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1Rahmetli Cemil  deyimiyle, 
"düşüncenin kuduz köpek gibi kova

 bu ülkede, 
manm bedeli de doğrusu çok ağır oluyor 

Bu ülkede konuşma-yazma özgürlüğü yok 
mu demek istiyorum? Hayır! Elbette tüm 
yurttaşların konuşma-yazma özgürlüğü var. 
Tabii sonuçlarına katlanmak koşuluyla. Devlet 
katında benimsenmiş ideolojiye aykırı konuş-
tugunuz-yazdığmız andan itibaren soluğu 
mahkemelerde alıyorsunuz ve tabii akabinde 
de cezaevlerinde. 

Mahkemelerde "düşünce suçlusu" olarak 
yargılanmıyorsunuz, "terör suçlusu" olarak 
yargılanıyorsunuz. Terörle Mücadele Yasası, 
daha çok yazarlar ve konuşanlar için işliyor, 
görmüyor musunuz? 

Eskiden 312. madde hiç bilinmezdi. Şim
dilerde onun varlığım artık herkes biliyor. 
Çünkü  maddenin magdurlan giderek 
çoğalıyor. Sözkonusu madde öylesine muğ
lak ve kaypak ki oradan hareketle herkesi ce
zalandırmak mümkün olabiliyor. Nitekim 
oluyor da. "Halkı ırk, sınıf, din ayrımı göze
terek k in ve düşmanlığa tahrik" suçunun net 
bir çerçevesi belli değil. Yazdığınız bir yazı 
veya yaptığınız bir konuşma, devletçi seçkin
lerin ideolojik hassasiyetleriyle çelişiyorsa, 
hemeninde sizi böyle bir suç işlemekle itham 
edebiliyorlar Bu durumda siz eylemleriniz
den ötürü değil yazdıklannızdan veya konuş-
tuklannızdan dolayı sanık sandalyesine otur
tulmaktan yakanızı kurtaramıyorsunuz. Sizin 
yazdıklarınızı okuyanlar veya konuşmalarını
zı dinleyenler, yani sizin "tahrik" ettiğiniz in-
sanlann hangi somut cürümü işlemiş 
olmadıklan hiçbir önem arzetmiyor bu du
rumda; bir kere siz yazdınız veya konuştunuz 
ya, o kadan yeter kabul ediliyor suçlanmanız 
için. Devletçi seçkinlerin keyfim kaçıracak 
yazılar  konuşmalar yapmazsa

nız, işte o zaman hiç kimse sizin yakanıza ya
pışmaz ve siz "beyaz yurttaş" olarak gündelik 
hayatınızı hiçbir sorun olmadan sürdürürsü
nüz. 

 sırf düşüncelerinden dolayı ce
zalandırılması demokrasi adına utanç verici 
bir olgudur. 

Referansını sadece demokrasiden olan bir 
hukuk sistemi, somut cürümleri cezalandır
mayı öngörür, soyut düşünceleri değil! 

Yurttaşlarının niyetlerini ve soyut düşünce
lerini cezalandıran bir hukuk sistemi, asla de
mokratik bir hukuk sistemi olarak kabul edi
lemez. 

Düşünce özgürlüğü, egemenlerin hoşuna 
giden düşünceleri dile getirme özgürlüğü de
ğildir; tam tersine egemenlerin hoşuna gitme
yecek, hatta  derinden sarsacak düşün
celeri dile getirebilme özgürlüğüdür 

Türkiye'de olmayan özgürlük budur işte. 
Yaşar Kemalleri, Eşber Yagmurderelileri, İs

mail Beşikçileri, Yaşar Kaplanlan, Nurettin Şi
rinleri "zararh yurttaş" konumuna düşüren an
layış, işte bu başat olan anti-demokratik anla
yıştır 

Hepimiz genellikle devletin demokratik ol
mayan bu yaklaşımını sorgular dururuz. Ama 
nedense kendimize hiç sormayı akletmeyiz; 
acaba biz ne kadar demokratız diye? Veya için
den geldiğimiz düşünsel-siyasal geleneğin ve
ya hala ait olduğumuz grupsal yapıların ne ka
dar demokrat, ne kadar özgürlükçü olup ol
madığını hiç mi hiç sorgulama gereği duyma
yız. Oysa bizler, tek tek bireyler veya gruplar-
cemaatler olarak demokrat olmayı beceremez-
sek, devleti de demokratik bir yapıya kavuş
turma becerisini gösteremeyiz diye düşünüyo
rum. 

Gerçekte demokrat olmayanların, başkala-
  önerisinde bulunmaya hak

larının olmadığını söylemeye çahşıyorum. 



Yaşar Kemal'in veya Eşber Yağmurdereli'nin 
ismini duyduğunda tüyleri diken diken olan, 

 ilgili bir bildirinin altına bile imza at
maktan imtina eden bir anlayışın, demokrat ve 
özgürlükçü olduğu söylenebilir mi? 

Kudüs Gecesi'nde yaptığı bir konuşmadan 
dolayı  yıl gibi ağır bir hapis cezasına 

 Nurettin Şirinin ideolojik 
ne bakarak onun özgürlüğü için hiçbir giri
şimde bulunmamayı ilke edinenleri sahici de
mokratlar olarak tanımlamak mümkün mü? 

Devletin bir kısım düşünceleri yasaklama
sını veya cezalandırmasını kmayanlanmızm, 
kendi içlerinde bir kısım düşünceleri yasakla
ma veya cezalandırma yoluna gitmeleri bir çe
lişki değil midir yoksa? Kendilerinden farklı 
düşünen aynı camianın insanlarını bile "zarar
l ı " addeden ve onları neredeyse yoketmeye yö
nelen bir zihniyetin demok
rat olduğuna kim niye inan
sın, Allahaşkma? 

Demokrat olmayı bece
remeyenler, ötekilerine de
mokrasi dersi vermekten 
uzak dursunlar diyorum. 
Çünkü bu insanlann ağzın
da demokrasi giderek kirle
tilen bir sözcük haline dö-
nüşüveriyor. 

Demokrasi herkes için 
istendiğinde ancak bir an
lam ifade edebilir. Demokrasiyi veya özgür
lükleri sadece kendileri için talep edenler, as
la demokrat olamazlar. Çünkü demokrasi, 

 müdafaası," için kullanılabilecek bir ide
olojik kalkan değildir. Demokrasi ve özgürlük 
savunusu, asıl başkaları için sözkonusu 

 sahici ve inandırıcı olur. Ötekisi de
mokrasinin sırtından geçinme kurnazlığıdır. 
Bunu da zaten hiç kimseye  
sonuçta ikiyüzlülüğünüzle kalakalırsınız or
tada. 

Hiç kuşkusuz demokrasi, "güçlülerin ide
olojisi" değildir. Ama "mağdurların ideolojisi" 
olarak da anlaşılmamahdır. Daha anlaşılır bir 
deyimle, demokrasi bazılarımızın mağdur ol
duklarında sırf mağdurluklarını gidermek için 
başvurabilecekleri ideolojik bir silah değildir. 
Demokrasi, hiç kimsenin hiç kimseyi mağdur 
etmemek üzere anlaşmaya vardıkları bir reji
min adıdır. 

Sadece   
"demokrasi  

etmek  
inananlar,   

"totalitarizm  
  

 
  

  
 

Bu ülkenin geleceğini erdemli insanlar be
lirleyecektir. Kendisi için istediği her bir şeyi 
başkaları için de isteyen, kendisine yapılması
nı istemediği hiçbir şeyi başkasma yapmamak 
gerektiğine inanan bir erdemliler topluluğuna 
ihtiyaç vardır. 

Demokrasi, herkes için  olan ve her
kesin özgürlüğünü garanti akma alan bir siya
sal rejim olması hasebiyle erdemliliği en çok 
yücelten bir rejimdir. 

Ortak paydası demokrasi ve özgürlük olan 
tüm erdemli yurttaşların bu ülkede hiç vakit 
kaybetmeden ilkeli ve tutarlı bir  
gerçekleştirmeleri gerekiyor. 

2irlandalı düşünür Simon Tormey To
 adlı kitabının önsözünde 

bakınız ne kadar anlamlı ve çarpıcı 
bir uyarıda bulunuyor: 

"Benim cennet düşüm pekala 
senin cehennem düşün olabilir. Bu 
yüzden, bir cehennemler dünya
sından  istiyorsak, her 
ulusun, her  her insamn 
kendi cennet düşünü takip etme
sine izin vermeliyiz." 

Sadece kendileri için bir 
"demokrasi cenneti" inşa et
mek gerektiğine inananlar, as
lında bir  cehenne
mi" yarattıklannı görmek du
rumundadırlar. Ve asla unut

mamalıdırlar ki, kendi elleriyle yarattıklan o 
cehennemin kızgın ateşi gün gelir onları da ya
kar. 

Aslolan herkes için bir "demokrasi dünya
sı" inşa etmektir ve bu dünyada herkesin ken
di cennet düşünü takip etmesine olanak sağla
maktır. 

Yeryüzü galaksisini ötekiler için cehenne
me çevirmek isteyenlere asla izin vermemeli
yiz. 

Cennet ve cehennemi yeryüzünde inşa et
meye yeltenenler bir anlamda ilahhk taslayan-
lardır. Cennet ve cehennemi Yüce Rab nerede 
tutuyorsa orada tutmak gerektiğine inanalım 
ve onları ötelerden buralara taşımak gibi sap
kın bir düşünceye kapılmayalım. 

Ancak yeryüzünde ilahhk taslayanlar, ken
di kulları için burada bir "cennet" öngörürler. 
Başkası için "cehennem" olan bu "cennet" ne 
kötü bir yerdir oysa. 



Vahyin aydınlığıyla 
doğruyu ve 

toplumsal dönüşümün 
sünnetini 

 çabası... 
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 Siyaset ve 
Demokrasi 

D:  siyasallaşması" ve 
'siyasal İslam'ın" bir 

tehdit oluşturduğu yö
nündeki bugünün en önemli ve aktüel konula-
nndan biri İslamiyet ile siyaset arasındaki ilişkide 
düğümlenmektedir. Konuyla ilgili -İslamiyet'in 
salt bir siyasi proje olduğundan, bir din olması 
hasebiyle siyasetle hiçbir ilişkisinin olmaması 
gerektiğine kadar- çok sayıda yorum ve analiz 
tespit etmek mümkün. Konuyu doğru ve biraz 
da tasvirî (betimleyici) bir perspektiften ele al
makta yarar var. 

Başlangıç için şu denebilir ki, diğer dinlerde 
öyle olmadığı düşünülse bile islamiyet, hiç kuş
kusuz siyasetle ilgilidir ve siyasetin genel duru
muna ilişkin ana prensipler öngörmektedir. 
Dünya hayatının tanzimiyle ilgisi ve iddiası olan 
bir dinin siyasetle ilgili hiçbir boyutunun olma
ması düşünülemez; esasında bu -çokça iddia 
edildiğinin aksine- hiçbir din için dahi sözkonu-
su değildir. Sadece modern telakki, siyaset üze
rinde mutlak egemenlik kurmak amacıyla dinin 
salt bir vicdan işi olduğunu ve her ne olursa 
olursa olsun siyasal olandan ve kamusal hayat
tan uzak tutulması gerektiği tezini öne sürmek
te ve bundan da belli sınıflar ve toplumsal züm
reler adına bir tür rant sağlamaktadır. 

Bu açıdan bakıldığında  de siyase
t in, bir takım dominantlar diyebileceğimiz 
prensiplere bağlı kalınarak yapılmasını ve yürü
tülmesini ister. Sözkonusu genel prensipler dı
şında geri kalan kısmını ise beşeri alanlann et
kinlik biçimleri olarak serbest bırakmıştır. Pey
gamberimiz  Allah'ın hudutlarını, haramla-
n tasvir ederken "bunlar bir koruluk gibidir, bu
raya dokunmayın" der. Fakat bunun dışındaki 
bütün alanlar serbesttir. Bilindiği üzere 
Kur'an'da helaller sayılmamış, haramlar sayıl
mıştır. Bunun sebebi helallerin namütenahi ol
masıdır ki, bunlan tek tek saymak mümkün de
ğildir, helalleri saymak icap etseydi belki binler
ce cilt kitap indirmek gerekirdi. 

Ali  Siyasete ilişkin olduğunu söyledi
ğimiz birtakım dominant prensipler, 
genel norm ve ilkeler bir bakıma bir 

binanın sütunlanna, kaidelerine  işte be
şeri bir etkinlik olarak bu prensipler üzerine bi
na inşa etmek, normlan ete kemiğe büründür-
mek ve bir vücut teşekkül ettirmek içtihat ala
nına bırakılmıştır. 

Müslüman dünyada  ilişkisi" 
konusunda üç ana yaklaşımdan sözetmek 
mümkün:  görüşe göre,  kamil ma
nada bir siyasi nizam   bir 
siyasi nizamı vardır ve her şeyi bir bütün olarak 
(külliyen) tanzim etmiştir. Dolayısıyla hayatın 
bütün şekilleri ve bu arada siyaset de 
yet'in tanzim ettiği bu mekanizmaya göre ku
rulmalıdır. Ancak, yeterince altı çizilmese bile, 
bu tezi belli bir kritiğe tabi tutarken holistik 
olanla totaliter olanın arasında bir  yap
mak gerekir. 

ikinci yaklaşım ağırlıklı olarak mutlakiyetçi 
özler taşır. Şu var ki; bunun referanslan yeterin
ce açık değildir. İslamiyet siyasi bir nizam getir
mişse, bu nedir, somut olarak nasıl şekillenir, 
nerede ve nasıl uygulandı, gibi sorulan genellik
le cevapsız bırakır. Bu yaklaşım, mutlakiyetçi 
özü dolayısıyla, islamiyet ile demokrasi arasında 
herhangi uygun bir örtüşme noktası bulunabi
leceği fikrine sıcak bakmaz; hatta yerine göre 
demokrasinin tabiatı gereği bir faşizm içerdiği
ni iddia eder. Üçüncü yaklaşım ise, son zaman
larda yani 20. yüzyılda Müslüman mütefekkirle
rin, aksiyonerlerin, aktivistlerin ve İslami hareket 
önderlerinin tasarladıklan bir siyasi projeden il
hamını alır. Bu yaklaşım sahipleri siyasi projele
rine bizzat müslümanlık atfediyorlar ve kesinkes 
"İslam" adını ve "İslami" sıfatını veriyorlar. 

Örnek vermek gerekirse, rahmetli Mevdudi 
veya rahmetli Seyyid Kutup'un kitaplanna ya
kından bakıldığında, çoğu zaman açık açık te
laffuz edilmese de satır aralanndan,  
salt hir siyasi projeye sahip olduğu ve bu pro-
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jenin yeterince işlenip tanımlandığı sonucunu 
çıkarmak mümkün. İslam dünyasını derinden 
etkileyen bu her iki değerli Müslüman mütefek
kir ve aksiyon adamının kitaplannı okuyanlar, si
yasetin zaman içinde işleyen bir süreçten çok, 
tanımlanmış ve uygulamayı beklemekte olan 
sabit bir çerçeve olduğu düşüncesine kapılır. 

Burada hiç kuşkusuz önemli bir problem var; 
Abdülkerim Sürûş'un zaman zaman üzerinde 
durduğu, beşer zihninin, müslüman zihninin İs
lamiyet'ten anladığı ile islamiyet'in kendisinin 
aynı mı, ayn şeyler mi olduğu problemi... Prob
lemi şöyle vaz'edebiliriz: Müslümanlıktan be
nim anladığım, müslümanlıkla ilgili benim yap
tığım yorum/tefsir acaba müslümanlığın kendi
si mi? Benim zihnim bir siyasi proje geliştirdiği 
zaman, acaba benim bu siyasi görüşlerim İsla
miyet'in nihai ve son yorumu mu? Hakikatin 
kendisi mi? Sözgelimi ben burada birtakım dü
şünceleri dile getiriyorum; peki ben, vahy almış 
bir insan olarak mı konuşuyo
rum; yoksa İslamiyet'ten, aldığı 
eğitimden, geldiği çevreden, 
içinde yaşadığı ülkeden, dünya
dan, iktisadi, siyasi, kültürel 
şartlardan bir şekilde etkilen
miş, ama mümkün mertebe 
zihnini ve görüşlerini islami
yet'e dayandırmaya çalışan bir 
insan sıfatıyla mı konuşuyo
rum? Bu çok önemli bir husus. 
Son zamanlarda Müslüman zih
ninin en önemli handikaplanndan bir tanesi de 
bu oldu. Yani Müslüman mütefekkirlerimizin 
belli bir tarihi dönem içerisinde ve belli bir dün
ya konjonktüründen etkilenmiş olarak geliştir
dikleri siyasi projeler İslamiyet'in kendisi gibi al
gılandı ve öyle takdim edildi. 

Teşbihte hata olmasın, ama bu, biraz da Or
taçağ Hıristiyan din otoritelerinin incil'i yorum
lamasına benzer. Kilise otoriteleri İncil'i yorum-
ladıklan zaman kendi dönemlerinde geçerli 
olan bilgiden hareket ediyorlardı. Ellerindeki fi
zik bilgisi İncil'i yorumlarken kullandıklan bilgiy
di. Mesela o zamanın telakkisine göre dünya 
düzdü. Dolayısıyla din otoriteleri de, İncil'i yo
rumlarken dünyanın düz olduğunu söylüyorlar
dı. Sonralan dünyanın yuvarlak olduğu ortaya 
çıkınca, bu sefer bu görüş çürüdü. Fakat yoru
mu yapan büyük din otoriteleri olduğundan, 
sanki ondan vazgeçmek dinin kendisinden vaz
geçmek gibi telakki edildi. Veya onun yanlışlan-
masını kabul etmek, İncil'in yanlışlanmasını ka-

 
  

  

  

bul etmekle aynı şey sayıldı. Bundan dolayı her 
yeni bilimsel gelişme reddedildi, böylelikle za
ten teolojik bir zemini de olan  çatış
ması" başgöstermiş oldu.  çatışması 

 çatışmasını besledi, sonra gelip laik
liğe dayandı. 

* * * 

Özellikle son yüzyılda müslüman mütefek
kirlerin içinde yaşadıklan dünyadan etkilenerek, 
o şartlann içerisinde İslamiyet'ten anladıklan ve 
müslüman kimlikleriyle geliştirip topluma teklif 
ettikleri projeler İslam'ın kendisiymiş gibi telak
ki edildi. Ve buradan  bir 

 ortaya çıktı. Bu mutlakiyetçi proje aynı 
zamanda üstü örtülü totaliter bir projeydi. 

Kişisel olarak benim görüşüm birincisinden 
yana. Yani İslamiyet bir dindir. Bir çok konuda 
temel prensipler vaz'etmiş, siyasetle ilgili de de
ğişmesi mümkün olmayan, evrensel genel ge

çer prensipler, sabiteler getir
miştir. Bu prensipleri muhafaza 
etmek suretiyle her durumda, 
her tarihsel zamanda farklı si
yasi projeler geliştirmek müm
kündür. Hiç kuşkusuz bunu ge
liştirecek olan da beşerin zihni
dir, insan zihnidir. Buna müslü
man zihin  eder. Yani 
kendisine en uygun mekaniz
manın ne olduğuna bakar ve 
karar verir. 

Bu açıdan baktığımız zaman; acaba islam ile 
demokrasi arasında bir örtüşme mi, yoksa bir 
çatışma mı var? Bu sorunun cevabına dikkatle 
ve çok acele etmeden bakmamız gerekiyor. 
Öncelikle şunun altını çizelim; demokrasi der
ken tanımlanmış, şablon halinde ortaya konul
muş ve artık tamamlanmış bir proje yok elimiz
de... Her toplumun kabul ettiği "hu, işte de
mokrasidir" dediği, fizik gibi genel geçer -ki fi
zik bilimlerinde bile bu genel geçer evrensellik 
fikri sarsıntı geçiriyor- bir demokrasi şablonu 
yok. Hatta ortak bir demokrasi tanımından da
hi sözetmek hayli güçtür. Siyaset bilimcileri ve 
siyasetçiler de bize kesin bir tanım vermekte 
güçlük çekiyorlar. O halde ilk emirde demokra
siyi "bir süreç" olarak düşünmek gerekir. Hiç 
kuşkusuz demokrasi işleyen bir süreçtir. Eğer bir 
süreç işliyorsa zaman içerisinde tekamül ediyor 
demektir. Yani değişiyor, gelişiyor, bir tai<ım 
unsurlan ayıklanıyor, giderek mükemmelleşi-
yor; veya aksi de mümkün, gerilip yozlaşıyor. 



Demokrasi böyle bir şeydir. Bu nokta çok 
önemli. Aksi halde bir demokrasi tanımını esas 
alıp, "işte demokrasi budur" ve bunun da İsla
miyet'le örtüşmeyen, çatışma halinde olan çok 
sayıda unsuru var, derseniz, bu tutarlı bir öner
me olur ama gerçekçi ve doğru olmaz. Mesela 
özünde diktayı besleyen "halkçı demokrasile
ri" örnek gösterebiliriz; bu tür demokrasilerin 
İslamiyet'le uyuşması tabii ki mümkün değil. 
Bundan hareketle "İslamiyet ile demokrasi bir
biriyle uyuşmaz" dersiniz, ki bu yanlıştır. 

Demokrasi bir süreçtir; her din, her kültür ve 
her insan toplumu ona kendi rengini verir. Onu 
kendisi tanımlayarak, kendine uydurabilir. Baş
ka bir deyişle demokrasiye semantik müdahale
de bulunabilinir. Böyle düşünmek de mümkün. 

Gelelim İslamiyetin temel prensipleriyle, de
mokrasinin bize sunduğu temel prensipler ara
sındaki farka. 

Ayrıca belirtmeye gerek yok ki,  
en önemli konu tevhiddir. Yani Allah'ın birliği 
inancı ve fikri... Allah'ın birliği fikrinde Allah'ın 
dışındaki bütün varlıkların mutlakiyeti reddedi
lir. Her şey Allah karşısında izafidir, bağımlıdır, 
sınırlıdır ve sonludur. Mutlak olan sadece Al
lah'tır;  filozoflann deyimiyle 
cud'tur, mutlak kudret, ilim ve iradedir. Bu ka
bul bizi şuna götürür: Hiçbir kulun kul üzerinde 
tahakküm kurma hakkı ve yetkisi yoktur. 
huekber" dediğimiz zaman Allah'ın dışındaki 
herşeyin küçük ve hakikatte önemsiz, güçsüz ol
duğunu ifade etmiş oluyoruz. Yeryüzündeki bü
tün saltanatlar, bütün iktidarlar, Allah'ın mutlak 
hükümranlığı karşısında izafidir, geçersizdirler. 
O halde siyasi bir proje tasarlandığı zaman, en 
başta inancın temeli olan "kulun kul üzerinde 
tahakküm kurmaması" ana hedef olarak seçilir. 
Bizim siyasi projemizin en önemli özelliği kulun 
kul üzerinde tahakküm kurmaması fikrine daya
nır. Aslında demokrasi tam da budur. Yani eşit 
oy hakkıyla bütün insanlann siyaseti tayin etme
de eşit haklara sahip olması fikri... Çünkü, siya
sette demokratik katılımı öne sürenler "ne kilise 
ne efendi" demiştir. Aynca bakalım, demokrasi 
kime karşı bir mücadele olarak ortaya çıkıyor: 
Kuşkusuz öncelikle mutlakiyetçi idarelere kar
şı... Avrupa'daki mutlakiyetçi yönetimlere karşı 
gelişen ilk önemli siyasi proje demokrasidir. De
mokrasi herşeyden önce yönetilen insanı bir 
nesne gibi gören ve onu siyasetin yapımında ve 
işleyişinde rol sahibi kılmayan mutlakiyetçi re
jimlere karşı bir başkaldındır. Tahakküm iddi
asında olan ya bir insan, bir monark, bir  

devletin içinde odaklanmış güçler ya da bir kast 
olabilir. Demokrasi kastın, sınıfın, hanedanın, 
monarkın, iktidar seçkinlerinin, mutlak siyaseti 
belirleme, hegemonya kurma iddialannı red
detmektedir. Basitçe savunduğu tez şu: Herkes 
eşittir, herkes siyasete katılabilir, herkes kendi si
yasi geleceğini tayin edebilir; insanlar kendi 
kendilerini idare edebilirler; bu onların en temel 
haklanndan biridir. 

Bu bağlamda islamiyet'teki "Tevhid fikri ile 
ve Tevhid'ten zorunlu olarak çıkanlacak olan 
kulun kul üzerine tahakküm kurma iddiasının 
reddi" ile demokrasinin bu ilk sabitesi arasında 
bir örtüşme olduğunu söylemekle yanlış bir 
analoji yapmış olmayız. Fakat karşı taraftan şöy
le bir iddia da gelebilir: "Hakimiyet Allah'ın"dır. 
Eğer hakimiyet Allah'ın ise, nasıl oluyor da kul
lar bu hakimiyete ortak olmaya kalkışabilir?" 

