Türkiye'de de böyle oldu. 
Halbuki bugün dönüp baktığımda benim gör

düğüm o ki, Turgut Özal'ın, hiç değilse son yıllann-
da, serbest pazar ile düşünce  birlikte 
kavrayan değişim modeli, hem toplumsal evrimin 
bir sonraki aşamasına, yani habire sözü edilen şu 
Yeni Dünya  damgasını vuracağı anlaşı
lan yerellik ve yerküresellik eğilimiyle uyumlu, 
hem de, faşizm ile 20. yüzyılın ilk yansından beri 
uygulamalanna tanık olduğumuz  komünizm 
dışında hangi ütopyayı benimserlerle benimsesin-
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 düşünce özgürlüğünü savunan bütün insanlar 
için, en azından kısa vadede,   
mümkün olan bir model... Zira belli bir ideolojiyi 
dayatmayan bu model, bütün insanlara ve toplu
luklara, daraltılmış bir kamusal alanda kendi 

 bizzat savunma imkanı veriyor. Yine bu model, 
toplumlann girişimci kesimlerinin yolunu açarken, 
statükocu kesimlerine de tasarruflannı değerlendir
mek suretiyle gelişmelerden yararlanma şansını ta
nıyor. Dolayısıyla temel çelişki bazında bile bir uz
laşma sözkonusu... Aslına bakılırsa, hiç değilse bir 
süredir yalnızca bütün insanlık değil, ülkeler çerçe
vesinde bile bunca parçalanmışlık, birbirinden fark
lı bunca alan içeren bir toplumsal yaşam sözkonu
su olduğuna göre, birarada yaşayabilmek için in
sanların  başka çareleri de yok gibi gö
rünüyor. 

Burada uzlaşmanın, teslim olma anlamına gel
mediğini vurgulamakta yarar görüyorum. Tersine, 
geçmişte ne olmuş olursa olsun bugün uzlaşma, 
farklılıklan muhafaza edip benzerliklerden hareket
le bir payanda oluşturarak, dayatıcı, zorba olanlar 
bile dahil olmak üzere her ütopyanın serbestçe filiz
lenebileceği bir ortamın yaratılmasına katkıda bu
lunmak demek oluyor. Değişik ütopyalann özgürce 
yaratılabileceği, tartışmaya müsait ve üretken or
tamlarda, dayatıcı, zorba yönetim tasarımlannın 
marjinal kalmaya mahkum olacağından kuşku duy
mamak gerekiyor. Çünkü insanlar, hatta statükocu, 
tembel ve yeteneksiz olanlan bile, zannedildiği ka
dar aptal değiller. 

Uzlaşmanın, partisinde dört eğilimi biraraya ge
tirdiğini sık sık vurgulayan  için de önemli ol
duğunu biliyorum. Hatta bana kalırsa Özal, başlan
gıçta  bürokrasi ile ve yargı bürokrasisi 
ile dahi uzlaşabileceğini düşünüyordu. Kuşkusuz, 
kendisi ne kadar kararlı olursa olsun, bürokrasinin 
kendisiyle uzlaşmaya hiç niyeti olmadığını hepimiz
den önce anlamıştır diye de düşünüyorum. 

Gerçi bir partisi vardı ama Özal'ın, bütün bu sü
reç boyunca yalnız bir insan olduğunu da algılıyo
rum. Yalnız olduğu, bir süredir daha iyi anlaşılıyor. 
Uygulamalanna ve kuramlarına bir bütün olarak 
kimsenin sahip çıktığı yok!.. Aslına bakılırsa hiç bir 
zaman tek başına iktidar da olamadı. Başlangıçta 
müsteşardı, sonra başbakan yardımcısı oldu. İkti
dar, başkalannın elindeydi. Başbakan olduğunda 
da iktidarı tam anlamıyla ele geçiremedi. Tepesin
de askeri cunta ve bürokrasi, paslı bir demokles kı
lıcı gibi sallanıp duruyordu. Bugün Özal'a atfedilen 
ama onun değişim modeliyle uyumsuz uygulama
ların çoğunun sorumlusu, herhalde başkalarıydı. 
Dolayısıyla Özal'ın, sahip olabildiği yanm yamalak 
iktidarla ve tek başına mücadele ederek, böyle bir 

ortamda tek bir insanın yapabileceğinden çok faz
lasını yaptığı kanısındayım. 

Evrimin Tabiatı 
Ne var ki, insana özgü bütün özellikleri temsil 

eden çan eğrilerinin birarada düşünülmesiyle olu
şan toplumsal bir sanal mekiğin girişimden yana 
sivri ucunda duran bir insan, ötekilerden daha bü
yük bir hızla ileriye doğru gitmeye kalktığı zaman, 
insanlararası ilişkilerin oluşturduğu esnek ama kop
maz bağ geriliyor, geriliyor ve bir süre sonra o ön
de koşanı yavaşlatıyor; hatta durduruyor. Çünkü o 
görünmez bağ yüzünden, mekiğin bütün ağırlığı 
önde koşanın omuzlanna biniyor. Tabii, insan ilişki
lerinin belli  yapı içinde dondurulmaya çalışıldığı 
statükocu toplumlarda, diğer girişimcilerden de 
fazlaca bir destek alamadıkları için, önde koşanların 
yükü iyice ağırlaşıyor. Ama yine o önde koşan, o 
önde koşanlar sayesinde, bütün mekik ileriye doğ
ru bir ya da birkaç adım atmış oluyor. Ve bu hare
ketlenme esnasında da bir karmaşa oluşuyor. Ar
dından yeni bir düzen kuruluyor. Yani, her zaman
ki gibi birbirini izleyip duran, birbirini yaratan koz
mos ile kaos!... Hepsi bu!.. 

Hiç kuşku yok ki evrim, muhtemelen bütün ev
rende olduğu gibi bütün dünyada da, tek tek birey
ler düzeyinde ortaya çıkıyor olmakla birlikte, top
lum bazında tek tek bireylerden bağımsız olarak da 
hükmünü sürdürüyor. Zira yeryüzünde yaklaşık 6 
milyar insan yaşıyor ve gözlemler, bunlardan he
men hemen yansının şu ya da bu ölçüde girişimci 
olduğuna işaret ediyor. Dahası, bu aşamada ulus 
toplumlar olarak parçalı bir görünüm arzetseler de 
ve farklı diller konuşuyor olsalar, farklı dinleri be
nimsemiş bulunsalar, farklı ten renklerine sahip ol
salar, vb. bile, bütün insanlar tek bir türün üyeleri... 
Yani, insanlık bir bütün... Bu nedenledir ki, bir bire
yin ya da birkaçının, hatta milyonlarcasının yolu 
kansa bile, ya da bir ulus toplum, hatta çoğu statü
konun ağırlığıyla kıpırdayamaz hale gelse bile, di
ğerleri, diğer insanlar ve diğer toplumlar, özellikle 
de çan eğrisinin ya da sanal mekiğin o girişimden 
yana sivri ucunda duranlar sayesinde, değişiklikler 
yapmaya devam ediyorlar. Ve statükocular ne zan-
nedelerse zannetsinler, evrimin durakladığına dair 
halihazırda hiçbir belirti yok!.. Yine tersi iddialara 
karşın insanlık, henüz tarihinin başlangıcında sayı
labileceğine göre (evrimin homo spaiens sapiens 
türünün ortaya çıkmasından önceki son aşaması
nı oluşturan insansıların, dünya yüzündeki ege
menliği 1 milyon yıldan fazla sürmüştü), daha 
sonra alınacak çok yol, geçirilecek çok dönüşüm 
var!.. Evet!.. Özal, elinden geleni yaptı. Ve anlaşılan 
o ki artık sıra başkalannda!.. • 
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atı'nın islam dünyasındaki dinsel çoğulculuk tartışmalanndan daha 
fazla fundamentalizm konusuna dikkat çekmesi ve bununla ilgilenme
si tipik bir  ister bilinçli ister bilinçsiz olsun bununla  
fundamentalizm olgusuna indirgenerek, bu din ve kültürün eskimiş 
bir sistem olduğu sonucuna varılmaktadır. Bu durumda İslam modern 
dünya için gereksiz olduğu gibi, hatta uygarlık için tehlikeli ve tehdit 
edici olarak görülmektedir. Çünkü İslam, seküler rasyonalite, dinsel 
hoşgörü ve bireycilik gibi Batı'ya ait değer ve normlarla bağdaşmaz ve 
bunlara karşıt telakki edilmektedir. Oysa  dünyasındaki dini ço
ğulculuk tartışmalanna gözlerini ve kulaklannı açan bir kişi, Batı'nın bu 
konuda kendi imajını gözden geçirmesi gerektiği sonucuna ulaşmak
tadır. Nitekim çoğu Batılı genelde çoğunluğun özelde ise dinsel ço
ğulculuğun modern Batı dünyasına ait bir gelenek olduğunu sanmak
tadır. 

Dinsel çoğulculuğa ilişkin tartışmalar,  dünyasının farklı yöre
lerinde öteden beri dikkat çekmektedir. Özellikle son onluk içinde İs
lam dünyasının merkez ülkelerinde bu konu büyük bir ilgi görmekte 
ve dinsel çoğulculuğun  yerini aldığı varsayılmaktadır. Endo
nezya gibi bir ülkede bağımsızlık ilanının  hazırlıklanndan bu 
yana ülkenin  ve dini bakımdan çoğulcu olup olmadığı 
tartışılmaktadır. Her şeyden önce farklı dinlerin banş içinde eşit ve öz
gür olarak bir arada yaşayabilecekleri kabul edilmektedir. Çok-dinli bir 
Endonezya'nın öncüleri, İslam yasalanna göre işleyen bir islam devle
ti için mücadele ederken, burada İslam yanında belirli dinlerin de ba
zı koşullar altında kabul edilebileceğini düşünmektedirler, 

islam'ın merkez ülkelerinde ve Endonezya'da bu tartışmalan gere
ği gibi değerlendirebilmek ve bir karşılaştırma yapabilmek için ilk ön
ce dini çoğulculuktan ne anladığımı tanımlamak istiyorum. Daha son
ra müslümanlann Kur'an'daki çoğulculuk ve dini çoğulculuk hakkında 
ne düşündüklerine bakacağım. Son olarak islam'ın merkez ülkelerinde 
ve  tartışmalann içeriğine değinerek, bu tartışmalann 
Batı'daki müslümanlar için ne anlam ifade edebileceği üzerinde dura
cağım. 

Dinsel Çoğulculuk Nedir? 
Dinsel çoğulculuk, belirli bir ortamda farklı dini sistemlerin bir ara

da olabileceğini anlatan belirsiz bir kavramdır. Dinsel çoğulculuk, ide
olojik bir gündemi de içerebilir. Bu yazımızda dini çoğulculuğu betim-
leyici (deskriptif) bir kavram olarak kullanıyoruz. Yani bununla hem iki 
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veya ikiden fazla dini sistemin bir arada yaşaması
nı, hem de bu dinler içindeki farklılıklann kabul 
edildiği bir ortamı anlatmak istiyoruz. 

 halde dinsel çoğulculuk,  ve din-
 olmak üzere iki düzeyde ele alınabilir.  dü

zeyde farklı dinlerin kendilerine özgü dini gelenek 
ve pratiklerini aynı toplum içinde ifade etmesini, 
ikinci düzeyde ise aynı cemaat için farklı dini 
yışlann ve pratiklerin yaşanabilmesini dile getiriyo
ruz. 

Kur'an'da Dinsel Çoğulculuğun 
Temelleri 

Dini çoğulculuk konusuyla ilgilenen 
manlar, çıkış noktalannı Kur'an'a dayandırmakta
dırlar. Buna göre çoğulculuk Tanrı iradesinin bir 
gereğidir ve şu ayette dile getirilmiştir. 

"Ey insanlar, Biz sizi bir erkek ve kadından 

yarattık. Sonra da sizi halklara ve kabilelere 

ayırdık ki  (49: 13). 
Müslümanlar, bu ayet temelinde insanlık ara

sında bulunan büyük farklılıklar karşısında olumlu 
bir tavır almak zorundadırlar. Tanrı, bu farklılıklan 
sevgi ve saygının bir gereği olarak yaratmıştır. Bu 
çoğulculuk sayesinde insan, kendi etiğini geliştir
mektedir. Bu bağlamda çoğu kez şu ayet alıntılan-
maktadır: 

"Göklerin ve yerin yaratılması ile dillerinizin 

ve renklerinizin ayrı olması da O'nun ayetlerin-

dendir." (30: 22). 

Bu ayetin işaret ettiği ırksal, kültürel ve dilsel 
çeşitlilik olumlu değerlendirilmelidir. Tanrı, bu ço
ğulculukla bir şeyi hedeflemektedir. Bu hedef ise 
şu ayette açıkça vurgulanmaktadır: 

"Sana da (Ey  önündeki kitap

lardan olanı doğrulayıcı ve ona bir 

yici olarak Kitab'ı (Kur'an'ı) indirdik. Öyleyse 

aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ve sana 

gelen haktan sapıp, onlarına hevalanna uyma. 

Sizden her biriniz için bir şeriat ve bir 

tem kıldık. Eğer Allah dileseydi, sizi bir tek üm

met kılardı; ancak (bu), size verdikleriyle sizi 

denemesi içindir Artık hayırlarda  Tü

münüzün dönüşü Allah'adır Hakkında anlaş

mazlığa düştüğünüz şeyleri size haber verecek

tir." (5: 48) 

Bazı yorumculara göre Kur'an, insanlık arasın
daki çoğulculuğu ve özellikle insanlann tek bir 
ümmet halinde yaratılmamış olmasını Tann'nın 
bilinçli bir planı olarak görmektedir. Bu çoğulculu
ğun amacı, insanlan etik ve dini açıdan sorumlu 

davranmaya özendirmektir. 
Bu genel çoğulculuk yanında, bazı bilginlere 

göre Kur'an, dini çoğulculuğu da kabul etmekte
dir. Buna göre dinsel çoğulculuğun temeli, 
Kur'an'm kabul ettiği din özgürlüğünde aranmalı
dır. Din özgürlüğü, onlara göre şu ayette tanın
mıştır: 

"Ve de ki: "Hak Rabbinizdendir; artık dileyen 

iman etsin, dileyen küfre sapsın" (18: 29). 

"Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin 

tümü, topluca iman ederdi. Öyleyse onlar 

mü'min oluncaya kadar insanları sen mi zorla

yacaksın?" (10: 99). 

"Dinde zorlama yoktur" (2: 256) 
Bu ayetler, sadece din özgürlüğünün değil ay

nı zamanda dini hoşgörünün de Kur'an'da temeli 
olduğuna dair belgeler olarak sunulmaktadır. 

 İslam bilginleri, Kur'an'da başka dinlerin 
de tanınmış olmasını dini çoğulculuğun bir gös
tergesi olarak almaktadırlar. Kur'an'da açık olarak 
adı geçen dinler Yahudilik, Hristiyanlık, Sabiilik, 
çoktanrıcılık ve ateşperestlik'tir. Gerçekte 
Kur'an'da anılan bu dinler her zaman aynı şekilde 
işlem görmemişlerdir. Gerek Kur'an'm bakış tarzı, 
gerekse  tarihindeki uygulamalar zaman, 
mekan ve toplumsal ortama koşut olarak değiş
miştir. 

Açıktır ki bazı islam bilginlerine göre dini ço
ğulculuk Kur'ani bir temele sahiptir. Bu Kur'ani te
mel, şeriat'ta, yani İslam hukukunda  statü
sü şeklinde açımlanmıştır. Zımmi statüsü, serbest 
bir çeviriyle "koruma statüsü" olarak tanımlanabi
lir. Bu statüye göre İslam ülkesindeki dini grupla-
nn haklan toplumun güvencesi altındadır. Dini 
çoğulculuğun Kur'an'daki temellerini ortaya koy
duktan sonra, şimdi konuyla ilgili bazı çağdaş gö
rüşlerin tartışmasına geçebiliriz. 

İslam'ın Merkez Ülkelerindeki Bazı 
Çağdaş Görüşler 
islam'ın merkez ülkelerindeki dini çoğulculuğa 

ilişkin düşüncelerin çıkış noktası ve tartışmalar, yu-
kanda ele aldığımız Kur'an ayetlerine dayandınl-
maktadır. Bu ayetlere dayanarak dini çoğulculuğu 
savunan kişiler, bunu Allah'ın rahmeti olarak gör
mekteler ve buradan hareketle farklılıklar içinde 
eşitçe ve banş içinde yaşamanın güvencesini ver
mektedirler. 

Merkez ülkelerdeki dini çoğulculuk düşüncesi
ne yönelik ilgi, seksenli yıllarda ortaya çıkan farklı 
din anlayışlarıyla (yani din-içi tartışmalarla) birlikte 
gündeme gelmişe benzemektedir. İçerik ve biçim 



 

olarak  farklı şekillerde yorumlanması se
bebiyle bazı fundamentalist  düşünürler 
gerçek müslümanlarla sahte müslümanlar arasın
da bir ayrım yapmak zorunda kaldılar. Onlara gö
re gerçek müslümanlar, inanç ve yaşamda dos
doğru olanlardır. Gerçek müslümanlar, sadece 
lam  gönülden bağlı olmakla kalmaz
lar, aynı zamanda İslam yasalannı da (emirler ve 
yasaklar) tam olarak uygulamaya çalışırlar. Onlar, 
Allah'ın partisindendirler. Sahte müslümanlar ise 
bu grubun dışında kalanlardır. Bunlar şeytan'ın 
partisindendirler. 

Dini çoğulculuğa yönelik ilginin artmasının 
ikinci bir nedeni, seksenli yıllarda şiiler ile Sünni
ler arasındaki gerilimlerin yükselmesidir. Bu iki 
gelişme,  birliğini tehdit  is
lam birliğini korumak ve güvence altına almak 
için bazı müslüman düşünürler, Kur'an'a göre İs-

 çoğulculuğu Allah'ın iradesi
nin bir gereği olarak vurgulamak
tadırlar. Buna göre İslam içindeki 
her dini akım ve düşünce, en az 
diğerleri kadar yaşama hakkına 
sahiptir. 

Dinlerarası çoğulculuk hakkın
da, merkez ülkelerdeki müslüman 
düşünürlerin çoğu  statüsü
nün belirlediği çerçeve içinde ha
reket etmektedirler. Din özgürlü
ğü ve bununla bağlantılı olarak 
dini çoğulculuk ve dini hoşgörü, 
bu statü tarafından 
mıştır. Nitekim  Yahudilik, 
Hristiyanlık, Sabiilik, ateşperestlik 
ve putperestlik gibi geleneksel 
dinleri ve inançları anmaktadır. 
Burada Yahudilik, Hristiyanlık, Sabiilik ve ateşpe
restlik  kitap" olarak tanımlanmaktadır. Bun
lar vahiy dinleri çerçevesinde mütalaa edilen özel
likleri taşımaktadırlar. İslam egemenliği altındaki 
topraklarda, bu gruplar, bazı koşullan yerine geti
rerek, kendi inanç ve din özgürlüklerini kullanabi
lirler. 

Ehl-i kitabın üyeleri, İslam yasaları altında, bi
reysel, ailevi ve toplumsal olarak geniş bir alan 
içinde dinlerini özgürce yaşayabilirler. Hatta müs
lüman bir çok yorumcuya göre bu gruplann cen
nete girmeleri bile mümkündür. Buna kanıt olarak 
gösterilen ayet şudur: 

"Şüphesiz iman edenlerle yahudiler, hristi-
yanlar ve sahiilerden kim Allah'a ve ahiret günü
ne iman eder,  amellerde bulunursa, artık 
onların Allah katında ecirleri vardır Ve onlar 

 

için korku yoktur, onlar mahzun da olmayacak
lardır." (2: 62). 

Bu Kur'an ayetlerine ve zımmi hukuku çerçe
vesinde ehl-i kitap halkına sunulan haklara daya
narak müslümanlar, islam'ın dini çoğulculuğu ta
nıdığını ve buna saygı duyduğunu savunmakta
dırlar. 

Gerçekte çağdaş Batı dünyasında dini çoğul
culuk hakkında yapılan tartışmalara bakarak İs
lam'ın çoğulcu olup olmadığı pekala sorulabilir. 
Bu tartışmalar bazı temel varsayımlardan hareket 
etmektedir. Bunlann bir kısmını burada saymak is
tiyorum. 

1. Dini çoğulculuk, sadece kendi dinini mutlak 
gerçek olarak tanımlayan ve gerçeğe ulaştıran tek 
yol olarak gören dışlayıcı bir tutumu kabul etme
mektedir. 

2. Bunun yanında dini çoğulculuk, kendi dini
ni başka dinleri nesh edecek bi
çimde tamamlanmış ve mükem
mel bir din olarak tanımlayan iç-
leyici bir tutumu da yadsımakta
dır. 

3. Son olarak dini çoğulculuk, 
dinlerin özgürlüğü, eşitliği ve eş-
değerliliği ilkelerinden hareket 
etmektedir. 

Dini çoğulculuk yanlısı olan 
müslüman düşünürler dışlayıcı bir 
tutumu yadsımaktadırlar. Mo
dern zamanlann ünlü fundamen
talist düşünürü olan Mısırlı Seyyid 
Kutup  her ne kadar 
bazı koşullar çerçevesinde, kitap 
ehlinin din özgürlüğü ve hoşgörü 

imkanlanndan yararlanmasını öngörse de, islam 
dışında hiç bir dinin gerçeklik değeri içerdiğine 
inanmamaktadır. Buna karşın modernist ve liberal 
bir söyleme sahip olan Pakistan kökenli Fazlur 
Rahman  dinde dışlayıcılık ilkesini 
reddetmektedir. 

Dini çoğulculuk alanında, bir çok müslüman 
düşünür için din özgürlüğü, eşitlik ve eşdeğerlilik 
ilkeleri sorunludur.  din özgürlüğü, bir 
çok yasayla İslam lehine düzenlenmiştir. Sözgelimi 
bir müslüman hiç bir zaman kendi dinini değişti
remez. Ehl-i kitaptan bir kişi ise sadece İslam'a 
geçmek kaydıyla, dinini değiştirebilir. Bu yasanın 
çiğnenmesi durumunda, teorik  ölüm ceza
sı vardır. Kur'an açısından çoktanncılar (müşrikler) 
için din özgürlüğü hiç bir şekilde sözkonusu ola
maz. Onlar, İslam ile ölüm arasında bir seçim yap
mak zorundadırlar. 
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Modern zamanlarda agnostikler ile ateistler 
de, çoktanrıcılarla aynı çizgide değerlendirilmek
tedir.  hukukundan hareket edecek olursak, 
dinlerin eşitliği ve eşdeğerliliği de mümkün değil
dir. Nitekim İslam'ın koruması altındakiler, dinleri 
İslam'dan daha aşağıda olan ikinci sınıf bir vatan
daş konumunda telakki edilirler. Eşitlik ve eşdeğer-

  toplumunda hoşgörüyle karşılanan dini 
azınlıklar için geçerli değildir. Eşitsizlik ve eşdeğer-
sizlik, özellikle evlenmeyi engelleyen yasalarda gö
rülmektedir. Müslüman bir erkek  kitaptan bir 
kadınla evlenebildiği halde, kitap ehli bir erkek 
müslüman bir kadınla evlenemez. 

 Çevre Ülkelerdeki 
Mücadelesi 

islam'ın dini çoğulculukla bağdaşmayan yasa-
 karşı çağdaş bir çok müslüman düşünür, 

mücadele etmektedir. Burada dikkat çeken şey, 
bu düşünürlerin İslam'ın "merkez" ülkeleri dışında 
kalan bölgelerde yaşıyor olmalandır. Bu kategori
ye, ömrünün son dönemini Amerika'da geçiren 
biraz önce andığımız Pakistan kökenli Fazlur Rah
man da dahildir. Tunus kökenli uluslararası hukuk 
ve felsefe hocası Muhammed Şarfi de çevre ülke
lerdeki bu çağdaş düşünürler grubuna sokulabilir. 
O, İslam'dan çıkmanın karşılığı olarak ölüm cezası 
verilmesini vicdan özgürlüğü ile bağdaşmaz gör
mektedir. 

Ayrıca o, müslümanlar ile gayri müslimler ara
sında da İslam'ın eşit olmayan haklar öngördüğü
nü kabul etmektedir. En açık eşitsizlik örneğini, bi
raz önce andığımız, evlilik engelinde görmektedir. 
Şarfi, şartsız olarak islam'da eşitlik, eşdeğerlilik, 
vicdan ve din özgürlüğü ve özgür düşünce 

 savunmaktadır. Bunu gerçekleştirmenin yolu 
ise İslami yasalann kutsallıktan anndınlmasıdır. Ni
tekim bu yasalar aslında, artık günümüzün gerek
sinimlerine cevap vermeyen geçmiş İslam düşü
nürlerinin bir inşasıdır. 

Fazlur Rahman ve Muhammed Şarfi, İslam'ın 
çevre ülkelerindeki çağdaş İslam düşüncesinin gü
nümüzdeki sadece iki temsilcisidir. Bunlar dini ço
ğulculuğun yasal bir olgu olarak karşılanması doğ
rultusunda mücadele etmekle kalmıyorlar, aynı 
zamanda dini çoğulculuğun temel varsayımlannı 
da yerleştirmek istiyorlar. Dini çoğulculuk alanın
da en geniş tartışmalann yaşandığı  çevre 
ülkelerinden biri şüphesiz ki Endonezya'dır. 

Endonezya'da Bazı Çağdaş Görüşler 
Gerek İslam'ın merkez ülkeleriyle, gerekse Tu

nus ve Pakistan gibi çevre ülkeleriyle kıyaslandığı 

zaman Endonezya'daki durum bambaşkadır, çün
kü burada her ne kadar halkın büyük bir çoğunlu
ğu müslüman ise de İslam, "devlet dini" değildir. 
Daha önce de belirttiğimiz gibi daha bağımsızlık 
ilanının başlangıç aşamasında ülkenin dini bakım
dan çoğulcu olup olamayacağı tartışması yapıl
mıştır. Bu tartışma, kaçınılmaz bir biçimde, nüfu
sunun yüzde 87'sinin müslüman olduğu bu ülke
de devletin İslami olup olamayacağı tartışmasıyla 
alakalıdır. Neticede ülkenin birliğini güvence altı
na alabilmek için Pancasila ideolojisi temelinde 
bir uzlaşma formülü bulunmuştur. Bu ideoloji, beş 
ilkeye dayanmaktadır: Nasyonalizm,  
demokrasi, sosyal adalet ve Allah'a inanç. Buna 
göre Endonezya'da İslami değil, laik bir devlet ku
rulmuştur. 

Pancasila ideolojisi çerçevesinde Endonezya sı
nırlı anlamda bir dini çoğulculuğu tanımaktadır. 
Yetmişli yıllann ortalanndan itibaren devlet tara
fından beş tane din resmi olarak tanınmıştır. Bun
lar sırasıyla İslam, Protestanlık, Katolisizm, Hindu
izm ve Budizm'dir. Bu beş dinin resmen tanınma
sıyla Endonezya, İslam geleneğinde tanınan dinle
re Hinduizm ve Budizm'i de ekleyerek bunları da 
ehl-i kitap kategorisine sokmuştur. Gayri resmi 
olarak Endonezya'da bu beş dinin dışında, zaman 
ve ortama bağlı olarak başka dini akımlar da ta
nınmaktadır. Bu beş dinin dışındakilerinin de ta
nınması için müslüman modernistlerden büyük 
düşünür Hamka gayret sarfetmiştir. Hamka 
(1908-1981) modernist Ahmediye hareketinin 
önemli liderlerinden biriydi. Sözgelimi o, Çin kö
kenli Taoizmin Endonezya'da tanınmış dinler ka
tegorisine alınmasını istiyordu, çünkü ona göre 
Taoizm tektanncı bir dindi. 

Endonezya, başından beri çoğulcu bir toplum
du. İslam'ın gelişiyle bu çoğulculuk ortadan kalk
mamıştır. Pancasila ideolojisinin toplumun temeli 
olarak seçilmesi, merkez ülkelerden farklı olarak 
dini çoğulculuğun bu ülkede önemli bir faktör 
olarak görülmesinden kaynaklanmaktadır. İs
lam'ın merkez ülkelerinde İslam ile tanınmış dinler 
arasındaki ilişkilerin nasıl düzenlendiği açıktır. En
donezya'da devlet ideolojisi, tanınmış olan dinler 
arasında bir eşitlik ve eşdeğerlilik varsaymaktadır. 
Endonezya'daki müslümanlann bir kısmı için bu 
doğal bir durum değildir. Merkez ülkelerden daha 
güçlü olarak Endonezya ortamında dini çoğulcu
luk, toplumun bütünlüğünü sarsacak bir sorun 
olarak vurgulanmaktadır. 

Endonezya'daki dini çoğulculuğun yarattığı ya 
da yaratacağı toplumsal çelişkiler ve patlamalar, 
bu ülkede gerilimleri azaltacak formüller üzerinde 



 

yoğun bir çaba harcanmasına vesile olmuştur. Bu 
alandaki etkinlikler hükümet tarafından desteklen
mekte ve hatta finanse edilmektedir. Şimdi dini 
çoğulculuk alanında Endonezya'da üç önemli 
müslüman düşünürün, Kur'an'dan hareketle ne 
tür düşünceler geliştirdiklerine değinmek istiyo
rum. 

Bunların ilki olan A. Mukti Ali (1923- ....) 
  kadar Din İşleri Bakanı olarak 

görev yapmış olup, kendisi aynı zamanda Yogya-
karta  kıyaslamalı dinbilimleri ho
casıdır. Mukti Ali, dinlerarası  Endonezya 
toplumunun bütünlüğünü güvence altına alacak 
bir çare olarak görmektedir. Buna göre dinlerarası 
diyalog, ancak tarafların birbirleri
nin din ve inançlan hakkında kök
lü bir bilgi sahibi olması duru
munda anlamlıdır. Bu bilgiyi, bize 
kıyaslamalı dinbilimleri sunmakta
dır. Bu bilim dalı, incelediği dinle
rin gerçekliği hakkında rasyonel 
ve objektif açıklamalar yapabile
cek durumdadır. Kıyaslamalı din
bilimleri, inançlar için tehdit ol
mak bir yana, dinlerarası diyalog 
sürecinde, başka dinden olanlarla 
hep birlikte kendi inanç tecrübe
mizi zenginleştirecek ve derinle
mesine anlaşılmasını sağlayacak 
bir yöntemdir. 

Mukti Ali için dinlerarası diya
log, Endonezya'daki dini çoğulcu
luk açısından stratejik bir öneme 
sahiptir. Dinlerarası diyalog saye
sinde Endonezya'daki din sahiple
ri birbirlerini daha iyi anlayacak ve 
birbirlerine saygıyla bakacaklardır. 
Aynı zamanda bu diyaloglar saye
sinde onlar, aynı nasyonal şemsi
ye altında birlikte yaşadıklarını da 
deneyimleyeceklerdir. 

Dini çoğulculuk alanında ikinci bir adam olan 
Nursoliş Mecid  ....) yeni-modernist düşün
celeriyle hem çok sevilen hem de çok yerilen radi
kal bir düşünürdür. Burada sadece onun dini ço
ğulculuk konusundaki görüşlerine yer vereceğiz. 
Mecid, dini çoğulculuğu modern zamana özgü 
bir veri olarak görmektedir. İslam'dan hareketle 
dini çoğulculuğu o, bir nevi Tann yasası olarak te
lakki etmekte ve modern zamana ayak uydurma 
noktasında müslümanlann üzerinde düşünmesi 
gereken bir meydan okuyuş tarzı olarak değerlen
dirmektedir. Ancak modern zamana uymak, hiç 

bir zaman vahiy dini olarak İslam'ın ve müslüman
lann kendi özgünlüklerinden ve hakikatlerinden 
bir kopuş anlamına gelmemelidir. Nursoliş Mecid, 
dini çoğulculuk düşüncesinde bütün vahiy dinleri
nin ortak olarak paylaştığı bir hakikatten hareket 
etmektedir. Buna göre o da bütün vahiy dinlerinin 
Bir ve Tek olan Allah'a yönelmeyi öğütlemesidir. 
İşte bu ölçüt, dini çoğulculuk için esas alınması 
gereken sağlam bir esastır. 

Mecid'in dini çoğulculuk anlayışı, bir taraftan 
içleyici bir çıkış noktası içermektedir. Buna göre 
Kur'an, önceki vahiy dinlerinin içerdiği aynı mesaj 
ve hakikati kapsamaktadır. Öte taraftan o, çoktan-
ncılık kategorisine giren dinleri ve anlayışlan red

dederken, dışlayıcı bir tutum ge
liştirmektedir. 

Nursoliş Mecid'in dini çoğul
culuk bağlamında dinlerin eşitliği 
ve eşdeğerliliği tezine hoş bakma
dığı bu noktada Abdurrahman 
Vahid yeni bir açılım getirmekte
dir. Abdurrahman Vahid 
....), Endonezya'nın en büyük 
müslüman örgütü olan Nahdlatul 
Ulema'nın çok sevilen bir lideri
dir. O, hem yazılı hem de sözlü 
olarak, her ne kadar dinlerin me-
sajlan birbirlerinden farklı olsa da 
Endonezya'da dinlerin hepsinin 
yasa önünde eşit ve eşdeğerli 

 gerektiğini açık bir dille sa
vunmaktadır. Eğer dinler, hepsi
nin eşit ve eşdeğerli olduğu bir 
ortamda karşılaşırlarsa o zaman 
dini çoğulculuk korkulması gere
ken bir şey olmaktan çıkacaktır. 

Mukti Ali, Nursoliş Mecid ve 
Abdurrahman Vahid gibi kişiler, 
Endonezya'da dini çoğulculuğun 
kabul edilmesi için gayret sarfe-
den pek çok müslüman entellek-

tüelden sadece bir kaçıdır. Bunlann hepsi, eşitsiz
liği esas alan klasik İslam hukukunun öğrettiği 

 modelinden farklı olarak eşitlik ve eşdeğer-
 ilkelerinden hareket eden bir dini çoğulculuk 

modelinde daha iyi bir geleceğin rüyasını gör
mektedirler. 

Batı'da Müslümanlar ve Dini 
Çoğulculuk Tecrübesi 
islam dünyasının merkez ve çevre ülkelerinde

ki dini çoğulculuğa ilişkin çağdaş görüşlerin ge
nelde Avrupa, özelde ise Hollanda bağlamı için 
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anlamı ve önemi nedir? Hollanda'daki müslüman-
 çoğulculukla ilgili yazılı ve sözlü çalışmalanna 

bakıldığı zaman bu konuya hemen hemen hiç dik
kat çekilmediğini keşfediyoruz. Bu alandaki bilgi 
eksikliği, Hollanda'da müslümanların ilgi azlığı ile 
açıklanamaz, bunun başka sebepleri olduğunu sa
nıyorum. 

1. Hollanda'daki müslümanlann çoğunluğu 
Türkiye ve Fas'tan gelmektedir. Bunlann Hollan
da'da kalıcı bir şekilde yerleşmek ya da kendi ülke
lerine geri dönmek konusunda kesin bir karar ver
meden Hollanda'da dini çoğulculuk konusuna ön
celik vermeleri beklenemez. 

2. Hollanda'daki müslümanlar, islam dünyası
nın merkez ya da çevre ülkelerinde yaşayan insan
lardan oldukça farklı bir konumdadırlar. 
da'da İslam bir azınlık olgusu iken, diğer ülkelerde 
İslam bir çoğunluk hatta bir devlet dinidir. Müslü
man olmayan bir ülkede azınlık konumunda ol
mak müslümanlar için yepyeni bir durumdur. Bu 
nedenle Avrupa'daki ve Hollanda'daki müslüman
lar daha çok şu sorularla karşı karşıyadırlar: Bir 
müslüman için İslami olmayan bir ülkede kalmak 
ve çalışmak mümkün müdür? Müslümanlar, isla
mi olmayan bir devlete sadakat duygulan besleye
bilirler mi? Dini çoğulculuk hakkındaki bir tartış
ma, ancak müslümanlann bu tür sorulan cevap-
landırmalanndan sonra anlamlı olacaktır. 

3. Hollanda'da İslam, henüz müslüman cema
atin görüşlerini ifade edecek etkili bir entellektüel 

 sahip değildir. 
Hollanda'daki müslümanlann henüz dini ço

ğulculuk hakkında söylenmiş sözleri ve yazılmış 
eserleri bulunmadığı için bu konudaki sorulan ce
vaplandırmak mümkün gözükmemektedir. Fakat 
buna rağmen daha önce değindiğimiz görüşler
den hareketle, Hollanda ortamı için bunlann ne 
anlama geldiği konusunda bir şeyler söyleyebiliriz. 

Her şeyden önce, şu anda İslam dünyasında 
dini çoğulculuk konusunda bir tartışmanın varol
duğunu belirtmeliyiz. Müslümanlann aktüel so-
runlanna ilgi duymadıklan noktasındaki Batılı ön
yargı doğru değildir. 

 olarak dini çoğulculuk konusuyla meşgul 
olan gayri müslimler, oldukça dikkatli hareket et
melidirler. Çünkü müslümanlar tarihsel nedenler

 Batı kökenli bir çok insiyatifler karşısında hala 
kuşkulu davranmaktadırlar. Bu tür Batılı insiyatif
ler, a) müslümanlan hristiyanlığa çevirmek, b) is
lam dünyasını sekülarize etmek ve c) İslam dünya
sını fikri açıdan sömürgeleştirmek biçiminde anla
şılabilir veya öyle telakki edilebilir. 

Üçüncü olarak müslümanlar, Hollanda'daki di

ni çoğulculuk açısından, İslam dünyasının merkez 
ülkelerinden daha ziyade çevre ülkelerindeki müs
lüman düşünürlerin görüşlerinden hareket etme
lerinin daha verimli olup olmayacağını düşünme
lidirler. Çünkü bu ülkelerde, Fazlur Rahman ve En
donezyalı bir çok düşünürün katıldığı gibi, dini ço
ğulculuk için eşitlik ve eşdeğerlilik kabul edilmek
tedir. Oysa merkez ülkelerde İslam'ın üstünlüğü 
tezi öylesine kuvvetli ki, eşitlik bu düşünceden ta
viz vermek anlamına gelmektedir. Şüphesiz dini 
çoğulculuğun olduğu  Birleşik Devlet
ler ve Endonezya örneklerinde olduğu gibi, din
darlık azalmaktan daha ziyade artmaktadır. Bu da 
kaçınılmaz bir şekilde "Endonezya modeli"ne kay
mayı beraberinde getirmektedir. Özellikle Hollan
da'daki müslüman düşünürler, çevre ülkelerdeki 
çağdaş görüşlerden esinlenerek merkez ülkeler
den bağımsız olarak zaman ve ortama bağlı yeni 
görüşler formüle edebilirler. Sözgelimi Londra'da 
yaşayan bir müslüman düşünür, merkez bir islam 
ülkesinden gelmiş olmasına rağmen, yönünü geç
mişe dönmüş olan merkez ülkelerdeki  ye
rine, Endonezya modelinin Batı'da daha geçerli 
bir model olacağı fikrini savunmaktadır. 

Dördüncü olarak İslam'da çoğulculuk konu
sunda bir tartışmayı yaparken dini çoğulculuğun 
İslam'ın temel kaynağı olan Kur'an tarafından 
nırlandınlıp sınırlandınlmadığı sorusu sorulmalıdır. 
İslam'da dini çoğulculuk tartışmalannda çoğu kez, 
sadece nebevi vahiylere dayalı dinlerin tanınabile
ceği yönünde bir görüş serdedilmektedir. Bu va
hiy dinleri, tektanncı olarak nitelenmekte ve hoş
görüyle karşılanmaktadır. Dini çoğulculuğun bu 
dinlerle sınırlı  Batılı düşünürlere göre, 
sadece dünya çapındaki büyük dinlere yönelik bir 
tavır konulmasından ve diğer küçük dinlerin es 
geçilmesinden kaynaklanmaktadır. Öte taraftan 
İslam'ın kendinden önceki dinlerin bozulduğuna 
değin tahrif teorisi, bu dinler karşısında dışlayıcı 
bir tutumu gerektirmektedir. Çünkü böyle bir te
ori, İslam'ın tek hakiki din olması amacına hizmet 
etmektedir. Yine Hz. Muhammed'in son peygam
ber olarak tanınması fikri de bundan sonra ortaya 
çıkan dinleri ve peygamberleri dışlamaya yol aç
maktadır. 

Bu sorular ve görüşler, dini çoğulculuğun çok 
karmaşık bir olgu olduğunu gözler önüne sermek
tedir. Yanlış anlama durumunda bir dinamit işlevi 
görebilir. Dini çoğulculuğun dinamiği, ancak çeşit
li dinlerin izleyicilerinin birbiriyle karşılaşmalarıyla 
işleyişe geçebilir. Sempati ve saygıda bu karşılıklı 
etkileşim, herkesin kendi inancında derinleşmesine 
ve dini tecrübenin zenginleşmesine yol açabilir. • 



 

Korku Cumhuriyetinde 
Fazilet Partisi Ne İşe Yarar? 
Kenan Çamurcu 

MUHAVERE 

- Korku cumhuriyetinde Fazilet Partisi ne işe yarayacak? 
- Bu  tevlid eden şartları ortadan kaldırmalı. 
-  Partisi'ne de bunun için rey verilmemiş miydi ve 

RP bunun gereğini yerine getirmedi de hu reyler boşa çıkmadı mı? 
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 bir ülkenin berrak atmosferini kirletmeye, ekolojisini bozmaya 
ve florasını berbat etmeye kararlı garp mesai güruhu kabilinden te
şebbüsler bir korku cumhuriyetinde nasıl yaşanacağını, hukuk, de
mokrasi, laiklik ve insan haklannın böyle bir cumhuriyette ne anla
ma geldiğini listelemeye başladığından  Milli Nizam'dan bu 
yana siyaset menfezini gereği gibi değerlendirdiklerini yemin billah 
propaganda edenlere duyulan inancımız tükenmiş bulunuyor. Dev
let, iktidar, cumhuriyet, demokrasi ve bu redifteki bilumum mevzu
larda bu ülkede bugüne değin sanki yaprak kımıldamamışcasına fi
kir beyan edip icraatlar sergileyen bir dünya görüşünün reylerimiz 
üzerindeki dini-dünyevi tüm ipoteklerini gözden geçirmenin vakti
dir. 

İlmek ilmek örülen bir korku rejimine hikmetinden sual olunmaz 
gizemli  ardına saklanarak gergeflik edenler, müflis ama açık 
vermeyen tüccar tasvirine taş çıkartırcasına hiçbir şey olmamış gibi ya
parak eski ve yeni müşterilerini pazarda açtıklan yeni tezgaha çağır
maktadırlar. Oysa korku yüklü hakikat bütün o hararetiyle big bang'i-
ni yapmış ve alabildiğine yıkıcılığıyla kendi evrenini kurmaya başlamış
tır. 

Nicedir yaşanmaya başlanmış bir korku filminin karton karakterle
ri, sıkıntılı vakitlerin esaslı verileridir artık ve görülebilir bir antrakta ka
dar mezkur kâbustan gözlerimizi ayıramayacağımız anlaşılmıştır. 