Şimdi bunun üzerinde dukkatle duralım. Bi
lindiği üzere Kur'an'da "Hakimiyet Allah'ın
dır" şeklinde bir  yok. Bu, kilisenin Ortaçağ
da ürettiği bir formülasyondur: "Omnis potes-
tas deo". Yani, "egemenlik Tann'nındır, Tan-

 Krallığı'na aittir." Her nasıl olduysa bizim 
Müslümanlar 20. yüzyılda bu formülasyonu ki
liseden tercüme ettiler. Aslında "Hakimiyet Al
lah'ındır" sözü iktidann kaynağına işaret eder. 
Demek ki iktidann kaynağı Allah'tır. Fakat 
Kur'an'da "Hüküm Allah'ındır" ibaresi vardır. 
Bu da hukukun menşeine, kaynağına işaret 
eder. Yani biz insanlar arasındaki ilişkileri tayin 
eden ana prensipleri, hukukun ana kurallannı 
tespit ederken Allah'ın indirdikleriyle hareket 
edeceğiz. Bu anlamda "Hüküm Allah'ındır". 
Sosyal, medeni, siyasi ve iktisadi ilişkilerin tanzi
mi konulannda bir yargı/hüküm gerekir. Eğer 

 yani hukuk koyucu, Allah ve Rasulü bir 
nuda bir şey söyleme lüzumunu hissetmişlerse 
ve söylemişlerse, bu da bizim elimize sahih ola
rak geliyorsa, o zaman zaten bir mümin erkeğin 
ve kadının Allah'ın ve Rasulünün verdiği hükme 
muhalefet etme imkanı yoktur. Birincisi bu. 

İkincisi; "Hüküm Allah'ındır" ibaresi, bütün 
ihtilaflann nihai hüküm koyucusu Allah'tır, de
mektir. İnsanlar kendi aralannda ihtilaf eder, 
Müslümanlarla Müslümanlar; Müslümanlarla 
gayrimüslimler birbirleriyle ihtilaf ederler, fakat 
son hükmü Allah verecektir. Ne zaman verecek
tir? Kıymette, din gününde... O zamana kadar 
ne yapılması gerekir? Herkesin kendi inancına 
göre yaşaması ve hayırlarda yanşması... Kur'an 
bunu teklif ediyor. Aynca bütün varlığın hakimi 
Allahtır. Yeryüzünü, gökyüzünü ve araianndaki 
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herşeyi yaratan O'dur. Mutlak irade ve kudret 
sahibi O'dur. Mutlak ilim sahibi O'dur. Bu ma
nada bütün varlık aleminde Allah hakimdir. 
Bunda hiç şüphe yok. Fakat siyasi  kay
nağı manasında "hakimiyet Allah'ındır" dediği
miz zaman: Peki bu hakimiyeti yeryüzünde ve 
iktidar ilişkileri çerçevesinde kim kullanacaktır, 
sorusu ortaya çıkar. Kilise'nin bu suale cevabı 
belli: Hakimiyeti kullanma hakkı kilisenin ve din 
adamlannındır. Çünkü kilise İsa'nın bedenidir. 

 hem -haşa- Tannnın oğludur ve üçün üçün-
cüsüdür -teslisteki üç unsurdan biridir- hem de 
kilise  bedenlenmiştir ve kilisenin başı da 
isa'dır. O halde "Hakimiyet Allah'ınsa siyasi ikti
dar benimdir" diyor. Çünkü varlık ikiye aynlmış 
bulunmaktadır. Ruh ve beden. Ruh bedene gö
re üstündür. Beden ruha teslim olmak zorunda
dır. Ben ruhaniyim, ruhu temsil ediyorum, dev
let de cismanidir, dünyevi  temsil ediyor. 
Asıl olan Tanrının krallığıdır, ru
hun krallığıdır. Ruh bedene üs
tün olduğuna göre, siyasi ikti
dar da benim elimde olacaktır. 
Üçüncüsü, Tann Hıristiyanlığı 
savunmak için iki kılıç vermiş
tir. Birisi Papa'mn elindedir, di
ğeri Kralın (devletin) elinde
dir. Her ikisi de Hıristiyanlığı sa
vunmak zorundadır. Ancak 
Tanrı'nm verdiği kılıcı Krala 
devreden yine Papa'dır. O hal
de siyasi iktidar "din" demek olan kilisenin 
kontrolünde olacaktır. Özetle Kilisenin "Hakimi
yet Allah'ındır" sözünden çıkardığı sonuç bu
dur. Bundan da, doğal olarak Teokrasi çıkarıyor. 
Kilise'nin ve din adamlan sınıfının hakimiyet 
kurma hakkını, devlet üzerinde tasarrufta bu
lunma hakkını çıkarıyor. 

Şimdi biz müslüman olarak "Hakimiyet hak
kı Allah'ındır" dediğimiz zaman bunun bir da
yanağı olamaz. Bizde  Muhammed cami
de bedenlenmiştir" denir mi? Haşa! Tarihsel 
olarak caminin böyle bir misyonu ve iddiası 
yoktur. Yani devleti imamlar, müftüler, müez
zinler yönetecek diye bir iddia öne sürülemez. 
Peki kim yönetecek? Ennas; yani insanlar, ehil 
sahibi, liyakat sahibi insanlar, siviller, "laik
ler"... Belki şaşırtıcı birşey söyleyeceğim, ancak 
amacım kimseyi şaşırtmak değil: İslam'da si
yaset tabiatı gereği laiktir Din adamı sınıfın
dan gelmez çünkü. Yani din adamı olmayan 
insanlar, herkes, benim gibi, sizin gibi -eğer li
yakat ve ehliyet varsa- insanlar ve ümmet tara-

Demokrasi bir  
hm    ve  
İnsan toplumu ona fcendi 
rengini verir. Onu kendisi 

 kendine 
 Başka  

deyişle  
  

fından da biat almışsa, seçilmişse o yönetir, si
yaset yapar. 

Bizi yönetenler kimin adına bizi yönetiyor? 
Bu çok önemli bir sorudur. Allah adına mı yö
netiyor? Hayır. Çünkü Allah'ın temsilcisi değil
dirler. Mesela R. Tayyip Erdoğan bizi kimin 
adına yönetiyor: Bizim adımıza yönetiyor. Tay
yip Erdoğan'a bu yetkiyi kim verdi? Allah mı 
verdi? Hayır. Ona bizi yönetme yetkisini biz 
verdik. Bu durumda şu denebilir: siyaset dü
zenlendiği zaman hakimiyeti kullanma ve yet
kiyi devretme hakkı ümmete aittir. Bu yetkiyi 
ümmet devreder ve devrettiğini gerektiğinde 
de geri alır. 

Bu konuda  çok erken bir dönemin
de iki önemli argüman çıktı. Birincisi Hz. Ebube-
kir  Peygamber Efendimiz(s.a.)'in irtihalin-
den sonra biliyorsunuz halife seçildi ve ona biat 
edildi. İnsanlar ona "Allah'ın Halifesi" dediler. 

Hemen itiraz etti: "Hayır ben 
Allah'ın halifesi değil im; Al
lah'ın Rasulü'nün halifesiyim". 
Allah'ın halifesi olsaydı papa gi
bi olurdu. Yani Allah'ı yeryü
zünde temsil etmiş olacaktı. 
Ama "ben Rasul'ün halifesiyim" 
dediği zaman:  
sonra sizin başınıza geçen, 
onun ardından gelenim" dedi. 
"Bana siz bunu emanet ettiniz, 
ben de sizi Kur'an ve Rasulul-

lah'ın sünnetine göre idare edeceğim. Eğer isa
bet edersem ederim, etmezsem beni uyarırsı
nız" dedi. 

Hz. Osman ise, ihtilalciler onun evinin etra
fını sardığı zaman çok önemli bir cümle kullan
dı: "Bana bu hırkayı, yani iktidarı, devlet hırka
sını Allah giydirdi: Allah'tan başka kimse çıkara
maz". Bu, tartışmalı bir argümandı. Çünkü ilk 
iki halife gibi Hz. Osman'a (r.a.) o 
beyi Allah giydirmemişti. Ümmet ona biat et
mişti. O, teokrasiye bir çağrışımdı. Ve hepimiz 
biliyoruz ki, Muaviye'den sonra teokrasiyi uzak 
mesafeden çağnştıran gelişmeler vukubuldu. 
Halifeler artık kendilerine "Allah'ın Halifesi" 
demeye başladılar. Osmanlılar'da da sultanlar 
"Allah'ın yeryüzündeki gölgesi/ Zillullah  
sıfatını almaya başladılar ve bunu da Bizans 
paratorlanndan iktibas ettiler. Bizans imparato
ru Jüstinyen'in vasfı "Allah'ın yeryüzündeki göl
gesi" idi. İşte bu, tarihimizdeki en önemli 
malardan biri sayılır. Demokrasiyle İslamiyet 
arasındaki ilişkinin mahiyetine baktığımız za-



man bu kınlma noktasının siyasi kültürümüzde
ki tortulanna dikkat etmemiz lazım. 

Üzerinde yoğunlaşmamız gereken bir başka 
önemli husus, "yönetimin meşruiyeti" konusu
dur.  yönetimin meşruiyetini tayin 
eden ana umdeler, aynı zamanda zamana ve 
değişken şartlara bağlı olmayan genel prensip
lere işaret eder. Ben bunlan dört ana noktada 
toplayabileceğimizi düşünüyorum: 

1- Hukuka riayet, 
2- Yöneticinin biat alması veya seçimle işba

şına gelmesi, 
3. Şura'nın olması ve bağlayıcı bir mekaniz

ma olarak işler kılınması, 
4. Adaletin tesis edilmesi. 
Bunlar islamiyet'te siyasetin ana prensipleri

dir. Bu dört temel ilke gözetilmedikçe İslami 
açıdan meşru siyaset olmaz. Bu dört ana um
de/sütun üzerinde herhangi bir siyasi yapı kur
mak bize aittir. Yani  alanına girer. 
had alanında da fayda, belli bir rasyonalite ve 
pratik ihtiyaçlann karşılanması sözkonusudur. 
Prensip olarak bu umdeler üzerinde kurulacak 
bir siyasi yapının demokrasi olması ile olmama
sı ayn bir şeydir; ama bu dört umdeyi işler kılan 
bir demokrasinin tasarlanması ve işler kılınması 
da mümkündür ve bu, islam'a mutlak olarak 
aykındır, denemez. 

Bütün bunlardan sonra Türkiye'deki tartışma
ya dönersek, ilginç bir tablo ile karşılaşıyoruz: "İs
lam demokrasiye uygun değildir" önermesi üze
rinde hem  kesim hem de radikal 
müslüman kesim ittifak halindedir. Radikal Müs
lüman kesim diyor ki: "Demokrasi İslamiyet'e uy
gun değildir; çünkü hakimiyet hakkı Allah'ındır. 
Bir İslam toplumunda halk her istediği kanunu 
yapamaz. Kanun yapma yetkisi İslam'ındır." 

Kemalistler de diyor ki: "Meclis her türlü ka
nun çıkarma yetkisine sahiptir. Tann sözü olan 
din temelinde kanun yapılamaz, bu demokrasi
ye uymaz. Dolayısıyla demokrasi laik olmalıdır." 
Yani din dışı olmalı, hatta dine karşı olmalıdır. 
Bu, özünde birbiriyle örtüşen her iki argüman 
da yanlıştır. Her iki kesim de demokrasiyi "işle
yen bir süreç" olarak görmüyor; tanımlanmış 
bir dünya görüşü, bir felsefe, hatta "din" olarak 
telakki edip, sonuçta siyasetin bir tekniği, bir 
mekanizması olması gereken demokrasinin kar
şısına yine din sıfatıyla İslamiyet'i çıkarıyorlar. 

Bundan da çok önemli ve hayatımızın bütü
nünü etkileyen sonuçlar, gerilimler, kutuplaş

malar çıkıyor. Şöyle ki: Eğer sahiden demokrasi 
İslamiyet'e  ise, o zaman Müslümanlann 
demokratik düzen içerisinde yaşama ve siyasi 
hayata katılma haklan olamaz. Müslümanlar si
yasete, yönetime katılamaz, örgütlenemez, mu
halefet edemez, iktidara talip olamaz, Müslü
man kimlikleriyle kamusal ve siyasal alanda gö
rünür olamaz. Ne zaman başlannı kaldıracak ol
sa hemen kafalanna vuracaksın, parti kursa ka
patacaksın, vakıf, dernek kursa üzerine gidecek
sin, onlara hayat hakkı tanımayacaksın. Neden? 
Çünkü demokrasi düşmanlandırlar. İslamiyet'le 
demokrasi birbirine uymaz. Bundan bu çıkıyor. 
Maalesef bir kısım müslümanlar bu tuzağa dü
şüyor; yeterince analizlerini yapamadıklan argü
manlar dolayısıyla bir bakıma üzerine bindikleri 
dalı kesiyorlar. Bu yaklaşımı besleyen harici fak
törler de var. Mesela İslam ülkelerinin çoğunun 
demokrasiyle yönetiliyor olmaması; Batının, 
Müslümanlan özellikle demokrasi karşıtı göster
meye çalışması, vs... 

Son olarak şunu söyleyeceğim: Demokrasi 
bir süreçtir, işliyor. Bu noktadan sonra hem ge
nel olarak siyasi kültüre, hem demokratik tecrü
beye İslamiyet'in müdahalesi gerekir. Yani bir 
din ve kültür olarak, zengin bir miras olarak 
lamiyet'in buna müdahale etmesi, onu yeniden 
kendine göre tanımlaması, ona yeni ve ilahi di
ni bir öz ve muhteva katması gerekir. Bu nokta 
önemlidir. İkincisi de demokratik muhalefetin 
ve temel hak ve hürriyetlerin, hukukun üstünlü
ğünün, özgürlüklerin başını Müslümanların 
çekmesi gerekir. Çünkü zaten öyle bir noktaya 
gelindi ki, müslümanlar baskı altında yaşıyor, 
diğerlerine pek bir şey olmuyor. En büyük bas
kı Müslümanlann üzerinde ve müslümanlann 
da yeni bir siyasi proje olarak ortaya çıkmalan 
gerekir. Demokrasiyi eğer yeniden tanımlaya-
caklarsa bu, Fransız, İngiliz, Amerikan demokra
sisinden farklı bir şey olur. Bütün farklı inançla-
nn kimlikleri ister ırk, din, dil olsun hepsini içine 
katan ve  bir arada yaşatabilen geniş katı
lımlı bir proje olur. Demokratik muhalefetin ba
şını müslümanlar çekmeli ve muhalif olan her
kesi de kendi çoğulcu şemsiyesi altında yaşama
ya davet edebilmelidir. 

Demokrasi ile laiklik arasındaki ilişkiye bakar
ken, her ikisinin tarihsel durumlannı dikkate al
makta yarar var. İddia edildiğinin aksine Batıda 
demokrasi laiklikle paralel olarak gelişmedi. Da
ha demokratik düşünce ve kurumlar teşekkül 
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etmeden önce kiliseyle mutlakiyetçi idareler 
arasında kavga başlamıştı. Demokrasiyi talep 
eden sosyal güçler kilise ile sınıf çatışması 
yımında kavga halinde oldular. Demokrasiyi ge
ri planda besleyen en önemli faktör tarihsel bir 
temeli olan sınıf çatışmalandır. Bu açıdan de
mokrasiye endüstri toplumunun siyaset projesi 
gözüyle bakmak mümkündür. Sınıf savaşlannın 
sonunda anayasa hareketleriyle belli bir uzlaş
ma noktası bulduğunu ve bu uzlaşmanın de
mokratik formülasyonu ortaya çıkardığını bili
yoruz. Dolayısıyla demokrasiyi öncelikle "dine 
karşı" veya  bir siyasi formasyon 
olarak görmek Avrupa tarihi açısından da yan
lıştır. 

Buna rağmen laikliğin büsbütün demokrasiy
le ilişkisiz olduğunu söylemek de doğru değil. Şu 
var ki Avrupa'da laiklik, din ile devlet işlerinin 
birbirinden aynlması değil; kili
se ile devletin birbirinden ayni-
masıdır. Eğer sahiden kilise ve 
din adamlannın devlet üzerin
deki tahakkümüne son verilme-

 tabii olarak demokrasi ol
mazdı; nihayet "ne kilise ne 
efendi (kral)" sloganı bunu 
özetlemektedir. Çünkü demok
ratik katılım monarkın ve mut-

 devlet üzerindeki tahakkü
müne karşı bir mekanizmanın 
harekete geçmesini gerektirdiği 
gibi kilisenin de hegemonik mi
rasına karşı olmayı gerekli kılmaktadır. Bizde de 
kilise olmayınca ve cami tarihte kilise rolü oyna-
mayınca, her halükarda Batıda olduğu gibi din 
ile demokratik yönetim arasında bir çlişki vaz'et-
mek isteyenler bu sefer din ile hayatın birbirin
den aynlması yönüne sapıyor. Başka bir ifade ile 
devlet doğrudan dini karşısına alıyor. 

Oysa bir inceliği gözden kaçırmamalı. 
se'nin dini ve teolojik varsayımlan açısından ge
nel ve katılımcı demokrasi, hatta demokratlık 
bile güçtür. Çünkü bilgiyi ve nihai kararlan ve
ren ve tayin eden kilisenin kendisidir. Herkes 
papa ve din adamlan nezdinde özgürce konuş
ma, görüş beyan etme ve muhalefet etme hak-

 sahip değildir. İslam'da ise belli bir  
ve formasyon dahilinde oldukça, durum tama
men bunun aksinedir. Sözgelimi benim şu anki 
pozisyonum "demokrat bir pozisyon"dur. Çün
kü ben şu anda sizinle konuşuyor, tartışıyor ve 
size söz hakkı veriyorum. Siz bana itiraz ediyor
sunuz, söz söylüyorsunuz. Bu, işte demokratlık-

    
    

Yani din   
insanlar,   

  
  

 vana-"    
   

   
 •, 

tır. Şöyle de olabilirdi; ben buraya mutlakiyetçi 
bir kimlikle; doğruyu bilen, itiraz kabul etmeyen 
bir biçimde gelebilirdim. Bu tutum demokratlık 
olamazdı. Kararların, fikirlerin müzakereyle 
oluşması ve karar mekanzimalan üzerinde etkili 
olunması demokrasidir. 

Demokrasi Batılı şekliyle, din dışı olarak sunu
luyor bize. Türkiye'de laikler özellikle ve ısrarla 

 ve hatta "din-karşıtı" bir demokrasi 
formasyonunu savunuyor. Doğal olarak bu, 
müslümanlarda bir güvensizlik, bir önyargı oluş
turuyor. Fakat bu güvensizlik ve önyargı bizim 
siyasi toplumla ve hatta siyasetin kendisiyle tu
haf bir yabancılaşma içine girmemize sebep olu
yor. Bizi anti-demokrat, totaliter, iktidara geldiği 
zaman başkasına hayat hakkı tanımayacak, "fun-
damentalist" bir kimliği edinmeye adeta zorlu
yor. Bizi sıkıştırıyor. Bunu aşmamız lazım. De

mokrasiyi illa da din-dışı kılan 
evrensel ve genel geçer mutlak 
bir kural yok. Niye din dışı olsun 
ki! Ben onu bir dünya görüşü 
olarak kabul etmiyorum ki; bir 
hayat felsefesi, tarzı olarak da 
görmüyorum. Demokrasi be
nim için bir siyaset tekniğidir, 
bir yönetim tarzıdır. Ben bunu 
Islami olarak yeniden tanımlıyo
rum. Bu saatten sonra bu süre
ce ben Müslüman olarak müda-

 oluyorum, semantik müda
haleye elverişli görüyorum. 

Bu anlamda denebilir ki, islam'da siyaset 
"seküler" değil, fakat "laiktir". İkisinin arasında
ki fark şudur. Seküler siyaset dinin dışında ve di
ni hiçbir şekilde  almayan bir siyasettir. Ya
ni dini hiçbir şekilde referans almıyor, dini siya
si ve hatta kamusal hayattan anndınyor. Din dı
şı bir siyasettir. O halde seküler siyaset  
kabul etmediği bir siyasettir. 

İslam'da siyaset "laik"tir dediğimiz zaman, 
siyasetin din adamlan sınıfının ve bir din kuru
munun tekelinde olmaması durumunu anlıyo
ruz. İslam'da herkesin siyaset yapma hakkı var
dır. "Laik" olmayan siyaset, siyasetin din adam
lannın ve dini bir kurumun elinde olmasını şart 

 islamiyet'te siyaset tabiatı gereği 
ik"tir. Avrupa'da da dine saygılı ve dini değerle
ri esas alan laikler "Hıristiyan demokrat" veya 
"Hıristiyan sosyal-demokrat" siyaset biçimleri 
geliştirip siyasete katılabiliyorlar. Hiç kimse bu 
siyasetçileri  ve "irticacı" görüp suçlamı
yor, siyasetin dışına atmaya kalkışmıyor. • 



Geleceğin İnşasında 
İslam Faktörü 

Yalçın Türkiye için üretilen  
cek perspektiflerinde  
lam kaçınılmaz, dışlanı-

 ve gözardı edilemez bir unsurdur. Bu 
bölgede İslam'ın dominant faktör olma ger
çeği gerek büyük Türkiye ideali için İslam'ın 
kullanışlı bir etmen olduğunu vurgulayan li
beral demokratlar, gerekse de İslami söylemi 
kurtuluş reçetesi olarak gören islamcılar tara
fından dile getirilmektedir. Yine islam'ı ideo
lojik bir tehdit gibi gören çevrelerin gelecek 
tahayyüllerinde de İslam'ın olumsuz da olsa 
etkili  yere sahip olduğu anlaşılmaktadır. İs
lam'ın orta ve uzun vadede bu coğrayada et
kileyici ve belki de belirleyici bir faktör olması 
birçok açıdan ele alınabilir. Modern felsefenin 
iflası, madde çağının mana arayışına yol aç
ması, kimlik ve çok kültürlülük ortamında din
lerin etkili  veri olması, tüm dünyada dinle
rin yeniden uyanışı, bölgenin jeopolitik yapı
sında dinin stratejik yeri, doğu toplumlannda 
dinin motivasyon kaynağı olması, Türkiye'de 
siyasal sistemin tıkanması ve dinin ezilen kit
lelerin ideolojisi haline gelmesi, 
nek ve tarih değeri olarak dinin kaçınılmazlığı 
gibi birçok altbaşlık altında bu gerçek işlene
bilir. 

Modernitenin İflası 

Modernite felsefesi, rasyonel olanın irras
yonel olandan, kamusal hayatın özel hayat
tan, ilerleme fikrinin gelenekten, evrensel ola
nın  olandan, siyaset düzleminde 
çoğunluğun azınlıktan ayrılması gibi hayatın 
her alanını ikiye ayırdı. Modernite felsefesinin 
temellerini oluşturan Aydınlanma felsefesi di
ni bir kenara iterek Hakikati parçalara  
Maddeciliğin ve dindışılığın hakimiyeti ciddi 
bir krize girince batıda romantizm, doğuda 

 tasavvuflar güç kazandı. Moder-
 nite'nin doğurduğu sıkıntılar, se

bep olduğu krizler dinlerin yeni
den sahneye çıkmasında etkileyici oldu. 

VVoodrovv VVilson Amerikanizminin de, Ni-
 Lenin Komünizminin de dayandığı Ay

dınlanma felsefesinin çöküşü ideolojik bir boş
luk da meydana getiriyordu. Bu iki akım da 
Aydınlanma'nın mirasını paylaşıyor, insanlığın 
akıl ve bilinç yoluyla iyi toplumu inşa edebile
ceğine inanıyorlardı. Akılcı, bilinçli, kollektif 
karar verme odağı olarak devletin bu inşanın 
anahtar aleti olduğu inancını ve geleceğe yö
nelik seküler bir vizyonu paylaşıyorlardı. 

Modern dönemin idealize ettiği bireyin, 
modern devlet tarafından yutulması, topluluk 
çabalarını da arttırıyordu. Bireyciliğin gidebi
leceği nihilist doğrultuda her bireyin özgür 
gelişiminin herkesin özgür gelişiminin koşulu 
olduğu düşünülen böyle bir toplumda geli
şen insanlann bir arada tutulamaması insanla-
n kollektif beyhudelik hissine  
Yığınlar içinde kaybolan sıradan bir birey ol
mak yerine kendisine bir kimlik ve şahsiyet ve
ren cemaatler içinde varolmak bir üst alan 
açıyordu. Birleştiren rüyayı yitiren birey, tutu-
namayan bireydi, piyasanın hergün değiştir
diği kimliksizlik  İşte bu du
rum bir tutunum psikolojisiyle topluluk hare
ketlerine hız verdi. 

İnsanlar bireysel yaşamlannda yoğunlaşın-
ca geniş görüş açılannı yitirdi, benlik üzerinde 
odaklanan bireycilik sonucu birey, tamamen 
kendi yüreğinin yalnızlığına kapandı. Kendine 
dönük bireyin atomculuğu yönetimin çeşitli 
düzeylerinde katılımı azaltınca ve katılım ara
cı olan yan kuruluşlar ortadan kalkınca, yurt
taş, bürokratik vekil devlet karşısında kendini 
yalnız ve güçsüz hisseder duruma  
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Böyle modern bir durumda Taylor'm 
"Herkes kendi derdine düşer ve birey kalaba
lıklar içinde  Kendini gerçekleştirme 
anlayışının önünün tamamen açılması kişinin 
girdiği her tür birliktelik ve topluluğun anla
mını bütünüyle araçsal kılmaktadır. Siyasal 
açıdan bu durum siyasal yurttaşlığı gitgide 
daha marjinal bir duruma getirebilir. Önceki 
toplumlarda, şimdi kişinin kimliği denilen şey 
büyük ölçüde onun toplumsal konumuyla be
lirlenirdi. Kişinin önemli olarak tanınmasının 
arkasında toplumdaki yeri ve buna yüklenen 
rol ve etkinlikler  sözleriyle açıkladı
ğı gibi geleneksel toplumda grup bağının ku
şatıcı şemsiyesi altındaki bi
rey, toplumsal sığınağını kişi
sel özgürleşimi için feda edi
yordu. Bugün daha iyi anlaşıl
maktadır ki, kişisel özgürlü
ğün ve kollektif kimliğin bağ
daşabileceği uzamı üretmekte 
modern Batı oldukça zorlan
mıştır. 