- 2 -

Anayasa Mahkemesi'nin Refah Partisi'ni kapatan Gerekçeli Ka-
rar'ının, tartışmalan bitirecek, yani her tür tartışmanın köküne kibrit 
suyu dökecek bir yeni tarif listesi getireceğini müjdeleyen/ikaz eden 
Cumhurbaşkanı Demirel aslında korku cumhuriyetinin yeni tarifleri 
için hazırlık yapmamızı ve odumuzu ocağımızı derleyip toparlamamı
zı çok önceden öğütlemişti. Hiç kimsenin beğenisine sunulmadan dö-
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 siyaset ve kamusal hayat konutunda yerala-
bilmek için gerekli bu sonbahar hazırlığını yapma
yıp vazgeçemeyeceklerinden vazgeçmeyen kimi
leri sessizce bir köşeye çekilip neden bu öğüdün 
gereğini yerine getirmediklerine yanabilirler. Fakat 
mevcut konutu itici ve sıkıcı; içindeki mutfağın da
mak tadını da ilkel bulanlann yapacak işleri ve söy
leyecek sözleri olmalıdır. 

- 3 -

Başından beri "garip" bırakılmış bir dinin sa-
likleri olarak kendimizi çoğu zaman, hele de 
mevcut fetret içinde yapayalnızlığın halvetinde 
tek başına hissetmemiz hiç de abartılı değildir. 
Korku cumhuriyetinin muhafızlarmca tahmil edi
len türlü talep ve beklentinin tehdidi altında dinî 
hayatiyeti sürdürmenin ağır yükünü taşıyacak 
omuzlara sahip olmak bir büyük onur olmuştur 
bundan böyle. Sosyal tezahürden bile mahrum 
bırakılanlar, elbette ki buna itiraz eden herhangi 
bir politik hareketi muhatap alacaklardır evlevi-

 
Oksijenin giderek azaldığı bir fezada bu  

emanetin derdine düşmüş, eli kolu bağlı ağzı mü
hürlü yapayalnızlann endişe, gayret ve umutlannı 
vekilliğe tahvil etmekten gayri bir bilgiye aşina gö
rünmeyen Fazilet Partisi'nin korku cumhuriyetin
de ne işe yarayacağını merak etmenin zâidliğin-
den mi sözetmelidir yoksa? 

- 4 -

Merhum Seyyid Kutub kendi zamanının korku 
cumhuriyetinde o vaziyeti tevlid eden şartlann so
rumlusu olarak devlet aygıtını değil, toplumu işa
ret etmişti. O dönemin İhvan önderliğinin, devlet 
aygıtının elifinde şöyle bir tağyir ve tebdil meyda
na geldiğinde meselenin hallolacağı kanaatini de
rinden sarsan bu tesbit yapılırken, toplumu ikna 
edip cesaretlendirecek hakiki bir muhalefet bulu
nup bulunmadığı yeterince tahlil ve teşrih edildi 
mi bilmiyoruz. Neticede, telifi kabil olmayan bu iki 
temayül o gün bugündür Müslüman dünyanın iki 

 siyaseti olarak bütün  hareketlere 
mührünü vurmuştur. 

Korku cumhuriyetinin elifinde bir tağyir ve 
tebdil yapılırsa özlenen antrakt fragmanına sıra 
geleceğini mınldanagelen ve bu fikr-i sabite çakı
lıp kalan Milli Nizam, Milli Selamet ve Refah parti
lerinin toplumu ikna edip cesaretlendirecek hakiki 
bir muhalefet olamadığı, şimdi de Fazilet Parti
si'nin tek idealinin Fredy Kruger'in çelik pençeleri
ne kadife eldiven giydirmekten ibaret kalacağı aşi
kar hale geldiğine göre Merhum Kutub'un haklılı
ğını ayakta selamlamak lazımdır. 

Fazilet Partisi bu korku cumhuriyetinde endişe, 
gayret ve umutlanmızı yüz şu kadar sayıdaki vekil
liğe tahvil etmekten gayri bir işe yarayacak mı? 

Yüreğim ve aklım var gücüyle "hayır" diye 
haykırıyor. • 

NÜZUL SIRASINA GÖRE 
 KERİMİN TÜRKÇE ANLAMI 

Birinci Hamur 
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Çatışma Kışkırtıcılığında 
Medya  
Koray Düzgören 

ok değil, bundan birkaç hafta önce günlerden bir  Sabah Gazete-
si'nin manşeti 'Rezalet' idi... Rezaletin ne olduğunu anlamak için haberin 
girişine şöyle bir bakınca, bunun Bülent Ersoy'un evlenme haberi olduğu
nu anladık... 

Gazeteyi yönetenlerin ahlak anlayışı o gün nedense bu olayı 'rezalet' 
olarak nitelendirmişti ve gazete herkesin de aynı biçimde düşünmesini ve 
olaya tepki göstermesini istiyordu... Amaç kamuoyunu bu 'ahlak dışı' ola
ya karşı kışkırtmaktı!... Ve yine aynı gazete, bu ülkede rezaletin daniskası 
birçok olaya, değil tepki göstermek, görmezden geliyordu... Bu gazete 
Metin Göktepe'nin öldürülüşüne 'rezalet' dememişti... Bu gazete, yetkili
lerin bu cinayeti örtbas etme çabaları için de 'rezalet' dememişti... Bu ga
zete, Manisa'da, Ankara'da başka yerlerde gençlerin haksız bir biçimde 
ağır cezalara çarptınlmalanna da rezalet dememişti... Bu gazete, bu ülke
de hala düşünceyi ifade etmenin en ağır suçlardan oluşuna da 'rezalet' ta
nımı yapmamıştı. Yine bu gazete, Manisa'da gençlerin ağır, insanlık dışı 
ve kişiliklerini yok edici işkenceler görmesi olayında da 'rezalet' başlığı at
mamıştı... Refah'ın kapatılmasını alkışlamıştı... 

Ve bu gazete Susurluk'a bile 'rezalet' dememişti... Bu gazete, gazete
cilerin ve avukatların mahkeme heyetinin gözleri önünde mahkum olan 
işkenceci polisler ve mahkemenin güvenliğini sağlamakla görevli polisler
ce sille tokat dövülmesini birinci sayfadan görmemişti... 

Bu gazete bu memlekette olup biten bunca gerçek rezalet için bile 're
zalet' manşetini atmış değildi... 

Ama bu gazete, Bülent Ersoy'un evlenmesi gibi son derece kişisel bir 
konuda ucuz kahramanlık yapıp 'rezalet' başlığını atabilmişti... 

Üstelik de bu attığı başlığı unutup, bir süre sonra, yönetimine ve his
selerinin çoğunluğuna sahip olduğu ATV'de aynı Bülent Ersoy'un yıllar 
önce çekilmiş bir filmini  Yani manşete taşıdığı kışkırtı
cılığına kendisi de pek inanmamıştı!.. 

Geçenlerde bir TV istasyonu, Interstar; ana haber bülteninde, Bat-
man'da başörtüsüyle ilgili gösterileri verirken, üzerine basa basa olaya 'şe
riat kalkışması' diyordu. Hiçbir yetkili, hiçbir güvenlik görevlisi bu olaya 
böyle bir yakıştırma yapmamışken bu kanalın habercisi ve spikeri, olaya 
'kalkışma' diyerek çatışma kışkırtıcılığı yapıyorlardı... Benzerlerini çokça 
gördüğümüz bir olaydı kuşkusuz... Hemen her kanalda, her haber bülte
ninde rastlıyorduk... Spikerler habere, "Hainler yakalandı" diye giriyor
du... Haberciler en masum demokratik haklarını kullanan başörtülü ya ba-
şörtüsüz gençlere isyana kalkışmış hainler gözüyle bakabiliyordu... 

Biliyoruz, bu ülkede en basit demokratik tepkiyi dile getirmek bile 
mümkün değil... insanların muhalif olmalan istenmiyor... En masum ta
lepler bile bastınlıyor... Geçen gün yine TV'lerde gördük; hayvanseverle-
rin hazırladıklan binlerce imzalı dilekçenin Meclis Başkanlığı'na sunulma
sına güvenlik güçleri izin vermediler... Oysa vatandaşın Meclis'e dilekçe 
verme hakkı bu anayasada bile yazılı... 

Sorun güvenlik güçleri, devlet yekilileri değil... Medyanın tavn... 
Demokrasinin olmadığı bir ülkede medyanın demokrat olmasını el

bette beklemiyoruz. Hiç olmazsa mesleğin gereklerini yerine getirebilir-
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 Tarafsız, bağımsız, bağlantısız haberler verebi
lirler... Kamuoyunu belli bir görüş, devletin görüşü 
doğrultusunda biçimlendirmek, oluşturmak yerine 
sadece gerçekleri iletebilirler... Güvenlik görevlileri 
ya da kamu yetkilileri gibi dehşetengiz ve kışkırtıcı 
yorumlar yapmak yerine olayın aynntılarmı, değişik 
yönlerini açıklayabilirler... 

Ama bunu yapmıyorlar... Slogancılık, devlet gibi 
düşünmek kalıpçılığı ve devlete yaranmaya, güvenlik 
kuvvetleriyle iyi geçinmeye yönelik yaltakçılık ağır 
basıyor... Belki de anlamını bile bilmeden gösterilere 
'kalkışma' diyorlar... Sonra uzun uzun Hizbullah ör
gütüne güvenlik güçlerinin vurduğu darbelerden, 
yakalananlardan söz ediyorlar... Yine peşinen hepsi 
suçlu, hepsi hain, hepsi militan... Ya bunlar bir süre 
sonra salıverilirse, hatta beraat ederlerse ne olacak? 
Hiç kimsede böyle bir endişe yok... Basın Konseyi 
başkanından, en kalantor yazarlarında bile... Ne söy
lediklerini kulaklan duyuyor, ne yazdıklannı bir kez 
daha okuyup, "Yav acaba bu söylediklerimizi birileri 
ciddiye alıp incelerse rezil olur muyuz", ya da "Bu 
gerçek dışı, uyduruk haberler bir gün ortaya çıkarsa 
ne olur?" diye düşünmüyorlar bile... Nitekim kimse 
birkaç yıl öncesine dönüp, Hizbullah'la ilgili arşivleri 
inceleme zahmetine bile katlanmıyor... İnceleyen de 
gerçekleri tahrif ediyor, saptırıyor... Hizbullah'ın na
sıl  yıllannda devlet tarafından görmezden 
gelindiğini, hatta PKK'lılara karşı mücadele ettikleri 
için desteklendiğini hatırlatmak bile istemiyor... Var
sa yoksa devlet şarlatanlığı, varsa yoksa devlet koru
macılığı... Hizbullah için açılan kamplar, kapanan 
gözler şimdi nedense hatırlatılmak istenmiyor... 

Örnekler o kadar çok ve medyanın ülkemizin de
mokratikleşmesinin gecikmesindeki payı o kadar bü
yük ki... 

Antalya'da öldürülen ve PKK militanı  id
dia edilen şahıslann gömülmesi sırasında çıkan olay
ları tekrar tekrar vererek yurttaşı kışkırtmaya çalışan 
TV kanallanna ne demeli? Sanki Antalya'da bir kısım 
halkı orada yaşayan Kürtlerin üzerine kışkırtmak gibi 
bir amaçlan bulunuyor... Ne yaparlarsa yapsınlar 
yurttaşlar medyanın bu oyununa gelmiyorlar... Çün
kü onlar banştan ve birarada yaşamaktan yana... Bir
birleriyle bir sorunları yok... Sorun medyada... 

Gelelim abartılı bir biçimde hikaye edilen, efsane-
leştirilen   olayına... Yetkililer bir çatışma 
olmadığını açıkladıklan halde hala utanmadan çatış
madan söz edebiliyorlar.. Ne tek silah atılmış, ne di
renen olmuş... Ama farketmez... Militarizm içlerine 
işlediği için olayın gerçeği onlar için hiç önemli de
ğil... Gelsin hamaset!..  Sakık teslim olduktan 
sonra, (Evet yakalanma değil, bunun adına teslim ol
mak deniyor) belli bir iki malum gazeteyi izlemeye 
karar verdim... O ilk günlerdeki hamasi 'yakalama' 
operasyonuna ilişkin hayali haberler, kafadan atma 
değerlendirmelerin heyecanı geçtikten sonra baka
lım ne olacaktı? 

Eğer bu gazeteler 'hain' edebiyatına devam edip, 
 Sakık'ın kellesini isterlerse, vatandaşı bu 

doğrultuda yönlendirirlerse, yani idam cezasının bu 
iki kardeş için uygulanması amacıyla bir kampanya 
açarlarsa devletin böyle bir niyetinin olduğunu anla
yacaktım... 

Yok, bu iki gazete olayın üstüne fazla gitmeyip işi 
olağanlaştırmaya gayret ederlerse belli ki  Sa-
kık'la devlet arasında çok önceden bir pazarlık yapıl
mış ve iş kitabına uydurulmuş demekti... 

 Sakık bu pazarlık sonucu iki aşamada 
devlete teslim olmuş (ilk aşamada KDP, ikinci aşama
da Türkiye) ve o sözü edilen A timleri de  Ku
zey Irak'tan alıp gelmişlerdi... Sakık'ın zaten amacı 
buydu ve PKK da onu arıyordu... 

Sakık, her ne kadar ölüm cezası istemiyle 
 da kendi isteği ile teslim olduğu ve güvenlik 

güçlerine bilgiler verdiği için muhtemelen ömür bo
yu hapis cezasına çarptırılabilecekti... 

Gazetelerin havası bu ihtimalin gerçekleşmekte 
olduğunu gösteriyordu... işin ilginç tarafı benim için 
kuşkusuz bu da değildi... Gelişmeleri derinlemesine 
izleyen herhangi bir gözlemci böyle bir sonuca ko
layca ulaşabilirdi... İşin ilginç tarafı, Türkiye'de  ya 
da iki gazeteye bakarak devletin belli bir konudaki 
tavrının anlaşılıyor olmasıydı... 

Devletin içindeki bir takım odaklar düğmelerine 
bastıklannda şeriat karşıtı kampanyalar, sözde kalkış
ma ihbarcılığı, milliyetçi söylemler, mesnetsiz hama
set kampanyaları, gerçekle ilintisi olmayan senaryo
lar gündeme getirebiliyorlar ve bu yayınlarla yurttaş-

 belli doğrultuda şartlandırabiliyorladı... Sonra da 
bazı yetkililer dönüp, "Gördünüz mü, vatandaşın 
eğilimi bu..." diyebiliyorlardı... 

Bazı konularda düğmelerine basmak gerekli de 
değildi... Söz gelimi ATV'nin son bir ay içindeki ya
yınlarında askeri ve askerlerle ilgili haberlerin genel 
haber bültenleri içindeki oranının yüzde kaç olduğu
nu bir inceleyin... Polisten almanlan buna hiç katma
yın isterseniz... Çünkü haber bültenlerini neredeyse 
tamamen polis kaynaklı bülten ve filmlerle oluşturan 
kanallar da mevcut!... 

Bu toz duman içinde kimse de kalkıp gerçeklerin 
peşinde tabii ki koşamaz... Koşanlara yönelik uygula
ma belli... Soruşturma, dava, ceza, hapis, işten çı
kartma, tehdit vs. 

Devletçi medyanın son gösterisi Mesut Yılmaz 
Hükümeti'nin kayıtsız şartsız desteklenmeye devam 
edileceğine ilişkindi... 20 Nisan tarihli üç büyük ga
zeteyi saklıyorum... Üçü de aşağı yukarı aynı başlığı 
atmıştı: 

Meğerse Türkiye'de işler nasıl da yolunda gidi
yormuş!.. 

Ekonominin çok iyi olduğu, demokrasinin gide
rek yaygınlaştığı, insan hakları ihlallerinin iyice azal
dığı vb. söyleniyordu... 

içinde yaşadığımız yalana dayalı düzenin herkes 
tarafından kabul edilmesini isteyen ve devlet içinde
ki karanlık odaklann biçtiği çatışma kışkırtmacılığı ro
lünü üstlenen medyanın, Türkiye'nin içinde bulun
duğu bunalımda büyük payı bulunuyor... • 



 

  
Mustafa Tekin 
Din Sosyologu 

ünya anlamsız" diyor Albert Camus. İnsan tekinin belki de en 
önemli çabası kendisini, çevresini ve dünyayı anlamlandırmak
tır. Durduğu konumu anlamaktır. Kendisini, çevresini ve dün
yayı anlamlandıramayan, durduğu konumu bilmeyen kaybol
muş durumdadır. Kaybolmuş insanın sonsuz bir görecelik içine 
düşmesi, dayanacağı yerlerin bulunmaması, kendisine bir em
niyet alanı açamaması, onu "hiççilik" alanına doğru savurur. 

"Anlamak" kelimesi "Bilmek"ten farklı bir şeydir, bir nesne
yi ruhuna nüfuz edecek derecede bilmektir. Arapça'da anlamak 
manasına gelen "Fehime" kelimesi kalbiyle bilmek anlamını da 
ihtiva ediyor. Gazali başta olmak üzere, modern psikolojinin id
dia ettiğinin aksine hitap ve anlama merkezinin beyin değil 
kalp olduğunu, İslâm âlimleri ifade ederler. Tabiî ki bu iki anla
yışın ortaya çıkardığı sonuçlar var. Bir kere kalp ile görmek (ba
siret) gerçeklere vukufiyeti gerektirir. Maddi anlamda duyu or
ganlarının farkedemediği ilişkileri ortaya çıkanr. Belki de kalbin 
farkı, farketmekten kaynaklanıyor. Kur'an'ın "Onlar sağırlar, dil
sizler ve körlerdir." (Bakara  retoriğindeki nitelemeler tam 
da buna göndermedir. Dolayısıyla kalbin Allah ile olan bağlan
tısı merkezî bir yer teşkil eder. Fakat anlama merkezinin beyin 
olması demek, insanın salt maddî bir plâtformda tasarlanması 
demektir. Burada özellikle "tasarlamak" kelimesini kullanıyo
rum. Zira mevcut olan dengeli işleyişteki  devre
den çıkanlarak görevi altbirimlere verilmiş ve denge bozulmuş
tur. 

Böylece İslâm âlimlerinin klasik söylemi olan "marifet" bilim 
alanına dönüştürülmüştür. Bu durumda marifet ile kendisini, 
Rabbini ve evreni tanıması gereken insan, bilim ile yeni bir in
san, yeni bir Rab, yeni bir evren tasarlamıştır.  tam bu nok
tada anlamsızlık, gayesizlik ve hiççilik insan hayatında daha yo
ğun olarak yerini aldı. 

Tasarlanan bu yeni evrende her şey  olduğun
dan, hiç bir şey yerli yerine oturtulamıyor, dolayısıyla her alan
da saçma (absürd) görüşler ortaya çıkmaya başlıyordu.  en
teresan tarafı bunlann sonsuz versiyonlan durmadan boygöste-
riyor, insanın zihnini kirletiyordu. 

Ben gerek yazımın başında Albert Camus'dan alıntıladığım 
"Dünya anlamsız", gerek Sartre'ın "İnsan  bir çabadır" 
gibi sözlerin, gerekse insan hayatına hakim olan anlamsızlığın 
bir anlam ve mantıkîlik içerisinde cereyan ettiğine inanıyorum. 

Günümüzün modern insanına baktığımız zaman, saçmalığı 
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bir yaşam tarzı haline getirdiğini görüyoruz. 
Sonsuz çılgınlıklar, hep değişik ve farklı şeyler 
yapma isteği, salaklar derneği kurmak, tim
sah yürüyüşü yapmak v.s. insanlara sanınm 
epey cazip görünüyor. Peki tüm bunları nasıl 
okumalıyız? Bu tip tavırlan "saçmadır" diye
rek incelenmeye değer bulmayacak mıyız? 

Ben insanın ve evrenin sahip olduğu anla
mından kopanldığı günden bu yana, fertlerin 
günbegün absürdizmi bir yaşam biçimine 
dönüştürdüğünü görüyorum. Bu durum çok 
mantıkîdir. Her ne kadar absürdlüğün man
tıklı olduğu önermesi bir paradoks gibi görü
nüyorsa da, burada bir zıtlık yoktur. Bence 
absürdizmin ortaya çıkması hayatın anlam 
kaymasına uğramasından sonraya rastlar. Or
taya çıkan bu kayma insan te
kini arayış içerisine sürüklemiş
tir. Bu arayışlarda "evreni ve 
insanı yeniden tasarlama" kal
kış noktası olduğundan, ma
alesef aranan bulunamamış fa
kat bu arada absürd açıklama
lar ortaya çıkmıştır. Absürdizm 
arayışın bir sonucudur. Yani 
absürdizm "arayış" bağlamın
da mantıklılık arzeder. Fakat 
absürdizm son tahlilde bir so
nuç olarak değil, süreç olarak 
mantıklıdır. Zira absürdizm in
san tekinin nihai kaderi değil, 
ancak tarihsel bir kategoridir. 
Asıldan, fıtrattan bir sapmadır. 
Belki de insanın sapmaya karşı bir protestosu-
dur. Fakat absürdizmin mantıklı olması insa
na bir yol göstermiyor ve bir emniyet alanı 
açmıyor. 

Bu durumda absürdizmden kurtuluş, bir 
başka deyişle  dönüş nasıl mümkün ola
caktır? Öncelikle saçmalığın geçici,  bir 
durum olduğuna işaret ettikten sonra bu 
zanın yukarıda bahsettiğimiz yeniden tanım
lama ve  tasanmlardan kaynak
landığını belirtmeliyiz. Tüm sorunlann teme
linde yatan husus budur. 

Bir kere insanın durduğu veya durması ge
reken konumu çok iyi tespit etmek gerekir. 
İnsan teki bu dünyaya kendi isteği dışında 
gelmiştir. İnsana düşen, geldiği bu evreni ve 
evrenin yöneldiği Tanrı'yı ve kendisini tanı
masıdır, yeniden tasarlaması değil. Bu sebep
le İslâm literatüründe "marifet" dediğimiz 

 

bilme ve anlama insana kendi gerçeğiyle ku
caklaşma imkânını verir. Daha sonra insanın 
yöneldiği Rabbi tanımaya başlar. Bu açıdan 
Hz. Peygamber'in (SAV) "Nefsini bilen, Rab-
bini bilir" sözü ne kadar anlamlıdır. Bilme sa
dece akıl ve beş duyu organıyla gerçekleş
mez. Tanıma ve anlama da beyin ile değil, 
kalp iledir. Burada benim anladığım, gerçek
lerin insanda düğümlendiği noktasındadır. 
Anlama ve tanıma insana dışandan dayatıla
rak gerçekleşmez. 