Aydınlanmadan etkilenen 
evrensel kuramların tümü 
ötekiliği ve farklılığı anlamak
ta zorlanmış ve tarihi, herke
sin geçmesi gereken bir aşa
malar serisi olarak görmüş-

 Bu kuramlar ötekine, 
Avrupalı akılcı öznenin pers
pektifinden bakarlar; kendi 
mutlak gerçekliğini taşıyan ve 
tüm kültürel farklılıkları kendi 
özgünlüğüne indirgeyen ge
nel bir modeli uygulama eğilimi taşırlar. Bu 
yüzden mutlak doğru ve tarihsel sürekliliğe 
yapılan vurgu indirgemeciliğe yol açarken, 
öznel akıl egemenliği kişisel çıkarlann ege
menliği anlamına geliyor, hoşgörü, özgürlük 
ve eşitlik gibi önemli ilkeler nesnel aklın ilke
leri olarak onay görmüyordu.  mad
di ilerlemedir; maddi şeylerin üretimindeki 
büyümedir. Metafizik, din ve mitoloji doğayı 
kontrol altına almaya, üretimi arttırmaya ya
ramadı, bu nedenle ideolojik biçimler olarak 
bunlara  şeklindeki moder-
nizm ruhunun içerdiği fikirlerin zayıflaması, 
yine kendisinin hedefe koyduğu dışlanılması 
gereken düşmanlann güçlenmesi anlamını 
taşıyordu. 

Bu bölgede  
dominant   

 gerek büyük 
Türkiye İdeali  

İslam'ın fcuilantşfi  
etmen  

vurgulayan  
demokratlar, gerekse  
İsiami söylemi  
    

 tarafından  
  

  bir tehdit 
 gibi     
gelecek tahayyüllerinde 
de  olumsuz  

olsa  bir yere  
olduğu  

Akılcılığın geçer akçe olduğu böyle bir dö
nemin bunalımı, akıldışıcılık akımlanna da hız 
veriyordu. 

Modern dönemin bugün kriz içinde olan 
diğer bir olgusu da  Ulus inşa 
sürecinde tekbiçimleştirici bir dayatma sözko-
nusuydu. Milliyetçi birlik sonucunda milletin 
birliği ve bölünmezliği fikri teşvik ediliyor, kül
türel ve siyasi türdeşlik adına bütün aracı or
gan ve yerel farklılıklar, zor yoluyla ortadan 
kaldınlmaya çalışılıyordu. Heterojen nüfusun 
yerini alacak siyasi topluluk için kitlesel sefer
berlikle sosyal-siyasal bütünleştirme politika-

  Herhangi bir etni teme
linde merkezi bir kültür ana ve 
resmi akıma dönüştürülüyor; 
farklı bütün dini, kültürel ve 
etnik topluluklar bu resmi-ana 
akım içine katılarak toplumsal 
homojenleştirme ideali doğ
rultusunda dönüştürülüyor-

 

Dünyanın tekbiçimleştiril-
mesi, farklann silinmesi ve ev
rensel ideallerin zaferi Aydın
lanma çağının dövizleriydi. 
Evrensel olana özlem, tekbi-

 toplum, standart bir 
dünya, serbest piyasa ekono
misi ve Batı tipi demokrasi do
nelerine oturan evrenselci 
akım ile daha küçük gruplar 
oluşturma, kozmopolitizme 
karşı milliyetçilik, merkeziyet
çiliğe karşı bölgecilik, kitle kül

türüne karşı özgül kültür, etnosantrizm, kök
ten dincilik donelerine oturan farkçı akım ara
sında bir hesaplaşma yaşanıyordu. İşte dinler 
bu farkçı akımlar kategorisinde olarak bir tep
kiyi dile getiriyorlardı. 

Dinlerin Yeniden Doğuşu 

R. Garaudy'nin tabiriyle tarihin kırılma 
anında yeniden sahneye çıkan din gerçeği in
sanlığın modern zamanlardaki arayışına ce
vap vermeye  George VVeigel'in işa
ret ettiği gibi "dünyanın sekülarizasyondan 
uzaklaşması", yirminci asnn sonlanndaki ha
yatın hakim sosyal gerçeklerinden birisidir. 
Dinin yeniden doğuşu, Gilles Kepel'in ifade
siyle Tannnın Rövanşı, medeniyetleri birleşti-



ren ve milli sınırlan aşan bir kimlik ve ümit te
meli  Dinlerin doğuşu olarak ad-
landınlan durum aslında bireylerin dini hassa
siyetlerinin artmasından çok uluslararası güç 
dengelerinde dinlerin iktidan zorlayıcı bir un
sur olarak ortaya çıkmasıdır. 

Medeniyetler arasındaki fay  So
ğuk Savaş'ın kriz ve kan dökme için flaş nok
tası olarak benimsediği siyasi ve ideolojik sı
nırlarla yer değiştiriyor.  bölünmesi 
ortadan kalktıkça, Avrupa'nın bir yandan Batı 
Hıristiyanlığı ve Ortodoks Hıristiyanlığı arasın
da, diğer yandan ise  kendisi arasında
ki kültürel bölünmeler yeniden ortaya 

 
Soğuk Savaş döneminin getirdiği yapay 

dengelerden biri de uluslararası ilişkilerde laik 
bir çizgi tutturulabilmesiydi. Oysa şimdi soğuk 
savaşın sınırlan kalkıp her ülke tabii kimliği ile 
dünya dengelerinde yerini almaya başlayınca, 
dinin uluslararası ilişkilerde daha görünür hale 
geleceği bir süreç eşiğine  

Komünizmin çüküşüyle birlikte, geniş bir 
coğrafi bölgeye yayılmış insanlar arasında 
böylesine tutarlı bir bütün oluşturan ve Ba-

 karşı radikal İslamınki kadar kuvvetli ve 
açık bir şekilde, sistemli bir eleştiri yönelten 
başka bir inanç sistemi kalmamıştır. Dünyanın 
dört büyük bölümünde Batı'nm çıkarlarına 
karşı bundan sonra yürütülecek muhalefetin 
en muhtemel adayı İslam'dır. Kimi gözlemci
lere göre de Islami ve Batılı çıkarlar arasında 
algılanan bu mücadele, birbirinden farklı iki 
büyük uygarlık sistemi arasında bir çatışma 
niteliği kazanmaya başlamıştır. Islami funda-
mentalizm özellikle komünizmin kuvvetten 
düşmesiyle birlikte, geçen 20 yıl içinde tek 
başına en  güç  

Batı kaynaklı global uygarlıkla İslam arasın
daki anlaşmazlık, kültürler arası bir çatışmanın 
ve ırklann karşı karşıya gelmesinin ötesinde, 
dünyaya iki farklı yaklaşım, iki karşıt felsefe 
arasında doğrudan bir savaş olarak algılan
maya  

Türkiye'de gerek dünyadaki ana paradig-
malann çökmesine paralel olarak gerekse de 
mevcut sistemin ürettiği problemleri çözüm 
kaynağı olarak İslamlaşma eğilimi hız kazan
mıştır. Türkiye üzerine politika yapacak olan 
siyasal aktörlerin islam olgusunu gözardı et
meleri başansızlıklannın tek sebebi olacaktır. 

İslam bölgesel olarak jeopolitik bir güç duru
mundadır. Özellikle eski Osmanlı hinterlandı 
üzerinde insiyatif sahibi olmak isteyenler için 

 bu bögedeki tarihi misyonunu iyi 
tahlil etmek zaruridir. Diğer bir sosyolojik ger
çek de genelde dinlerin/mananın, özelde İs
lam'ın Doğu toplumlarının gelişiminde 
önemli bir motivasyon kaynağı olduğudur. 
Batı uygarlığının kuruluş ve yükseliş felsefesin
de madde ve kuvvetin yeri neyse, doğu uy
garlığında da mana/din ve hakikatin yeri 
odur. Sosyal fıtrat kanunlan bu bölge insanı
nın ancak bu değerlerle güdülenebileceğini 
göstermektedir. Aynca  tarih, kültür 
ve gelenek içindeki başat rolü de bugünün 
kimliğine rengini vermesine sebep olmakta
dır. İnsanlık tarihi boyunca da şahsiyet ve 
kimlik oluşumunda din belirleyici bir unsur ol
muştur. Laiklik adına bunun elimine edilmesi 
ise mümkün değildir. Duygusal değil, rasyo
nel olarak bakıldığında Türkiye'nin gelecek 
perspektifinde islam'ın bir şekilde etkili olaca
ğı ortadadır. Bu etkinin olumlu ve yaygın ol
ması ise müslümanlann ortaya koyacaklan 
tecrübe ve söyleme bağlıdır. • 

 Ferhat  "Dinin Anlamı, Anlamları ya da Yeniden 
Rüyaya Doğru", Bilgi ve Hikmet,  s. 53. 

2.  Berman, Katı Olan Herşey Buharlaşıyor,  
Yayınları,  s.  

3. Kentel, age. s. 56. 
4. Charles Taylor, Modernliğin Sıkıntılan, çev; Uğur Canbi-

 Ayrıntı Yayınlan,  s. 1 7. 
5. Age., s. 46. 
6. Jorge Larrain,  ve Kültürel Kimlik- Modernite ve 

Üçüncü Dünya Gerçeği, çev: Neşe Nur Domaniç, Sarmal 
Yayınları,  s.  

7. Anthony D. Smith, Milli Kimlik, çev: Bahadır Sinan Şener, 
iletişim,  s. 125. 

8. Ali   Yaşamanın Mümkün Projesi: Medine 
Vesikası, Bilgi ve Hikmet."   Kış  s. 
5. 

9. Ahmet Özcan., Islami Uyanıştan Islami Harekete, Bengisu 
Yayınları,   

10. Samuel P. Huntington, Medeniyetler Çatışması, çev: 
Mustafa Çalık, der: Murat Yılmaz, Vadi Yayınları, lstan
bul-1995, S.18 

 Age., s. 21. 
 Ufuk Cüldemir,  Rolü Hızla Artıyor"; Amerikan 
Gizli Belgelerinde Türkiye'de  Akımlar, çev: Yıl
maz  Beyan Yayınlan,  s.  

 Craham E. Fuller ve lan O. Lesser, Kuşatılanlar:  ve 
Batının jeopolitiği, çev: Özden Ankan, Sabah Kitaplan, 
lstanbul-1996, s. 2. 

 Ekber S. Ahmet, "Medya Moğollan Bağdat Kapısında", 
Medeniyetler Çatışması, çev: Levent Cinemre, der: Mu
rat Yılmaz, Vadi Yayınlan,  ss   s. 
112. 



A K 

Modernleşmenin Krizi ve 
İslam'ın Yükselişi 

14 

 

< 
 
< 
X 

Geçtiğimiz yıl Ramazan 
ayında Kanal 7'de dün
yadaki değişimin dina

mikleri ve dinlerin canlanması üzeri
ne yapılan bir gece programında, 
bir ilahiyatçı ile bir sosyolog arasında geçen 
tartışma bana hayli ilginç gelmişti. Sosyolog, 
değişik ülkelerden verdiği örneklerle bütün dü-
nada dinlerin yükseliş halinde olduğunu iddia 
ederken, ilahiyatçı Batı'da kiliseye gidenlerin 
oranlanndaki düşüşleri gösterge olarak kullana
rak tam tersi bir iddiayı savunuyordu. Sözkonu-
su tartışma epeyce devam etti, fakat taraftarla-
nn iddialan, daha geniş bir kuramsal perspektif 
içine yerleştirilemeden program sona erdi. 

Hakikaten taraflann iddialannı kendi başlan-
na dinlediğimiz zaman hem doğrudur ve hem 
de anlattıklan birbirine zıt gelişmelerdir. Dün
yada bir yandan Aydınlanma düşüncesinin id
dia ettiği gibi, modernleşen toplumlar dinden 
uzaklaşıyorlar. Batı'da kimi ülkelerde kiliseye gi
denlerin oranlan yüzde  kadar düşmüştür. 
Bu demektir  kiliseye giden Hristiyanlar "azın
lık" konumuna düşmüşlerdir. Bu, hem Hristi-
yanlık hem de insanlık tarihi açısından dikkat 
çekici bir gelişmedir. Ama şu da bir gerçektir ki 
Batı da dahil olma üzere dünyanın pek çok ye
rinde aynca bir "dine dönüş" olgusu da göz

 işin ilginç yanı bu gelişmelerde rol 
oynayan kişiler, ne okuma-yazma bilmeyen ca
hil halk kesimleri ne de yaşlılardır. Tam tersine 
bu hareketlerde üniversite eğitimi görmüş, ge
nellikle de fizik, tıp ve mühendislik gibi egzakt 
bilimler okumuş olan gençler önemli bir yekun 
oluşturmaktadır. Yeni aktörlerin bu kadar eği
timli ve genç olması, dinlerin gelecekte de top-
lumsal-siyasal ve kültürel yaşamda söz sahibi 
olacaklannı göstermektedir. Acaba bu iki geliş
meyi ya da bu iki ayn gelişmeye atıfta bulunan 
görüşleri bağdaştırmak mümkün müdür? 

Kanımca burada, yaşam bilmecesinin pek 

Kadir Canatan  
   Paradoks, zahirde 

  çelişik gibi gözüken ancak gerçekte 
birbiriyle alakalı olan iki ayn eğilimi 

içinde banndıran bir durum demektir. Bu iki 
ayn eğilimi anlamak için analitik olarak dini ya
şamda da iki ayn cephe olduğunu bilmek gere
kiyor. Batı'da kilise, dini yaşamın "kurumsal" 
cephesini temsil etmektedir. Hristiyanlık, tarih
sel pratiği esas alındığı zaman aslında kurum
sal bir  Burada kurumsallıkla anlatılmak 
istenen sadece dini yaşama müdahil olan bir 
dini bürokrasinin varlığı değildir, bundan da
ha da önemli olan bir dinin kendi öğretisinde 
halkı "laik" ve "klerikus" biçiminde ayıran ve 
birinin kurtuluşu için diğerinin varlığını kaçınıl
maz gören anlayıştır. Ancak bu anlayış sayesin
de dini yaşamda, Tann ile kul arasında aracılık 
yapan bir din adamlan sınıfı ve bir dini bürok
rasi ortaya çıkmaktadır. 

Elimizdeki bütün sosyolojik  Batı baş
ta olmak üzere dünyanın her yanında "kurum
sal din"in bir gerileme süreci içinde olduğunu 
gösteriyor. Kiliseye gidenler, genellikle gelecek 
için bir şey vaadetmeyen yaşlı kuşaklardır. Yaş
lılık, bir anlamda insanlar için bir nevi "annma 
çağı"dır. Batı'da yaş ortalamasının giderek art
tığını bilirsek, aslında yaşlanma nedeniyle bile 
Batı'da kurumsal din alanında da bir canlanma 
olabileceği hiç de ihtimal dışı değildir. Ama bu
gün için bildiğimiz kurumsal dinin genellikle 
yaşlı kuşağın annma ihtiyacına cevap veren bir 
olgu olarak azınlığı temsil ettiğidir. 

Madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak 
modern dönemde din kılık değiştirmiştir. Kili
seye gidenlerin oranı düşerken, bununla eşza
manlı olarak kilise dışındaki "sivil dini cemaat-
ler"de de bir artış gözlenmektedir. Bu cemaat
lerin üyelerine göre din, düzenli olarak haftanın 
belirli bir gününde kiliseye gitmek veya rutin 



olarak yılda birkaç kez bayram kutlamak değil
dir. Bunlara göre din, bir "yaşam biçimi"dir. Ki
şilerin Tann ile ilişkilerini düzenlediği kadar baş
kalarıyla da (bu başkaları insan olduğu kadar 
hayvan ya da doğa da olabilir) ilişkilerini dü
zenleyen bir değer ve normlar  

Eğer dini yaşama bu iki ayn cepheden baka
cak olursak, modern dönemde kiliseye kapatı
lan din, post-modern dönemde yeniden haya
ta dönmekte ve hayatı içerden yönlendirmek
tedir. Elbette ki dinin bu yeniden dönüşü, geç
mişte olduğu gibi dinin her alanda kurumsal
laşması anlamına gelmektedir. Fakat din, hem 
vicdani hem de toplumsal bir olgu olarak 
"güncelleşmektedir". Bu güncelleşme, derin 
bir fikri ve ruhsal boyutu içer
mektedir. Hatta dinin bu yönü 
post-modern insan için daha 
anlamlı ve önceliklidir. Elbette 
kilisenin sıkıcı tören ve rutin iş
lemlerinden sıkılmış olan in
sanlar, dinin şekillerine değil, 
özüne döneceklerdi. Burada 
anlaşılmayan bir şey yoktur. 

Buradan hareketle şu sonu
cu çıkarabiliriz: Toplumsal ger
çekliği betimleyen, eldeki so
mut veriler değildir, bu somut 
verileri yorumlarken yaptığı
mız "d in" tanımıdır. Yaptığınız 
din tanımına göre toplumsal 
gerçekliği okuyorsunuz. Eğer 
din denince aklınıza kilise, din 
adamlan, rutin törenler ve kiliseye giden insan
lar vs. geliyorsa, evet bu anlamda dünyada din 
gerilemektedir. Yok, din denilince insanın Aş
kın  kurduğu ilişki ve bu ilişkiden 
türeyen eğilimler, yönelişler ve tutumlar akla 
geliyorsa, hayır her şeye rağmen din çağımızda 
da etkisini sürdürmektedir. Ancak biz din araş-
tırmalannda klasik tanımlan, göstergeleri ve 
yöntemleri hala geçerli addettiğimiz için dinin 
çağımızda değişen kılıklannı gözlemlemekte ve 
anlamakta zorluk çekiyoruz. 

Türkiye'de Modernleşme ve Din 
Aydınlanma Çağı düşünürlerinin ileri sürdü

ğü bir teze göre, toplumlar modernleştikçe din 
olgusunun yerini akıl ve bilim alacaktır. Bu ne
denle sanayi toplumlan kaçınılmaz bir şekilde 
seküler bir nitelik kazanacaklardır. Kurumsal 
din esas alındığı zaman bu tez bugün haklı çık
mışa benzemektedir. Ama şekilde kilisenin yeri
ne gerçek din gelecektir. 

 din   
kilise,    
   

 vs,  
evet  anlamda  
din   

din denilince  
   

  
   

'   
   

  
  

 '••:••   

Türkiye gibi, Batılı ülkelerin gelişme modeli
ni körü körüne takip eden ülkelerde modern
leşme ile din arasında varsayılan zıtlık, kendi ül
kesine ve halkına yabancılaşmış olan aydınlar 
tarafından özellikle işlenmekte ve dinin top
lumsal ve siyasal yaşamda oynadığı rol yadsın
maktadır. Oysa Türk modernleşmesi deneyimi, 
yukardan aşağıya izlenen dinden anndırma (se-
külarizm) politikalanna rağmen din ile modern
leşme arasında varsayılan olumsuzluğu doğru-
lamamıştır. İddialann aksine kendine özgü 
özellikleri bulunan Türk modernleşmesi dini tu
tum, eğilim ve düşünceleri kışkırtmıştır. 

Her şeyden önce Türkiye'de  Batı top-
lumlannın izlediği sürece aykın olarak kurumsal-

laştınlmaya çalışılmıştır. Batı'da 
laiklik din kurumunun devlet
ten bağımsızlaştınlması şeklin
de ortaya çıkarken, Türkiye'de 
devlet din olgusunu resmileştir
meye ve devlet aygıtının bir 
parçası haline getirmeye kalkış
mıştır. Dinin kamulaştınlması-

 ardında yatan fikir, samimi 
bir niyeti içermemektedir. Zira 
dinin devlet aygıtı içinde ku-
rumsallaştırılmasmın nedeni, 
onu kontrol etmek ve gerekirse 
ondan faydalanmaktır. Burada 
ister istemez din, toplumda 
kontrol edilmediği zaman tehli
ke doğurabilecek bir "tehdit" 
olarak tanımlanmaktadır. İşte 

bu tanım daha baştan devlet ile din arasındaki 
ilişkiyi "sorunlu" kılmaktadır. Devletin kendi 
kontrolü dışındaki sivil dini hareketleri, tehdit 
edici bir gelişme olarak görmesi, sözkonusu ku
rumsallaştırma işleminin bir sonucudur. 

Bu algılama ve yapılanmaya koşut olarak 
Türkiye'de yaşanan modernleşme ve bunun so
nuçları tam bir karşıtlık içindedir. Türkiye'de 
modernleşme, modernleşmeyi yürüten ve 
planlayan aktörlerinin niyetlerinin dışında so
nuçlar doğurmuştur. Buna Türk modernleşme
sinin krizi diyebiliriz. Nasıl Batı'da kilise bir kriz 
içindeyse, bizde de modernleşme bir kriz için
dedir. Nasıl Batı'da kurumsal dinin başına ge
len kriz kilise babalannın bir marifeti ise, bizde 
de modernleşmenin krizi bu süreci tasanmla-
yanlann bir açmazıdır. 

Daha somut olarak bakılınca Türkiye'de 
modernleşme krizinin köklerini ve kaynaklannı 
şu şekilde tasvir edebiliriz: 
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 Türkiye, başından beri izlediği sosyo-eko-
nomik politikalarla kentleşmeyi özendirmiştir. 
Kentli bir topluma ulaşmayı, modernleşmenin 
bir gereği olarak algılamıştır. Bu, ilk etapta ye
rinde bir taleptir. Ne var ki kentleşmenin kısa 
bir sürede ve yoğun olarak yaşanması, kültürel 
anlamda modernleşmeyi başansız kılmıştır. Zi
ra büyük kentlerin çevresinde toplanan "yeni 
kentliler", merkezde yerleşik olan "eski kentli
leri" adeta  Burada "kuşatma" 
sözcüğünü hem fiziki anlamda hem de sembo
lik anlamda kullanıyoruz. Her ne kadar bu ku
şatma, bugün bir "tehdit" olarak algılanıyorsa 
da toplumsal gelişmeleri tersine çevirmek artık 
imkansızdır. Bu bakımdan siyasal ve bürokratik 
elitler, tam bir açmazla karşı karşıyadırlar. 

2. Türkiye'de iç göç ve kentleşme biçiminde 
nüfusun mekan üzerindeki dağılımı değişirken, 

 toplumlarına özgü bir ikilem de kınlmak-
  da "halk  ile "ulema  

arasındaki düalizmdir. Bugüne kadar dinlerini 
ulema sınıfının müsaade ettiği ölçüler içinde 
öğrenen insanlar, kitle iletişim araçlan ve eği
t im imkanlannın artmasıyla kaynaklarla doğru
dan bir ilişki içine girmişlerdir. Bu ilişki biçimi, 
bir yandan din adamlannın ve kurumlannın te
keline son verirken, diğer yandan da din hak
kında öğretilen modern dogmalann yıkılması
na hizmet etmiştir. Günümüzün Türkiyesinde 
kim "avam"dandır, kim "havas"tandir, bu be
lirli değildir. Zira bu tür aynmlar iyice belirsiz-
leşmiştir. Kentleşme, en iyimser bir görüşle 
"halk  "aydın  doğru kay
masına yol açmaktadır. Bu da yine iktidar seç
kinleri açısından hiç de iç açıcı bir gelişme de
ğildir! 

3. Kentleşme, toplumsal talepler ile sınırlı 
kaynaklar arasında bir gerilim doğurmuş ve bu 
gerilim hattı üzerinde pek çok türden toplum
sal soruna yol açmıştır. Bugün hepimizin sağlık, 
trafik, iş, eğitim vb. toplumsal alanlarda yaşadı
ğı keşmekeşlerin ve hatta maddi ve manevi kir
lenmenin gerisinde bu gerilim yatmaktadır. Bu 
gerilim ve bunun yarattığı sorunlar ister iste
mez,  ve "temiz" bir toplum özlemi
ni ve arayışını da ayakta tutmaktadır. Burada 
da din, ahlaki bir yapılanmada kurucu bir etken 
olarak rol oynamaktadır. 

4. Son olmasa da önemli bir başka nokta, İs
lam'ın parçalanan bir toplumda hala yapıştıncı, 
sosyal dayanışma ve kardeşliği pekiştiren bir 
unsur olarak işlev görmesidir. 

Bu sebeplerin yanında '80 sonrası ortaya çı

kan ideolojik ve siyasal boşluk, siyasetin tekbi-
 bir yapıya kavuşması, yerleşik siyasetin if

lası, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden umudunu 
kesmesi vs. gibi konjonktürel faktörler de 
önemli bir rol oynamaktadır. Bunlara bir de dı
şımızda meydana gelen gelişmeleri  
iran islam Devrimi ve çevremizde yarattığı yan
kılar, sosyalist blokun çökmesi ve bu bloka ait 
ideolojinin büyüsünü kaybetmesi, yeni Türk 
Cumhuriyetlerinin ortaya çıkışı, küreselleşme 
gibi etkenler bunlar arasında sayılabilir. 

Son nokta, küreselleşme bir yandan Batı 
kültürünün dünya çapında yaygınlaşmasına ve 

 bir yaşam tarzı haline gelmesine 
yol açarken, eşzamanlı olarak otantik ve yerel 
değerlerin de yükselmesine neden olmaktadır. 
Burada da yine ilginç bir paradoksla karşı 

 Küreselleşme, küçük kimlikleri, mikro-
milliyetçiliği ve yerel değerleri kışkırtıyor. Geç
mişte dünyanın ücra bir köşesinde yaşanan lo
kal bir olay, şimdilerde görsel medya yoluyla 
bütün dünyanın izlediği seyirlik bir olaya dö
nüşmektedir. Tüm bu gelişmeler karşısında as
lında dünyada yaygın olan değil, kıt olan; bili
nen değil bilinmeyen önem kazanmaktadır. İn
sanlar, "farklı" ve "özgün" olan şeylerin ardına 
düşmektedir. 