İnsanı, evreni ve Tann'yı yeniden tasarla
ma, varolan gerçekleri anlamaya çalışmadan 
inkâr etme ve kendi çizgisinde yürüyen ger
çeklere yeni bir yön çizme eğilimidir. Bu du
rumda yerinde iken doğru olan ve bütün içe

risinde bir anlam taşıyan mâ
nâlar zinciri bozularak, varlığın 
hiyerarşisi  olmakta ve 
her şey anlam kaymasına uğ
ramaktadır. Bu durum absürd-

 sonuna kadar kapıların 
açılmasıyla sonuçlanmaktadır. 

Bugün için temel sorun in
san sorunudur. Peki ne yap
mak gerekiyor? Öncelikle Batı, 
bilimin dünyasından çıkıp bil
ginin dünyasına açılmak zo
rundadır. Zira bilim insanın 
maddî boyutunu inceleme 
alanına alıp, diğer boyutlannı 
"bi l im" bağlamında inkâr 
ederken, insanda varolan ger

çekleri inkâr etmektedir. Bir şeyi inkâr etmek 
onu yok yapmaz. Bilim gerçeklerin bazı bo
yutlannı (hatta hayati boyutlarını yok saydığı 
için hep eksiktir ve eksikliklerini kapatmak 
için tasarlar. Bu durumda insan tekine düşen 
insan hayatında tezahürleri olan her şeyi ta
nımak, anlamak ve bilmek, daha sonra da 
konumunun gerektirdiği aktiviteyi göster
mektir. Burada sanıldığının aksine insan et
kendir. Zira insan, konumunu bir takım ta
sarlamalarla değiştiremeyeceğini bilmelidir. 
Buna teşebbüs edenlerin insanı ne hâle getir
diği gözler önündedir. Kendisi tarafından ta
sarlanan insan, kendi kendisini sınırlamıştır, 
dolayısıyla edilgendir. Kendi çevresine ördü
ğü duvarlarla şimdi ister farkında olsun ister 
olmasın mücadele  Sanınm zihni
mizi "marifet" üzerine yöneltmemiz gereki
yor. • 



 

 için Can  mı? 
Metin Karabaşoğlu 

akınlarda okuduğum bir kitap vesilesiyle, Hz. Ali'nin yeni bir unvanını 
öğrendim. Hz. Peygamber'in  'ilim şehrinin kapısı' dediği, as
habın 'Allah'ın aslanı' ve 'mü'minlerin emîri' olarak  Haydar 
lâkaplı o eşsiz sahabi için, ona düşman olma bahtsızlığına düşenlerin 
lâyık gördüğü isim ise, 'mahdud'muş. Bugün bizim 'sınırlı' anlamında 
kullandığımız bu kelime ile, Hz. Ali'ye dar kafalı, dar düşünen insan 
yakıştırması yapılmakta imiş. 

Acaba, Hz. Peygamber'in  asla yalan  olmamış mübarek 
dilinin 'ilim şehrinin kapısı' diye nitelediği Ali (r.a.), nasıl oldu da biri
lerine 'dar' göründü? 

Bu sorunun cevabı, ona 'mahdud' lâkabının yakıştınldığı günlerin 
genel tablosunda yatmaktadır. 

 Ali (r.a.), tam da Resulullah'ın  tarifine uygun şekil
de, muhatap olduğu her hadiseye 'hikmet' nazarıyla bakmış; asla te
hevvüre kapılmamış, asla acele karar vermemiştir. Ubudiyete uyma
yan, kulluğa yakışmayan bir karar vermeme; semavî ölçülere zıt bir fi
il sergilememe konusunda nihayet derecede hassastır Ali (r.a.). Zaten, 
'ilim şehrinin kapısı'na lâyık olan da budur. 'İlim şehri' Peygamberin 
(a.s.m.) Ali (r.a.) adlı 'kapı'sı, imana ve ubudiyete uygun her tavır için 
ardına kadar açık; ama  olmayan her karar ve fiile karşı, topluiğ-
ne başı kadar boşluk bırakmayacak derecede dardır. 

Nitekim, ona bu 'dar'lığı izafe edenler, bunu, Ömer  Abdüla-
ziz'in (r.a.) "Allah elimi korudu, dilimi bulaştırmak istemem" dediği 

 fitne döneminde sergilediği  mahza' bayraktarlığı yüzün
den söylemişlerdir. O fitne ortamında, şahsî hukuklan gözeteyim der
ken, muhtemel umumî tehlikelere kapı açma meselesi söz konusu 
edilmektedir. Ali'nin (r.a.) cevabı, 'şahsî hukuk'un mevcut, umumî 
tehlike ihtimalinin ise mevhum olduğudur. Bir gemide yüz cani ve bir 
masum varsa, o gemi batınlmaz. Adaletin gereği budur. Zira o ma
sum şu anda masumdur, ölüme hak kazanacak bir fiili yoktur. Ama 
gemi batınlmaz ise, yüz caninin ortalığı kasıp kavurması bir ihtimal
dir; mevhumdur. Şu anda henüz böyle bir durum yoktur. İlim şehri
nin kapısı (r.a.), kılı kırk yaran bir imanî duyarlılıkla, sonraki asırlarda 
"Mevcut ve mutlak maslahat, mevhum mazarrata tercih edilir" diye 
formüle edilen bir içtihadla davranmıştır. 

Yine, bu çizgiden hareketle, "Cemaatin selameti için fert feda edi
lemez." Ancak fert kendi rızasıyla bunu istiyorsa, müstesna. Aslolan 
ferdin hukukudur. Yok eğer 'cemaatin selameti' gibi bir ölçü ortaya 
konsa, lastik gibi her tarafa çekilebilecek bu kapıdan içeriye çok zu
lümler girecektir. Herkes, bilhassa karar ve emir mevkiinde olanlar, ra
hatlıkla, yapılmasını istedikleri herşey için 'cemaatın selameti'nı kılıfı
na sığınacaklardır. 

Elîm fitne döneminde sergilediği böylesi bir imanî duyarlılık, mu-
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hakkak ki, Ali'nin (r.a.)  Ekrem  nez-
dinde 'ilim şehrinin kapısı' diye anılmasının sebep
lerinden biri; keza, bahtsızlar nezdinde 'mahdud,' 
yani 'dar görüşlü' diye nitelenmesinin de sebebi
dir. 

Maalesef, İslâm tarihinin ilerleyen asırları için
de, her ne kadar birçok  hakikat onun içtiha
dından yana tavır alsa da, icraat makamında olan
lar 'cemaatın selameti' gibi kıstasları tercih etmiş
lerdir. Aynca, 'iktidar' problemini çözemeyen pek 
çok insan da bu yöne meyletmiştir. 

Bunun, bugünlere taşınan bir yansıması ise, 
'milletin selameti,' 'ulusal çıkarlar' gibi kavramlar
dır. Meselâ, 'Türkiye'nin menfaati' sözkonusu ol
du mu, akan sular durmaktadır. 'Bir verip üç alma' 
adına Iraklı masum çocukların ambargo ile aç ve 
bîilaç kalıp ölmesinin ehl-i din içinde dahi seyirci
leri, hatta taraftarlan vardır. Ne de olsa, ucunda 
'millî çıkarlar' bulunmaktadır. Hem, "Vatan için 
can feda" gibi yazılar dağa-taşa yazıldığı gibi, da
ha vahimi, küçük yaştan itibaren dimağlara da ka
zınmaktadır. Öyle ki, şu yazı misali, bunu sorgula
ma yönündeki çabalar, çoklannın gözünde 'vatan 
hainliği'ne denk düşmektedir. 

Zira, sözde medenî,  dünya sava

şının belgelediği  Çağlan aratacak ölçü
de vahşî şu çağın hakim anlayışı 'reelpolitik'tir. Re-
elpolitik; yani güce dayalı siyaset. Buna göre, bir 
hareketi doğru veya yanlış kılan, yapanın gücü ve 
kuvvetidir. Bir hareket, güçlü olan yapınca 'savun
ma,' zayıf olan yapınca 'terörizm'dir. İşkence, her
hangi biri yapınca 'insanlık ayıbı,' devlet adına iş-
gördüğü söylenen birileri yapınca 'kamu yararı 
gereği'dir. Cemaatın selâmeti için fert, vatanın se
lameti için şahıslar feda edilir. Devletin siyasetinin 
selameti için  zulümler nazara alınmaz. Bir te
röristi yakalama adına bir köy yakılabilir. 

Tüm bunlar olur, ve  İslâm'ın her yerin
de, bu arada TC sınırları içinde olup bitenler 'dev
letin bekası,' 'ulusal çıkarlar,' 'vatanın bölünmez 
bütünlüğü' adına savunulur iken, ben bir kez da
ha soruyorum: 

Vatan için herşey feda edilir mi? 
 Hakîm'in kullarının ölçüsü bu mudur? 

Yoksa, zerre miskal hayrın, zerre miskal şerrin he
sabını soracak olan bir Hâkim-i Hakîm'in kullan 
"Hak haktır, büyüğüne küçüğüne bakılmaz" gibi, 
"Zulme nza zulümdür" gibi, en kritik zamanda en 
büyük sancaktannın Hz. Ali (r.a.) olduğu imanî öl
çüleri ihtiyar etmekle görevli değil midir? • 
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etret dönemleri iyi değerlendirildiğinde, toplumlar için yeni ufukla-
nn açıldığı, maddî ve manevî yüceliş hamlelerinin hazırlık safhalan 
olurlar. Ancak her "fetret" döneminin de müsbet neticeler doğurdu
ğu söylenemez. Bir "ara dönem" olan fetretin, zilletten nusrete ge
çiş olması için gereken ferdî ve sosyal gerekler yerine getirilmediği 
takdirde zilletin de ardından "yok oluş" kaçınılmaz bir sonuçtur. 
sanlık tarihinde bunalımlı dönemler yaşamış, bu dönemlerden daha 
da güçlenerek çıkmış, yeni medeniyetler oluşturabilmiş milletlerin 
yanısıra, tarihî misyonunu nihayetlendirerek varlık sahnesinden çekil
miş nice toplum örnekleri de vardır.  düştükleri buhran ne
ticesinde ayrılıp parçalanarak varlıklannı yitiren toplumlann yanısıra, 
o toplumlara kimlik kazandıran değerlerin yitirilmesiyle yaşanan kül
türel çözülüşün sonucunda bugün esamesi okunmayan, herhangi 
bir toplumsal kimlik taşımayan veya başka toplumlann kimliklerine 
tamamen angaje olmuş nice topluluklar vardır. 

Türkiye'nin de bir ara dönemden geçtiği sıkça söylenir olmuştur. 
 düştüğü sosyal çalkantılar, toplumsal kimliğin temel değer

leri konusunda uzun yıllardır bir türlü bitmeyen tartışmalar, iç ve dış 
siyasetinde hükümetlerle değişmeyen genel geçer ana ölçülerin hâ
lâ tespit edilememiş olması, ülke çapında korkunç bir sosyal adalet
sizliğin hüküm sürmesi (bir bölgesinde insanlar hayvanlarla ziraat 
yapmaya çalışırken, kimilerinin eğlence gecelerinde tomar tomar 
dövizleri har vurup harman savurması), tüm bu kangrenleşmiş prob
lemler neticesinde toplumsal ahengin sağlanamaması ve nihaî ola
rak hüküm süren sıcak çatışmalar, kardeş kavgalan, ülkeyi bölünme
nin eşiğine sürükleyen tehlikeli gelişmeler, ister istemez Türk aydını
nı başını iki elinin arasına alıp düşünmeye, yıllardır şaşmaz doğrular 
olarak uygulanan  sorgulamaya, "nerede yanlış yaptık?" 
sorusunu sormaya yöneltmiştir. Aslında bu sorgulama süreci yeni 
değil. Sancılı bir şekilde çok partili döneme geçişle birlikte Türk ay
dını, Kurtuluş Savaşı sonrasının sıcak atmosferinde Türkiye Cumhuri
yeti kurulurken, alelacele belirlenmiş, yeterince tartışılmadan değiş
mez kurallar haline getirilmiş sistemin mutlaklannı sorgulamaya baş
lamıştır. Türk milletine biçilen elbisenin toplumsal ölçülere ve şartla-
nn ortaya çıkardığı yeni gerçeklere uymaması, ister istemez berabe
rinde yeni arayışlan doğurmuştur. Demokrat Parti, bu çerçevedeki 
arayışlann yalnızca siyasi arenadaki versiyonudur. Ancak bu halkçı 
karşı çıkışın, halka rağmenci zihniyetin demir   
ezilmesi, liderinin ve ileri gelenlerinin idam edilmesi, gayet doğal bir 
zeminde gerçekleşen değişim taleplerinin mevcut yapının kodaman-

 tarafından hiç de hoş karşılanmayacağının ilk işaretleri idi. Top
lumun kendi gerçeklerinden kaynaklanan arayışlann, cebrî yöntem-



 

 
 

 

 

 asla engellenemeyeceği, olsa olsa bu çaba
da geçici inkıtalann yaşanabileceği realitesini 
kavrayamayan zihniyetin 60 müdahalesine ben
zer alenî veya örtülü siyasal müdahaleleri günü
müze kadar birbirini izledi. 

 ihtilalinin ardından gençliğin siyasi şu-
urlanışında, örgütlenmesinde hummalı bir hazır
lık dönemi yaşandı. Resmi bir söylemle "şer 
odaklannın devleti yıkmak için beyinleri yıkama

 öte bir sorgulama, arayış ve sosyal 
nıklıklan aşma çabasıydı bu. O güne kadar kendi
sine âdeta sloganlarla ezberlettirilen kavramlan, 
gençlik ilk kez büyüteç altına alıyor, akıl süzge
cinden geçiriyor ve daha önemlisi kendi çözüm 
önerilerini geliştiriyor, bunların davasını güdü
yordu. Bu uyanış, hareketleniş Türkiye için, 40-
50 yıllık bir duraklama döneminin sonu olabilir, 
toplumun fikrine, siyasetine, hatta günlük yaşan
tısına kadar sokulan tabular, putlar birer birer yı
kılabilirdi. Hangi ideolojik tercih ekseninde olursa 
olsun hu çaba asildi ve kısa süre içerisinde geniş 
halk kitleleri üzerinde önemli tesirler icra etti. Bir
çok fikir kulübü, dernek, ocaklar kurularak gelişti
rilen somut öneriler çerçevesinde sistemli bir eği
tim ve örgütlenme çalışması  idealizmin 
her biri için belki tek ortak payda olduğu bu 
gençlik faaliyetleri başlangıçta üniversite çevre
sinde maya tutarken, zaman içerisinde tüm ülke
de il il, ilçe ilçe hatta mahalle mahalle muhtelif 
teşkilatlar kuruldu. Bu teşkilatlar bünyesinde za
man zaman demokratik tepkiler ortaya kondu. 
70'li yıllarda gösterilen bu gayretlerin dinamik, 
okuyan, araştıran, sorgulayan, kendine güvenen, 
kimlik sahibi bir gençliğin yetişmesindeki payı 
büyük olmuştur. Uzun süreli bir durağan dönem 
sonrası gerçekleştirilen bu çabalarla, muhtelif art-
niyetli provokasyonlan gözardı edersek, birtakım 
acemiliklerin, aşın duygusallıklann, zaman za
man fevrî çıkışlann doğurduğu yanlışlıklar da ya
şanmadı değil. Belki en büyük hata, dogmalara 
karşı başlatılan fikrî mücadelelerde gençliğin far
kına varmadan yeni tabular, putlar edinmesi ol
muştur. Tüm dünyadaki tecrübelerden de istifa
de ederek Türkiye'nin o dönemdeki şartlannın 
gerektirdiği senteze ulaşmak gerekirken, zaman 
zaman ithal kahramanlann posterleri duvarlan 
süsledi, ithal marşlar tercüme edildi, ithal bayrak
lar göklere çıkartıldı, ithal çözüm reçeteleri kut
sandı ve  gelindiğinde ise gerek fikrî geli
şimindeki aksaklıklar, gerekse olumlu bir şekilde 
yönlendirilebilecek, istifade edilebilecek bu dina
mizmden ürken "bekçiler"in tezgahına düşen 
gençlik, bu sefer ithal silaha sanlmak gibi 20 yıl

lık birikimleri heba edecek büyük bir çıkmaza 
saplandı. Ardından yine beklenen son: "militar 
müdahale", yine marşlar, yasaklar, zindanlar, 
sürgünler, güvercine nağmeler... Edinilen tecrü
beyi ve günümüze bile damgasını vuran o dö
nem gençliğinin yetiştirilmesini bir kenara kor-
sak,  noktaya U dönüşü. 

1980 sonrası sosyal oluşumlarda "darbe" 
anayasasının müdahaleci tavn temel belirleyici 
olmuştur. Süratle alternatif ılımlı akımlann boy 
göstermesi, 80 öncesi idealizminin yerini ferdî çı
kar hesaplannın doldurması, hayal kınklığına uğ
rayan binlerce genç dimağın gittikçe kendi içine 
kapanması, siyasî gelişmelere küskünlük içerisin
de bîtaraf kalması, yeni dönemde göze çarpan 
birkaç özellik. Farklı eğilimlerin önceki tezlerini 
bir kenara koyarak daha büyük kazanlarda tat
sız tuzsuz çorbalara dönüşmesi, birbirlerini bü
yük idealler için değil; kendi küçük kişisel çıkarla-
n için idare eden kaypak adamlann hızla yükseli
şi, yeni dönemde "oportünizm"i en geçerli ide
oloji haline getirdi. "Tek t ip" insana tahammül 
gösteren yeni yapı içerisinde insanlann inanç ve 
fikirlerinden dolayı tahkir edildiği, en temel öğre
nim hakkının bile sınırlandınldığı bir vak'a iken 
"hoşgörü", "uzlaşma" gibi yüce değerler diller
den düşmedi, alabildiğine sulandınldı. 
te  başörtüsü  çeken genç kı
zın, bir yazısından dolayı zindanda çürüyen ay
dının, çöp kutularından ekmek toplayan yeti
min sessiz hıçkırıkları üzerinde âdeta yamyam 
dansları yapıldı. 

Tüm bu müdahalelere rağmen, dünya gene
linde hızla değişen dengeler, bilgi çağının ülke 
nırlannı aşan enformatik etkileşim şartlannda, 
globalleşmenin hızla  Kızıl Çin'i bi
le değişime zorlarken Türkiye'nin bu rüzgardan 
etkilenmemesine imkân yoktur. Işık hızında yaşa
nan bu değişime ayak uydurabilmek ise ne 

 uyarlama sloganlarla, ne 80 Ana
yasasının tanımladığı hürriyet anlayışıyla ne de 

 kalma mücadele yöntemleriyle 
mümkün olamaz. 

2000'li yıllara çok az kaldı. Ancak Batılı bazı 
strateji uzmanlan  yüzyılın çoktan başladığını 
ifade ediyor, ona göre planlamalar yapıyorlar. Bu 
dönemde, parça parça da olsa gençlerin yeniden 
biraraya gelmeye başlamalan aralannda mevcut 
yapıyı otokritik yaparak çözümler geliştirmeye ça
lışmaları; yeniden,  yüzyılın gerektirdiği şart
larda örgütlenmeye başlamış olmalan Türkiye için 
yeni bir  insanımızın seher yeli gibi bek-



 

lediği bu diriliş hamlesi, öncelikle düşünen, fikr-i 
sabitlerden uzak, her türlü yaklaşımı dinleyebilen, 
özgüvenini taşıyan, geçmişi sağlıklı bir şekilde de
ğerlendirip gereken dersleri alırken, kopyacılık da 
yapmadan kendi döneminin perspektifini çizebi-

 aydın gençlerin biraraya gelmeleri, işbirliği 
yapmaları daha da önemlisi ortak aksiyonlarıyla 
gerçekleşecektir.  samimi düşüncelerle bira
raya gelen bu topluluklann herbirinin serhatlarda 
kök salan fidanlar misali gün geçtikçe boy attığı
nın farkındayız. Arzumuz bu fidanların tüm köh-
nemiş anlayışlara nisbet büyümesi, güçlenmesi, 
yemyeşil bir orman meydana getirmesidir. Mille
timiz ve insanlık bu temiz havaya ve yeşile o ka
dar muhtaç ki... 

Bu dirilişin ülkeyi ara dönem
den düzlüğe çıkaran bir hamle 
olabilmesi, öncelikle geçmiş ha-

 tekrar etmemekle mümkün 
olacaktır. Kısa sürede gerçekleşe
cek sun'î, kof büyümelere itibar 
etmemek gerekiyor. Kemmiyet 
açısından kaydedilecek büyük 
başanlann çoğu kez keyfiyetten 
mahrum olduğu bir gerçektir. 
Sosyal hareketler için çok kısa de
nebilecek sürelerde âdeta şişiril
miş, ardından umulmadık bir an
da fonksiyonları sona erdirilmiş 
nice teşebbüsler vardır. Çoğu kez 
farkına varılmadan, yapılacak gayet iyi niyetli fa
aliyetlerin, faaliyet sahiplerini bir yerlerin figüranı 
konumuna ittiği vâkidir. Bu sebeple, işbirliği ko
nusunda  geniş düşünceli olup, ortak pay
dalarda buluşmanın tüm yollarını olabildiğine 
zorlarken, uzatılacak yemlere kanmamak, çalış
maların bağımsızlık ilkesine gölge düşürmemek, 

 titrenecek esaslardır. 
Türkiye'de mevcut sosyal ve maddi problem

lerden, insan haklan ihlallerinden, ütopyacı da
yatmalardan ızdırap duyan her ferdin kişisel bir 
karşı koyma mesuliyeti vardır. Hiç kimse "aman 
bana ne" diyemez. Yapılan yanlışlıklara karşı 
duyarsız kalan şahıs bir süre sonra aynı mu
amele ile kendisi mutlaka karşılaşacaktır En te
melde insan olmanın asgarî şartı haksızlığa karşı 
çıkmaktır. Pervasız çıkışlann hayal kınklıklanna se
bep olacağı kesindir. Ancak aşırı ihtiyatın da fert
leri "dilsiz şeytan" ithamına maruz bırakacağı 
unutulmamalıdır. 

Yeni dönemde bazı kavramlann yeniden bü
 altına alınma gereği açıktır. Bizzat Cum

hurbaşkanı tarafından başlatılan sistem tartışma-

 

lan Başkanlık konusunu gündeme getirmiş, par
lamenter sistemin sorgulanması sonucunu do
ğurmuştur. Sayın Demirel'in hangi niyetlerle bu 
konuyu açtığı ayn bir yazının konusu olabilir. An
cak Susurluk'la başlayan, 28 Şubat kararlarıyla 
gittikçe aydınlığa çıkan, meselenin daha önemli 
bir boyutu vardır. O da kimilerinin "derin devlet" 
olarak tanımladığı, parlamentonun da üzerinde, 
ülkenin rotasını çizen güç odaklannın varlığıdır. 
Refahyol hükümetinin cebren iktidardan uzaklaş-
tınlması, parlamento başkanının meclisteki en 
küçük partilerden birisinden çıkmış olması, ardın
dan İstiklâl Mahkemeleri zabıtlannı aratmayacak 
bir dizi düzmece senaryoyla ülkenin en geniş 

halk desteğine sahip partisinin 
sistem dışına itilmesi, dahası, ye
ni hükümetin de zaman zaman 
bazı icraatlannı istemeden yap
mak zorunda kaldığını ağzından 
kaçırması, demokrasi dışı güçleri 
gündeme getiriyor ve demokra
tik yollarla yapılacak bir siyasî 
mücadelenin millî iradeyi hâkim 
kılmak açısından ne kadar an
lamlı olduğunu sorgulama gere
ği doğuruyor. Burada, partilerle 
yapılacak siyasî mücadelenin an
lamsız olduğundan bahsetmek 
istemiyoruz. Ancak tüm gücünü 
ve yoğunluğunu bu yöne teksif 

etmiş bir hareket, farkına varmadan sahte de
mokrasinin figüranlığını yapmış olmaz mı? Bu 
çerçevede "derin devlet"i tanımadan, sratejik 
planlamalar yapılmadan ve "beyin" olmaya talip 
bir hazırlığa girilmeden atılacak adımlann  
şansı olamaz. Böyle bir hazırlığı da ancak düşü
nen, sorgulayan, birlikte hareket edebilen yaşı ne 
olursa olsun fikri genç aktivistler göze alabilirler. 
Yapılacak mücadelede kollektif çalışma prensibi
nin uyum açısından en temel ölçü olduğu kana
atindeyiz. Artık her şeyin en iyisini bilen, eko
nomiden sosyolojiye herşeyden anlayan, gizem
li güçleri şahsında barındıran destansı liderler 
devri geç de olsa kapanmıştır Günümüzün en 
başanlı liderleri, en karizmatik olanlar değil; en 
çok istişare eden, işleri çevresine en iyi dağıtabi-

 ve en çalışkanlandır. Bu manada kurtuluşun 
fert fert şahıslarda başlayıp bittiğini, sihirli çö
zümlerin olmadığını unutmamak gerekiyor. Ol
dukça karmaşık hale gelen beşerî problemleri an
cak uzmanlaşmak, işbirliği yapmak ve yüksek 
performanslı çalışmalar sergilemekle çözmek 
mümkün olacaktır. • 
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özlerin vardı çakmak çakmak ışık saçan, ey can! Saçlarına ak düştü, 
belin büküldü, ey can! Hangi rüzgâr dağıttı saçlannı, kim tüketti diz
lerinin ferini, ey can! Öyle bir köşede meyus ve zebun oturma, ey can! 
Bileklerin vardı bükülmeyen, omuzlann vardı yere gelmeyen... Dille
rin vardı bülbülleri kıskandıran, dudaklannda tebesüm vardı gönülle
re  veren... Ümitlerin vardı dağlar kadar... Sevgin vardı okyanus
lar gibi derin... Hira Dağı kadar  Muhacirler kadar gurbeti 
yaşadın... Mekke hep burnunda tüttü, Kudüs'ü unutmadın... Bedir 
Aslanlan yüreğini yerinden oynattı, Uhud'da Rasul'den iki damla kan 
toprağa düştü, kalbin parçalandı... Taif'ten sürülmüş Gönül Elçisi'ni 
düşündün, ağladın, ey can! 

Merhametin vardı kadifeden daha yumuşak, kalpler okşardın, ey 
can! Yetim çocuklara mutluluk saçardın sabah akşam...  gönülle
re bukağılanmış güller bırakırdın sevgiyle... Acılı analann ağıtlanna 
gözyaşı dökerdin sessiz ve derinden... Yoksul babalann nasırlı ellerine 
dokununca için parçalanırdı, lanet okurdun adaletsizliğe... Beyaz ge
linlik, kırmızı duvak giyemeyen genç kızlann umutsuz bakışlan, sol
gun yüzleri kalbinde fırtınalar kopanrdı... Kalbin vardı her acı karşısın
da parçalanan, ey can! Kaldınm taşlannda yatmayacaktı kimsesiz ço
cuklar... Açlıktan namuslannı satmayacaktı kadınlar... Çöplükten ek
mek toplamayacaktı çocuklar... Kederli gözlerle evlatlannın yolunu 
beklemeyecekti babalar her gece... 

Ümitlerin vardı hiç tükenmeyen, kaleme and içmiştin, ey can! Za
limle uzlaşmayacaktın, mürekkeb kirlenmeyecekti... Kağıda damlayan 
her damla fırtınalar koparacaktı mazlumlann gönüllerinde... Kelime
leri sürecektin kalbine "aldanan insan"ın, uyanacaktı derin uykudan... 

 Allah'ın, Peygamber'in ve mü'minlerin yanında arayacaktın... 
İbrahim'in sözünü hatırlayacaktın, ismail'in teslimiyetini... Hacer'in 
mesajını taşıyacaktın: "Git ey ibrahim, git! Şüphesiz gidişin Allah için
dir" diyecektin... Kenan illerinde Yusuf'u arayan ihtiyar Yakub'un göz
yaşına mendil olacaktın... Musa gibi çelikten bir sabır kuşanacaktın... 
Yasir gibi bir baba, Sümeyye gibi bir ana, Ammar gibi bir oğul araya
caktın... Veysel gibi çöllerin ıssızlığını aşarak Rasul'ü arayacaktın... 
Ceylânî gibi sohbet meclislerinde insan yetiştirecektin... Yunus gibi 
yürek kanatan şiirler okuyacaktın... Arabî gibi marifet ve hikmet deni
zinde yıkanacaktın, ey can! 

Aşkın vardı can yakan, ey can! 

Gözyaşın vardı dolup taşan, ey can! • 
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 mu? 
merika adlı kitabında )ean Baudrillard, bol 
bol Amerika ile Avrupa arasında kıyaslama
lar yapar. Bu kıyaslamalarda Avrupa yok ol
maya doğru giden bir geleneğin can 
mesi olarak sunulurken, Amerika "çöl ses
sizliği" içinde "kendi devinimine sahip", bir 
o kadar da "vahşi", ama yine de "her an 
saf" olabilen, alabildiğine "yapay" bir hi-

 Baudrillard'a göre. Mo
dernliği bir türlü evcilleştiremeyen bir Avru
pa'nın karşısında, bütün ütopyalan gerçek

leştirmiş gibi görü
nen bir Amerika 
imajı sunar Baudril
lard. 

Son zamanların 
bu önemli Fransız 
düşünürü, Avru
pa'nın hep takıntılı 
olduğu kavram ya 
da düşüncelerden 
uzaklaşarak bakar 
Amerika'ya ve kita
bın sonlannda "güç
lü kültürler (Meksi
ka, Japonya, islam 
dünyası) bize bozul
muş kültürümüzün 
ve derin suçluluğu
muzun görüntüsü

nü yansıtıyorlar"  şeklinde ifade etti
ği yargısından başka diğer kültürlere ya da 
geleneklere kıyaslamasında yer vermez. Ne
dir ki Baudrillard'ın bu cümlesi, son zaman
larda Amerika kaynaklı Yeni Dünya Düzeni 
ve benzeri teorilere bel bağlayan bir oku
mayı da gerektirmez. Baudrillard'a göre, 
Avrupa için bir kader gibidir bu; çünkü Av
rupa hiçbir zaman gerçekleştiremediği ide
allerin ardında, kendinden bir türlü kopa-

 Ahmet Dcmirhan  ve bunun sancısını ancak başka 

   sık 

 kır  

 yeniden kargı 

 Avrupa, sürekli 

nıuzdarıp  kimnk 

  daka 

 ve o kendini 

  kendi 

 durumunu  

 kır   

  

bir kültürle karşı karşıya kaldığında hisset
mektedir; ama böyle bir karşılaşma duru
munda bile Avrupa, ortaya attığı "siyasal ya 
da felsefi eşitlik" sorunuyla "sonu gelmez 
bir kendini beğenmişlik" içinde sürüklen
mekte ve başka kültürler karşısında Amerika 
gibi kendini sıfırlayamamaktadır. Oysa 
Amerika'nın bu kendini sıfırlama gücü, ni
hayette kaynağını Avrupa kaynaklı idealleri 
pratikte gerçekleştirdiği inancından doğ
maktadır. Avrupa'nın idealleri, Amerika'nın 
gerçekleşmiş  gibi durmak
tadır. (Ama Amerika, salt Avrupa kültürü
nün sıfır derecesiyle sınırlandınlamaz da -ki 
bu ayn bir tartışma konusudur-.) 

Özellikle  yıllann başından itiba
ren belirli bir dönem oldukça yoğun bir şe
kilde tartışılan ve Amerikan kaynaklı olan 
Yeni Dünya Düzeni, Medeniyetler Çatışma
sı ya da benzeri tartışmaların, Baudrillard'ın 
Amerika üzerine çözümlemesine dayana
rak, Avrupalı bir çaba olarak değerlendir
menin yanlış olamayacağını düşünüyorum. 
Çünkü aslında bu tür teorilerin arkasında 
yatan güdü, nihayette Amerika'nın İkinci 
Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'ya yeni bir 
şekil verme çabasının başka bir örneğinden 
başka bir şey değil. Dolayısıyla Avrupa, tari
hinde sık sık karşılaştığı bir "kriz" durumuy
la yeniden karşı karşıya; Avrupa, sürekli 
muzdarip olduğu kimlik krizlerinden birini 
daha yaşıyor ve o kendini beğenmişliği 
içinde kendi "kriz" durumunu global ölçek
li bir "durum"muş gibi algılıyor. Yine Baud
rillard'a başvuracak olursak, Avrupa evren
sel değerler üstüne bahse girmiş bir kültür
dür. Ve bu kültürün doğurabileceği en bü
yük tehdit, bu evrensel olduğu iddia edilen 
değerler yüzünden yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya kalmasıdır. Baudrillard, bu yok 
olma tehlikesini Amerika örneğinden kalka

ra 
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rak yorumlamaktadır Amerika adlı çalışmasında. 
(Amerika'nın da global ölçekte kendisi için karma
şa yaratan bir durumla karşı karşıya bulunduğu bir 
gerçek. Ama Amerika'nın bu tür sorunlarla başet-
me ya da başedememe tarzı, yine kendine özgü
dür. Bu nokta da ayn bir konudur ve benim ama
cım burada global ölçekteki etki-tepki mekaniz
malarının bir analizini yapmak olmadığından bu 
konuyu sadece bu kadarıyla değinmekle yetiniyo
rum burada.) 

Peki Avrupa'nın uzun yıllar hem kendi içinde 
ve hem de belirli ölçülerde global ölçekte oluştur
duğu evrensel yanılsamalar neler? Aslında bunlar, 
hepimiz için bilindik olan meseleler. Örneğin siya
set, örneğin demokrasi, insan haklan, ulus devlet 
düşüncesi ya da özgürlük ve bütün bu kavramla-
nn yedeğinde taşınan diğer benzeri kavramlar. 

jean-Marie Cuehenno'nun "Demokrasinin So
nu" adlı kitabı (*), Avrupa mer
kezli bu kavramlann özellikle son 
yıllarda Avrupa için taşıdığı anla
mı analiz eden ve bunu yapar
ken de, global ölçekteki gelişme
leri kendisine dayanak alan 
önemli bir kitap. Guehenno, 
özellikle Amerika ve Japonya de
neyimlerinden çıkan sonuçlarla 
Avrupa'nın evrensellik iddiası ta
şıdığı sanılan kavramlannı ele alır 
ve bunlann fiiliyatta Avrupa'yı 
ne hale getirdiğini; bu kavramla
nn global ölçekteki algılanma 
tarzlan ile Avrupa'da algılanma 
tarzlarını yanyana koyarak Avru
pa'yı nasıl bir geleceğin bekledi
ğini çözümlemeye çalışır. Tezi, 
Medeniyetler Çatışması ya da 
Yeni Dünya Düzeni gibi tartış
malarda ortaya konan tezlerin aynısı gibi durur: 
Guehenno da, "son" fikrinden bahseder; ulus dev
letin de, siyasetin de, demokrasinin de sona erdi
ğini vurgular. Ama bunu yaparken, ne şekil olarak 
Amerika kaynaklı, fakat özde Avrupalı bu tartışma-
lardaki tezleri gözönüne alarak kendisine  
dayanak yapar ne de onlardan tamamıyla farklılaş
mış başka, yeni bir tez ortaya koyar. Yine de Gu
ehenno, Yeni Dünya Düzeni, Medeniyetler Çatış
ması ya da benzeri tartışmalarda var olan içkin Av
rupalılığı sonuna kadar götürür. Böylece tam bir 
Avrupalı gibi davranır: tezlerini bir aydın sorumlu
luğu içinde ortaya koyar. Dolayısıyla, sözkonusu 
tartışmalardaki pragmatist vurgulann en aza indi
rildiği bir söylemle karşı karşıya kalınz Guehen-
no'nun tezlerinde. Fakat, tam bir Avrupalı olduğu 

 mekan ağırlığım 

yitirmekte, toprağa Dağlı 

siyaset son  

yaşamaktadır. A r t ı k  

bir toprak   

yaşayan insan kümesini 

yönetmek  

tanımlanan siyaset,  

anlamıyla ağırlığını 

 ve mekandan 

azade olan bir şebekeler 

ağı" önem kazanmaktadır. 

için, bunun kendisini nasıl bir handikapla karşı kar
şıya bıraktığını da görememiştir Guehenno: evren
sel değerlerin Avrupa'yı nasıl yıprattığını analiz 
ederken, yine Avrupa kaynaklı olduğundan şüphe 
edilemeyecek başka evrenseller ortaya çıkardığını 
farketmez (ya da farketmez görünür) bu nedenle. 

Kitabın tezlerini analiz etmeye girişmeden ön
ce altı çizilmesi gereken bir nokta daha vardır ki 
bu da, özellikle Amerikalı liberaller ile Avrupalı ye-

 (ya da "eleştirel" Marksistler) arasın
da son zamanlarda artan entellektüel işbirliğinin 
kınlma noktalanndan birini oluşturabilecek bir 
noktadır. Özellikle Frankfurt Okulu çerçevesinde 
gelişen, fakat Foucault, Derrida ya da benzeri 
"eleştirel" düşünürlerin Amerika'daki algılanma 
biçimlerinde de örneği görülebilen bu işbirliği, 
Amerikalı liberal geleneği Avrupa'ya yakınlaştınr-
ken, Avrupalı eleştirel Marksist gelenek için de bir 

çıkış yolu gibi görünmektedir. 
(Habermas, bunun bir örneğini 
teşkil eder.) Oysa bu çaba, yakın 
bir gelecekte halen içinde bulun
duğu marjinalleşme eğiliminin 
son noktalanna erişerek kendi 
kendini tüketmiş bir duruma dü
şebilecektir -ki, bu da  
Amerikan liberal geleneğinin Av
rupalılaşmasının bir neticesi ola
rak yorumlanabilir-. Bu açıdan 
yorumlandığında, Cuehen
no'nun Avrupalılığı, bu tür ek
lemlenmelere imkan vermeye
cek bir tarzda görünür. Guehen
no Avrupa'yı, kendi sınırlan içine 
hapsolmuş, fakat buna rağmen 
global ölçekte hala etki sahibi ol
mayı sürdüren bir oluşum gibi 
değil; her türlü etkiye ve etkile

meye açık bir biçimde düşünmektedir. Bunun Gu-
ehenno'ya sağladığı en büyük avantaj, Avrupa'nın 
Grek düşüncesinden ya da Roma döneminden ya
hut kendi modern geleneğinden devşirdiği sonuç
larla ya da sorunlarla değil, her türlü etkiye açık bir 
global tasanmla Avrupa üzerine düşünmesini sağ
lamasıdır. Fakat nihayette Avrupa üzerine düşün
düğünden, gizli ya da aşikar bir evrenselleştirme 
çabasından da kurtulamamaktadır ki bu onun en 
büyük handikapı gibi görünmektedir. 

Guehenno, analizine, ulus devletlerin sonuna 
gelindiği teziyle başlamaktadır. Son zamanlarda 
duymaya alıştığımız bu tez, Cuehenno'nun anali
zinde daha sağlam temellere sahipmiş gibi görün
mektedir; çünkü Guehenno, bu tezini kurarken, 
Avrupa'nın dünyaya armağan ettiği evrenselleştir-
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me çabasından bir anlığına bir uzaklaşabilmekte 
ve kopabilmektedir. Ona göre, 'Avrupa'nın dün
yaya sunduğu ulus fikrinin belki de sadece gelip 
geçici bir siyasal biçim, Avrupa'ya özgü bir istisna, 
krallar çağı ile "yeni imparatorluklar" çağı arasın
da bir geçiş aşaması olabileceğini düşünmenin 
tam  (s.  Aslında bu tez, kendi başı
na Avrupa geleneğinden belirli bir kopmayı içerir; 
çünkü Aydınlanma döneminde tohumları atılan ve 

 Kant'ın tarih üzerine kurduğu felsefi çaba
sında ilk örneği görülen, sonra da Hegel'le kendi
ni evrenselleştiren bir gelenekten bütünüyle bir 
farklı bir vurgu taşır. Avrupa'nın kendini tanımla
dığı ideallerinden de bir kopmayı içerir bu tez; 
çünkü bu ideallerde uluslann barışçı bir birbirine 
eklemlenmesi öngörülmektedir. Oysa Guehenno, 
bu tür varsayımlan bir kenara bırakarak ve Avrupa 
tarihsel düşüncesinden kendini kopararak ulus fik
rinin bir istisna,  bir durum olduğunu 
iddia etmektedir. Bunu yaparken de, referans ola
rak Avrupalı bir geçmişe değil, Avrupa'nın da pay
laşacağı bir geleceğe başvurmaktadır. Guehenno, 
ulusun, tarihsel olarak tanımlanmaktan başka bir 
tanımı olamayacağını belirtir: "bir ulusun yurttaş
larını birbirlerine bağlayan bağ, tarihsel verilerin 
tek biçimde birleşmesidir".  Avrupa için an
lamlı olabilecek bu tarihsel gerçeklik, dünyanın 
başka yerleri için yapay bir çaba olmaktan başka 

 anlama gelmez. Dolayısıyla Avrupa'nın sözde 
evrenselliğini yerelleştirir. Ama, Guehenno'nun 
ulus tanımı, Avrupa geleneğiyle en büyük kopuşu
nu, bu tarihsel biraradalık ve birliktelik fikrinin öte
sinde, bir mekanda biraradalığı öngörmesiyle ger
çekleştirir: "Avrupa'nın tanımladığı biçimiyle ulus, 

 bir yerdir, yani tıpkı Avrupa'nın eski köy
lerinde bir tarlanın  iyice belirlenmesi 
gibi, sınırlarla belirlenmiş, belirli bir topraktır." 

 16) 

Ulusun toprakla arasındaki bu sıkı bağ, yine Av
rupa'ya özgü olan mülkiyetin yasa ile arasındaki 
bağ nedeniyle başka ilişki biçimlerinin de doğma
sına neden olmuştur. Böylece ulus, belirli bir top
rak parçasının sınırları içinde yasa ile ilişkili faaliyet
lerin bütününü tanımlar bir biçime bürünmüş ve 
yurttaş kavramı da toprak  yasa arasında kurulan 
bu  neticesinde ortaya çıkmıştır. Belirli bir top
rak parçasında belirli yasalar çerçevesinde birarada 
bulunan insanlar kümesinin, o toprak parçasının 
ve o yasalann çizdiği sınırlar içerisinde yurttaş ol
masını sağlamıştır. Böylece Almanya dışında Avru
pa uluslarının kökeninde sınırlı bir toprak ve bu 
topraklarda var olduğu haliyle birarada bulunmak 
zorunda kalan  dönem dönem ortaya çı
kan çatışmalara rağmen birbirleriyle ve toprakla 

ilişkilerini belirleyen hukuk yatmaktadır. Dolayısıy
la Avrupa'da siyasetin bu kadar önemli olmasının 
nedeni de budur. Almanya'da ise bu birleştirici 
unsur, dil ve kanbağı olmuştur ki Almanya'nın Av
rupa için çıbanbaşı olmasının arkasında yatan ne
den de budur. (Guehenno değinmiyor; ama Do
ğu Blok'unun çökmesinin Avrupa için anlamının, 
iki Almanya'nın birleşmesini gerçekleştirmesi ve 
dolayısıyla Almanya için de uzun yıllardır özlediği 
toprak bütünlüğünün sağlanması olduğu iddia 
edilebilir.) 