Bugün geldiğimiz noktada dünyadaki geliş
 Aydınlanma Çağı'nın ve  yüzyıla ait 

İlerleme İnancı'nın bir başka mitini daha yık
mıştır. O da "inşa edilebilir toplum" kurgusu
nun suya düşmesidir. Yaşamın dinamikleri ve 
paradokslan öylesine şaşırtıcı ve beklenmedik 
sonuçlar doğurmaktadır ki, bazen bizim planla
dığımızı sandığımız bir süreç tersine dönmek
tedir. Bugün çok iyi bilinmesi gereken şey, mo
dernleşmenin tek yönlü ve doğrusal bir ilerle
me çizgisi takip etmediğidir. Bu çerçevede 
dünya çapında dine dönüş dalgası, sanıldığı gi
bi Ortaçağın ve  yeniden hortlaması 
değil; modern dünyanın kalbinden fışkıran ve 
onu da dönüştürecek olan yeni bir dinamiktir. 
Bu dinamiği iyi anlamak ve değişen güç denge
leri içindeki yerini iyi tespit etmek zorundayız. 

 yüzyıla girerken üzerinde düşünmemiz ge
reken temel konulardan biri de budur. Türkiye, 
yaşadığımız yüzyılı yaşarken  yüzyılın dog-
malarıyla kendisini ve dünyayı algılamayı ısrar
la sürdürmüştür ve bunun sonuçlannı da acı bir 
şekilde deneyimlemiştir. Umanz 2 1 . yüzyıla gi
rerken bu yüzyılın açmazlannı ve modası geç
miş paradigmalannı yeni döneme taşıyarak ay
nı hatayı işleme yanılgısına düşmez. • 



Fetrette mi Kalacağız, 
Fıtrata mı Döneceğiz? 

'öyle ise sen  yönelerek Allah'ın dinine uy ki, 
insanları onun üzerine yaratmıştır." (30/Rum-30) 

Türkiye'nin geleceğinde İs
lam'ın etkinlik derecesini kes-
tirebilmek için, geçmişinde 

Türkiye üzerinde belirginlik kazanmış 
veya bir başka deyişle belirleyici rol oy
namış unsurlann tespit edilmesi ve  etkinlik 
derecesinin ortaya konması gerekmektedir. 

Son birkaç asırdır Batı'ya tedbirsizce yönelmişli-
ğimiz ve dünya konjonktürünün dayattığı ölçüde şe
killenmemiz ve değişmemiz, bizi, bizim için gerekli 
dinamikler hususunda bilinçsiz kıldığı gibi, müzake
reyi dışanda tutarak slogancı, ideolojik ve içine ka
palı bir alana sıkıştırmıştır. 

Şu hususu esefle belirtmeliyiz ki, Türkiye'de 
adından bahsedilen tüm düşünce ve ideolojiler ko
nusunda, derinliğine bir müzakere ve tanımadan sö-
zedilemez. Öncelenen ve adres gösterilen ideolojiler 
daima kutsanmış, "öteki" düşünce ve ideolojiler 
"gulyabani" olarak algılanarak, adeta bu düşüncele
re paranoya refleksiyle yaklaşılmıştır. 

Türkiye maalesef ideolojik kutuplaşmalar ve ger
ginlikler arasında kalmıştır. Bütün bu kalıplar ve kli

 kendilerine varlık alanı açmak için, "öteki'nin" 
yokluğuna dayanmayı tercih etmişlerdir. Bütün mi
ting ve toplantıların "kahrolsun" ve "yaşasın" dü-
alizmi belleklerden silinmiş değildir. Dolayısıyla bu 
arada "insan" gerçeği kaybolup gitmiştir. Her ide
olojik grup kendine daha fazla yer açmaya çalışır
ken, karşı kutbun her kaybettiğini kendi ideolojik kar 
hanesine yazmanın yanısıra, "oh olsun" demeyi de 
ihmal etmemiştir. Maalesef hiçbir ideolojik grup, 
"bizden olana haksızlık edilirse karşı çıkanz, karşı ta
rafa yapılan zulümlere ses çıkarmayız" paradoksunu 
aşamamıştır. 

Belki Hz. Ebubekir'in (ra) yöneticiliğe geçerken, 
"Mazlum, hakkı alınıncaya kadar benim yanımda en 
güçlüdür" sözünde olduğu gibi, hiçbir din, dil, ırk 
ve renk aynmı  insanı önceleyen bir tavır 
geliştirilebilse idi, bu kutuplaşmalar olmayacak ve 

Mustafa Tekin 
Din Sosyologu 

daha banşçıl bir zemin gerçekleşmiş 
olacaktı. 

Bir oturuşta Yunus Emre'nin sevgi
sini tüketenler, gerçekte onun "Yara
tılanı severiz/Yaratandan ötürü" de

yişini ne kadar anlamışlardır? Gerçekte haklı veya 
haksız yere korunan ve himaye edilen, "benim gibi 
düşünen insan" olup "Benim gibi düşünüp yaşama
yanlar insan değildir" anlayışı maalesef revaç bul
muş ve "ötekiler" hep dışlanmıştır. Bunun bir sonu
cu olarak da insan haklan ihlalleri, düşünceye değer 
vermeme, karşısındakini anlamaya çalışmama v.s. 
gibi kavramlar çok sık zikredilir olmuştur. 

İnsanın yaratılışından bu yana en fazla gerçekleş
mesini arzu ettiği temel kavramlar hürriyet, eşitlik, 
adalet, insan hakları, düşünce özgürlüğü ve inan
ca saygı olmuştur. Hangi düşünceye, ideolojiye, di
ne veya etnik kökene sahip olursa olsun, bütün in
sanlar bunlan isterler. Bu bakımdan bu kavramlann 
evrensel değerler olduğunu söylememizde hiçbir 
mahzur olmasa gerek. 

Son bir kaç asra damgasını vuran dünya ölçeğin
de modernleşme ve onun ideolojik versiyonlan tüm 
dünyada kaoslar, krizler, etnik çatışmalar ve bir yığın 
insan haklan ihlalleri bırakmışlardır. Genelde dünya
nın ve özelde Türkiye'nin geleceğinde belirleyici ola
cak düşüncenin, yukanda zikredilen hürriyet, eşitlik, 
insan haklan, düşünce özgürlüğü gibi kavramları il
keli olarak savunan ve insanı önceleyen  ide
olojik grubunu değil— bir yapıda olması gerekir. Ar
tık  dar kalıplarıyla hiçbir yolun yürüne-
mez olduğu aşikar. 

Ben gelecekte İslam'ın belirleyici bir rolü olaca
ğını düşünüyorum. Zira yukanda zikrettiğimiz hürri
yet, eşitlik, adalet, insan haklan, düşünce özgürlüğü 
v.b. kavramlan İslam'ın tazammun ettiğine inanıyo
rum. Zira yukanda belirttiğimiz gibi bu kavramlar 
tüm insanlığa ait ortak değerler ise, bunlann insan 
fıtratında bulunduğunu söylememiz yanlış olmaya-
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 islam Kur'an'm nitelemesiyle bir "Fıtrat Dini
dir." (Rum 30). Dolayısıyla insanın fıtratına 
nda zikredilen kavramlann, islam ile aynı noktada 
kesiştiklerini söyleyebiliriz. 

Bütün ilahi dinler ve bu ilahi dinlerin son halkası 
olan İslam, insan özgürlüğünün tıkandığı her nokta
da bir menfez açmışlar ve insanı özgür kılmak iste
mişlerdir. Çünkü insan, çoğunlukla tarih boyunca 
kendi onur ve haysiyetini rencide edecek tarzda eş
yanın ve insanların kölesi  islam insanlan 
bu durumdan kurtarmak ve özgürleştirmek ister. İn
san temelde bir süreç olarak iki tercih ile karşı karşı
yadır; ya Allah'a bağlanıp başka her şeyin karşısında 

 ya da kendi nefsi de dahil olmak 
üzere her şeyin kölesi  islam'ın tanımladığı 
özgürlük soyut bir özgürlük değildir. Hz. Adem'den 
(as) başlayan tevhid geleneğini,  miıcade-

 şeklinde okumak hiç de yanlış olmayacaktır. 
Yine Kur'an-ı Kerim'in hiçbir dinî ve etnik köken 

ayırdetmeksizin üzerinde durduğu kavram "adalet
tir". Gerek Kur'an'm, gerekse Hz. Peygamber'in 
(sav) sık sık vurguladıkları, Hz. Peygamber'in (sav) 
uygulamalannda yerini bulan bir kavramdır adalet. 

Belki bugün üzerinde en hassas durulması gere
ken hususlardan biri de insan baklandır. İslam nok-

    

ta-i nazanndan temel hükmünde olan; yaşama hak
kı, nesli muhafaza, malı muhafaza, aklı muhafaza 
ve dini muhafaza şeklinde ifadesini bulan kavram
lar, devredilemeyen ve kaldınlamayan en tabii insan 
baklandır. Buna göre hiçbir insan bir şeyleri koru
mak adına katledilemez. Her insanın neslini devam 
ettirme hakkı vardır. Mülk edinme hakkı vardır. Mül
küne sebepsiz yere el konulamaz ve gaspedilemez. 
Yine tüm insanlar "din seçme" hakkına sahiptir. 
Mensubu bulunduğu dinine ve değerlerine hakaret 
edilemeyeceği gibi, dinini değiştirmesi için zorlana
maz. Hatta dinî değerleri ile beraber herkes gibi ka
mu alanına açılır. 

Bütün insanlar fırsatlar ve haklar hususunda eşit 
olmalıdır. "Herkes eşittir ama bazılan daha eşittir" 
şeklindeki bir anlayış terkedilmelidir. 

Bütün bu kavramlar çok güzeldir ve istenir. Ama 
ben bunlann ancak ilkeli olarak, bütün insanlan kap
sayacak şekilde savunulduğu taktirde bir anlam ifa
de edeceğini  islam adına konuşanlann 
bu sebeple, refere ettikleri tarihi tecrübelerinde ol
duğu gibi, tüm insanlan kucaklayıcı bir tarz geliştir
dikleri taktirde gelecekte söz sahibi olacaklanna ina
nıyorum. Aksi taktirde geçmişin trajedilerini tekrarla
maktan başka bir yol görünmüyor. • 

 
hizmet 
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Nasrullah ve Tarihin Yasaları 
Işığında Müslümanlann Geleceği 

Cevdet Said'le ilgili ge
çen yazımda, düşünü
rün dikkat çektiği nok

talardan hareketle, günümüzde 
 dünyasının içerisinde kıv

randığı zillet halinin, yaşanılan ve kabulü gere
ken bir realite olmasıyla birlikte bu halin çaresiz 
olmadığı hususunu dile getirmiş ve bu bağlam
da tarihin aktörünün insan olduğu hususunu 
da vurgulamıştım. Buradan çıkanlacak mantıki 
sonuç, çare ile Müslüman arasında doğru oran
tılı bir ilişkinin mevcut olduğu noktasıdır. Çare 
Müslüman'a bağlıdır. Yahut 
daha açık bir ifade ile söylene
cek olursa, Müslümanlann, ta
rihe yeniden müdahil olmak is
tiyorlarsa bunun gereklerini ye
rine getirme görevinin yine 
kendilerine düştüğü gerçeğini 
hafife almayan bir zihin ve 
amelle donanarak tarih sahne
sindeki karakter oyunculuğuna 
hazırlanmalan gerektiğidir. 

Ancak tam bu noktada akla 
şöyle bir soru gelmektedir. Ma
demki tarihin aktörü insandır 
 ve Müslümanlar da bu genel prensibin haricin
de değildir, o zaman Kur'an'da bizlere bildirilen 
"nasrullah" (Allah'ın yardımı) vaadi nasıl izah 
edilecektir? Yine hak olan Kur'an'ın bu hükmü/ 
vaadi/ müjdesi ile, afakta ve enfüste cereyan 
eden Allah'ın bir başka ayetinin tezahürü olan 
bu tarihi prensip nasıl olacak da birbiri ile uyu
şacak ve biri diğerini tefsir edebilecektir? 

"Peygamber ve onunla birlikte olanlar: 
"Allah'ın yardımı ne zaman?" diyecek olmuş
lardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı yakındır" 
(Bakara 214) ayeti kerimesi ile bize bildirilen ve 
yakın olduğu müjdelenen Allah'ın gaybi ve ila
hi yardımının mevcudiyeti bizleri yanlış bir algı
lama ile Kur'an'da tarihin lahuti bir yaklaşımla 
yorumlandığı zannını uyandırmamalıdır. Çün-

Abbas Pirimoglu 
Avukat 

kü tarihin lahuti yorumunda, 
bizzat ele alınan hadisenin diğer 
hadiselerle olan ilişkisi ve bağları 
kopanldıktan sonra o hadise Al
lah'a bağlanmaktadır. Muham-

med Bakır  ifadesiyle "Allah'la ilişki
yi tarihi sahayı kuşatan ve bu sahanın en ras
yonel yasalarını, kanunlarını temsil eden 
esaslı ilişkilerin, köklü bağların yerine yerleş
tirir"  Halbaki nasrullah bağış kabilinden bir 
şey değildir. Tesadüflere bağlı olarak gerçekle
şen bir olgu da değildir. Körü körüne meydana 

gelen bir vakıa hiç değildir. Al
lah'ın yardımı yakındır, yalnız 
onun yolunu idrak etmek ge-

 Kolayca anlaşı
lacağı üzere, sözü edilen ilahi 
yardım tarihi yasalara bağlılıkla 
sınırlıdır. Kur'an Allah'ın kendi
lerine yardım edeceğini vaad 
ettiği müminlere aynı zamanda 
rasyonel bir hayat önermekte
dir. Başarılı olmak için gereken 
şartlar yerine getirilmedikçe sa
dece haklı olmak yeterli 

 Bu sebepledir ki Kur'an 
Müslümanlann, hiçbir sebep yokken tarihin Al
lah'ın müdahalesiyle kendi lehlerine tecelli ede
ceği şeklindeki psikolojik yanılsamalannı tıka
maktadır. 

Meseleye bu şekilde yaklaşıldığı zaman, ya
ni gereken şartlann yerine getirilmesi halinde 
zaferin Müslümanlardan yana olacağı vaadi, ta
rihe ilahi bir müdahale ile ilgili olmaktan çık
makta ve tarihsel  yasa olarak tezahür etmek
tedir. Bu hususiyete Mazharuddin Sıddıki "ta
rihsel sürecin seçmeci özelliği" demektedir. 
Tarihsel süreç insanlık için değerli olanı koru
mak, onun dışında kalanlann yok olmasına izin 
vermek eğiliminde olması dolayısıyla seçmeci-

 Allah tarihin kanunlannı koyarken, iyi ve 
insanlığa yararlı olana ilerleme şansı vermiş, bu-
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na mukabil kötü ve insanlığa zararlı olan ise yok 
olmaya mahkum  Burada tarihin 
seçmeci özelliği ile "hakk"ın bizatihi sahip ol
duğu kalıcılık vasfı ile "batılın" yine kendisinden 
kaynaklanan geçici olma özelliği temyiz edile
rek vurgulanmaktadır. Zira hak geldiği zaman 
batıl yok olur   

Geleceğin Dünyası 

Bu bağlamda akla gelen diğer bir önemli so
ru da zannımca şudur: Geleceğin dünyasında 
evrensel bazda IVlüslüman'a düşen görev ne
dir? Bu sorunun yanıtı,  geleceği
nin nasıl olacağı sorusunun cevabında münde
miçtir. Daha açık bir ifadeyle, cevap, mevcu
dun sağlıklı değerlendirilmesi suretiyle insanlı
ğın halihazırda içerisinde yaşadığı durumun ve 
temayüllerinin tespiti yanında hakk'ın yine sağ
lıklı bir şekilde insanlığa sunulması ile vuzuha 
kavuşabilecektir. 

Köken itibariyle Batının teolojik ve siyasi ge
lişiminin doğal bir hasılası olan Aydınlanmanın, 
zihinlerde  bir şekilde çerçevesini belirledi
ği "dünya" anlayışının kaçınılmaz bir neticesi 
olarak, insanoğlu bugün, tarihte bir benzeri ya
şanmamış şiddette anlamsızlığın ve iç dünyası 
itibariyle parçalanmışlığın acısını çekmektedir. 
Yalnızlığın/tekilliğin ötesinde insan, özü itiba
riyle artık bir bütün dahi değildir. Gayesiz bir 
şekilde boşluğa fırlatıldığı vehmedilen insanın 
hayatının birbirinden bağımsız kompartımanla
ra aynlması onun ızdırabını katmerleştirirken, 
kışkırtılan egoizmi onda zaten mevcut olan tat
minsizliği daha da içinden çıkılmaz kompleks 
bir hale getirmiştir. Profan ve seküler anlayış in
sanı Tann'dan kopardığı oranda haddizatında 
insanı kendisinden uzaklaştırmakta ve kendisi
ne yabancılaştırmaktadır. "Allah'ı unuttukları 
için onlara kendileri de unutturulan kimseler
den olmayınız, onlar doğru yoldan sapanlar
dır." (Haşr  Ayeti kerimede işaret buyurul-
duğu üzere Allah'ı unutmanın neticesi ve bede
li insanın kendisini unutmasıdır. Kendisini unu
tan insanlar yaratılış gayesinin dışındaki mecra
lara seyrettikleri için, onlar aslında birer sapıl
mıştırlar. 

Ancak bu sapıtma ilanihaye devam edebilir 
mi? Keza yine beşeriyet, iradesini, içerisine gark 
olduğu bu seküler yanılgının devamı doğrultu
sunda mı tecelli ettirmekte, yoksa çıkış yollan 
mı aramaktadır? Bu sorunun cevabını evvela te
orik çerçevede vermeye çalışalım ve soruyu 

şöyle soralım: Özü ve varoluşu itibariyle bir bü
tün olarak halkedilen insanoğlu Tanndan ko
pukluğa (sekülerliğe) mütehammil bir yapıda 
mı yaratılmıştır? Eğer değilse içerisinde bulun
duğumuz bu hal nasıl izah edilecektir ve bu hal 
hangi mecraya doğru seyretmektedir? 

Muhammed Bakır  üzerinde dur
duğu tarihi yasalardan bir tanesinin ayırt edici 
vasfı, yasanın taşımış olduğu "esneklik" özelliği-

 Bu hususiyet o yasaya belli bir müddet 
karşı koyabilmenin mümkün olmasından kay
naklanmaktadır. Tarihin diğer yasalannda, ör
neğin şartlı önerme biçiminde ortaya çıkan ya
salarda böyle bir imkan yoktur. Şart gerçekleş
tiği zaman sonucun tahakkuk etmesi kaçınıl
mazdır.  bu tür yasalan bilmekle, şartlann 
oluşması veya oluşmaması noktasında takındığı 
iradi tavırla sonucu etkilemekte, kontrol altında 
tutmaktadır. Buna verilebilecek en güzel misal, 
hir topluluğun kendisini değiştirmesi halinde 
Allah'ın da o toplumun durumunu değiştirme
si yasasıdır (Rad  Bu tıpkı suyun ısı ile tema
sında gerekli şartlar oluştuğu takdirde kaynama 
sonucunun engellenemeyeceği olgusu gibidir. 
Kaynama neticesini istemeyen bir kişinin suyun 
ısı ile temasına dikkat etmesi gerekmektedir. 
Aksi halde su kaynayacak, yani gerçekleşen şar
tın doğal sonucu hasıl olacaktır. Çünkü bu, ke
sin ve karşı konulamaz bir yasadır. Esnek yasa
lar ise bu örneğin aksine belli bir müddet karşı 
konulabilen, yani neticesinin tehir edilebileceği 
yasalardır. Buna en çarpıcı örnek "d in" konusu
dur. Her ne kadar insanın Tann ile olan ilişkisi, 
onun yaratılışı ve özü gereği ise de, insanın 
Tanndan kopanldığı seküler tasanmın pratiği 
belli bir müddet için hayata hakim kılınarak, ha
yat profan hale getirilebilir. Ancak burada pra-
tize edilen seküler hayat mahiyeti itibariyle, in
sanın özüne, fıtratına ve yaratılışına karşı yürü
tülen beyhude bir çabadır. Zira din gerçeği ki
mi zaman dikkate alınacak kimi zaman da terk 
edilebilecek bir kavram değildir. Çünkü yine 
Sadr'ın ifadesi ile "böyle bir özelliğe sahip olan 
din, Allah'ın insanlan ona göre yarattığı fıtratı
nın gereği olamaz ve hiçbir değişiklik kabul et
meyen Allah'ın yaratması olamaz." 

Yukanda da bahsettiğim gibi, tarihin esnek 
yasalanna beşeriyet her ne kadar belli bir müd
det için karşı koysa da bu yasayı değiştireme-
mekte, sadece neticeyi tehir etmekte ve belli 
bir müddet sonra da yasanın cezalandırması 
söz konusu olmaktadır. Yani beşeriyet, tarihin
de açmış olduğu bir parantezi kapatarak yeni-



den fıtratına doğru yol almaya başlamaktadır. 
Nitekim günümüzde de bu yönde bir gidişatın 
belirtileri evrensel ölçekte kendini göstermeye 
başlamıştır. Artık insanlar Aydınlanmanın de
ğerlerine, pozitivizme ve tasarlanmış seküler 
hayatın sıkıcılığına karşı arayışlara başlamıştır. 
Auguste Comte'un aşkın'ı dışlayan "beşeriyet 
dini" kehaneti boşa çıkarken,  
"tanrının öldüğü" beyanının asılsız bir hezeyan 
olduğu anlaşılmıştır. İnsanlığın tekrar dine dö
nüşü ve seküler anlayışın gerileyişi  oluşa 
doğru yüz tutması,  vakıasını, Sadr'a 
göre "tarihi yasanın cezalandırması" tanımıy
la izah etmemiz mümkünken, Gilles  ise 
bu gidişata "tanrının intikamı" adını vermek
tedir. 

İşte yeniden şekillenmeye başlayan gelece
ğin dünyasında Müslüman'a 
düşen mesuliyet tam bu nokta
da düğümlenmektedir: Beşeri
yet yeniden Tann ile olan ilişki
sini kurmaya çabalarken, onla
ra, yaratılışlanna uygun tevhid 
dininin pratiğini sergileyerek 
arayışlarına yardımcı olmak. Bir 
açmazdan kurtulmaya çalışan 
insanlığın başka açmazların 
girdabında kaybolmaması için 
İslam'ın akide, düşünce, sanat, 
hikmet, hukuk, adalet ve sos
yal boyutlarda hal ve lisan ile 
en güzel tebliğini yapabilmek. 

izaha çalıştığım bu mesuliyetin ifasında, 
Müslümanlann karşısına,  çepeçevre ku
şatan acı realiteler dikilmektedir. Dünya düzeni
nin ekonomik, politik ve askeri güçlerinin ya
nında, aynca bir de kendi coğrafyalanndaki yö
netimlerce de dışlanan ve tehlike olarak adde
dilen Müslümanlar kendi problemleri ile başba-

 Kısacası geleceğin dünyası kendisine bağ
lı olan Müslüman, kelimenin tam anlamıyla bir 
günümüz "garibidir". 

Gariplerin Mukadderatı 
Merhum Elmalılı Muhammed Hamdi  

Rasulullah'm "İslam garip olarak haşladı. Yine 
başladığı gibi garip olacak. Ne mutlu o garip
lere" sözünü aktardıktan sonra, pek çok kişide 
bu hadisin ümitsizlik duygusu uyandırdığına 
dikkat çekerek, kendine has anlatımı ile bu ha
disin ümitsizliğe değil bir müjdeye işaret buyur
duğunu ifade eder. Elmalılı'ya göre bu hadisle 

sönmeyip yeniden başlamak muştusu bizlere 
 

Hadisten de anlaşılacağı üzere İslam'ın baş
langıcı ile ahiri ortak bir özelliğe sahip olacaktır; 
gariplik. Gerçekten de ilk Müslümanlara baktığı
mız zaman, onlann da zamanın mevcut dünya 
sistemi ve Mekke'deki konumlan itibariyle günü
müz Müslümanlarıyla benzer problemleri paylaş-
tıklannı görüyoruz. Oligarşik yapıya sahip Mekke 
şehir devleti ticari yollann geçtiği noktada bulun
ması hasebiyle döneminin süper güçleri Bizans 
ve Sasani imparatorlukları ile kurulan dengeli bir 
ilişkiye önem atfetmekte idi. Umeyye Bin Halef 
ve Ebu Cehil gibi yerleşik düzenin önde gelenle
rinin kışkırtmalan neticesi Müslümanlar her türlü 
işkence ve ekonomik boykota tabi tutuluyordu. 

Günümüz Müslümanları ile ilk Müslümanla
rın yaşadıklan bu ortak gariplik, zannımca ha

disle bize müjdelenen neticeyi 
hasıl etmek için yeterli değildir. 
Zira yaşanılan bu ortak prob
lemler konjonktürel olup, ben
zerliğin bu noktada neticelen
mesi aynı sonucu almaya yeter
li değildir. Ortak konjonktür
den ortak neticeye ulaşabilmek 
için aynca tavırlarda da müşte
rekliğe, irademiz ile ulaşmamız 
gerekmektedir. Başka bir ifa
deyle Müslümanlar, ilk gariple
rin sebat ve hikmete dayanan 
İslam'ı tebliğ gayretinden esin

lenerek çağdaş dünyaya hitap etmesini becerir 
ve aynı dayanıklılık ve iradeyi gösterirse, o za
man önlerindeki engellerin nasıl, yeterince ısı
nan suyun kaynamasının engellenemeyeceği 
gibi, Allah tarafından birer birer kaldınldığına 
şahitlik edeceklerdir. Zira Müslümanlann irade 
ve kudret açısından üzerine düşeni yaptıklan 
halde, yetersiz kalmalan halinde Allah'ın yardı
mı  haktır. Ve bu, tarihi sürecin seç-
meci özelliği gereği vuku bulan Allah'ın tarihte
ki değişmeyen yasası/sünnetidir. • 

(1) Muhammed Bakır es-Sadr, Kur'an Okulu, sf. 70, Bir Ya
yıncılık,  

(2) M. Bakır es-Sadr, Kur'an Okulu, sf. 59. 
(3) Dr. Ömer Özsoy,  Kur'an  Kav

ramlaşması, sf. 163.   
(4) Mazharuddin Sıddıki, Kur'an'da Tarih Kavramı, sf. 1 7. 

Pınar Yay.,  
(5) Dr. Ömer Özsoy, Sünnetullah, sf.  
(6) M. Bakır es-Sadr, Kur'an Okulu, sf.  
(7) Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, Azim Dağı

tım, cilt 6-sf.  



 

Aydın Menderes: 

Radikal Demokrasi Talebi, 
Kurulu Düzene Karşı 
Pozisyon Almaktır" 

Yalç ın A K D O Ğ A N — Demokrasiyi kaba
ca iki kısma ayırırsak; bir yüzde partililer, se
çim, meclis, muhalefet gibi kurum ve kurallar; 
diğer yüzde tolerans, insan hakları, özgürlük
ler  çoğulculuk gibi değerler görülüyor Kla
sik demokrasi deyince genelde vurgu kurum ve 
kurallara yapılırdı. Bugün ise daha çok değer
ler ön planda gözüküyor Bu sadece şekilsel ku
rumlarla demokrasi kültürünün oturmama 
tecrübesinin bir sonucu mu? 

Aydın MENDERES— Klasik demokrasi, 
toplumu kimin idare edeceği sorusuna cevap 
veriyordu. Sandık konulacak, seçimler olacak, 
millet temsilcilerini seçecek ve bu temsilciler 
millet adına ülkeyi idare edeceklerdi. Klasik de
mokrasi giderek gelişti. Bunun tarihçesine gir
meyeceğim. Sadece M. Dünya Savaşı'nın biti
minden sonra demokrasinin hukuk devleti, hu
kukun üstünlüğü, insan hakları gibi kavramlarla 
nasıl kucaklaştığına ve bütün bunlann birleşme
sinin bugün uygulanmakta olan demokrasiyi 
meydana getirdiğine dikkat çekmek istiyorum. 

Bu açıdan baktığımız vakit Türkiye için de
mokrasi ve demokratikleşme birbirinden ayrıl
maz iki parçadan oluşuyor. Birincisi üstün irade
nin milletin iradesi olduğunu uygulamaya geçir
mektir. İkincisi ise Türkiye'nin ileri demokratik 
ülkelerinin sahip olduğu tür bir demokrasiye sa
hip olması demektir. Bu da demokratik hak ve 
hürriyetlerin genişlemesi, hukukun üstünlüğü, 
hukuk devletinin tesisi, insan  geçerli
lik kazanması demektir. Türkiye henüz demok
rasinin aynlamaz bu iki parçasını da çok fazla 
hayata geçiremedi. Bunun sıkıntılannı yaşıyor. 
Bugün şu gerçek çok daha iyi gözüküyor. 

Yaşanan olaylar ya da toplumsal tecrübe bu 
gerçeği net bir şekilde görüyor ki o da şudur: 
Kurulu düzen demokrasiye, hukuk devletine, la
ikliğe ve insanlanna bağlı gibi gözükse de bu 
kavramları keyfi ve indi yorumlara ve tevillere ta
bi tutarak bunları asıl anlamlanndan uzaklaştın-
yor. Bunun sonucunda bir taraftan milletin ira
desi üstün irade olmak yerine kısıtlı bir irade ha
line gelirken, diğer taraftan TC vatandaşlan, ile-
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ri demokratik ülkelerin vatandaşlannın sahip 
dukian hak ve hürriyetlere onlarla aynı genişlik
te sahip olamıyorlar; bireysel hak ve hürriyetler 
de milli irade gibi kısıtlı kalıyor. Yapılması gere
ken ise basittir. Diken battığı yerden çıkar. Tür
kiye'de yapılacak ilk iş  insan hakla
rı, hukuk  laiklik Batı ülkelerinde ne an
lama gelip nasıl uygulanıyorsa, Türkiye'de de 
aynısını gerçekleştirmektir. Böylece klasik de
mokraside, bugünkü demokrasiyi oluşturan de
mokratik değerler de hayata ge
çirilmiş olur. 

 Demokrasi
ye yöneltilen bir eleştiri, fazilet 
ve liyakat yerine demagoji reji
mine dönüşebileceği yönünde. 
Yönetenlerin seçilmiş olmaları
nın onların uzman ve ihtisas 
sahibi olmalarmın önünde bir 
gerginlik olmasından dolayı 
zamanla yöneticilerin, yönet
tikleri alanlarla ilgili bilgi kali
tesine sahip olmayan kişiler 
haline dönüşmesinin bir yoz
laşmaya sebep olacağı vurgula
nıyor. 

 Churchill "Demok
rasi berbat bir rejimdir, ancak 
rejimlerin en az berbat olanı
dır" diyor Demokrasiyi ideali-
ze ederken, mutlaklaştırmak 
ayrı bir tehlike değil  

M E N D E R E S — Demokrasi
yi idealize etmek veya mutlak
laştırmak elbette ki yanlıştır. Her 
şeyden önce demokrasi tarihsel 
bir olaydır. Bunun anlamı da şu
dur. Demokrasinin öncesi vardı, 
sonrası da olacaktır. Ancak de
mokrasi sonrasının ne olacağını 
bugünden kestirmek mümkün 
değildir. Nasıl demokrasiden 
önceki dönemlerde gelecekte 
demokrasi olacağı tahmin edile
memişse bugün de aynı şey de
mokrasi sonrası için geçerlidir. 
Ancak demokrasinin "tarihselliği" onun ömrü
nün bitmekte olduğunu göstermez. Daha uzun 
bir süre demokrasi var olmaya devam edecek ve 
giderek genişleyip bütün dünyanın ortak siyasal 
kültürü haline gelecektir. Bunun yanısıra de
mokrasiyi idealize etmek, demokrasinin var olan 
kusurlannı görememek anlamına da gelir. Böyle 
bir durum, demokrasinin önünü keser. Dura-
ğanlaşan demokrasi, ölen demokrasi olur. Her-

  
  

    
  

  

şey gibi demokrasinin de özeleştiriye ihtiyacı 
vardır. Önemli olan demokrasinin, bu dünyaya 
ait olan herşeyin aksini düşünebilmemizi ve söy
leyebilmemizi mümkün kılmasıdır. Bu hürriyeti 
bize veriyor. Demokrasinin tanıdığı bu hürriyet 
hiçbir dünyevi düşüncenin putlaşıp kalmasına 
imkan tanımıyor. En iddialı bilimsel buluşlar ve 
nazariyeler bile yerini bir yenisine bırakıyor. 
Einstein Nevvton'un yerini aldı. Heissenberg ve 
Kuantum fiziği bilimsel bilgiyle ilgili bütün ön 

kabulleri önemli bir değişikliğe 
tabi kıldı. Pozitivizm tahtından 

 indi. Bu olay Marksizmin çökü-
I şünden çok daha önemlidir. Bü-
 tün bunlar demokrasinin eseri 
 olarak ortaya çıktı. Demokrasi 

i bütün bu düşünceler için gerekli 
 ortamı sağladı. Demokrasinin 

t sağladığı bu dünyaya ait her şe-
I yin aksini düşünüp söyleyebilme 
 hürriyeti demokrasinin pek çok 

yanlışını ve zarannı örtüyor. Bu
nun içindir ki Churchill'in de
mokrasiyle ilgili "en az berbat 
olan rejim" benzetmesi en azın
dan bu sebepten dolayı doğru
dur. 

A K D O Ğ A N — Türkiye'de 
siyasi hayat 28 Şubat sonrasın
da yeni bir döneme girdi. Post-
modern darbe şeklinde de nite
lenen bu dönemde siyasi tansi

 gittikçe yükseldi ve Refah 
Partisi'nin kapatılmasıyla yeni 
bir döneme girildi. Öncelikle bi
rinci süreci, ordunun siyasallaş
ması, hukukun siyasallaşması; 

 ise edilgenleşmesi 
şeklindeki 28 Şubat ve sonrası 
gerilim ortamı sizce Türki
ye'nin demokrasi serüvenlerin
de ne anlam ifade ediyor? 

M E N D E R E S — Sorunuzda 
yer alan ve çeşitli kesimleri etkisi 
altına alan "siyasallaşma olgu
su" Türkiye için yeni değildir. 

Demokrasi serüvenimizin içerisinde bu siyasal
laşma hep var oldu. Bizde siyaset hep halka ya
sak, tarafsız kalması gerekenler için serbest ol
du. Bunun var oluşu da demokratikleşmede 
ciddi bir yol alamadığımızı gösteriyor. Siyasal 
konjonktür, kurumlar, partiler ve siyasetçiler tek 
başianna beni pek fazla ilgilendirmiyor. Zira 
onlardan şikayet bir çözüm getirmiyor. Demok
rasi yolunda çok temel eksikliklerimiz var. Dev-



 

 endişe ve önceliklerinin yerine, milletin is
teklerini ve önceliklerini henüz koyamadık. Bu 
iddiayı kanıtlamak için  Anayasasına bak
mak yeter. Sanıyorum Türkiye, vatandaşlarının 
hak ve hürriyetlerini teminat altına almak yeri
ne, devletin her alandaki müdahalelerini tah
kim etmek için anayasalann yazıldığı bir kaç na
dir  

 Sayın Erbakan kapatma 
kararı sonrası yaptığı basın toplantısında daha 
önceki duruşunu  ettirir bir şekilde sis
teme bağlılık mesajları vererek hukuk kuralla
rına ve yüce mahkeme kararlarına saygılı ol
duklarını ifade etti. Daha önce
leri meseleyi bir demokrasi me
selesi olmak yerine hukuk me
selesi olarak ortaya koymasıy
la eleştiri almıştı. Sonuçta bu
nun siyasi bir karar olduğu ima 
edilmesine rağmen, demokratik 
ortamda böyle bir uygulama
nın ne kadar vahim neticeler 
doğurabileceğine çok az vurgu 
yapıldı. Sizce çevreyi temsil et
tiği iddiasına rağmen Refah 
Partisi bir demokrasi ve sistem 
eleştirisi getiremedi mi? Sistem 
içi olmakla, sisteme kayıtsız 
şartsız bağlı olmayı mı acaba 
birbirine karıştırdı? 

MENDERES— Türkiye'de 
merkez-çevre ilişkileri bağlamın
da demokrasi ve demokratikleş
menin ne anlama geldiği hala 
çok muğlak kalmıştır. Kimilerine 
göre demokrasi çevrenin merke
ze karşı tepkisini ortaya koyabi
lecek bir siyasal ortamdır. Ama 

/kimisine göre de çevreyi temsil 
etmesi gerekenlerin merkeze 
verdikleri bir ödündür. Her şey
den önce bu karmaşaya bir son vermek gereki
yor. Milletin iradesinin üstün irade olduğunu hiç 
gevşemeden savunmak, Türkiye'de Batı stan-
dartlannda bir demokrasi istemek, kısacası radi
kal bir demokratikleşmeden yana olmak, merke
ze karşı çevrenin yanında yer almak demektir. 
Aynı zamanda radikal demokrasi istemi, merke
ze, kurulu düzene karşı bir pozisyon almaktır. 
Radikal demokrasi, derin demokrasi demektir. 

Derin demokrasi ise milletin düşünce, inanç, 
istek ve özlemlerini siyasal alana aktaracak tek 
kanaldır. Bunun içindir ki derin demokrasi, derin 
milleti siyasallaştınr. Radikal demokrasi derin de
mokrasi, derin demokrasi ise derin millet anla-

    
önceliklerinin yerine, 

 isteklerini ve 
dncelikierini henüz 

  
  

 ve  
 
•,,   fter  

  
tahkim etmek  

   
   nadir  

 b i r i s i d i r . ..' 

 gelir. Dün, Refah Partisi dahil bu temel 
gerçeği ne kadar iyi görebildik, bilemiyorum. 
Fazilet Partisi'nin ise bu gerçeğin gereğini yapa
cağına inanıyorum. Çevrenin düşünceleri, inan
cı, ödemeleri, ekonomik istekleri çevre tarafın
dan gözardı edilir. Bunun için demokrasi bayra
ğını yükseğe kaldıran bir siyasal parti çevrenin 

 sözcülüğünü de üstlenmiş olur. 
 Türkiye'de demokrasinin 

zayıf kamı Popper'in demokrasi paradoksu de
diği şey. Yani birilerinin iktidara geldiği zaman 
demokrasiyi alaşağı edebileceği paranoyası. 
Sizce PR gerçekten böyle bir gizli hesap içeri

sinde miydi, yoksa resmi ideolo
ji sahipleri bunu bir dışlama 
aracı olarak mı kullanıyorlar? 
Veya ideal bir demokraside bu
nu tespit etmenin ve kısıtlama
nın yolu ve yordamı nedir? 

MENDERES— Irticayı getir
mekle suçlanan tek parti Refah 
Partisi değildir. Bu suçlama hep 
yapıldı. Kim kurulu düzen gibi 
düşünmezse zaten sakıncalı sayı
lır. Kurulu düzenin bütün unsur-

 demokrasiyi kendileri gibi 
düşünmek biçiminde algılıyor. 
Hal böyle olunca kimin demok
rasi için gerçekten tehlike oluş
turduğu da belli olmuyor. Refah 
Partisi'nin demokrasi için tehlike 
olduğu bir iddiadır. Buna muka
bil bu iddiayı öne sürenlerin at-
tıklan adımların demokrasiyi as
kıya aldığı ise bir vakıadır. Ülkede 
zaten doğru dürüst bir demokra
si yok ki birileri buna karşı bir 
tehlike oluştursun. Kamuoyunun 
bazı kesimlerinde yine bazı siyasi 
partilere karşı -sebebi ne olursa 
olsun- demokrasinin geleceğiyle 

ilgili masum korkular oluşmuş olabilir. Ancak bu 
korkulann profesyonel bir şekilde sömürülüp sö-
mürülmediğine ve bunun da siyasal hayata dışa
rıdan bir takım müdahalelere gerekçe yapılıp 
yapılmadığına bakmak lazımdır. Böyle bir pro
fesyonel manipülasyona yapacak bir şey yoktur. 
Kamuoyunda oluşabilecek masum korkuların ise 
mutlaka ciddiye alınması gerekir. FP bunu yap
malıdır. Bunun yolu FP'nin, demokrasi adına ne 
talep ediyorsa bunu herkes için talep ettiğini bü
tün samimiyeti ile savunmasıdır. FP "herkes için, 
her yerde her zaman demokrasi hak ve hürriyet" 
demelidir. Tabii buna T.C. vatandaşlannın ileri 
demokratik ülkelerdeki bireylerin sahip olduğu 
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kadar hak ve hürriyete sahip olmasını savunma
sını da eklemek gerekir. Bir de şu var: Demokra
si kendi kendini korumaya muktedirdir. Dünya
da bu konuda demokrasi sınanmış ve başanlı ol
muştur. Açıkça söylemek gerekir temel hak ve 
hürriyetleri asla kısıtlamamak kaydıyla demokra
sinin kendi kendini koruyabilmesi için anayasaya 
kim ne yazılmasını istiyorsa, bunlar yazılmalıdır. 
FP bu hususun da altını çizmelidir. Zira halka 
güven vermek "merkezi manevra alanını daralt
mak demektir." 

 Türkiye'de laiklik ideolojik 
bir aygıt olarak kullanılabiliyor. Bazı yorum
culara göre, dinin yerine ikame  

 istenmesi sonucu din-  
selleşiyor, kişilerin kimliklerim  
tanımlayacak, kişilerin önüne  
bir eylem planı koyabilecek bir  
söyleme dönüştürülüyor. Bu  
çerçevede geçmişin siyasi yel-  

  ayrışması  
bugün  şeklinde olu-  
şuyor ve bu aynı zamanda bir | 
kutuplaşmanın da adı oluyor 
Sizce laiklik niçin  bir 
numaralı aktörü oldu? 

MENDERES— Bu söyleşide 
de ifade etmeye çalıştığım gibi, 
Anayasanın 2. maddesinde yer 
alan devletin değiştirilemez nite
likleri de keyfi yorumlarla Batıda
ki gerçek anlamlarından saptınl-
maktadır. Türkiye laiktir deniliyor 
ve ben hemen soruyorum: Dün-
ya'nın hangi laik ülkesinde dev
let, din dersi verebilmektedir? 
Türkiye demokratik bir ülke de
niliyor. Şimdi ben yine soruyo
rum: Dünya'nın hangi demokra
tik ülkesinde özel eğitim kurum
lan dini öğretmekten engellenmiştir? Türkiye la
ik bir ülke oisa devlet din eğitimini yapamaya
cak ve yine Türkiye demokratik bir ülke olsa özel 
eğitim kurumlannın din eğitimi vermeleri 
lenmeyecekti. Böylece en kutsal hak ve hürriyet
lerden olan öğretme ve öğrenme hakkı topal 
edilmiştir. Görülüyor ki bugün bu tür uygulama
lar ve iddialar yanlı bir tutum izliyor. Bu da kar
şısında bir direnç ve muhalefet buluyor. Buna 
göre siyasal yelpaze dayatmacılık-demokratlık 
eksenine göre şekilleniyor. Siyasetteki temel çe
lişki demokrat olup olmamakta yatıyor. Siyase
tin bir numaralı aktörü devlettir. Devlet de dev
let merkezli bir siyaseti diretiyor. Laiklik işin ba-
hanesidir. 

 Müslümanların, kamusal 
özgürlüklerinden bahsederken aslında kamu
sal alanın aleyhine  alanı genişletmek iste
dikleri, özel alanı, kamusal alanı kapsayacak 
şekilde genişleterek Islami kuralları bu alana 
çekmek istedikleri  bir eleştiri var. Di
ni referanslarla kamusal alan ilişkilerini nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

 Bir soruya cevap verebilmek 
için önce kamusal alanın bir tanımını yapmak 
gerekiyor. Halka açık ve kamu hizmetlerinin ve
rildiği her yer dar manada kamusal alan sayıla
maz. Kamusal alanı böyle tanımlarsanız özel alan 

 diye bir alan kalmaz. Bu açıdan 
 bakılınca üniversiteyi sokaktan, 
 çarşıdan, pazardan bir sınırla  

I  kamusal alan olarak ilan ede-
j meyiz. Geçenlerde bir televizyon 
 kanalında sorulan cevaplayan, 

I soru soran Sorbon Üniversitesi 
 Öğretim Üyesi ve Rektör Vekili 

Sayın Ahmet  bu hususun 
altını önemle çizerek "insanlar 
sokakta ne giyebiliyorsa, üniver
sitede aynısını giyebilirler" dedi. 
Devlet daireleri farklı olabilir. Ka
mu cilveli bir kelimedir. Kamusal 
alan da buna uyuyor. Her şey
den önce kamusal alan resmi 
alan olarak düşünülemez. Çarşı
ya, pazara, sokağa göre bazı yer
lere birtakım ek yasaklann getiri
lebilmesi için kamusal alanın tu
tarlı bir şekilde ve tabii dar an
lamda tanımlanmasına gerek 
vardır. Bu tanımlama dünyada 
yapılmıştır ve zor bir iş değildir. 
Bizde de yapılması gereken bu
dur. O zaman sorunuzda söz ko
nusu edilen tartışmalar son bu

lur. Hiç olmazsa objektif bir temele oturur. Bura
da üniversitelere ayrı bir yer ayırmak gerekir. 
Üniversiteler hürriyetlerin yurdudur. Başörtüsü 
olayına, üniversiteler bağlamında sadece kıyafet 
özgürlüğü açısından bakmak yeterli değildir. 
Üniversitelerde siyaset olacaktır. Ülke meseleleri 
hakkında kanaat sahibi olmak siyaset yapmaktır. 
Üniversitede siyaset olmazsa öğrenciye ne öğre
tilecektir? Üniversitede hürriyet olunca, üniversi
tede siyaset olacak ve çeşitli içerikli referanslar da 
olacaktır. Başörtüsünü "siyasal simge" olarak ni
teleyen iddianın doğruluğunu tartışmak ayn bir 
konudur. Şunu kesinlikle ifade etmek gerekiyor: 
Başörtüsü siyasal bir simge olsa bile özgür üni
versitede kendine yer bulabilmelidir. • 



 

"Demokrasi Mücadelesi 
Fazilet  

Fazilet Partisi Genel Başkanı Sayın Recai Kutan'ın 
14 Mayıs  Ankara Atatürk Spor Salonu'nda Yaptığı 

"İlk Adım Toplantısı" Konuşması. 

Partinin hir anlamda manifestosu niteliğindeki 

hu konuşmayı aynen yayımlıyoruz-

Bu toplantımızın ismini 
"İlk Adım Toplantısı" 
olarai< belirledil<. Henüz 

5  bir yeni parti olaral<, bu
günden itibaren üll<emiz ve aziz 
milletimiz için bir büyük hizmet 
hamlesi başlatıyoruz ve bugün 
İlk Adımı atıyoruz. Bu; 

- Baskı ve zulümden kurtuluşa 
 Adım, 
- Yolsuzluk ve haksızlıklardan 

kurtuluşa \\k Adım, 
- Huzur ve istikrar tesisine  

Adım, 
- Adil bir yönetimin kuruluşu

na İlk Adım 
olacaktır. 
Fazilet Partisi 1 7 Aralık  tarihinde kurul

du. Türkiye'nin bu en genç ve yepyeni partisi
nin kuruluşunun üzerinden sadece 5 ay geçti. 
Buna rağmen TBMM'nin en büyük grubuna sa
hibiz. Dolayısıyla ana muhalefet partisi duru
mundayız. 

Şu anda hızlı bir teşkilatlanma faaliyetinin 
içerisindeyiz. Bugüne kadar 8 ilimizden il baş
kanı belirlenmiş ve yetkilendirilmiş durumdadır. 

Mayıs ayı sonuna kadar bütün illerimizdeki 
teşkilatlanmanın sonuçlandınlacağını ümit edi
yoruz. Her kesimden bu yepyeni partiye çok sa
yıda katılımlar var, katılım talepleri var.  Ma
yıs  tarihi itibariyle Fazilet Partisi'ne kaydı
nı yaptırmış üye sayısı  bindir. 

Bu üyelerin yaklaşık 305 bini, ya bugüne ka
dar hiçbir partide yer almamış, ya da orta sağ 
ve orta sol partilerden gelenlerdir. 

Bu yepyeni partiye fevç fevç, 
akın akın gelen, katılan vatandaş-
lanmız; 

- Fazilet Partisi'nin progra
mı, barışçı, uzlaşmacı, yapıcı, 
bütün  insanlarını kucakla
yıcı ve hoşgörülü tavn hize gü
ven veriyor, ümit veriyor, diyor
lar 

Hakikaten Fazilet Partisi, bu 
kaos ortamında yepyeni beyaz 
bir sayfa açmıştır.  bakmak
tadır. Türkiye'yi  yüzyılın öncü 
ülkesi yapmak üzere kollan sıva
mıştır. 

Bir süre önce partimizin amb
lemi belirlenmiş ve açıklanmıştır. Bu amblem 
partimizin temel görüşlerini ifade etmektedir. 

Hilal milli kimliğimizi, tarihimizi, gelenekle
rimizi ve kültürümüzü temsil etmektedir. 

Kalp, özellikle bu dönemde milletçe en çok 
ihtiyaç duyduğumuz, şefkat, kardeşlik ve sevgi 
duygulanmızı ifade etmektedir. 

Bu sevgi, şefkat ve kardeşlik duyguları üzeri
ne 5 temel görüşümüz ve hedefimiz, 5 sütun 
halinde  

Bu 5 temel görüşümüz ve hedefimiz şunlar
dır: 

- Demokrasi, 
-  haklan, 
- Özgürlük, 
- Hukuk devleti, 
- Kalkınma ve çağdaşlaşma. 
Bu 5 temel hedefimizin gerçekleşmesi halinde, 

5 husus aziz topraklarımız üzerinde yeşerecektir. 
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- Huzur ve barış, 
- Hürriyet, 
- Adalet, 
- Refah ve zenginlik, 
- Saygınlık. 
Fazilet Partisi olarak, amblemimizde temsil 

edilen bu ana hedefleri hayata geçirmek üzere, 
geceli gündüzlü bir gayretin içerisinde olacağı
mız şüphesizdir. 

Saygıdeğer misafirler!.. 
Ülkemiz  yüzyıla maalesef büyük sorun

larla giriyor. Ama buna mukabil Türkiye çok 
büyük fırsat ve imkanlara da sahiptir. Şöyle 
ki: 

- Coğrafi konumumuzla çok büyük avantaj
lara sahibiz. Avrupa, Asya ve Afrika kıt'alarının 
tam merkezindeyiz. 

Yine, Ortadoğu, Kafkasya ve Orta Asya ene-
ji kaynaklarının da terminali durumundayız. 