Ama artık mekan ağırlığını yitirmekte, toprağa 
bağlı siyaset son demlerini yaşamaktadır. Artık be
lirli bir toprak üzerinde birarada yaşayan insan kü
mesini yönetmek biçiminde tanımlanan siyaset, 
bu anlamıyla ağırlığını yitirmekte ve mekandan 
azade olan bir "şebekeler ağı" önem kazanmakta
dır. Bunun arkasında ise, ekonomik faaliyetlerin si
yasal faaliyetler karşısında daha fazla önem kazan
maya başlaması yatmaktadır. (Tabii "şebekeler 
ağı" listesine başka unsurlar da eklenebilir.) Belirli 
bir topraktan (mekandan) bağımsızlaşan ilişkiler 
ağı, böylece, ulusu da o ulus çerçevesinde belirle
nen siyaseti de öncelemektedir: "Önemli olan, bir 
ülke toprağını idare etmek değil bir şebeke içine 
girebilmektir"  

Böyle olunca, hem Avrupalı anlamıyla bile 
uluslann sonuna gelindiği artık iyice belirginleş
miştir ve hem de mekana dayalı faaliyetleri yöne
ten kurallan belirleyen çabalar da anlamsız bir ha
le bürünmüştür. Yani siyaset, artık bitmiştir; bit-
mese bile artık ufalanmıştır. Dolayısıyla, artık belir
li bir mekan üzerindeki faaliyetleri ve oluşturulmuş 
kurumlan idare etme tarzı olan siyaset, hem de bir 
kaç anlamda birden ufalanmıştır. Guehenno, siya
setin bu ufalanmasına, Avrupa'dan doğrudan ör
nek verememektedir. Fakat Avrupa'nın da girme
ye zorlandığı çeşitli durumlann analizini yapmak
tadır. Amerika'da lobiciliğe dayalı karar mekaniz-

 ile Japonya'da yasa yerine  taşı
dığı ağırlığın globalleşmeye başlaması, ele aldığı 
bu çeşitli durumlardandır. Amerikan tarzı karar 
mekanizmalannda bizim toplum için de ilginç ge
lebilecek bir gözlemi vardır Guehenno'nun: Avru
pa'da mekana bağlı siyasete dayalı uzlaşmanın, 
yerini gittikçe Amerikan tarzı sözleşmeye dayalı bir 
ilişkiler ağına terketmesi, siyasetin sonunu hazırla
makla kalmaz; aynı zamanda da, belirli bir ahlaki 
ilişki tarzının sona ermesini ve yeni bir ahlaki ilişki 
tarzının da doğurmasını sağlamaktadır. Çünkü 
sözleşmede, taraflar, yazılı olarak kabul ettikleri 
şartlara sonuna kadar uyarlarken, "sözleşmede be
lirtilen maddelerin dışında hiçbir ahlak"ın olmadı
ğı bir ilişki biçimi hakim olmaya başlamaktadır. 
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fcylece, siyaset dışı ve hukuk avcısı bir "çıkar ça
tışması" önplana çıkmaktadır. Ama böyle bir du
rumda, hukuk avcılığını temsil edenler de, çıkan 
temsil edenler de, böyle bir durumun varlık nede
ni olan lobiciler de geçici bir "hizmet" sunmaktan 
başka bir sey sağlayamazlar; yani onlar da geçici
dirler.  

Siyasetin tükenmesine başka bir neden de 
medyadır ki bu durumu doğuran nedenleri de 
Guehenno'nun bunu nasıl yorumladığını da ülke
mizdeki duruma bakarak uzun uzadıya açıklama
nın bir gereği yoktur. 

Guehenno'nun Japonya'nın siyaset karşısında 
sergilediği tavn yorumlaması, gayet ilginçtir: Gu-
ehenno, Japonya'nın ne Ameri
kan tarzı bir sözleşmeye dayalı 
bir oluşum olduğunu ne de Av
rupa tarzı bir siyaset geleneğine 
dayalı olduğunu belirtir. Japon
ya, sözleşmeye değil, yüzyıllar
dır süregelen bir alışkanlıklara 
binaen kurulmuştur; yine Japon
ya, siyaset alanında değil, 

 meslek haline getirilmesi 
neticesinde başarılı olmuştur. 
Dolayısıyla Japonya'da siyaset 
yerine "nezaket"e dayalı, sözleş
me yerine ise "kartvizit"e dayalı 
bir "oyun" oynanmakta; bu 
oyunun temelinde ise, işlevsel 
bir birliktelik değil, miras alınan 
alışkanlıklar yatmaktadır. Ameri
kan tarzı karar mekanizmalannın 
Avrupa üzerine yaptığı etkiyi 
fazla tartışmaya gerek görme
yen Guehenno, Japonya'nın Av
rupa üzerine yaptığı etki konu
sunda ilginç gözlemlerde bulun
maktadır: 'Gittikçe daha çok "Japon" olmaya baş

 antenleriyle dikkatlice yokla
yan iki böcek gibi birbirlerimize kart vizitlerimizi 
veriyoruz.'  

Guehenno'nun kitabının en anlaşılmaz bölü
mü ise, uluslann ve siyasetin bitişini ilan ettiği  
ve 2. bölümlerden sonra Dünyanın Lübnanlaşma-

 adını verdiği 3. bölümdür. Gerçi Dünyanın Lüb-
nanlaşması'nı  öncesi global dengenin değiş
mesine bağlar Guehenno; ama, bu bölümde geliş
tirdiği çözümlemelere daha yakından bakıldığın
da, bu tezinin Doğu Avrupa ile Balkanlar'da cema
atlere dayalı milliyetçilik ve dolayısıyla uluslaşma 
çabalannı dolaylı bir yolla analiz etmek dışında bir 
anlam taşımadığı iddia edilebilir. Ama özellikle bu 
bölümün son paragraflannda geliştirdiği düşünce-

  kitabına 

 demokrasinin sonu 

   işaretlen 

siyasetin bittiğini itade 

etmesinde  Eğer 

siyaset yoksa siyasete dayalı 

 de  

 demektir.  

siyasetin olmadığı k i r  

siyaset yapmaya dayalı ner 

türlü ilişki unun 

 olarak  

demokrasi de  

demektir. 

 sanki gizli bir yolla Avrupa insanına bir sesleniş 
niteliği taşımaktadır: "Bir ülke toprağıyla bağı kal
mayan, "göçebe" olan; bir işe anlam verebilecek 
genel bir bakış açısı olmaksızın bir işlevin içine 
hapsolmuş olan modern insan; sonsuza kadar ye
niden üretilen ama hep yalnız kalan, toplumsal çe
kirdek olan insan; o, köklerini ararken kendi farklı
lığını yani kendisi gibi farklı olan diğerleriyle pay
laşmak için gereksinim duyduğu ortak aitlik duy
gusunu bulmaya mahkum edilmiştir." (s.45) Ben 
bu satırlann türdeşleşen bir Avrupa'da o türdeşlik 
içine girmeyen, fakat Avrupa'da "konuk" olmak 
durumunda kalan  Avrupalılar üzerinde 
oluşturduğu etkinin bir sonucu olarak yazıldığını 

düşünüyorum. Bu düşüncemin 
kaynağı ise, Baudrillard'ın bu ya
zının başında alıntıladığım "güç
lü gelenekler" konusundaki söz
leri. Zaten Guehenno, bundan 
sonraki bölümde yine birden Av
rupa üzerine düşünmeye devam 
etmekte ve Avrupa'da "milliyet
çiler" ile "federasyoncular" ara
sındaki kavgadan bahsetmekte
dir; kurumsallığın bittiği bir dö
nemde bu kavganın anlamsızlığı
nı göstermeye çalışmaktadır. Bu 
durum, Avrupa'nın kendini me
kansal olarak tanımlamasının, 
coğrafi sınırlan belirli bir yapı 
olarak kavramasının bir sonucu
dur aslında Guehenno'ya göre. 
Guehenno, Avrupa'nın federatif 
bir yapı içinde de olsa bir ulus 
olamayacağını ileri sürerken, Av
rupa Birliği düşüncesinin de san
ki anlamsızlaştığına işaret edir. 
Eğer Avrupa federatif bir yapı 

içinde dahi uluslaşamıyorsa, bunun en önemli ne
deni, artık siyasetin bitmesi ve en önemli sonucu 
da, Avrupa'nın, sınırlan göreceli bir imparatorluk 
çağına doğru  ilişkilerin mekandan ba
ğımsız bir şekilde geliştiği bir dünyada, olası dikiş 
yerlerinin nerelerde olacağını tespit etmek güçtür 
çünkü. Artık Avrupa'nın kurucu ilkesi olan ge
ometrik düşüncenin biyolojinin ürünü olan meta-
forlarla yer değiştirmesinin zamanı gelmiştir Gu
ehenno'ya göre. 

Peki ama Guehenno nasıl bir imparatorluktan 
bahsetmektedir? Imparatorsuz bir imparatorluktur 
bu; çünkü "çok boyutlu", güçlü olmanın denetle
mekten ziyade "ilişki içinde olmak" anlamına gel
diği, hakimiyetin değil etkinin öneminin arttığı, 
çeşitli biçimleriyle iktidarın paylaşılabildiği bir ya-
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 bu. Böyle bir  imparatorluk dö
neminde global ölçekte ve çeşitli düzeylerde olim
piyat oyunlannın iç içe geçmiş halkalan gibi nite-
endirilebilecek ilişkiler ağı daha önemli olacaktır 

Guehenno'ya göre.  
Böyle bir dönemde Avrupa'nın ulaşmaya çalış

tığı idealleri Cuehenno "görünmeyen zincirler" 
olarak tanımlar. Avrupa düşüncesinin her şeyin 
başı saydığı "özgürlük" ve onun uzantısı olan dü
şüncelerdir bunlar. Ama artık "akılcılık"la olan ba
ğının yittiği ve Japonvari bir "dinginlik" fikrinin 
onplana çıktığı bir ortam doğmuştur. Böyle bir or
tamda, bizde özgürlük fikrini çağnştıracak "zincir
ler" yerine belli belirsiz görünen ince ipler sözko-
nusudur. Cuehenno'nun Avrupalılığı, onun böyle 
bir dönemi "zorunlu konformizm" olarak tanımla
masına yol açmaktadır. Ama yeni tür ilişkilerin do
ğurduğu şebekeler çağında konformizm de, lobici 
faaliyetler ve hukuk avcılığının neticesinde yolsuz
luk fikrinin arkaik olmaya başlaması gibi arkaik bir 
hale gelmektedir. Zaten Cuehenno, konformizm-
den, eskiden olduğu gibi, merkez karşısında çev
renin sesini kısarak uyum sağlama çabasını değil, 
baskın bir sınıfın toplumun geri kalanına kendi tar
zını dayatma çabasının neticesinde ortaya çıkan 
uyum çabalannı   Ama artık ar
kaik bir hale dönüşen bu tür konformizm yerine, 
her türlü oluşumun "başanlı" olmak için sergile
mek zorunda olduğu başka bir tür konformizm or
taya çıkmaktadır ki bu konformizm de hem esnek 
olmayı doğurmaktadır ve hem de uzun vadeli 
ptanlann yerine daha fazla uyum kapasitesine da
yalı bir düşünüş tarzının hakim olmasına yol aç
maktadır. 

Cuehenno'nun yukandan beri özetlemeye ça
lıştığım çözümlemelerinde dinler konusuna ayır
dığı bölüme ayrı bir önem vermek gerektiğini dü

 bu bölümü şimdilik özetlemeye 
çalışmayacağım. Yalnızca şu kadannı belirtmekle 
vetineyim ki Cuehenno, olası çatışmaların kayna
ğı olarak dinleri değil de imparatorluklann kendi 
sınırları içinde kendi barbarlarını barındırdığı ve 
barbarların da imparatorluklann içinde bulundu
ğu bir durumu (s. 97) betimlemeye çalışır. Dola

 şiddet ya da çatışma, her an, her yerde 
olabilir. Ama mekanın ortadan kaybolduğu, işgal 
edilebilecek hiçbir şeyin olmadığı bir durumda, 
bu "her an ve her yerde"nin anlamı, yine "biyo
lojik" bir tarzda anlaşılmalıdır. Yani, Cuehenno 

 ifade etmiyor; ama, "virüsler"e dikkat 
 

Cuehenno'nun kitabına neden "demokrasinin 
sonu" adını verdiğine gelince, aslında bunun işa
retleri siyasetin bittiğini ifade etmesinde görülebi

lir. Eğer siyaset yoksa siyasete dayalı birlikteliklerin 
de sonuna gelinmiş demektir. Çünkü siyasetin ol
madığı bir yerde, siyaset yapmaya dayalı her türlü 
ilişki gibi bunun garantörü olarak görünen de
mokrasi de bitmiş demektir. Ama bu o kadar kötü 
bir şey midir? İşte bunun cevabı, siyasetin ve do
layısıyla da demokrasinin en basit sözlüklerde bile 
yer alan tanımlarında bulunabilir. Siyaset bir işin 
gözetilmesi, bu gözetimin yolları ve idare tarzı gi
bi anlamlara gelir. Bunun yanında (ister impara
torluklar olsun isterse de ulus devletler) çeşitli ida
re birimleri arasındaki ilişki ve benimsenmiş usuller 
anlamına gelir. Fakat siyaset etmenin anlamı daha 
belirgindir: cezalandırmak, öldürmek, idam et
mek. Bu son üç tanımı, metaforik  bile 
alsak yeterince tehdit edici görünmektedir. Bu şe
kilde tanımlanan bir siyaset üzerine kurulu hukuk 
ve ona dayalı demokrasinin sona erdiğinin işaret
lerinin artık belirginleştiği bir dönemde, yazara 
göre, "dinginliğin" araçlannın bulunması daha 
makul görünmektedir. Zaten Cuehenno da Ay
dınlanma akılcılığı ve onun yol açtığı ürünler yeri
ne manevi bir yenilenmenin gerekliliğinden bah

 (s.  Cuehenno, bu manevi yeni
lenmenin belki ilerde yeni bir demokrasi ve etik ta
nımına yol açabileceğini de belirtmektedir. 

Cuehennno, görüldüğü üzere, Avrupa'nın Av
rupalılığını sağlayan değerlerden kalkarak global 
bir tablo çıkarmaya çalışmaktadır. Peki ama, Avru
pa düşüncesinden çeşitli kopmalar gerçekleştir
mesine rağmen Cuehenno neden Avrupalı sayıl
malıdır? Cuehenno Avrupalıdır; çünkü yukarıda 
göstermeye çalıştığım çeşitli kopuşlara rağmen, 
temel sorunu ortaya koyuş tarzı ve bunu ele alış 
tarzı Avrupa'nın eskiden olduğu gibi kendi üzerin
de düşünerek değil, kendini açarak yeniden kurul
ması üzerinde odaklanmaktadır. Eğer öyle olma
saydı, kitabının son paragraflannda "Aydınlanma 
çağının ve siyaset yoluyla aklın düzenini ortaya çı
karma tutkusunun sona ermesi, zorunlu olarak 
akıldan vazgeçilmesi ve karanlık tutkulara geri dö
nülmesi anlamını taşımayacaktır. Ancak bu tehli
keyi atlatabilmek için bugün bilgeliği -Stoacı an
lamda bilgeliği- yeniden bulmak gerekiyor, yani 
aklın bağımsızlığını sadece diktatörlerin polisinden 
değil, bilinçlerin yoksullaşmasından korumak ge
rekiyor"  gibi bir ifadede bulunmazdı. Za
ten eğer böyle bir yargıyı kitabının başında ifade 
etseydi, eminim ki kendisi de bu yargının kitabının 
bir çok bölümünü ne kadar saçma bir hale getirdi
ğinin farkına varmış olurdu. 

(*) Demokrasinin Sonu, Jean-Marie Cuehenno, çev.: Mehmet 
Emin Özcan, Dost Kitabevi, Mart  Ankara 
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Fadime Özkan 

ürk toplumu, geçirdiği dönüşümlerle birlikte 

farklı arayışlara yönelmek için zaman kaybetmi

yor. Kentleşme ve kentlerde oluşan yeni burju

vazinin talepleri doğrultusunda, giyiminden 

müziğine, eğlenme biçiminden damak tadına 

varana kadar herşey sürekli bir dönüşüm için

de. Kırsal alandan kentlere yaşanan yoğun göç

le birlikte ortaya çıkan arabesk müzik ve yaşam 

tarzının ardından kent yaşamına giderek daha 

fazla uyum sağlayan 

ilk kuşak ve yetişen 

yeni kuşağın talepleri 

doğrultusunda belrle-

nen pop müzik rüzga

rı yerini şimdilerde 

türkülere bırakıyor. 

Yeni türkü severler ise 

eskisinden epeyce 

farklı. Türküye en faz

la rağbet edenler ar

tık; eğitimli, kentli ve 

genç. 

Cem Karaca'nm 

yıllar önce kentlere 

akan taşralılardan, on-

 yaşam kültürle

rinden, (ve özellikle 

tartışmaların yoğun

laştığı arabesk müzik

ten) rahatsız olan ve 

göçerleri kolaycı bir 

yaklaşımla eleştirenle

re verdiği, "duvara as

tığın çorabın sahibi geldi" cevabından yıllar 

sonra, nihayet o çoraplara nakşedilen türküle

rin aslı da şehirlere geldi. Müzik kanallannda ar

dı ardına yayınlanan türkü küpleri, hemen he

men her televizyon kanalında görülen türkü 

programlan, konservatuar mezunu genç sesler

le, hayatını türkü derlemeye ve yorumlamaya 

vakfetmiş isimlerin varlığı ve piyasaya  

Cem  yıllar önce 

kentlere akan taşralılardan, 

onların yaşam kültür-

 (ve  

tartışmalann  

arabesk  ranatsız 

olan ve göçerleri kolaycı bir 

yaklaşımla eleştirenlere 

verdiği, duvara astığın 

  geldi" 

cevabından yıllar sonra, 

nibayet o çoraplara 

nakşedilen türkülerin aslı 

da şebirlere geldi. 

çok satan onlarca türkü kasedi gösteriyor ki; 

"halk artık türkü istiyor". Halkın taleplerini ta

kip etmekte ve çoklukla da yönlendirmekte ma

haret sahibi müzik yapımcılannın da konuya, 

yani "türkü"ye eğilmeleri ile türkü severler son 

zamanlarda epey ihya oldular. Peki, türküye 

geri dönüşün ardında hangi toplumsal etkenler 

rol oynuyor? Türküye dönüş, toplumsal bir dö

nüşümün mü, yoksa müzik piyasasının bir 'keş-

fi'nin mi sonucu? Türkü sevenlerin niteliğinde 

nasıl bir değişim yaşandı? Bu sorulann cevabını 

verebilmek için biraz gerilere gitmek ve yaşa

nan dönüşümü bu gözle tahlil etmek gereki

yor. 

Devlet Radyosundan sadece 'ajans haberle-

ri'ni dinleyip, 'Beraber ve Solo Türküler' prog

ramına o kadar da rağbet göstermeyen, türkü

lerini, uzun havalannı, ağıtlannı tarlasında, yay

lasında, düğününde, ölümünde kendisi söyle

meyi, üretmeyi tercih eden Anadolu insanı, 

 birlikte ekmeğini tarladan değil de, 

vaadkâr büyük şehirlerin taşından toprağından 

çıkartmayı seçince türkülerle örülmüş yaşam 

kültürünü de yitirmiş oldu. Büyükşehirlerin ke

nar mahallelerine konduruverdiği evlerinde, in

şaatında amelelik yaptığı apartmanlann kapıcı 

dairelerinde farklı bir yaşam kültürüne özlem 

duymaya başlayan yeni şehirliler, resmi müzik 

politikasına rağmen, TRT'nin denetleme kate

gorilerinden (Türk Halk Müziği, Türk Sanat Mü

ziği ve Türk Hafif Müziği) hiçbirine uymayan 

yeni bir müzik türünün, arabeskin doğmasına 

eşlik etti. içinde hem baskın şehir kültürüne 

karşı muhalif öğeler, hem de yenilmişlik ve ac-

ziyet öğeleri taşıyan arabesk müzik, yeni şehir

lilerin "has" müziği oluverdi. 

Arabeskin, Türkiye'nin "Batılılaşmaya doğ

ru göçünün" kitleselleştiği ilk dönemin ve Tür

kiye'nin batısı ile doğusunun (kenti ile kınnın) 

karşılaşmasının ilk popüler ürünü olduğu söy

lenebilir. Arabesk müzik ve kültürün oluşma-
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 birbiriyle karmaşık bir ilişki içinde bulunan üç te
mel etken vardır. Bunlar, devletin resmi kültür politi
kası ve müdahaleleri, piyasa güçlerinin gelişmesi ve 
'modernleşen' hayat pratiğinin kentlerde ortaya çıkar
dığı yeni yaşam tarzıdır.  Çoklukla kentlerin kenar 
mahallelerinde dinlenen, taşıdığı duygusal iklim nede
niyle 'kaybedenlerin müziği' olarak adlandınlan ara
besk müzik, ne kadar sancılı olursa olsun, onu dinle
yenlerin gündelik hayatlannda yaşanan her değişimle 
birlikte (daha çok para kazanma, parayla buluşmanın, 
daha kolay ve çabuk buluşmanın yollarının keşfi, hem
şehrilik olgusunun avantajları, aile bireylerinin ev dışı 
ilişkilerde eskiye oranla daha rahat olması vb.) kendi 
içinde bazı değişimlere uğradı ve yan türlere de kay
naklık etti. Daha az sancılı olanı, kahır yerine neşe tav
siye edeni, yeni eğlence mekanı gazino-tavernalarda 
göbek atmaya müsait kıvrak havalı olanlan şimdi daha 
çok seviliyor, acılı arabesk  devletin arabesk 
müziğe çeki düzen vermek amacıyla yaptırdığı, Hakkı 
Bulut'un acısız arabeski  artık istenmiyordu. 

 doğmasına rağmen adı  konan 
arabesk müziği  doğuran ve popüler kılan kültürel 
iklimin değişmesiyle birlikte Türkiye'de, bu defa pop 
müzik yaygınlaştı. Pop müzik  depolitizasyon 
ortamında, liberal ekonominin egemen olduğu, şeh
rin dokusunun değiştiği ve şehirli olmanın anlam de
ğiştirdiği bir dönemin müziği olarak ortaya çıktı. Fır
satçı, şansını yaratabilen, kendi dışındaki dünyayı pek 
de umursamayan, daha özgür bir gençliğin ortaya çı
kışıyla birlikte yükselişe geçen pop müziğin neredeyse, 
ülkedeki hakim müzik olduğu yıllar, özel radyo ve te
levizyon yaymlannm da başladığı  ilk ya
rısı oldu. Müziği, kültürü, kerameti imajından menkul 
starlan ve özellikle de açığa çıkarttığı erotizmi ile Türk 
usulü pop, 'kültür endüstrisi' olarak da tanımlanabile
cek bu mekanizmaya eklemlendi ve yine onun tarafın
dan kışkırtıldı. Tüketim toplumu nosyonlarına göre 
üretilip piyasaya sürülen pop müziğin hakimiyeti de
vam ederken türkünün ayak sesleri yavaş yavaş işitil
meye başlandı. Kırsal kökenleri çok gerilere gitmeyen, 
kent kültüründe yetişmiş ve çoğunlukla eğitimli yeni 
kuşak belki pop müziğin sığlığı, yapaylığı ve kolay tü
ketilebilir oluşundan, belki de pop müziğe doymuş
luktan kaynaklanan yeni bir iştahla türkülere yöneldi. 
Talep arzı doğurdu ve türkü, Türkiye'de ikinci baharı
nı yaşamaya başladı. Ruhi Su'nun yıllar sonra pişman
lık duygularıyla da olsa yeniden keşfedilmesi, yıllarca 
yurtdışında yaşamış, düğün salonlannda saz çalıp tür
kü söylemek zorunda kalmış, piyasanın belirleyiciliği
ne küskün Neşet Ertaş'ın Türkiye'ye dönüp kaset çıkar

 Kubat, Ayşegül, Şükriye Tutkun gibi genç sesle
rin farklı yorumlannın sevilmesi, birçok sanatçının te
levizyon kanallannda türkü programı yapması türküye 
dönüşün somut göstergeleri sayılabilir. 