- Çevremizde  milyonlarca tarihi, kültü
rel ve inanç bağlarıyla bağlı olduğumuz bir nü
fus var. 

- Dünyanın en büyük me
deniyetlerinin varisi durumun
dayız. 

- Yaklaşık 65 milyon çalış
kan, fedakâr ve genç bir nüfusa 
sahibiz. 24 yaşın altında top
lam nüfusumuzun % 55'ini teş
kil eden 35 milyon gencimiz 
var. 

- Su, toprak, maden gibi 
zengin doğal kaynaklarımız 
var. 

- İklim şartlanmız fevkalade 
elverişlidir. 

- Tropik bazı bitkilerin dışında her şeyi üre
tebilmekteyiz. Nitekim, yakın bir zamana ka
dar, gıda üretiminde kendine yeterli mahdut 
sayıdaki ülkelerden birisiydik. 

- 75 yıldan bu yana da ülkemiz hiçbir sava
şın içerisinde olmadı. 

Bu kadar büyük imkanlara rağmen ülkemiz
de maalesef siyasal, sosyal ve ekonomik bakım
lardan istikrarsızlıklar, sorunlar var. Şöyle ki; 

- Parlamentomuz milli iradeyi gerçk anlam
da yansıtmıyor. 

- Ara rejimi hatırlatan şartlarda kurulmuş 
olan bir azınlık hükümeti var. 

- Koalisyon ortaklan arasında tam bir uyum
suzluk gözleniyor. 

- Anayas devletimizi Demokratik-Laik-Sos-
 bir hukuk devleti olarak tarif ediyor. Ama 

vatandaşlanmız arasındaki genel kanaat ülke-

  
 bir demokrasidir. 

Böyle bir  la 
  
     

    
     

   
   flittcı̂ eiesi 

   

mizde gerçek anlamda bir demokrasinin, kâmil 
manada insan haklan ve özgürlüklerin olmadı
ğı şeklindedir. Batılı anlamda çağdaş bir laiklik 
tatbikatının da bulunmadığıdır. 

- Yine Türkiye'nin Batılı anlamda bir hukuk 
devleti olduğu hususunda da içte ve dışta ciddi 
şüpheler mevcuttur. 

- Ülkede banş ortamı bozulmuş, huzursuz
luklar başlamıştır. 

- Terör ve anarşi şehir merkezlerine kadar in
tikal etmiştir. 

- Geçim sıkıntısı korkunç boyutlardadır. Bu 
sebeple işçi, memur, emekli, çiftçi sokağa dö
külmüştür. 

- Üretim ve milli gelir çok düşük seviyededir. 
- Esasen çok büyük olan iç ve dış borçlar sü

ratli bir şekilde artmaktadır. 
- Yatırımlar adeta  işsizlik had saf

hadadır. 
- Enflasyon üç rakamlı seviyeler civannda 

dolaşmaktadır. 
- Aylık mutfak masrafı 55-60 milyon lira ola

rak hesaplanmışken, asgari üc
retle çalışan pek çok vatandaşı
mızın eline ayda 25 milyon lira 
geçmektedir. 

- Türkiye dış politika bakı
mından büyük tehlikelerle kar
şı karşıyadır. Ülkemiz Batı ale
minden de, İslam aleminden 
de adeta dışlanmış durumda
dır. Fazilet Partisi, ülkenin işte 
bu üzücü şartlarında kurulmuş
tur. 

Türkiye'nin hem Demokra
siye, hem de FazHet'e her zamankinden daha 
fazla ihtiyaç duyduğu günlerde yaşıyoruz. De
mokrasi olmadan Fazilet, Fazilet olmadan De
mokrasi tek başına bir anlam ifade etmemekte
dir. "Fazilet'siz Demokrasi" eksik bir demokrasi
dir. Böyle bir inançla demokrasi mücadelesi için 
yola çıktığımızda partimizin adını Fazilet olarak 
belirledik ve şu sloganı bayraklaştırdık: "De
mokrasi Mücadelesi Fazilet Mücadelesidir". 

Bugün 14 Mayıs  Bundan tam 38 se
ne önce "Yeter söz milletin!" sloganıyla yola 
çıkan Demokrat Parti'nin iktidara geldiği  
Fazilet Partisi'nin bu görkemli toplantısı için ter
cih etmiş olmamızın elbette büyük bir anlamı 
vardır. Biz Fazilet Partisi olarak "devlet merkez
li bir siyaset anlayışı" yerine "millet merkezli 
bir siyaset anlayışı"n\ benimsediğimizi, bu an
lamlı günde vurgulamak istedik. 



 

Hepinizin bildiği gibi, Türkiye siyasetinde iki 
eğilim başından beri hep varolagelmiştir. 

Birinci eğilim statükoyu sürdürmekten ya
rar  Batılı anlamda bir demokrasiyi 
içine sindiremeyenlerin, gelenekçi, tutucu ve 
gerici politikalanndan kaynaklanmaktadır. Ül
kede demokratik bir temsil sisteminin oluşma
sından rahatsızlık duyan statükocu elitlerin, 
modası geçmiş "Kutsal devlet" yanlısı devletçi 
seçkinlerin, demokrasiyi devlete feda eden bu 
anlayışlan Türkiye'yi çağdışı bir konuma itmek
tedir. "Herşey devlet için" inancı, demokratik 
taleplerin, hak ve özgürlüklerin önünü açıkça 
kesmektedir. 

Bu eğilimin belirgin özelliği, devletçi, otori
ter, yasakçı ve buyurgan olmasıdır. "Halka rağ
men halk için" şeklinde formüle edilen bu eği
lim, bugün hala egemenliğini sürdürmektedir. 

İkinci siyasal eğilim, özü itibariyle, demok
ratik bir eğilimdir. Çünkü temelde milletin ira
desini esas almaktadır ve millet iradesinin üs
tünde hiçbir irade tanımamaktadır. Milletimizin 
arzu ve temayüllerini iktidara taşımak üzere 
gayret göstermektedir. 

Biz Fazilet Partisi olarak Türkiye siyasetinde 
millet iradesini üstün tutan  bir 
çizgiyi temsil etmekteyiz.  Mayıs'ın bizim için 
ifade ettiği anlam budur. Biz DP'nin devamı bir 
parti değiliz. Biz sadece DP'nin değil, hiçbir 
partinin devamı bir parti değiliz. Biz yepyeni bir 
partiyiz. Türkiye'yi ikibinli yıllara yaraşır demok
ratik bir ülke haline dönüştürmek için, bir bü
yük değişim projesini önüne amaç olarak koy
muş inançlı, demokrat ve yenilikçi bir partiyiz. 
Elbette rahmetli Adnan Menderes'in ismiyle öz
deşleşmiş Demokrat Parti'nin "millet eksenli 
siyaset anlayışı" bizim için çok büyük bir an
lam ifade etmektedir. Rahmetli Menderes'in 
partisinin misyonu ve ruhu, bugün daha geliş
miş ve olgunlaşmış bir biçimde çok muhterem 
oğlu Aydın Menderes Beyin şahsında Fazilet 
Partisi'nde devam etmektedir.  Türki-
yesinde, bir büyük demokratik yenileşmeyi ger
çekleştiren rahmetli Menderes gibi,  yıl
larda askeri bir darbenin hemen akabinde Tür
kiye'nin vizyonunu demokratikleşme-sivilleşme 
doğrultusunda değiştirme başansını gösteren 
ve türlü engellemelere rağmen demokratik açı
lımlara kapı aralayan rahmetli Turgut Özal'ın 
da misyonu Fazilet Partisi'nde bugün varlığını 
sürdürmektedir. 

Herkesin şunu çok iyi bilmesini isteriz  Fa
zilet Partisi geçmişin partisi değildir, bugünün 

ve geleceğin partisidir. Ama Fazilet Partisi mil
letimizin geçmişini inkar eden bir parti de de
ğildir. Fazilet Partisi süreklilik içinde değişmeyi 
savunan yenilikçi bir Türkiye partisidir. Partimi
zin ufku hep ileriye dönük olacaktır. Partimizin 
öncelikli hedefi, Türkiye'yi kendisiyle banşık, 
halkının değerlerine saygılı, demokratik, çağdaş 
bir ülke seviyesine ulaştırmaktır. Biz bir büyük 
demokratik değişim projesiyle siyaset meydanı
na çıkıyoruz. Bize göre Türkiye'nin öncelikli so
runu, demokrasi sorunudur. 

Artık herkesin şunu çok iyi kavramış olması
nı diliyoruz: Mevcut statükoyu koruyarak Tür
kiye'yi ikibinli yıllara, alnı açık, başı dik, mutlu, 
huzurlu, müreffeh ve demokratik bir ülke ola
rak taşımak mümkün değildir. Bunun için ge
rekli olan tek koşul, Türkiye'nin tercihini tota-

 bir rejimden yana değil, demok
ratik ve  bir rejimden yana yapma
sıdır. 

Bizim Fazilet Partisi olarak tercihimiz bellidir. 
Biz Türkiye için "daha çok demokrasi ve daha 

fazla  talep ediyoruz. Türkiye toplu
munun da tercihinin bu doğrultuda olduğuna 
içtenlikle inanıyoruz. 

Son birkaç ay içerisinde, çeşitli yurt köşeleri
ne seyahatler yaptık, vatandaşlanmızla kucak
laştık. Nereye gittiysek vatandaşlanmız, hayat 
pahalılığının, enflasyonun, işsizliğin, yolsuzluk-

 önlenmesini, yatınmlann artınlmasını, ge
lir dağılımının adil hale getirilmesini, bölgeler 
arası dengesizliğin giderilmesini istediler. Va
tandaşlanmız, bu şikayetlerden ve taleplerden 
dolayı ümitsizlik içinde değiller. Anadolu halkı
nın gündeminde işte bu talepler var. Bu önce
likli talepler güçlü, müreffeh ve huzurlu bir Tür
kiye'yi hedefleyen taleplerdir. 

Halkımızın gündeminde bunlar var iken, 
acaba Ankara'nın gündeminde ne var? 

Ülkemizde; 
- Günlük geliri  doların altında olan  mil

yon insan açlık sınınnda yaşıyor iken, 
- Toplam işsiz sayısı  milyonu aşmış iken, 
- Gazete manşetlerinde neredeyse hergün 

trilyonluk yolsuzluk haberleri yer alır iken, 
- 2 milyon insanımız uyuşturucu, 4 milyon 

insanımız alkol bağımlısı iken, 
- Anarşi ve terör, evvelki gün Akın Birdal'a 

ve dün de Yaşar  amcasına yönelik 
menfur saldında olduğu gibi, şehirlere kadar in
miş iken bazı çevreler hala Türkiye için en bü
yük tehlikenin irtica olduğunu söyleyebilmek
tedirler. 
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Gelişmiş ve gelişmekte olan pek çok ülke, 
2020, 2030'lu yıllann dünyasını tahayyül edip, 
temel stratejilerini, politikalannı belirleyip, ha
zırladıkları eylem planlannı uygulamaya koyar
ken, Türkiye maalesef hayati tehlikelerle ve ve
himlerle gün geçirmektedir. 

Peki nedir bu irtica? Kimler mürtecidir? Hal
kımızın günlük konuşma dilinde yerleşmiş, be
nimsenmiş bazı kelimeleri Arapça'dan gelmiştir 
diye reddedip, yerine bazı uydurma kelimeler 
üretenler, ne için bu koyu Arapça kelimeleri ıs
rarla kullanıyorlar? Sebebi açık; anlamı belirsiz 
bir kelimeyle önüne geleni suçlamak, karala
mak... 

En büyük tehlike olduğunu söylediğiniz 
mürteciler, bu güne kadar ne yaptılar? 

- Polisle mi çatıştılar? Asker
le mi vuruştular? 

- Kurtarılmış bölgeler mi 
ilan ettiler? 

- Binlerce silah mı yakalattı
lar? 

- Kendileri gibi düşünme
yenlere karşı zor ve şiddet mi 
uyguladılar? 

Irticanın ne olduğu tarif edi
lebilmiş değildir. İrtica hakkın
daki konuşmalar bilimsellikten 
uzak, hislere ve ön yargılara da
yanıyor. Anayasada da, diğer 
yasalarda da "irtica" diye bir kavram yoktur. 

Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 
60.000 civarındadır. Bunlardan "terör suçu" 
kapsamında olanlann sayısı 9.000'dir. Bunun 
8.500'ü bölücü ve sol terörle ilgilidir. Geriye ka
lan sağ fraksiyonlarla ilgili 500'ün tamamını ir
ticai faaliyetlerle ilgili saysak bile, bunun nispe
ti sadece %  

Yukanda da belirttiğimiz gibi, halkımızın 
gündeminde irtica yoktur. 

Mart  yaklaşık 6.000 denekle yapı
lan bir ankette halkımız "TiXrkiye'nin en büyük 
problemi nedir?" sorusuna; 

Eflasyon ve işsizlik % 40.9 
Siyasi istikrarsızlık %  
İnsan haklan ihlalleri % 16,1 
Güneydoğu sorunu %  
derken, irticayı ülke problemleri arasında 

saymamıştır. 
Yine  firmasının son aylarda, 

30 yaş grubundaki gençler arasında yaptığı an
ket çalışmasında "Ülkenin en önemli sorunu 
nedir?" sorusuna verilen cevaplarda şöyle bir 
sonuç çıkmıştır: 

Fazilet Partisi  
partisi   

ve   
Ama   

  
 eden  

  
değişmeyi  

yenilikçi bir  
 

Anarşi ve terör % 23 
Enflasyon, hayat pahalılığı % 22 

 haklan ihlalleri % 10 
 % 9 

Devletteki yolsuzluklar % 8,4 
İrtica ve laiklik ihlali % 1 
Görülmektedir ki halkımız irtica diye bir teh

likeyi kabul etmemektedir. 
Bir süre önce koalisyon hükümeti parlamen

toya "İrticai faaliyetlerle mücadele ve laikli
ğin korunması" paketini göndermiştir. Bir 
medya kuruluşu bu tedbirleri  Sa
vaş", "Büyük Taarruz" diye takdim edebilmiş
tir. 

Açıklanan bu tedbirlerin tamamı, devletle 
millet arasındaki kaynaşmayı, 
bağlılığı, muhabbeti ve güveni 
zedeleyecek mahiyettedir ve 
çağdışıdır. 

Vatandaşlanmız bu durum
dan fevkalade rahatsızdır. Me
sela bu rahatsızlığı  
Senirkent ilçesinde yayınlanan 
bir gazetede hemşehrileri 
Cumhurbaşkanı Sayın Demi-

 bir "Açık Mektup"\a şöy
lece intikal ettirdiler: 

"Sayın Cumhurbaşkanım, 
 meydanında bize ver

diğiniz şu sözleri  Bu memlekette 
herkes göğsünü gere gere Müslümanım diye
bilmelidir. Kim inancımın gereğini yerine geti
remiyorum diyorsa benim yanıma gelsin. Bu
gün irtica ile mücadele adı altında yapılanlar, 
inanç özgürlüğünü tahrip etmektedir Biz, bi
zim din ve inanç özgürlüğümüzü kısıtlayan 
yanlış bir laiklik tatbikatını istemiyoruz. 

Millet olarak bizim ve devlet adamı olarak 
sizin yıllardır verdiğimiz demokratik mücade
lenin kazanımlannın, bir takım odaklar tara
fından geriye götürülmesine müsaade edilme
mesi için bilgilerinize arz  

Dünya çapında yaşanan küreselleşme süre
ci, demokrasiyi derinleştirmeyi amaçlarken Tür
kiye'de siyasal seçkinlerimizin demokrasiye hala 
kuşkuyla yaklaşıyor olmalannı anlamakta güç
lük çekiyoruz. Küreselleşmeyle birlikte daha çok 
kabaran demokratikleşme dalgasının ülkemizin 
sahillerine de vurduğunu artık herkesin görme
si gerekiyor. Dünya, tarihini apaçık bir biçimde 
demokrasiden yana yapıyor. Dünya ölçeğinde 
demokrasiler giderek güç kazanıyor. Avrupa 



 

kendi içinde entegrasyona gidiyor. Siyasal, 
kuksal, kültürel ve ekonomik düzeyde bir tek 
devlet olmanın mümkün yollan araştınlıyor. Bu 
süreçte demokrasi, insan hakları ve özgürlükler 
giderek dünya devletlerinin gündeminin birinci 
sırasına gelip oturuyor. Merkeziyetçi-totaliter 
yapılar tümden önemini yitiriyor. 
riter anlayışlar artık "siyasal irtica" olarak kabul 
edilip reddediliyor. Demokrasi ve hukuk engel 
kabul etmiyor. Demokrasiyle ve hukukla çelişen 
ulusal normlar artık çağdışı kabul edilerek red
dediliyor. Evrensel düzeyde kabul gören de
mokratik hukuk normlan bütün ulusal-devlet-

 için bağlayıcılığı olan "üst hukuk normları" 
olarak kabul ediliyor. Peki biz ne yapıyoruz bu 
süreçte? Türkiye'yi ikibinli yıllara hazırlamak 
için ne tür uğraşlar veriyoruz? Bizim 
tiklerimiz ortada. Devleti demokratikleştirip 
toplumu daha çok özgür kılacağımıza daha to
taliter, daha baskıcı bir devlet ve özgürlükleri 
elinden alınmış bir toplum oluşturmak için gay
ret  Devletçi seçkinlerimizin 
ettikleri bundan başka nedir söyler misiniz? 

Buradan herkese duyurmak istiyoruz: Türki
ye'yi bu siyasal gericilikten kurtarma mücadele
sinin startını bugünden itibaren vermiş bulunu
yoruz. Hayırlı olsun diyorum.. 

Şimdi sizlere Fazilet Partisi'nin Demokratik 
Değişim  ana hatlarıyla takdim etmek 
istiyorum. Bir başka deyişle, Türkiye için nasıl 
bir değişim istediğimizi, bu bağlamda Türki
ye'nin çok önemli sorunlanna ilişkin çözüm 
önerilerimizi de açıklıkla kamuoyunun bilgisine 
arzetmek istiyoruz. 

Demokratik Devlet 

Bize göre "demokratik devlet", "ideolojiden 

arındırılmış devlet" demektir. 

Biz Fazilet Partisi olarak, demokratikleşmeye 
öncelikle ve önemlilikle devletten başlamak ge
rektiğine inanıyoruz. 

Biz Fazilet Partisi olarak hep, demokrasinin, 
özgürlüklerin, insan haklarının, ülke menfaatle
rinin yanında olacağız. Baskıcı, dayatmacı, gü-
dücü bir devlet anlayışından değil, hizmet dev
leti anlayışından yana olacağız. 

Ülkemizde "Demokratik Yeniden Yapılan-
 gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu yüz

den şu anda içinde bulunduğumuz sorunlar 
yumağının çözümü için, tam demokrasi diyo
ruz. "Demokratik Devlet" ve "Özgür Toplum" 
diyoruz. 

Devlet eliyle tektip-üniform bir toplum oluş
turmaya çalışmak, yani yukandan aşağıya yön

temlerle toplum mühendisliği yapmak, bütü
nüyle antidemokratik bir anlayıştır. Biz Fazilet 
Partisi olarak demokrasi dışı yöntemleri ve 
yışlan "siyasal irtica" olarak tanımlıyoruz. Asıl 
tehlikenin de bu "siyasal  kaynaklan
dığına inanıyoruz. Devlet eliyle toplum inşa et
mek projesi, bir diğer deyişle toplumsal mü
hendislik faaliyeti, tek kelime ile jakoben bir si
yasal geleneğin uzantısıdır. Biz Fazilet Partisi 
olarak ideolojik devlete hayır, demokratik dev
lete evet diyoruz. Hakim değil, hakem devlet 
olsun diyoruz. 

 Bir Anayasa 

Demokratik bir devletin anayasası, hiç kuş
kusuz demokratik teamüllere ve ilkelere uygun 
olarak hazırlanmış özgürlükçü bir anayasa ol
malıdır. 

82 Anayasası aslında "devlet öncelikli" bir 
anayasadır, bu yüzden kağıt üstünde belirtilen 
bütün özgürlükler "ama" denilerek geri alın
mıştır. Anayasada "devlet" yüceltilirken "birey" 
önemsiz bir aynntı olarak kayda geçmiştir. Tür
kiye'de anayasalar birey ve toplum için değil, 
"Kutsal Devlet" anlayışıyla devlet için yapılmış
tır. 

Biz Fazilet Partisi olarak, 1982 Anayasasın
daki, toplumun lehine olan maddelerin kitap 
sayfalannda kalmayıp, tam anlamıyla uygula
maya koyulmasını istiyoruz. 

Anayasanın 2. maddesi Türkiye Cumhuriye-
ti'ni "Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk 
devleti" olarak tarif etmektedir. Biz bu anayasa 
emri gereğince, tam demokrasi  Batılı 
anlamda "demokratik bir laiklik" tatbikatı ol
malı, kanun devleti değil, hukuk devleti olmalı 
diyoruz. 

Anayasanın 5. maddesinde "Devletin temel 
amaç ve görevleri" arasında "Kişinin temel 
hak ve hürriyetlerini sınırlayan engellerin 
kaldırılacağı", "İnsanın maddi ve manevi var
lığının gelişmesi için gerekli şartların hazırla
nacağı" belirtilmiştir. Bu Anayasa emri de haya
ta geçirilmeli diyoruz. 

Anayasanın 7 maddesinde "Yasama yetkisi 
Türkiye Büyük Millet  Bu yetki 
devredilemez" denmektedir. Bu madde de ka
yıtsız şartsız uygulanmalı, bu yetki hiçbir kuru
ma, mesela Anayasa Mahkemesi'ne devredil-
memeli diyoruz. 

Anayasanın 68'inci maddesinde "Siyasi 
partiler, demokratik siyasi hayatın vazgeçil-



 

32 
00 

O) 

< 
 

< 
X 

C/D 

 unsurlarıdır" denmektedir. Böylesine ke
sin bir Anayasa emrine rağmen, partilerin mil
let tarafından açılıp, millet tarafından kapatıl
ması prensibine uyulmamaktadır. 

Biz Fazilet Partisi olarak her türlü ideolojik 
önyargılardan ve anlayışlardan anndınimış öz-

 bir anayasanın, mutlaka tüm 
yurttaşlann görüşleri baz alınarak hazırlanması 
gerektiğine inanıyoruz. Herkesin temel hak ve 
özgürlüklerini garanti altına alacak bir anayasa
nın olabildiğince anlaşılır ve kısa tutulması ge
rektiğine inanıyoruz. 

İnsan Hakları 
Birleşmiş Milletler (BM)  Haklan Evren

sel Beyannamesi, Avrupa  Hakları Sözleş
mesi ve AGİK belgelerinde önemle altı çizilen 
temel hak ve özgürlüklerin "üst hukuk normla
rı" olarak benimsenmesini ve Türkiye'nin de 
mutlaka iç hukukunu bu evrensel normlar doğ
rultusunda yenilemesini, demokratik bir deği
şim için zorunlu görüyoruz. Hiç 
kuşkusuz demokrasi; insan hak
ları ve özgürlükler üzerinde 
yükselen bir siyasal rejimin adı

 insan haklan ve özgürlükler 
olmadan, asla sahici bir de
mokrasi inşa edilemez. Bu yüz
den "herkes için özgürlük" ve 
"herkese insan hakları" diyo
ruz. İnsan haklannın en başın
da yaşam hakkı gelmektedir. 

Biz Fazilet Partisi olarak bire
yin sadece yaşam hakkını değil 
aynı zamanda onurlu yaşama 
hakkını da savunuyoruz. Bu yüzden bireyin 
onurlu yaşamına gölge düşürecek her türlü kötü 
muamelenin karşısında olduğumuzu belirtmek 
istiyorum. İşkence vb. kötü muameleler, insanın 
insanca yaşama hakkına yöneltilmiş en iğrenç, 
en utanç verici eylemlerdir. Bu yüzden bir parti 
olarak insanın fiziki bedenine ve psikolojik yapı
sına yöneltilmiş her türlü eylemin yasaklanması 
ve bunu yapan görevliler hakkında en ağır ceza-

 tanzim edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 
Sayın Cumhurbaşkanı bir konuşmalannda, 

"Benim ülkemde vatandaşlarımın  
sabahlan sadece sütçüler çalacaktır" buyur
muşlardı. 

Elbette ki bu çok haklı bir görüştür. 
Ama maalesef Türkiye'de bazen kapılar sa

bahın dördünde de çalınabilmektedir. Nitekim 
bir süre önce henüz ticari faaliyete bile başla
mamış Dost Sigorta şirketinin ortaklan, adeta 
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teröristler gibi sabahın dördünde evlerinden 
alınmışlardır. 

Artık bu tip insan haklan ihlallerine son ve
rilmelidir. 

Düşünce özgürlüğü bizim ısrarla savunaca
ğımız özgürlüklerden biridir. Bize göre, düşün
meyen ve düşündüklerini özgürce ifade ede
meyen insan, insan değildir. 

Bize göre, düşünceyi suç kabul eden bir an
layış, asla demokratik bir anlayış olamaz. De
mokrasilerde bütün düşüncelerin özgürce ifade 
edilmesi  bir kuraldır. Ne denli 
n olursa olsun şiddete çağnda bulunmayan ve 
sövgü içermeyen bütün düşünceler serbestçe 
ifade edilebilmelidirler. Bize göre, demokratik 
devlet, düşüncelerini "zararlı" veya "zararsız" 
aynmına tabi tutarak yasalarla yasaklama yolu
na giden bir devlet değildir. Düşünce sadece 
düşünce olarak kaldığı sürece hiçbir yasaklama
ya maruz kalmamalıdır. 

Biz Fazilet Partisi olarak en geniş anlamda 
 özgürlüğünden yana bir partiyiz. De

mokrasinin bir gereği olduğu
na inandığımız "Serbest Dü
şünce  bütün dü
şüncelerin rahatlıkla dolaşımı
na izin verecek özgürlükçü ya
sal düzenlemelerin bir an önce 
yapılması gerektiğine inanıyo
ruz. 

Türkiye'de düşünceyi "suç" 
olmanın ötesinde bir de "te-
rör"\e özdeş sayan, başta Te
rörle Mücadele Yasası olmak 
üzere, geçmişteki  madde

den daha beter olan  madde vb. tüm anti
demokratik yasalann mutlaka değiştirilmesi ge
rektiğini içtenlikle savunuyoruz. 

Biz Fazilet Partisi olarak demokrasiyi savu
nan bir partiyiz. İktidara sadece seçimle gelip 
seçimle gitmeyi gerekli gören demokratik bir 
anlayışa sahibiz. Demokrasi dışı her türlü alter
natife de tamamen karşıyız. 

İnsan haklan noktasında çokça duyarlı oldu
ğumuz konulardan biri de hiç kuşkusuz din ve 
vicdan özgürlüğü konusudur. 

Bizim anlayışımıza göre, din ve vicdan öz
gürlüğü, aynı zamanda dini yaşama özgürlüğü
nü de içine alan geniş bir özgürlük alanıdır. El
bette hiç kimse şu veya bu dini kabule zorlan-
mamalıdır. Ama kabul ettiği dinin öğretisine 
göre yaşamak konusunda da herkes özgür ol
malıdır. Din ve vicdan özgürlüğünden biz bunu 
anlıyoruz. 



 

Din sadece vicdanlara hapsedilmesi gereken 
bir inanç manzumesi değildir. Din aynı zaman
da bir yaşam tarzıdır da. Bu yüzden yurttaşlann 
dini yaşam tarzlanna sonuna kadar saygılı dav
ranmak, demokratik devletin görevlerinin ba
şında gelmektedir. Bize göre, dini sadece vic
danlara ve mabedlere hapseden, dini yaşam 
tarzının toplumda görünürlük kazanmasından 
rahatsızlık duyan bir anlayış, din ve vicdan öz
gürlüğünü tehdit eden antidemokratik bir anla
yıştır. 

Son bir yıl içerisinde insan haklan konusun
da ülke gündemini en çok işgal eden konular
dan biri de, üniversitelerimizdeki başörtüsü ya
sağıdır. 

Bazı üniversiteler, "Türban ve başörtüsü

nün kız öğrenciler tarafından, inançlarının 

gereği olduğu için değil, siyasi bir görüşün 

simgesi olarak takıldığını" iddia etmektedirler. 

Hatta  Üniversitesi Rektörü "Başörtülü 

kızların anayasal düzeni bozma çabası içinde 

olduklarını" söylemektedir. 

Bu görüşlere mukabil, diğer bazı çevreler ise 
şunlan söylemektedirler: 

"Başörtüsü üniversitelere, siyasi bir görü

şün simgesi, laik Cumhuriyete bir karşı çıkış 

mesajını veriyor da, aynı başörtüsü sokağa çı

kınca nasıl bir masum hüviyete bürünüyor? 

Sizin bu mantığınıza göre  de 

başörtüsünü açmak gerekmez mi?" 

"Devletin bir kuruluşu olan Diyanet İşleri 

Başkanlığı kızların başlarını örtmesinin di

nin kesin bir emri olduğunu bildiriyor. Başör

tüsü yasakçıları ise, 'Eğer bir hanım örf ve 

adetlerinin gereği olarak başını örtüyorsa, 

bunda herhangi bir sakınca yoktur. Ama bu 

üniversiteli kızlar, örf ve adetlerin, İslam di

ninin gereği olduğu için değil, laik Cumhuri

yete karşı çıkış maksadıyla başlarını örtmek

tedirler.' demektedirler Bu iddiada buluna

bilmek için en basit hukuk prensiplerinden 

bile habersiz gerekir Bu kızlarımızın başla

rını bu niyetle örttüklerini peki sizler nere

den biliyorsunuz?  görevi bi

lim yapmaktır, özgürlükleri kısıtlamak de-

ğiV... 

Son zamanlarda en çok kullanılan bir tabir 

"Dini siyasete alet  "Dini siyasete 

alet etmek" elbette dinin de asla kabul edebi

leceği bir şey değildir Biz bu türden anlayış

ları şiddetle kınıyoruz. Ama siyasetin dine 

müdahale etmesini de aynı ölçüde zararlı gö

ren bir anlayışa sahibiz-

Laiklik 
Laikliği içinden geldiği Batı toplumlannm 

demokratik kriterlerine göre doğru bir biçimde 
tanımlamak zorundayız. 

Laiklik, devletin bütün inanç gruplanna kar
şı tarafsız olmasını salık veren bir tutumun adı
dır. Laiklik inanç temelindeki farklılaşmalan bir 
arada banş içerisinde tutabilmek için önerilen 
bir hakem anlayışın adıdır. Bu anlamda laiklik, 
sosyal  sağlamaya dönük işlevsel bir araç
tır sadece. 

Fazilet Partisi olarak biz, Türkiye'de artık la
iklik ile laikçilik arasındaki aynmın net bir biçim
de ortaya konulması gerektiğine inanıyoruz. 

Türkiye'de laiklik siyasallaştınlmıştır. Bir baş
ka deyişle, Türkiye'de varolan laiklik, aslında la
iklik değil, laikçiliktir. Biz "laikliği siyasete alet 
etmek" anlamına gelen siyasal laikçiliği demok
ratik laikliğin özünü tahrip eden bir anlayış ol
duğu için reddediyoruz. 

Türkiye tercihini otoriter-jakoben laikçilik-
ten yana değil demokratik laiklikten yana yap
mak zorundadır. Sosyal banşı sağlamanın yolu, 
demokratik laiklik anlayışından geçmektedir. 
Devletin bütün inanç gruplanna ve onların 
farklı yaşam tarzlanna karşı tarafsız olmasını ön
gören bir siyasal tutum olarak laiklik, hiç kuşku
suz gereklidir. 

Biz Fazilet Partisi olarak  dün
yasının benimseyip uyguladığı demokratik laik
liği, sosyal banşı sağlamanın bir yöntemi olarak 
benimsiyoruz. Demokratik laiklik anlayışının be
nimsenmesi halinde laiklik,  türünden 
sun'i gerilimlerin/çatışmalann kendiliğinden or
tadan kalkacağına inanıyoruz. 

Demokratik Çoğulcu Bir Eğitim 
Türkiye'nin en önemli meselelerinden biri 

de eğitim meselesidir. Biz Fazilet Partisi olarak 
eğitim meselesine, tamamen demokratik bir 
perspektifle yaklaşmak gerektiğine inanıyoruz. 
Yani ileri Batı demokrasilerinde eğitim hangi 
anlayışla ve hangi araçlarla yapılıyorsa ülkemiz
de de aynı anlayışın ve yöntemin benimsenme
si gerektiğini savunuyoruz. 

Çağdaş demokratik eğitim anlayışı, çok yön
lü bilgilenmeyi esas alır. Tek tip insan yetiştir
meyi amaçlayan merkezi-totaliter eğitim anla
yışı, çağdaşlıktan uzak bir eğitim anlayışıdır. 

Bize göre, demokratik devlet, eğitim üzerin
de tekel kuran bir devlet değildir. "Eğitimin si-
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 veya sivil toplumun kendisine 
bırakılması, çağdaş demokratik ülkelerde be
nimsenen yaygın bir anlayıştır. Devletin, sivil 
toplumun bağrında boy atan farklı eğitim ku
rumlan üzerinde, sadece çağdaş eğitim norm-

 uygun "kalite kontrol  varol
ması gerektiğine inanıyoruz. Eğitim ve öğreti
min gerek süresi, gerekse içeriği bakımından 
yapılan tartışmalar apaçık şunu gösterdi ki, eği-
tim-öğretim kurumlanmız "toplumsal  mu
tabakat" anlayışıyla değil "toplumsal bir mü
hendislik" anlayışıyla dizayn edilmek istenmek
tedir. 

Biz ilköğretimin sekiz veya onbir yıl süreyle 
zorunlu kılınmasında hiçbir sakınca görmüyo
ruz, tam tersine yarar görüyoruz. Ancak bu eği
timin beş yıllık süreden sonra yönlendirmeli ol
masını demokratik tercihe daha uygun buluyo
ruz. Anne ve babalar çocuklannı beş yıllık süre
den sonra diledikleri okula gönderebilme hakkı
na sahip olmalıdırlar. Çocukların eğitim ve öğ
retimi üzerinde  da söz sahibi 

 evrensel insan haklan bildirgelerinde de 
altı önemle çizilen en tabii haklardan biridir. 2 
Kasım  tarihli Çocuk Haklan Bildirgesi'nde 
anne ve babalann çocuklannı, "kendi dinsel ve 
felsefi inançlarına uygun olarak" yetiştirebil-
me haklannın varolduğu apaçık bir biçimde be
lirtilmektedir. 

Biz Fazilet Partisi olarak demokratik-çoğulcu 
bir eğitimden yanayız. Üniversitelerimizin de 
sahici anlamda özerk demokratik kurumlar ola
rak işlev görmeleri gerektiğini savunuyoruz. 
YÖK vb. vesayetçi kurumlann üniversitenin say
gınlığına gölge düşürdüğü kanaatini paylaşıyo
ruz. 

Yerel Yönetimler 
Bir ülkede demokrasinin ne ölçüde varo

lup olmadığının önemli göstergelerinden biri

ni de yerel yönetim uygulamaları gösterir. 

Şayet bir ülkede yerel yönetimler, merkezin 

taşra şubeleri gibi çalışıyorlarsa, seçilmiş ye

rel yöneticiler atanmış bürokratların, me

murların altında bir konumda bulunuyorlar

sa, o ülkede demokrasi yerli yerine oturma

mış demektir. 

Partimiz, "yerinden yönetim model i"m 

Türkiye şartlarında benimsenip uygulanması 

gereken bir model olarak önermektedir Yerel 

topluluğun özgür iradesiyle belirlenen 

 eğitim, sağlık, emniyet, trafik vb. konular

da, kısacası bölge halkını doğrudan ilgilendi

ren tüm meselelerde yetki sahibi kılınmalıdır 

Yerel yönetimler, kendi bürokratik yapılarını 

kendi ihtiyaçları çerçevesinde yerel meclisle

rinin alacakları kararlar doğrultusunda ken

dileri oluşturabilmelidirler 

Güçlü bir demokrasi için güçlü yerel yöne

timler gerekiyor. Yerel yönetimlerin yerinden 

yönetimlere dönüştürülmesi talebi, partimizin 

demokratikleşme sürecinde ısrarla savunaca

ğı  başında gelmektedir 

Dış Politika 
Milli çıkarlanmıza uygun bir "dış politika", 

gerek Batı alemiyle, gerekse İslam alemi ve 
Uzak Doğu'yla en ileri seviyede siyasi, ekono
mik ve kültürel işbirliği yapmayı gerektirmekte
dir. 

Biz Fazilet Partisi olarak, ABD ile en ileri sevi
yede ilişkilerin geliştirilmesinden yanayız. 

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne bir an önce gir
mesini içtenlikle diliyoruz. Ancak bütün bu iliş
kilerin, karşılıklı çıkara dayalı, adil ve eşit ilişkiler 
olmasını istiyoruz. 

İslam alemiyle, Türki Cumhuriyetlerle, Kaf
kasya ve Balkanlar ile Uzak Doğu ülkeleriyle de 
en ileri seviyede ilişkilerin geliştirilmesini istiyo
ruz. 

Sözlerime son vermeden önce şu hususlan 
bir kez daha vurgulamakta fayda görüyorum. 

Türkiye'nin her alanda demokratik bir yeni
den yapılanmaya ihtiyacı vardır. "Demokratik 
Devlet" ve "Özgür Toplum"  Partimizin 
vazgeçilmez talepleri arasında bulunmaktadır. 

Geliniz, tam ve eksiksiz bir demokrasiyi, in
san haklannı ve özgürlükleri yerleştirmek için 
hep birlikte çaba gösterelim. 

Biz Türkiye'de yaşayan herkese ve her kesi
me "Siyaseten Uzlaşma" çağrısında bulunuyo
ruz. 

Fazilet Partisi olarak, bu ülkenin bütün fazi
letli ve erdemli insanlanna bir büyük demokra
tik değişim için birlikte çalışma teklifinde bulu
nuyoruz. 

Faziletli, erdemli bütün yurttaşlanmıza, di
ni, mezhebi, inancı, cinsiyeti, kimliği ne olur
sa olsun, bir fazilet mücadelesi olarak gördü
ğümüz Demokrasi Mücadelesinde Partimizin 
kapılarını ardına kadar açık t u t t u ğ u m u z u 
önemle hatırlatıyor, muhterem heyetinizi şah
sım ve Partimiz adına tekrar saygıyla selamlı
yorum. • 



 

İdeolojik Sözleşme 
Atasoy Müftüoğlu 

 

 

 insanlık ve kainat çapında özgür olması gereken inanç/düşün
ce hayatı ve dünyası; resmi hayatın, resmi dünyanın dar sınırlan içe
risine hapsedilmeye çalışılıyor. Toplumsal, sosyal, düşünsel, kültürel 
alanlar birer birer yok ediliyor; ideolojik alan dışında insan'a özgür bir 
alan bırakılmıyor. İlahi anlamlara dayalı hayatın/ilişkilerin kalbi durdu
ruluyor. Gönül alanlarına yönelik imha hareketleri yayılıyor. İdeolojik 
alan dışında kalan alanlar, gözetim ve denetim altında tutuluyor. Sis
tem; insani dünyayı kuşatması mümkün olmayan tek yönlü, tek yan
lı indirgeyici  dil kullanıyor. Tek yönlü, tek yanlı indirgeyici bir dilin 
hiçbir toplumda, toplumu, halkı temsil edemeyeceği düşünülemiyor. 

ideolojik kuramlara dayalı uygulamalar yoluyla sistem, toplumsal 
oluşumlarla arasındaki köprüleri yıkıyor. İdeolojik körleşme, düşünsel 
kısırlık ve kemikleşmiş bağnazlık nedeniyle; genel iklimin hassasiyetle
ri, kırgınlıklan, kaygılan görülemiyor; bu konuda sağlıklı bir muhake
me yapılamıyor. Sistem; ideolojik denetim adına, ideolojik iktidar adı
na, kendi kurumlannı, kendi yasalannı dikkate almayabiliyor; hukuku 
ideolojikleştirebiliyor. Bürokrasiler egemen/ayrıcalıklı sınıflann ekono
mik çıkarlan doğrultusunda hareket ediyor. 

Halklara/toplumlara yabancı olan bürokrasiler, halklara/toplumlara 
sömürgeciler gibi davranıyor. Sürekli olarak açmaz içerisinde bulunan, 
batağa saplanmış bürokratik yapılar, bütün toplumlarda sadece korku
tarak, sadece tehdit ederek ayakta kalmaya çalışıyor. Bürokrasiler, Müs
lüman halklann  tarihsel, kültürel birikimini, deneyimini, pratiği
ni inkara dayalı tepeden inmeci, dayatmacı politikalar uyguluyor. 

İnsan tarihi boyunca var olan, insan tarihi boyunca insanlığın yü
reği olan ve insanlığı belirleyen değerleri temsil eden Müslümanlann 
değerler dünyası; varlığı on yıllarla sınırlı, on yıllann klişe ve etiketle-

 kısıtlanamaz. Hiçbir bürokrasi, hiç bir gerekçeyle insanın evren
sel inançlarına, bilincine, düşüncelerine, kalbine, ruhuna; sosyal, eko
nomik, siyasal, kültürel tercihlerine müdahale edemez. 

Kendilerini insanlığın, toplumlann, halklann üzerinde/dışında sayan 
egemen sınıflar, toplumların/halklann uyanışını engelleyebilmek ama
cıyla, sömürgeci söylemle işbirliği yapıyor. Bütün insan toplumlannda 
hukuk; ideolojik/bürokratik çıkarlara değil, adalete hizmet için var ol
muştur. Hukukun ideolojik amaçlar doğrultusunda kullanılması duru
munda hukuk yozlaşır, adalet düşüncesi tahrip edilir. Hangi toplumda, 
hangi gerekçe ile olursa olsun, yasalann/hukukun aynmcı bir biçimde, 
yeni aynmcıiıklara neden olacak şekilde kullanılması toplumsal parça
lanmalara yol açar. Hukukun ideolojik/bürokratik keyfilik içerisinde kul
lanıldığı toplumlarda sosyal  sağlamak mümkün olamaz. 

Hak'lann eşitliğine saygının sağlanamadığı toplumlarda adaletin 
varlığından söz edilemez. 

Herkes için aynı ölçüleri kullanmayan bir hukuk sisteminde adalet 
kavramı kirlenmiş demektir. 

Ciyim-kuşam konusunda zevk ve beğeni biçimlerini, moda endüstri-
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si ile, bu endüstrilerle çıkar birliği içerisinde bulunan 
reklam/medya tekellerinin dayattığı; kadını metalaş-

 ticarileştiren, nesneleştiren, kadın bedenini 
sermayenin çıkarlan doğrultusunda sınırsızca kulla
nan, ilkel tahakküm uygulamalannm "çağdaşlık" 
olarak savunulabilmesi, uluslararası tekellerin 
nna bağımlı bir dünyada yaşadığımızı gösteriyor. Bi
linçli, bütüncül Islami tercihler söz konusu olduğun
da, giyim-kuşam konusunda görüldüğü üzere sis
tem, uluslarüstü bir baskı sistemine dönüşüyor. Gü
nümüzde, toplumlan mümkün kılan yapılan bütü
nüyle tehdit eden yıkıcı bir tüketim tarzı ile karşı kar-
şıyayız. Tüm değer sistemlerinden bağımsız olan; ar
zuları, ihtiyaçları, ihtiraslan, modalan belirleyen/ 
yönlendiren/ denetleyen/ tahrik eden/ manipüle 
eden kapitalist dünya kendi çıkarları ve hayat tarzı 
doğrultusunda kitleleri robotlaştırıyor. Bu yolla top-
lumlann anlam kaynaklan kurutuluyor, toplumsal 
olanı reddeden aşın bireyselleştirilmiş varoluş biçim
leri yüceltiliyor. Aşın bireyselleştirilmiş ve robotlaştı-

 kesimler, anlam ve değer mücadelelerine ya
bancılaşıyor, yabancılaştınlıyor. 

Bugünün dünyasında tüm değerleri çürüten 
hedonist dünya görüşü ve hayat tarzı ile; değerler
den boşaltılmış rakamlarla, çıkarlarla, entrikalarla, 
skandallarla, ihtiraslarla biçimlenen ilişki biçimlerini 
seçen, statü göstergelerine tapınan egemen sınıf
lar, tek radikal rakip olarak İslam'ı gördükleri için 

bütün toplumlarda Islami tercihleri kısıtlamak ama
cıyla totaliter bir denetim sağlamaya çalışıyor ve bu 
amaçla militarizmlerle kucaklaşıyor. Egemen sınıf
lar, İslam'ı tek radikal rakip olarak gördükleri için 
bilgiyle, akılla, mantıkla, aklı selimle asla ilgisi bu
lunmayan spekülatif ve sansasyonel yorumları, ide
olojik etiketleri ölçüsüz bir şekilde destekleyebiliyor. 

Zamanı ve dünyayı bir bütün olarak doğru gö
remeyen, zamanın ve dünyanın 
larına kalıcı yanıtlar üretemeyen düşünceler, akım
lar, hareketer zamanın/dünyanın dışında kalıyor, 
zamana/dünyaya mahkum oluyor. Celenekçi-gö
renekçi yapılar tüm değişimleri bir olumsuzluk 
olarak görüyor. Celenekçi-görenekçi hareketler, 
gelenekçi çerçevelerin miadını doldurması ve ha
yatiyetini yitirmesi durumunda kendilerini yenile
yemiyor ve bir belirsizliğe/bunalıma giriyor. 
Umutlan gereği gibi temsil yeteneğine sahip bu
lunmayan akımlar, yeni bir gelecek için temel se
çimler yaparak, İslam'ı ve Müslümanlan doğru 
temsil etmenin yollannı aramak yerine; bütün dö
nemler boyunca olduğu gibi zamandışı mitolojiler 
üreterek, yanlışlan tekrar ediyor. 

Zamanı, dünyayı ve tarihi dönüştürebilmek 
için; derin bir zaman, dünya ve tarih bilinci içeri
sinde bulunmak gerekir. Tarihin nesneleri olmayı 
kabul edenlerin tarihi/dünyayı yönlendirmeleri 
beklenemez. • 
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 Anayasa 
Krizinde Sivillerin Rolü 
Korhan Gümüş 

ürkiye'de anayasalar sürekli olağanüstü koşullarda gerçekleşti. Görünüşte 
anayasalan yapan taraf olarak  kurucu öznesinin  as

 bu fiilde ayrıcalıklı bir konumu var. Birtakım insanlar ise anayasa 
yapmayı 'güzel bir anayasa yazmak' olarak anladıklan için hazırlıklannı (pro
jelerini) sunabilecekleri uygun zamanları, yeni olağanüstü koşulları kolladı-

 Vatandaşa ise 'evet' demekten başka bir rol düşmedi. 
Bu yaklaşıma göre sivillerin bu işte hiçbir rolü yok. Anayasaların öznesi

nin 'Cumhuriyet'in sahipleri' seçkinler, toplumun ise edilgen olduğu gözü
küyor. Benim burada açmaya çaba gösterdiğim konu ise bu 'pasif rolün ne 
anlama geldiği. 

 Ortaylı'nın bir toplantıda 'demokrasi olmadığı için kendimi özgür 
hissedemiyorum' diyen bir katılımcıya 'demokrasi özgürlük değil, sorumlu
luktur'  cevabını vermesi izleyicilere ilginç gelmişti. Bu klişeleşmiş ifadeye 
onay beklerken tepki alan konuşmacı da herhalde çok şaşırmıştır. Demok
rasiyi özgürlük yerine sorumluluk olarak tanımlamak da şimdi nereden çık
mıştı? 

Başka bir yazar, 'sorumsuzlaştınlmış özgürlük' olarak Türkiye tarzı de
mokrasinin 'Batılı rasyonel sistemlerin pençesinden, hesap vermenin yükün
den, sorumluluktan uzaklaştırarak sisteme bağladığı ve bu durumun iktida
rı normalleştirmediğini' söyleyerek 'bu irrasyonel bulanık sistemden mo
dern bir uzlaşma doğduğu'nu ifade ediyor. 'Zorbalıkla gevşekliğin karşılıklı 
olduğu'nu belirterek, "Türkiye tarihinde yıllar boyunca  ortakların' 
tarihin gidişinden payı olmadığını nasıl düşünebiliriz?" diye  

Devlet biz istemeden 'çevreci' oluyor, 'sosyal' oluyor hatta 'müslüman' 
oluyor. Bizim adımıza ne gerekiyorsa, o oluyor. Devletin 'kolaylıkla' toplu
ma ne gerekiyorsa, o olması gibi bir durum var. Geçenlerde yerel bir doğal 
kaynağın korunması için kurulan derneğin tüzükte yeralan amacına itiraz 
edildiğini duydum: Kuruculara, bu amaçla bir dernek kurulamayacağı, bu 
görevin devlete ait olduğu, vatandaşa 'siz kirletirsiniz, devlet temizler, bu iş 
sizin göreviniz değil' deniyordu. 

Bütün konularda toplumsalın yerine geçen bir resmiyet olduğu açık. 
Halk adına konuşmanın, 'halk'ın gerçeklerinden ve sorunlanndan sözet-

menin, 'halk' adına özgürlük talep etmenin, 'halkına sahip çıkmanın' aslın
da yerine geçme ve iktidar talebi olduğu görülebilir. İktidar talebi ise her-
şeyden önce bir itaat değil, bir marjinalleştirme, sorumsuzlaştırma çaba
sı: 'Merak etme sen, ben senin adına herşeyi düzeltirim. Sen yeter ki bana 
bırak. Hatta çevreyi kirletsen de, insan haklarını tanımasan da, hırsızlık yap
san da, ben seni kollarım. Senin yasalan ciddiye almamana bile kızmam. 
Tam tersine, senin ciddiye almaman bana hayat verir, senin sahiplenme
men, kendi sorumluluklarını üstlenmemen benim İktidanmı güçlendirir.' 

Sorulması gereken soru herhalde şu: Biz demokrat olmadan, bu ülkede 
demokrasi olur mu? Biz çevreyi gözetmeden, çevre korunur mu? Biz başka
sının inançlarına saygılı olmadan, devlet olur mu? Biz başkasının malına, ca
nına, nzkına saygı göstermeden, devlet gösterir mi? 

 talebinden çok daha önemlisi bu nedenle bana 'iktidarın iktida-
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ra teslim edilmesi' gibi geliyor. 
'Siviller'in kamu sahasında varoluş biçimleri ve 

anayasa yapmaya soyunduklarında da potansiyel ola
rak ve fiiliyatta bu 'resmiyet'i paylaşmaları sözkonusu. 

Böylece karşımıza bir anayasa tasavvur biçimi çıkı
yor: Anayasa yapmak, toplumu yönetmek için hangi 
projenin daha doğru olduğu konusunda bir arayış ve 
'demokrasiden yana olmak' da bunun sonuçlarına ra
zı olmak... 