Türkünün toplum hayatında yeniden ve bu defa 
şehirli insanın hayatına girmiş olmasını sadece müzik 
piyasasının ve medyanın belirleyiciliği ile açıklamak 
mümkün görünmüyor. Türkü, toplumsal bir talebin 
karşılığı olarak gündemimizde. Toplumsal talebi doğu
ran şartlann neler olduğunu anlamaya çalıştığımızda, 
sanırım karşımıza çıkan en belirleyici etmen bastınlmış 
olanın geri dönüşü olacaktır. Halkın öz müziği olarak 
asırlardır varlığını koruyan ancak, Cumhuriyet'in resmi 
müzik politikalanna uymadığı için Klasik Türk Müziği 
ile birlikte Türk Halk Müziği'ne karşı alınan tutum ve 
müdahaleler, uzun yıllar Batı müziğinin benimsetilme
ye ve yaygınlaştınlmaya çalışılması, iletişim ve ulaşım
da yaşanan ilerlemeye bağlı olarak etkileşim 

 görece olarak arttığı yıllarda bile 
selliğini devam ettirmesi, kırdan kente göçün doğur
duğu arabeskin ve ardından popun gölgesinde kalma
sı gibi nedenler türkünün popülerleşmesini engelledi 
ve bastınlmış kıldı. Türkü, kültürel çoğullaşmanın, bü
tünsel ideolojiler içinde hapis kalmış kültürel kimliklerin 
serbest kalmaya başlamasının, bir dönem aşağı kültür 
patlaması olarak açığa çıkanın, bilinmeyenin medya 
eliyle kamuoyuna sunulduğu yılların ortamına bağlı 
olarak farkedildi ve yaygınlaştı. Hayatını modern yaşa
mın gereklerine göre şekillendiren ancak, bir yandan 
da geleneksel kültürünü yaşatan orta yaşlı kuşak için 
türkü daha kolay hatırlanırken, kentli, genç kuşak için 
tam bir keşif niteliği ve heyecanı taşıyor. Türkünün po-
pülerleşmesinde en önemli rolü, her zaman olduğu gi
bi medya oynuyor. Hemen hemen her televizyon ka
nalında bir türkü programı yayınlanıyor ve yüksek ra-
ting alıyor. Tüketim toplumu nosyonlannın belirleyici
liğinde şekillenen günümüz Türkiyesinde türkü, müzik 
yapımcılannm onu "yeni" bir tür olarak görmesi ve 
sunması sonucunda bu kadar yaygın. Yani, ihtimaldir 
ki, türkü bir dönem sonra yerini yeni bir "yeni"ye ter-
kederek düşüşe geçecek. 

Şüphesiz, üretim ve tüketim ilişkilerinin kompleks 
bir hal alması, piyasanın belirleyiciliği ve günlük yaşam 
kültürünün farklılaşması türküleri doğuran doğal orta
mı çoktan ortadan kaldırdı. Gesi bağlannda eskisi gibi 
dolanmak,  yerine ucu yakılmış yâr mektubu 
beklemek, burçak tarlasında gelin olmak daha şimdi
den zor görünüyor, yaşansa bile asla eskisi gibi olma
yacak. Yeni türkülerin eski sıcaklık ve tatta üretilemeye-
ceği düşüncesi insanı ürkütüyor. Ama, türkünün geri 
dönmüş olması bile içimizi ısıtmaya yetiyor. Dileyelim 
ki; türküye dönüş, tüketilip unutulan, piyasanın ve top
lumun dönem dönem kapıldığı bir rüzgardan kaynak
lanıyor olmasın. • 

(1) Meral Özbek, Popüler Kültür ve Orhan Gencebay Arabeski, ileti
şim Yay., 1994, istanbul sf.  

(2) Nurdan Gürbilek, Vitrinde Yaşamak, Metis Yayınları,  sf: 20. 
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 bulunduğumuz medya yoğunluklu 
ortamda karşılaşılan en önemli sorun, 
"medya'da etik kavramı"nın yeterli dere
cede sorgulanmamış olduğudur. Bu ko
nu yüzeysel olarak geçiştirilmiş, fazlaca 
üzerinde durulmamıştır. Akademisyenler, 
entelektüeller, konuya duyarlı medya ça-

 "medya'da etik sorunu" ile ilgili 
çeşitli araştırmalarda bulunur, sorunun 

çözüm yollarını 
araştırır ve bu ko
nuda yapılması ge
rekenleri açıklayan 
bir çözüm ortaya 
koyarlar. Bütün bu 
çalışma ve araştır
maların amacı, he
defi; medya kuru
luşlarında etik kav
ramının oluşturula
rak açıklığa kavuş
turulması ve uygu
lanmasına yönelik
tir. Fakat bütün bu 
araştırma ve çalış
malara rağmen, is
tenilen sonuca ula
şılamamış, yalnızca 
yüzeysel olarak 
"yapılması gere

kenlerin neler olduğu/olabileceği" ortaya 
konulmuştur. İstenilen sonuca ulaşılabil
mesi için, araştırma ve çalışmaların bir di
lekler bütünü ve eleştirel boyut düzle
minden çıkarılarak, uyulması gereken 
bağlayıcı bir nitelik kazanması gerekmek
tedir. 

"Etiksel bağlayıcılık" kavramına uyul
ması önemlidir. Medyada etiksel bağlayı

cılık; medya kuruluşlarının, belirli evren
sel etiksel normlara (kural olarak benim
senmiş, yerleşmiş ilke veya kanuna uygun 
durum, düzgü) bağlı kalarak bir etiksel 
davranış bütünlüğü oluşturması ve bun
lara uyacağını kabul etmesidir. Burada 
karşılaşacağımız en önemli sorun "etiksel 
bağlayıcılık" kavramının, basın özgürlüğü 
ile ne derecede bağdaştınlabileceğidir. 

Basın özgürlüğü; medya kuruluşlan-
 çeşitli görüş ve düşünceleri hiçbir 

politik, sosyal, ekonomik, düşünsel baskı 
altında ve etkisinde kalmadan hür ve ta
rafız bir şekilde yansıtması, hedef kitleye 
ve topluma serbestçe sunması, açıklama
sı, bunun sonucunda hiçbir cezaî, hukuk
sal ve düşünsel yaptınm altında kalma
masıdır. Herkes istediği gibi düşünebilir, 
beyinlere kilit vurulamaz, önemli olan 
düşüncenin özgürce açıklanabilmesidir. 

Basın özgürlüğü, sonsuz, sınırsız ve 
sorumsuz bir özgürlük, her akla gelenin 
hiçbir sınır tanımadan söylenebileceği bir 
özgürlük olarak anlaşılmamalıdır. Çünkü 
özgürlükler, ancak bir başkasının özgür
lüğünü engellemediği, kısıtlamadığı ve 
baskı altına almadığı durumlarda gerçek 
anlamını, değerini ve saygınlığını bulabi
lir. Aksi durumda bu bir özgürlük değil, 
diğerlerinin özgürlüklerine yapılan bir 
saldın olur. 

Birtakım düşünceler, toplumun belirli 
kesimlerince benimsenmiş düşünceler 
olabilir, bu düşünceler benimsenmeyebi-

 karşı olunabilir, eleştirilebilir. Bütün 
bunlara karşın, demokrasinin, toplumun 
her kesimi için geçerli olduğu ve demok
rasinin bir sonucu olan basın özgürlüğü
nün de toplumun her kesiminin görüş ve 
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düşüncelerinin özgürce ve baskı altında kalın
madan açıklanabilmesi olduğu akıldan çıkanl-
mamalıdır. 

Burada gözönünde bulundurmamız gereken 
en önemli ilke, "özgürlüklerin, başkalannın öz
gürlüğüne zarar vermediği, kısıtlamadığı, baskı 
yapmadığı bir özgürlük anlayışı" ilkesidir. 
"Medya'da etik değerler" sorununu da bu bağ
lamda ele alıp inceleyeceğiz. 

Medya'da etik değerleri şu başlıklar altında 
inceleyebiliriz: 

I. Medya'da Birey İle İlgili  Değerler 

Bireysel hak ve özgürlüklerin korunmasına 
yöneliktir. Günümüzde karşılaşılan en önemli 
medyatik sorunlardandır. Medya, bireyin özel 
hayatının gizliliğini hiçe saymakta ve bireylere 
hiçbir değer vermemektedir. Özellikle magazi

 basında ve boyalı basın olarak nitelendirilen 
"kaliteli, bilgilendirici, aydınlatıcı yazı ve haber
lerin az; duygu sömürüsüne yönelik fotoğraf ve 
doğru olmayan haberlerin çok olduğu" sansas
yon (pek çok kimsede yaratılan güçlü heyecan, 
toplumsal panik) basınında birey ile ilgili etik 
değerlere hiç uyulmadığı, bunlann hiçe sayıldı
ğı, ayrıntılı bir araştırma yapmaya gerek 
maksızın kolaylıkla gözlemlenebilmektedir. Bu
nun için, ülkemizde yayınlanan bu tür sansasyo
nel gazetelerin sayfalarının çevrilmesi, birey ile 
ilgili etik değerlere hiçbir önem verilmediğinin 
anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Burada dikkate alınması ve önem verilmesi 
gereken en önemli özellik şudur: bireylerin özel 
hayatının izlenerek açığa çıkanlması, bir top
lumsal çıkar sağlıyor ve bu çıkarla ilgili önemli 
bir ipucunun, bağlantının öğrenilmesine olanak 
tanıyorsa, bu durumda bireylerin özel hayatının 
araştırılması "birey ile ilgili etik değerlerin hiçe 
sayılması, önemsenmemesi ve ihlâl edilmesi" 
anlamına gelmez. Çünkü bu davranış, toplum
sal çıkan sağlamaktadır, toplumsal çıkann olu
şumuna katkıda bulunmaktadır. 

Sözü edilen "toplumsal çıkar" kavramı ne
dir, hangi durumlarda toplumsal çıkar vardır, 
toplumsal çıkann ölçüsü, çizgisi ne olmalıdır? 
Bunların açık, net ve tarafsız bir şekilde ele alı
nıp incelenmesi gerekmektedir. Toplumsal çı
karın ölçüsü, ortak bir fikir birliği, genel uzlaş
ma ile saptanıp belirlenebilir. Bu çok duyarlı bir 
kavramdır, çünkü her türlü yoruma açıktır, bu 
nedenle de  değer yargılarına 

vanlabilir, kötüye kullanılarak olumsuz sonuçlar 
verebilir. 

Sonuçta, özellikle sorumsuz bir yayıncılık an
layışına sahip medya kuruluşları, devamlı olarak 
"toplumsal çıkann bunu gerektirdiğini" ileri sü
rerek, birey ile ilgili etik değerleri hiçe sayıp ih
lal edebilirler. Yapılması gereken: "toplumsal çı
kar" kavramının ortak bir uzlaşma ve fikir birliği 
çerçevesinde saptanarak belirlenmesidir. Ancak 
bu durumda doğru bir yargıya varılabilmiş olu
nur. 

 Medya'da Toplum İle İlgili 
Etik Değerler 

Toplum, bireylerin oluşturduğu bir bütün, 
bir bileşke olduğundan; birey ile ilgili etik de
ğerlerin daha geniş ve toplumsal bir çerçevede 
ele alınmasıdır. Toplum ile ilgili etik değerlerin 
korunması daha da önemlidir, aksi durumda 
toplum olumsuz yönde etkilenmiş olur, toplu
mun olumsuz yönde etkilenmesi de hiç şüphe
siz bireyin etkilenmesinden daha geniş bir yan
kı uyandınr. Bireysel çıkar ile toplumsal çıkar 
arasındaki ilişki ele alındığında şu sonuç ortaya 
çıkar: "Birey, toplumun çıkan için var olduğu 
kadar, toplum da bireyin çıkarını sağlamak için 
var olmalıdır. Bireysel çıkar ile toplumsal çıkar 
dişli iki çark gibidir, birbirini tamamlarlar, biri ol
mazsa diğeri işlevsiz kalır, demokrasi makinesi 
işlemez." 

Toplumda yerleşmiş bulunan bir "anlayış, 
gelenek, inanç" toplumsal gelişmeyi önlüyor 
veya toplumun bir kesiminin özgürlüğünü kısıt
lıyor ise toplumsal çıkarı sağlamak için bu yan
lışlığın düzeltilmesi veya ortadan kaldınlması, 
basın özgürlüğünün bir gereği sayılabilir. Bura
da da önemli olan toplumsal çıkarlann neler 
olabileceğinin nesnel ve tarafsız bir biçimde be
lirlenmiş olmasıdır. Toplumsal çıkann neler ol
duğu, bunların kimler tarafından saptanabilece
ği konulannda, nesnel ve tarafsız değer yargıla-
nna ve olumlu sonuçlara vanlabilmesi oldukça 
güç olmaktadır. En önemli tartışma konusu: 
toplumsal çıkarları belirleyici unsurlann toplum 
tarafından mı yoksa toplum adına karar veren 
aydın, uzman veya halk temsilcileri tarafından 
mı saptanacağıdır. 

Düşünceme göre: toplumsal çıkarlar, toplu
mun kendisi ile, toplum adına çalışma ve araş
tırmalarda bulunan, belirli çıkar çevrelerinin, 
resmî ideolojinin, kartellerin ve büyük sermaye 
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'gruplarının sözcülüğünü üstlenmemiş, onlarla 
çıkar ilişkileri bulunmayan, çoğulculuğa inan
mış, demokrat ve sosyal sorumluluk taşıyan aka
demisyen, entellektüel ve uzmanlann ortak bir 
görüş birliğine varmalan ve uzlaşmalan sonu
cunda ana ilkeler halinde saptanabilirler, sağlık
lı ve nesnel bir sonuca böylece ulaşılabilir. Gö
rüş birliği ve uzlaşmaya varılmadan yapılan sap
tamalar, öznel sonuçlan oluşturur, bu da hiç 
şüphesiz sağlıklı ve doğru değer yargılarına va
rabilmenin önündeki belli başlı engellerden sa
yılır. Tek taraflı karar ve sonuçlar ise, demokrasi
ye uygun değildir. 

 Medya'da Çevre ve Canlılarla İlgili 
Etik Değerler 

Çevremizde bulunan canlıların yaşama hak 
ve özgürlüklerinin korunmasına yöneliktir. Sa
nayi ve nükleer teknoloji alanındaki gelişmeler, 
özellikle yirminci yüzyılın ikinci yansından son
ra, çevre bilincini de geliştirmiştir. Bu gelişimde, 
gelişmiş sanayi ülkelerinde medyanın çevresel 
sorunlardaki duyarlılığı etkili olmuştur. Ülkemiz 
medyasının çevresel sorunlara olan ilgi ve du
yarlılığı ise yeni bir gelişim göstermektedir. 

Birey ve bireylerin oluşturduğu toplum için 
geçerli olan etiksel değerler, toplumun içinde 
bulunduğu çevre ve canlılar için de geçerlidir. 
Çevre ve canlılar ile ilgili etik değerlerin kapsamı 
çok geniştir. 

Medya, doğanın ve doğada yaşayan canlıla-
nn yaşama hak ve özgürlüklerinin oluşumu için 
çalışmalı, bunlan korumalı ve savunmalıdır. Do
ğa ve canlılar, bireyin ve toplumun basit ve kâr 
amaçlı çıkarlan için zarara uğratılmamalıdır. Be
lirli çıkar gruplarının elinde bulunan medya ku-
ruluşlannın zaman zaman kendi çıkarlan doğ
rultusunda "doğayı ve çevreyi tahrip edici et
kinlikleri savunduklan" gözlemlenebilmektedir. 
Burada da ileri sürülen savunma, bu etkinlikler
de toplumsal çıkann bulunduğu gerekçesidir. 
Doğanın ve canlılann yaşama hak ve özgürlük
lerini tahrip edici, yok edici etkinliklerin toplum
sal çıkan nasıl sağlayabileceği konusu, tarafsız 
uzmanlarca da anlaşılabilmiş değildir. Toplum
sal bir çıkarın; doğanın, çevrenin ve canlılann 
yaşama hak ve özgürlüklerini yok etmeden de 
sağlanabileceği bilinen bir gerçektir. Toplumsal 
çıkarlann, doğa ve canlılann çıkarlan ile çelişti
ğini düşünmek, çok yanlış, tutarsız ve öznel bir 
değer yargısıdır. 

Medya'daki etik değerlerin oluşumunun ve 
korunmasının sağlanması için yapılması gere
kenleri şöylece sıralayabiliriz: 

1. Toplumsal çıkar kavramı genel bir görüş 
birliği, uzlaşma ile saptanmalıdır. Kavram açıklı
ğa kavuşturulmalı, bu oluşumda öznel ve taraf
lı değer yargılanndan kaçınılmalıdır. Toplumsal 
çıkarlann neler olabildiği yazılı olarak açıklan
malı ve bu konuda kamuoyuna bilgilendirme 
yapılarak aydınlanma sağlanmalıdır. 

2. Medyanın uyması gereken etik değerler 
kesin olarak belirlenmelidir. Medyanın hedef 
kitlesi olan okuyucu, dinleyici ve seyirciler, med
yadaki etik değerere uyulup uyulmadığını de
netleyebilmen; uyulmadığında bir baskı unsuru 
oluşturabilmelidirler. Hedef kitleye medyanın 
etik değerleri tarafsız ve nesnel olarak açıklan
malıdır. 

3. Etik değerlere uyulmaması durumunda, 
yasal ve hukuksal yaptınmlar uygulanmalı; kına
ma, eleştiri türünden sembolik yaptınmlarla ye-
tinilmemelidir. 

4. Etik değerler  işletmesinin çıkan 
ikilemiyle karşı karşıya kalındığında; etik değer
ler ön plânda tutulabiliyorsa, tercih ediliyorsa, 
amaca ulaşılabilmiş olacaktır. Önemli olan, bu 
tercihte bulunulabilinmesini sağlayacak bilinç
lenmeye, bilgilendirilmeye, yasal düzenleme
ye, etiksel anlayışa sahip olunmasıdır, bu terci
hi sağlayacak ortamın ve koşullann yaratılması
dır. 

Sonuç olarak: Basın özgürlüğü kavramı, bi
rey hak ve hukukuna saygılı ve onu önplanda 
tutan çoğulcu çağdaş demokrasilerin olmazsa 
olmaz şartlanndandır, temel göstergelerinden-
dir. Ancak bu kavram, sınırsız bir özgürlükler 
karmaşası olarak yorumlanmamalıdır. Özgür
lükler, ancak "diğer birey, toplum veya canlıla
nn hak ve özgürlüklerine engel olmamak, kısıt
lamamak ve onlar üzerinde herhangi bir baskı 
unsuru oluşturmamak koşuluyla" gerçek öz
gürlük kavramı kapsamında yer alabilirler. Öz
gürlük ve toplumsal çıkar kavramlannm yeterli 
derecede anlaşılabilmesi, açıklığa kavuşturul
ması, sınırlannın belirlenmesi konulannda; aka
demisyenlere, entelektüellere, uzmanlara 
önemli bir kamusal görev ve sorumluluk düş
mektedir. Medyada etik değerlerin oluşumu
nun ve korunmasının sağlanması, bu yöndeki 
verimli ve özverili çalışmalara bağlı bulunmak
tadır. • 
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Yine  Yürek Terimleri / 
 

itabın besmelesi bir şairden, Fuzûlî'den: 
Aşk derdinin   derman değil 

 cân derler bu derdin   
Yazar okuyucusunu şair selamı ile selamlamış. Bu 
kitabın öncesinde "Sürgün Özlemler, Kelebek 
Kanadında Surlar ve İkibinyirmibir" isimli üç de 
şiir kitabı var. Yürek Terimleri ise sanki, şiirlerden 
damıtılmış bir çalışma, bir şerh veya şairin oku
yucuya daha yakın bir pencereden seslenişi gi
bi... 

Yukarıdaki ihtimaller sevenlerinin karşısına 
bu sefer neden deneme ile çıkıldı sorusunun ce
vabını düşünmeye yönelik. Okuyucu yazarın şiir
lerini takip ederek bu kitaba ulaştıysa, içerikteki 
terimleri gelişinden tanımıştır. "Yine de Aşk"ta 
böyle tanıdık bildik bir hava var. Bu kitap ile oku
yucu şairin şiir yazarken bulunduğu zemine yak
laşmış oldu. Bu terimlerin nerelerden devşirildi-
ğini görme fırsatı buldu. Yazann kendisi ise kita
bın oluşumunu şöyle özetliyor: "Yıllardır ruh ve 
beden geriliminde taşıyıp büyüttüğüm kavram

lar, yüreğin öncülüğünde, 
kurgusuz ve kuralsız olarak 
kağıtla buluşmak istedi... Ben 
de bu isteğe rıza gösterdim." 

Eserin dilinde coşku ve 
serzeniş dolu bir tempo sezi
liyor. Terimlerin kalkış nokta
sı ve konusu ne kadar somut 
olursa olsun yoğunlaştıkça şi
irin kapısını zorlayan, yorul
dukça hızlanan bir tay eda
sıyla yazılmış. 

Kitabın dikkat çeken diğer özelliği: roman gi
bi sürükleyici ve etkileyici olması. Okuyanı bir 
macera içine çeker gibi sarıyor. Başlıklar farklı ol
sa da içerik bir bütünlük ve devamlılık arzediyor. 
Farklı başlıklar bu yoğunluk ve hız arasında din
lenme molası gibi. 

Kitabın yüzü aşka dönük. Kaynağını erdem
den almayan terimler kapağın dışında kalmış. 
Anlaşılan, yazar modern hissediş ve algılayışa ha
la küskün. Bu küskünlük, yaralanış ve kınlganlık 
kitabın antitezini oluşturuyor. Denemelerin sağ 
ve solundaki derkenar yazılan bu tez ile birlikte 
veciz özetleri daha bir   
derkenar sunmak gerekirse: 

"Bülbülün kargaya hayranlık günleri 
 örtülerinden kaçan kadınlar ıslak ve karan-

Serhat Güler  sokaklarda anneliklerini soyundular." 

Yüreğin  

   

iminde aşkın, 

  

 naknr. 

"Hayat savaşında yenik düşmüşlerin cezası 
olsa gerek; torunsuz yaşlılıklar. Eskiyen eşyaların 
kaderi bekliyor evi zamanında terk etmeyen nine 
ve dedeleri." 

"Yakınan insanlar diyarında arzular ipini ko
parmış, 'şükür' adı bilinmez meçhullerden biri 
olmuştur." 

Terimler yürek diliyle açıklanırken zıddına da 
başvurulmuş. Bazen de bir somut bir soyut anla
ma yaslanarak kuvvetlendirilmiş. Yazılıştaki haki
miyet ve usta benzetmeler okuyucunun dikkati
ni celbedecek. 

Diğer bir husus, bu şiirimsi yoğunluk içinde; 
zengin bir tanım yumağıyla karşılaşılmasıdır. Ya
ni; yol nedir, vefa nedir, yolcu kimdir, dua nedir, 
soruları sorulmuşçasına yürekli tanımlar ve ce
vaplar, eskilerin manzum lugatlarının havasını 
hatırlatıyor bilenlere. 

Birkaç örnek tanım şöyle: 
Ölüm; zamanı muallak, dimdik ayakta duran 

acı. 
Anne; zerafet getiren, bereket eken, kıble 

rüzgarlanyla estikçe mevsimleri gülümseten in
celik. 

Dünya; herşeyiyle terk edilmeyi bekleyen 
yollar yumağı. 

Hicret; canı bedendeyken terketme provası. 
Ramazan; meleklerin sağ omuz hizasında 

sayfa hışırtılanyla yorgun düştükleri ay. 
Kitabın çehresi ve adresi konusunda birşeyler 

söylemek gerekirse: Yazarı Ahmet Mercan.  
sayfa. Pınar yayınlan arasından çıkmış. Yol ve 
Yolcu, Anne ve Kadife, Şiir ve Şair, Vefa ve Dağ, 
Ayet ve Asr, içindekiler bölümünden birkaç hatır

 Estetik bir sayfa düzeni, cesaretli kapak 
rengi, beş duyuya yüreği de ekleyen mesajı ile 
okuyucusuna açılmayı bekliyor. 

Edebiyatı, hicvi, şiiri seven, şehrin gerilimli 
yaşamı içinde, güncelin tuzağına düşmeden ya
şayabilmeyi, hissedebilmeyi ve okuyabilmeyi is
teyen herkes için. 

Son söz bir paragrafla "Yine de Aşk"ın: 
Yazımı bahara yazıyorum ey yalnızlık! Çağır 

ayak seslerini, vakit yolculuk. Yılanlar 
ken gecenin koynuna, Afgan düğünü, Filistin 
mevsiminden geçerek Bosna'ya Endülüs minya
türleri çiziyor. Anneler ölüyor, çocuklar ölüyor 
Anneler ve çocuklar, annelik ve çocukluk yeniden 
öğrenilsin; gül mevsimi dirilsin diye ölüyor 

"Yine de Aşk" S. 30. 
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Kitap Tanıtımı 
Fadime Özkan 

Postmodern Teori 
Eleştirel Soruşturmalar 
Steven  Kellner 

 Çeviren: Mehmet Küçük 
Aynntı Yay., Mart  400 Sf. 
"Bu kitabı, içinde bulunduğumuz yılların ve 

gelecek yüzyılın meydan okumalarıyla hesaplaş
mak üzere yeni politikalar geliştirmek için post
modern teorinin ve öbür eleştirel söylemlerin iç-
görülerini kullanacaklarını umduğumuz bizden 
sonraki radikal entellektüeller ve eylemciler ku
şağına adamak istiyoruz." Steven Best, Douglas 
Kellner. 

Postmodern Teori, yaşadığımız çağın sorun-
 çok boyutlu bir eleştirel teorinin inşa

sıyla analiz etmeye ve kapitalizmin küresel evresini 
tüm karmaşıklığıyla kavrayarak bir sonraki yüzyılda 
yaşanılası bir dünyanın kurulmasına katkı yapma
ya çalışıyor. Eleştirel bir toplum teorisinin yeniden 
inşasını hedefleyen Best ve Kellner kitapta, özellik
le  itibaren dolaşıma giren post-mo-
dern teriminin arkeolojisini sunuyor. Bu arkeoloji
nin ışığında Foucault, Deleuze, Cuattari, Baudril-

 Lyotard, jameson, Laclau, Mouffe gibi isimle
ri "post-modernist" yaftası altında toplama gerek
çelerini belirtip, bu isimlerin çalışmalannı eleştirel 
bir süzgeçten geçiriyorlar. Bu tartışma esnasında, 
postmodernist olduğu söylenebilecek bir dizi kav
ram ve itiraz açıklığa kavuşturuluyor: Büyük anlatı, 
temsil, hakikat, özne, gerçek, ilerleme, devrim 
nosyonlannın reddi; ve bunlann yerine sunulan 
arzu, yersiz-yurtsuzlaşma, çokkatlılık, dil oyunlan, 
fark, özne konumlan, bilgi/iktidar, soy kütüğü, si-
mülasyon, hiper-gerçek, radikal demokrasi, hege
monya nosyonlan. Radikal bir tarihsel kopuşun ya
şanmadığını ancak, toplumsal ve kültürel boyut
larda önemli değişimlerin olduğunu kabul eden 
Best ve Kellner, Postmodern Teori'de, bu değişim
lerin toplum ve kültür teorisinin yeniden inşa edil
mesini gerektirdiğini savunarak, postmodernist 
olarak sınıflandırdıkları teorileri toptan karalayıp 
yadsımak yerine, bunlann rasyonel çekirdeklerini 
ayırıp çıkarıyorlar. 

Kamusallığın Yapısal 
Dönüşümü 
jürgen Habermas 
Çevirenler:  Bora/Mithat Sancar 
İletişim Yay., 1997, 414 Sf. 

Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Frankfurt 
Okulu'nun yaşayan en önemli düşünürü 

olan jürgen Habermas'ın siyaset teorisinde artık 
klasik sayılan ve "burjuva kamusallığı" tipolojisinin 
tahlili niteliğini taşıyan bir eseri. Modern siyaset ve 
toplum kuramının kamusallığın, kamusal alanın ku
ruluşu, işlevleri ve önemi, vatandaşlığın siyasal an
lamı, burjuva toplumu/sivil toplum ile devlet ara
sındaki ilişkinin dinamiği ve kamuoyunun yapısı ve 
etkileri gibi temel kavram ve ilişkilerini, ortaya 

 inceliyor. Habermas eserinde, bunlann  
yüzyıldan 20. yüzyıla geçirdikleri dönüşümü, de
mokratik meşruiyet ve özgürleştirici bir rasyonalite 
açısından yol açtığı kaybı tartışmaya sunuyor. Ha
bermas'ın medya araştırmalanndan feminizme, si
yaset biliminden tarihçiliğe uzanan çok geniş kap
samlı tartışmalan içeren ve Türkiye'de de tartışılan 
kitabı "Kamusallığın Yapısal Dönüşümü",  
yapılan ilk baskısının ardından Mithat Sancar ve Ta
nıl Bora tarafından nihayet Türkçe'ye kazandınldı. 

Cumhuriyetçilik 
Bir Özgürlük ve Yönetim Teorisi 
Philip Pettit 
İngilizce'den Çeviren: Abdullah Yılmaz 
Aynntı Yay., Ocak  380 Sf. 

Cumhuriyet ve Cumhuriyetçilik, ülkemizde 
çok sözü edilen ancak, bir o kadar da az 

düşünülen kavramlar. Anayasanın birinci maddesi
ne göre "Türkiye Devleti bir cumhuriyettir" ve bu 
yönetim biçiminin değiştirilmesi teklif dahi edile
mez. Siyasi tarihimizde ağırlığını hep hissettiren, 
onu korumak adına darbelerin, parti kapatmalann 
yaşandığı ve herkesin cumhuriyetçi olduğunu dek
lare ettiği ülkemizde, 'cumhuriyet' tariflerini altüst 
etmeyi ve yeniden tanımlamayı gerektiren bir ki
tap "Cumhuriyetçilik". Philip Pettit'in, cumhuriyet
çiliği tahakküm-özgürlük ekseninde tanımladığı ki
tabı, siyaset teorisinin en yeni ve en olgun kitapla-
nndan biri, Pettit, cumhuriyetçiliğin siyaset ve yö
netim anlayışını, kurumsal önerilerini, "tahakküm-
süzlük olarak özgürlük" ilkesi çerçevesinde ele alı
yor. Cumhuriyetçiliği, tılsımlı  söz, merasimlerde 
kullanılabilecek içi boş bir kavram olmaktan çıkanp 
tıpkı sosyalizm, liberalizm vb. gibi siyasi bir gele
nek olarak, kendine özgü tarihi, ilkeleri ve demok
rasi kavrayışı olarak yeniden ele almayı gerekli kılı-
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yor. Pettit, her türlü müdahaleyi toplu yaşamın be
deli sayarak kötü kabul eden liberal özgürlük anla
yışının karşısına, tahakkümsüzlük olarak özgürlük 
anlayışını koyuyor. Her türlü keyfi müdahale ile ta
hakküm imkanının ortadan kaldırılmasını içeren 
"tahakkümsüzlük olarak özgürlük" anlayışında bü
tün yurttaşlar birbirine eşit uzaklıkta ve yakınlıkta
dır. Özgürlük, hiç kimsenin bir başkasına müdaha
lede bulunacak güçte olmadığına dair ortak bir bi-
linçlilikle, tüm yurttaşların birbirlerinin "gözlerinin 
içine bakabilmesi"ni gerektirir ve bu da ancak sü
rekli "uyanık" durarak elde edilebilir. 

Kimlik 
 

). Rutherford / A. Stuart / K.  / P, Parmar 
H. Bhabha / S.  / J. VVeeks / L Young 

Türkçesi: İrem Sağlamer 
Sarmal Yayınevi, Mart   Sf. 

Kimlik", çağdaş politikaların anahtar söz
cüğü niteliğindeki "kimlik"e topluluk, kül

 ve farklılık açılanndan bakan sekiz ayrı makale-
 bjraraya toplayan bir derleme çalışması. Kitapta 

 alan makalelerin yazarlan ve konulan şöyle: Jo-
nathan Rutherford: Yuva Denilen Yer: Kimlik ve 
Farklılığın Kültürel Politikaları, Andrea Stuart: Fe-

 Ölü  Sağ mı?, Kobena Mercer: Can-
 Hoşgeldiniz: Postmodern Politikada Kimlik ve 

Çeşitlilik, Jeffrey VVeeks: Farklılığın Değeri, Prabhi-
ta Parmar: Siyah Feminizm: Birleşme Politikası-
Temsil Stratejileri, Lola Young: Zor Bir İş: Mona Li-
sa'nın Cinsel ve Irksal Farklılığı Üzerine Psikanalitik 
Bir Çalışma, jonathan Rutherford: Üçüncü Bo-
yut'Homi Bhabba İle Bir Görüşme, Stuart  
Kültürel Kimlik ve Diaspora. 

 Kur'an ve Cumhuriyet 
İdeolojisi 
Dücane Cündioğlu 
Kitabevi,  1998, 328 Sf. 

 Kur'an ve Cumhuriyet ideolojisi", 
I ülkemizde son zamanlarda tekrar günde

me gelen Türkçe ibadetin, ilk olarak tartışılmaya 
başlandığı günlerdeki seyrini kronolojik, tarihi ve 
ideolojik olarak ele alıyor. Kitap, Cumhuriyet'in ilk 
yıllarında yaşanan Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesi 
tartışmalarının, ibadetlerle ilgili değişik yorum ve 
uygulamaların kronolojik olarak anlatılmasının ya-

 konu ile ilgili belgeleri de kapsıyor. Cumhu-
'•\et tarihinin en hareketli dönemlerinden biri 
c   Ramazanı,  Türkleştirme ve Milli 

 adıyla yürütülen büyük inkılâp proje-
 r  en önemli safhasını teşkil eder. 

 Ramazan'ında uygulamaya başlanılan İba
detlerin Türkçeleştirilmesi Projesi'ni dört ana bölüm 
altında ve kronolojik olarak ele alan "Türkçe Kur'an 
ve Cumhuriyet İdeolojisi", din-siyaset ilişkisinin tüm 
çıplaklığı ile ortaya çıktığı bir döneme ve günümüz
de başlatılan yeni tartışmalara ışık tutuyor.  

 Atay'ın aktardığı ve kitabın arka kapağında yer 
 Kazım Karabekir ile Atatürk arasında geçen bir 

konuşma tartışmanın boyutlan hakkında bilgi ver
mesi bakımından son derece ilginç: 

"Mustafa Kemal Atatürk'ün son dileği, ezan
dan başka ibadetleri de Türkçe olarak yaptırmak 
ve Türk kafasını Arap kafası köleliğinden kurtar
maktı. Türk Ocağı'na gittiğimiz gün, Kur'an'ı 
Türkçe'ye çevirmek konusunu açmıştı. Orada bu
lunan Kazım Karabekir şöyle dedi: 

—  Azîmüşşan Türkçe'ye  
Paşa Hazretleri! 

— Niçin çevrilemez efendim? Bu sözünüz, 
"Kur'an'ın manası yoktur!" demektir. 

— Hayır efendim ama mesela 
Mim"... Ne diyeceğiz buna? 

— Ne demektir  
— Meçhul efendim... 
— Öyle ise karşısına bir sıfır koyar, çevirmeye 

devam edersiniz. 
(Falih  Atay, Atatürkçülük Nedir?, sh. 47-

48,  1966) 

Ficciones 
Hayaller ve Gerçekler 
jorge Luis Borges 
Çevirenler: Tomris Uyar / Fatih Özgüven 
İletişim Yay.,   Sf. 

Latin Amerika'nın ve dünya edebiyatının ön
de gelen isimlerinden j. L. Borges, çok sayı

da yazann üslubunu, tekniğini ve edebiyat hakkın
daki düşüncelerini neredeyse tek başına değiştiren, 
eserleriyle çağımıza damgasını vuran bir şair, öykü 
ve deneme yazarı. Formenter Ödülü'nü aldığı 

 'den bu yana eserleri klasik sayılan ve giderek 
artan bir hayran kitlesi kazanan, defalarca  
Ödülü'ne aday gösterilen Borges, Poe, Kafka, H.G. 
VVells, Valery, Mallerme ve daha bir çok yazardan 
etkilendi ve kendini herşeyden önce bir okur olarak 
gördü. Borges, Sur dergisinde yayımlanan öyküle
rinden bazılannı,  Ficciones başlığıyla kitap 
haline getirdi. İlk yayımlanışında yazın çevrelerinde 
pek ilgi uyandırmayan ancak aradan yirmi yıl geç
tikten sonra Borges'in büyük eserlerinden biri sayı
lan Ficciones; Yollan Çatallanan Bahçe ve Artificios 
(yaratı, hile, yapmacık, iğreti, makine, mekanizma) 
başlıklı iki bölümden oluşuyor. • 
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Mir Mahmut Rıza 

 yılın Şubat ayında ilk defa adını duymuş
tum Batı Çalışma Crubu'nun (BÇG). O zaman
lar ortamın sıcaklığından bu grubun öneminin 
farkına varamamıştım. Sonraları bu grubun ha
yatımızın hemen hemen tümünü etkisi altına 
aldığını farkettim. Oturmamızdan kalkmamıza 
kadar her şeyimizi takip ettiğini ve bizi "tenzi
lata girmiş mal" gibi fişlediğini gördüğümde 
bu çalışma grubunun gelecekte de ne kadar 
çok 'iş yapacağını' anladım. 

Başbakan Mesut Yılmaz da anlamış ki o da 
hemen bir Başbakanlık Takip Kurulu (BTG) is
miyle bir çalışma grubu kurdu. O da başladı fiş
lemeye ve takip etmeye. Şimdi ortalıkta her iki 
grubun da hazırladığı raporlar uçuşuyor. Eski 
pehlivan tefrikaları gibi gazetelerde çarşaf çar
şaf "irtica" raporları yayınlanıyor. 

Baktım bu tür çalışma grupları rağbet görü
yor ben de bir çalışma grubu kurmaya karar 
verdim. Adını da "Mir Çalışma Grubu" (MÇG) 
olarak tespit ettim. İsmimin  çalışma 
grubunun adı olarak seçmemin elbette ki anla
mı var. "Mir"i, Mir Uzay İstasyonu'yla karıştı
ranlar olabilir. Böylece grubuma biraz kozmik 
bir yön katmış olabilirim.  'bey, saygın 
kişi' anlamına geldiğini bilenler için de grubu
mun ne kadar saygın ve önemli olduğunu gös
termiş olurum. 

Evet MÇG kısa bir süre önce kuruldu ancak 
ilk raporunu da hemen hazırlamaya başladı bi
le. Şimdi bu rapordan bir bölüm sunuyorum si
ze. 

İstanbul'da İrticai Faaliyetlerde Bu
lunan Bazı İşçiler 

Eminönü'nde Üsküdar vapur iskelesi 
önünde duran simitçi Salih. Simitçi Salih'in 
tezgah komşusu Midyeci Bahri. Mercan yo
kuşunda örücü  Küçükpazar'da fırın 
tahtası ustası Haşmet. Beylikdüz'ünde 

 kalfası Apo (tam adı öğrenilemedi). 
mirzaoğlu Lahmacun'da kündeci Rüknettin 
ve çırağı Vasıf. 

Ele Geçirilen İrticai Eylem Planlan 

1. irticacılar tarafından yeni bir  üreti
lecek. Bu  çiğnendikçe 'cak cak' değil de 

'şer şer' edecek. Böylece şeriat kelimesine 
tin zihni hazırlanacak. Bir de bu  şişiri-

 balonunda sakallı takkeli "irtica temsilci-
si"nin görüntüsü çıkacak.  adı "Şeriat-
bom" olacakmış. 

2. Andız ağacından   
lerin üretimi hızlandırılacak. Böylece herkesin 
elinde bu  olacak. Sert ağaçtan yapıl
mış bu  ani bir durumda ortaya çıkar
tılıp sapan taşı olarak kullanılacak. (Bu planı 
pek anlamlı bulmadı uzmanlarımız. Yine de ir
ticai plan plandır). 

3.  yağmursuzluk duasına çıkacak
lar. Bu sayede kuraklık olacak. Bu kuraklıkta 
yağmur bombası atılması gündeme  
işte bu yağmur bombasında yapılacak küçük 
bir değişiklikle gökten asit yağması sağlanacak. 
Ancak bu asit sadece başı ve bacağı açıklann 
görünen kısımlarını tahrip edecek. 

İrticaya Karşı Alınması Gereken Bazı 
Önlemler 

 Bütün berberlerde takip üssü kurulacak. 
Traş olmaya gelenlerden sakallı olanlara çaktır
madan "sakalınız şeytani mi, rahmani mi?" so
rusu sorulacak. "Şeytani" diyenlere indirim ya
pılacak. "Rahmani" diyenler (yine çaktırılma
dan) fişlenecek ve MÇG'ye bildirilecek. 

2. Aynı takip kurulu nalbur, ıtriyat depolan, 
havlucu, ayakkabıcılarda da kurulacak. Nalbur
dan (genelde laikleri kesecekleri alet olan) tes
tere alanlar, ıtriyat deposundan hacı yağı alan
lar, havlucudan peştemal alanlar fişlenecek. 
Ayakkabıcıdan düz topuklu ve (genelde içine 
Mest giydikleri için) normal giydiklerinden bir 
numara büyük ayakkabı alanlar düzenli ve ter
tipli olarak fişlenecek... 

İhbar Edin... 

MÇG'nin hazırladığı rapor bu kadar değil. 
Ancak mukaddime tahtında bu girizgahı ya
parak konuya ne kadar önem verdiğimizi gös
terdik. Vatandaşlarımızdan ve okurlarımızdan 
isteğimiz bu konuda varsa duyumlan bize ilet
sinler. Dergi aracılığıyla ihbarlarınızı bek
liyoruz. Gün irticaya gününü gösterme 
zamanıdır. • 
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