Türkiye'de yasaların ve Anayasa'nın, meşruiyetleri
ni aldıklan toplumsal uzlaşma, işte böyle bir uzlaşma. 
Bu durumun bir uzlaşma olmadığını, toplumun 'devre 
dışı' bırakıldığını söylemenin mevcut durumu 'sürdü
rülebilir' kılmaktan fazla bir anlamı olduğunu zannet
miyorum. 

Elbette 'sivil' siyasi gruplann 'milli  bağlı 
olarak bir anayasa yapma alternatifi 'potansiyel olarak' 
varmış gibi gözüküyor. Ancak herhangi bir 'sivil' siyasi 
grubun 'siyasi bir  yolaçabilecek bir 
toplumsal tasavvur içinde olması, olağanüstü koşulla
ra ve bu koşullarda yapılan anayasalara sürekli bir meş
ruiyet kazandırmaları sözkonusu. Devletin toplum adı
na düşünmesi, toplumun yerine geçmesi kadar siville
rin de kendilerine ait sorumlulukları devletten bekle
meleri gibi karşılıklı bir ilişki var. Sivil sahada varolan 
resmiyetçi tasavvurun bizatihi kendisi bile başka bir al
ternatifin olmadığını veya sonuçta aynı şey olduğunu 
göstermiyor mu? 

Bu nedenle sivillerin mevcut anayasalar için peşin 
bir onayının olduğu söylenebilir. Türkiye'de bazılan-

 dile getirdiği 'sivil  da  kendisi
  bir anayasa' özlemi ise bu 'uzlaşma'nın te

melden sarsılması demek. Çünkü demokrasinin 'halkın 
iradesi'nin hukuk sahasında tecelli etmesini 'nasıl sağ
ladığı' konusundaki mevcut kafa karışıklığı ve dolayısı 
ile siyaset yapma biçimi  anayasa' karşısındaki en 
büyük engel. Belki de Türkiye'de 'halkın kendi anaya
sasını nasıl yapacağı ya da yapabileceği konusu belki 
de, daha yeni yeni tartışılmaya başlanıyor. 

Bu tartışma konulanndan birincisi Türkiye'de ana
yasayı yapan tarafların topluma çeki düzen vermek 
adına kamusal alanda 'sanal' bir düzenleme öngörme
si kadar, 'anayasayı halk yapar' dediğimizde herhangi 
bir 'sivil' kesiminin de benzer bir düzenlemeye aday 
olması gibi bir soruna işaret ediyor. Bu sorun yalnızca 
bugüne kadar 'anayasayı yapan' tarafların değil, 'öz
gürlüklerden sözeden, demokratik haklar için mücade
le veren' v.s. taraflann da anayasa tahayyüllerinde bir 
ortaklık olduğunu gösteriyor. Belki de biraz da onların 
sayesinde Türkiye'de anayasalar hep olağanüstü koşul
larda yapılıyor. Hatta belki de bu yüzden devleti hep 
toplumu tasarlayan bir güç olarak görüyoruz, 'toplum
sal bir sözleşmenin nesnesi' olarak göremiyoruz. Bu 
nedenle anayasa tasarımından çok bir 'anayasal du
rum' ile karşı karşıya olduğumuzu, eğer başka bir tür 
anayasadan (sivil anayasa ya da bir toplumsal sözleş
me olarak anayasa) sözediyorsak, başka bir 'anayasal 
durum'dan sözetmemiz gerektiğini düşünebiliriz. 

 'sivil anayasa' ya da 'halkın yaptığı bir ana
yasa' konusunu gündeme getirirken, olağanüstü du-
rumlan değil, son derece 'normal' sayılabilecek bir du
rumu sorunsallaştırmak gerekiyor: 'Sessiz ortak' ola
rak tanımlanan 'toplum'un bu işteki rolünü. Bu neden
le bugüne kadar 'anayasa yapan' taraflara karşı bir ko
numdan siyasi öneriler geliştirmekle değil, 'sivil top
lum' meselesini sorunsallaştırmakla işe başlanabilir: 
Özellikle 'temsil sorunu olan' sivil kuruluşların (siyasal-
laşmış sivil örgütler) kamu sahasındaki rolleri sorunsal-
laştınlabilir. Bu tartışmanın başlangıç noktasında ise 
demokrasinin başkalarıyla mücadelenin sonucu değil, 
kendimizle ilgili bir durumun sonucu olduğunu kavra
mamız yeralıyor. 

Üçüncüsü bugün Türkiye'de 'sivil' kavramı bir 
meşruiyet aracı olarak kullanılıyor. 'Sivil' kavramına 
kendiliğinden olumlu değerler atfediliyor. Kimin sivil 
toplum kuruluşu, kimin olmadığı tartışılıyor. Diğer ta
raftan da 'devletçi' bir sivil toplumun da ortaya çıktığı 
bir dönem yaşanıyor. Türkiye'de 'sivil toplum' kavra
mının da başına tıpkı demokrasi, hukuk gibi kavramla-
nn başına gelenlerin geldiğini görüyoruz. Sivil toplum 
kuruluşu diye ortaya çıkan girişimlerin çoğu zaten gü
cünü devletten alan, resmi sahanın bir uzantısı haline 
gelen ya da açıkçası fonlan paylaşmak ve tüketmek 
üzere bir takım profesyonellerin açtıkları  iş
te bu aşamada bu yapının dışındaki arayışlar ve "sivil 
toplum" kavramının sorunsallaştınlması önem kazanı
yor. Bu noktada sivillerin 'özne olma hali' tartışmaların 
ana eksenine oturuyor. 

Dördüncü olarak siyasetin ve siyasi katılım taleple
rinin siyaseti dönüştürmekte ne kadar etkili olduğu da 
bir tartışma konusu. Çünkü siyaset; kime ne kadar ha
yat hakkkı tanınacağını belirleyen, kimi zaman bir pa
zarlık, kimi zaman bir çatışma alanı. Resmi (temsili) sa
hanın homojenleşmesine ve toplumu etkileyecek bi
çimde merkezleşmesine karşılık, bu merkezin görünüş
te dışında kalan 'sivil unsurlar'ın da aynı biçimde 'mer
kezleşmesi' ve karşılıklı olarak benzer pozisyonlar üreti
lerek, başka seçenek kalmayan siyasal pozisyonlann ta
raflar açısından içselleştirilmesi önemli bir 'resmileşme' 
göstergesi olarak değerlendirilebilir. Örneğin sivil kuru-
luşlann rolünün yalnızca itiraz etmek, muhalefet yap
mak olarak görülmesi... insan haklan ihlalleri, devlet 
kurum ve kişiliklerinin kanştığı hukuksuzluklar, çevre 
konusunda yönetimlerin yanlış uygulamalannın siyasal 
tercihlerden ve kararlardan kaynaklanan sonuçlar ola
rak değerlendirilmesi ve sivil kuruluşlann rolünün de 
bunlara itiraz etmek olarak anlaşılması... (Bu tutumun 
yönetimlerle siviller arasındaki ilişkileri dönüştürme po
tansiyeli olmadığı ve yalnızca muhalif bir iktidar pozis
yonu yarattığı açık.) Böylece sivil aktörler, yönetimlerle 
'türdeş'leşmekte ve yönetimleri dönüştürebilecek bir 
'diyalog'un gerçekleşme  kalmamaktadır. Bu 
sayede sivil sahanın, resmi sahaya teslim olmaya aday 
bir zihni atmosfer banndırdığı da söylenebilir. 

Taraflann benzer pozisyonu ile 'sürdürülebilir' bir 
durum arzeden krizin ancak sivil sahada oluşabilecek 



 

güçlü bir taleple ve buna bağlı olarak sivil sahadaki ak
törlerin kapasitelerinin siyasal sahadan özerk biçimde 
geliştirilmesi ile aşılabileceği öngörülebilir. Başka bir 
deyişle sorunun sivil sahadan çıkacak aktörlerin resmi 
saha karşısında onunla 'türdeş' olmayan bir pozisyon 
üretmeleri ile çözülebileceği düşünülebilir. Burada 
özetlediğim gibi, görünüşte yönetimlerle toplum ara
sında olduğu gözlemlenenen 'kriz', aslında sivil saha
daki aktörlerin kamu sahasındaki varoluş biçimleriyle 
ve pratikleriyle ilgili. Kısaca söylemek istediğim, yöne
timlerin askeri bürokrasiye dayalı bir düzenleme ile ka
musal alanda ve anayasal çerçevede 'sanal' bir homo-
jenleştirme örgörmesi kadar, herhangi bir 'sivil top
lum' kesiminin de siyasi tarafın yarattığı meşruiyet ile 
benzer bir homojenleştirmeye aday olması ortaklığa 
dayalı bir anayasal çerçeve modeli öngörülmesini güç
leştirmekte... (Bu durumda sorulması gereken: De
mokrasideki kesintiler ve her olağanüstü durumda 
topluma çekidüzen verme gayretleri bu sistemin için
deki istisnalar mıdır?) 

Dolayısıyla sorunlann aktörler arasındaki görünü
mü ile 'onlann ötesinden okunması' arasında çok 
önemli bir fark var ve eğer 'anayasal kriz' çözümlen
mek (anlamak) isteniyorsa ve bu amaçlanıyorsa, birin
cisini ikincisinin 'semptomlan' olarak görmek çok da
ha anlamlı. 

'Halkın egemenliği' dendiğinde, genellikle halkın 
temsilcilerinin egemenliği anlaşıldığı ve 'sahanın dışın
da kalanın kendi adına bir şey talep etmeye hakkı kal
madığı için, birileri onlar adına birşeyleri talep ederek 
ortaya çıkıyor.' Dolayısıyla kamu adına oluşturulan ta
leplerin, 'milli menfaat'le ilişkisi kalmıyor. 'Olup bite
nin millet hesabına bir sonuç doğurmasının takipçisi 
bulunmamaktadır. Artık problem millet adına bir men
faatin kimin eliyle ve hangi süreçlerde tesis edileceği
dir.'  Bireyler ve topluluklann, taleplerini siyasal ka
nallar içinde belirleyebildiği bir sistemde, kendisine ait 
olduğu iddia edilen egemenlik bile ona, uyması gere
ken kurallar olarak geri dönmektedir. Siyaset bu sis
temde çift anlam kazanmaktadır: Bir taraftan talepleri 
temsil etme; diğer taraftan onun yerine sahneye koy
ma, onun adına konuşma, onun adına sergileme. Hat
ta onun adına düşünme, duyarlılık taşıma, onun adına 
doğruyu söyleme. Temsilci, milleti temsil ettiği kadar, 
artık kendisini millet yerine koymakta ve kendini halk 
zannetmektedir. Çevreyi korumakta, inanışlarını çerçe-
velemekte, taleplerini ve haklarını gözetmektedir. Ege
menliğin gerçek sahibinin elinde siyasal baskılardan 
başka bir güç bulunmamaktadır. Bu güç ise onun siya
sal süreçleri belirlediği yanılsamasını doğurmaktan 
başka bir işe yaramamaktadır. 

Toplumun siyasette merkezleşmesine karşı çıkmak 
modernist ütopyanın ve bütün siyasal projelerin ön
gördüğü gibi 'saf vatandaşlığa veya bir öze dönmek
le mümkün değil. Toplumsal alanın 'akılcılaştınlması' 
temsille değil, 'ancak temsillerin temsili' (ya da temsi
lin merkezsizleşmesi) ile olabilir. Kimlik siyaseti bir öz
den hareket eder ve kimliğin kendi varoluşunu eklem

ler, onu temsili hale getirerek prototipleştirir. Kimliğin 
prototipleşmesi, kimliğin siyasetin nesnesi haline gel
mesidir. Değişmeyen, diğerlerini dışlayan bir varoluş 
kazanmasıdır. Çok kültürlülük bu nedenle, bu özcü to-

 kimliklerin gerilimli biçimde biraraya gelişi değildir. 
Kimliklerin  ve bu özcü (essentialist) duru
mun tersidir: Çünkü siyasal kimlikler, aslında temsili 
hale gelmiş kimliklerdir. Temsil ettikleri kimliklerden 
sanki daha sahiciymiş gibi bir öz taşırlar. Kimliğin va
roluşunu eklemleyerek, yerine geçerler ve kamu saha
sına taşırlar. Sözkonusu olan, kimliklerin prototipleş
mesi, siyasallaşması ve siyasetin nesnesi haline gelme
sidir. Kimliğin nesneleşmesi, diğerlerini dışlayıcı bir ta-
sanm haline gelmesini  Demokrasinin olağan 
bir sonucu olarak kimlikler tasanmsal bir öze kavuşarak 
kamu sahasında temsil edilirler. Kendilerini bütünü ku
caklaması gereken bir amaç (bir ütopya) olarak 
ğanlaştınp, diğerleri için sürekli bir tehdit oluştururlar. 
Bu nedenle kimliklerin kamu sahasındaki farklılaşması, 
kendiliğinden bir çoğulculuğa değil, çoğu zaman kök
tenciliği (radikalizmi) destekleyen ve dönüştürmeyen 
bir gerilime işaret eder. Sorun kimliklerin diğer kimlik
lerle ilişkisel hale gelmesi, bu özcü, dışlayıcı temsilin 
tersine çevrilmesidir. Başka bir deyişle sorun kimliklerin 
siyasallaşmasından vazgeçilmesi değil, tam tersine 'an
laşılır kılınması'dır. Demokrasinin siyasal bir proje ol
maktan çıkması ancak 'siyasallaşmanın nesneleştiril-
mesi' ve bir 'sistem bilinci'nin oluşturulması ile olabilir. 
Paradoks, öznenin nesnesini dönüştürme potansiyeli
nin olmamasındadır. Özne ancak kendini dönüştürebi
lir. Temsil edilen kimliklerin nesne konumundan özne 
konumuna dönüşebilmesinin koşulu budur. Kimlikle
rin siyasallaşmasını 'geçici bir durum' haline getirmek, 
herbirinin öngördüğü gibi bir 'öz'e indirgemekle ve 
onlann yaptığı gibi bunda ısrar etmekle mümkün de
ğildir. Çünkü siyasal demokrasinin ötesinde siyasal de
mokrasinin kendi araçlan değil, kimliklerin demokra
tikleştirilmesi yeralıyor. 

Bu çalışma tarzı siyasi ayncalık taleplerinin üretil
mesi kadar kısa vadeli ve kolay değil, ama bir 'aydın
lanma' çabasını taşıyabilecek kadar yaygın, derin ve 
uzun soluklu olmalı. • 

(1)  Ortaylı,   Belediyesi'nin düzenlediği 
Demokrasi Sempozyumu'ndaki konuşmasından. 

(2) Meltem Aluska, Türkiye'de  ve Gerçeklik, Defter, Sayı 
33 

Bu makalede 'bireyselleştirmeye dayanan ve bireyleri kendi koru
tulan ilan eden neo liberal düzende sorumlu özgürlüğün' 
hükümet etmenin en önemli kaynaklanndan biri haline gel
diği... günümüz Batılı toplumlannda 'hükümet etme mese
lesine yönelik aydınlanmış bir yaklaşım göze çarpmaktadır' 
(Barry v.d.  Türkiye'de ise hükümet etme meselesi 
hiç  Yasal olanı anlamak için yasadışına 
bakmak gerektiği gibi (Foucault,  üzerinde aynca du
rulması gereken aynntılar var. 

(3) Ömer Çelik'in  tarihli Yeni Şafak'taki 'Coğrafyanın 
hayati tehlikeyi atlatması mümkün mü?' başlıklı yazısı. 

(4) Fuat Keyman'ın  tarihinde Küresel Çatışma/Yerel 
Uyum Toplantısı'nda yaptığı konuşmadan alıntı. 
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Ikemde mide bulandırıcı yalanlar, kusmuklarda ışık arayan ke
laynak türevi adem kılıklılann saptadığı sahte gündemler kafa 
kanştırıyor. Bu ülke insanı inançlarıyla, kültürüyle, kimliğiyle, 
mensubiyetleri ile yanlış tercüme ediliyor. Halkın gündemi, 
kendilerini 'lojman' namındaki gettolara kapatan parlamenter, 
asker ve sivil bürokratın gündeminden çok farklı ve anlamlı... 
Kartel ağalannın 'âlî menfaatleri' için özelleştirme şampiyonlu
ğuna kalkışanlar acil olarak yukanda adı geçen gettolan özelleş
tirme kapsamına alarak, 'gettolarda ucuz ve konforlu' bir hayat 
süren burjuva özentilileri halkın arasında yaşamaya zorlamalı
dır. Bu, birlikte yaşamanın başlangıcını teşkil edecektir. 

Soru: 
• Bir süpermarkette evinin ihtiyaçlannı karşılamaya çalışan 

bir parlamenterle hiç karşılaştınız mı? 
• Aynı yerde general değil, bir albay, binbaşı veya yüzbaşı 

ile karşılaşanlannız var mı? 
• Berberde traş olmayı beklerken bunlardan birileri ile hiç 

sohbet ettiniz mi? 
• Otobüs durağında bekleyen üst düzey bir bürokratla hiç 

karşılaştınız mı? 
• Asansöre birlikte bindiğiniz bir generali, akşam evinize çay 

içmeye davet ettiniz mi? (Bir generalle sivil bir sitede komşuluk 
yaptınız mı?) 

Ben kendi adıma bütün bu sorulara olumsuz cevap veriyo
rum. Sorduğum sorular, halkın % 99.99'unun hayatını idame 
ettirdiği sivil alanla ilgili. Sivil alanlara inmeden bireyleri sanal 
ortamlarda fişleyenler; bu toplumun önünü tıkamaktadır. Son 
günlerde meclisin gündemini işgal eden gerekçesiz yasa tasan-

 (?), halka rağmen halk adına bölücülük kokan  
Makamı, kimliği, rütbesi ne olursa olsun hiç kimse, bu ülkede 
yaşayan hiçbir bireyin yaşama alanını sınırlayacak yasa teklifin
de bulunamaz. Eğitim hakkını hiçbir gerekçe ile sınırlayamaz. 
Bugün dayatılan 'baş örtüsü, sakal...' gibi gerekçelerin yann 
karşımıza kot pantolon, mini etek yasağı olarak dayatılmayaca
ğım kim garanti edebilir? Bizim ortaokula başladığımız yıl zo
runlu şapka giyme yönetmeliği kaldınldı. Bir hafta kadar okula 
şapkalı gitmiştik. Bugün aynı ilkel anlayışın ayak seslerini duyu
yor gibiyim. 



 

Bir kaç yıl önce profesörlük bekleyen do
çent bir dostuma, niye hala bekletildiğini sor
duğumda şu ilginç cevabı vermişti: 'Bizim ka
sabanın jandarma karakolundan ilk mektep 
mezunu bir asker, köyümüzün ancak okur-ya-
zar muhtanna gidip benim profesör olmamın 
güvenlik açısından sakıncalı olup olmadığını 
soracak.  okulu bile bitirmeyen ve sadece 
dedemi tanıyan, beni asla görmeyen muhtar, 
profesör olmama karar verecek.' dediğinde 
dehşete düşmüştüm. Düşündüğümde aynı 
anlamdaki bir soruşturma sonucu binlerce ki
şinin sakıncalı yedek subay olarak askerlik 
yaptığını hatırladım. 

Yirmiyedi Yıl Önce Ülkem 
  Türkiye Üstüne Tar

tışmalar'... Bu kitapta  yıllar Türkiye'si
nin manzaralan var. Küçükömer'in bazı cüm
lelerini aktararak Türkiye'nin yirmiyedi yıl so
na hala yaşamak zorunda bırakıldığı kısır dön
güyü anlamaya çalışacağız. 

 Mart  'de yapılan bir söyleşide Ho
ca '... reformculuk denildiği zaman, günü
müz Türkiye'sinde Sanayi Burjuvazisinin istek
lerine uygun bir tarzda reformlar yapılabilir.' 
7 Mayıs  Erim Hükümeti ilk iş olarak De
mokrasiyi işletmek iddiası ile göreve başlar. 

28 Ekim   Küçükömer konuşuyor. 
'Birinci Cumhuriyet... Eğitimde tek tip insan 
yetiştirme, insana tapma motifi hakimdir. Bu, 
demokratik sıfatı ile bağdaşamaz... Politikada 
tek parti vardır. Statik, ... halka rağmencilik 
hakimdir. ...  Cumhuriyet daha özgür

 bir tepki ile oluşmuştur (1950-1972 
Ü.İ.).  Mart: Tarihi  çelişkisi 
bu olayda tekrar yüze çıkıyordu. Gelişen bur
juvazi, özellikle büyük burjuvazi kendisini 
konsolide etmek, kendi istediği yönde sosyo
ekonomik (anayasal) değişiklikleri yaptırmak 
için yakın yıllarda şunlardan yararlanmıştır: 

 Ağırlığı olan bürokrasi ile ideolojik itti
fak, 

2. Ekonomik büyümenin AP içinde yer 
alan sınıflar arasında ve içinde doğurduğu çe
lişki ya da bölünmeler. 

Bu ikincisi daha  yıllannda Ada
let Partisi'ni bölmüş ve iktidar boşluğu yarat
mıştır... Burjuvazi bunlardan yararlanarak de

mokratik haklan kısıp kendi lehine kanunlar 
çıkartırken, büyük kitlelerin bilinçlenmesini, 
kendi için sınıf olmaya yönelmelerini de ko
laylaştırıyordu. ... Sayın Celal Bayar'ın dediği 
gibi 'devşirme' olarak kurulan hükümetler, 
oynadıklan olumsuz rollerle, bugünkü seçim
lerin sonuçlanna olumlu etki yapmış bulunu
yor. ... Onun için üçüncü Cumhuriyet'i 
yabiliriz. Milli Selamet Partisi bu anlamda 
toplumcudur. ... Özetlersek ellinci yıla nitel 
bir dönüşümle giriyoruz.' 

Ülkemin Talihsizliği 
28 Şubat sürecini ele aldığımızda; sanayi 

burjuvası ile kartelci medyanın 'küçük burju
va bürokratik radikalizmi' ile işbirliği yaparak, 
kendi çıkarlarına olan yasalan 'reform' adı al
tında dayattıklannı görüyoruz. AP uzantısı 
DYP'nin  yıllardaki gerekçelerle bölün
düğüne tanıklık ediyoruz. Eğitimde birinci 
Cumhuriyet anlayışına dönüşü yaşıyoruz. 
Kurdurulan  Celal Bayar'ın 
şirme' hükümet tanımına uyduğunu görüyo
ruz. Bürokraside ve üniversite eğitiminde 'tek 
parti ideolojisi'nin, yasalara rağmen tamim ve 
genelgelerle dayatıldığını ve anti demokratik 
uygulamalann meşrulaştınlması için fişlenen 
insanlann suçlu ilan edildiğini hayretler içinde 
gözlemliyoruz. Yirmi yedi yıl sonra, bu ülkeyi 
yirmi yedi yıl öncesine taşıyan mürteci zihni
yeti takdimimdir. 

'Öncelikli Tehdit' değerlendirmelerinin 'iç 
düşman' tanımı ile 'askeri strateji' uzmanlan 
tarafından yapılması; uluslararası jeopolitik 
değerlendirmelere ve stratejilere aykındır. 
Hiçbir ülkede, asker vasıtası ile kendi ülkesinin 
kimliğini ve pasaportunu taşıyan vatandaşa, 
'düşman' olarak tanımlamayı bir tarafa bıra
kın, suçluluğu mahkeme tarafından sabit gö-
rülünceye kadar 'suçlu' damgası dahi vurula-
maz. 1980 Anayasası aydınlan, öğrencileri, 
düşünenleri, özellikle gençliği... potansiyel 
suçlu olarak kabul ediyordu. Bugün 'yurdu 
dış düşmandan korumakla görevli ordumuz' 
öncelikli 'tehdit unsuru ve düşman olarak' bu 
ülkenin vatandaşını ilan  jeopolitik 
stratejilerin gereği tespit edilen düşmanla va
kit kaybetmeden uçak, tank, füze, tüfek ve di
ğer askeri teçhizatla savaşmaktır. Bu zorunlu 
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savaş, nasıl ve kime karşı yapılacaktır? 
Bu ülkenin iç düşmana, savaşa, kavgaya... 

ihtiyacı yok; bu ülkenin birliğe, barışa, sevgi
ye, demokrasiye, adalete, sağlıklı ekonomik 
büyümeye, enflasyon belasından kurtulmaya, 
insan onuruna yaraşır bir hayatın koşullarının 
sağlanmasına, özgür bir ortamda kaliteli eği-
tim-öğretim hakkının 'siyasal tercihler gerek
çesi ile kısıtlanmadığı' ortamlara acil ihtiyacı 
var. 

Anti demokratik cumhuriyet tanımının ar
dına gizlenen   uydurarak 
tehlike haline getirdiği İslam'ın  olanı 
yok. Birilerinin radikal, fundamentalist veya 
siyasal olarak tanımladığı İslam, Kur'an'ın ve 
Peygamber'in Islamı değil; Avrupalı 
çılann İslamıdır ve Türkiye'de 'ben müslüma-

 diyenleri asla ilgilendirmemektedir. Bu 
tanım, siyasal laikçilik adına yapılan ve yapıla
cak olan dayatmalan meşrulaştırmak ve 'kli

 egemenliğini' kurarak devam ettirmek 
isteyen bir grup asker ve sivil bürokratla yar
dakçı kartel medyasının çıkarlan ile paralellik 
arzetmektedir. Bu anlamı ile siyasal İslam se-

 laikçiliğin içi boş bir kavramı olarak or
tada durmakta ve kimseye inandırıcı gelme
mektedir. 

Geleceğe Dair 
 yüzyıl Türkiye'si tedvin edilmemiş Si

yasal Kemalizm ile dizayn edilemez. Cemil 
 tespiti ile: 'Atatürkçülük ve Ataç... yı

kılan imparatorluğun iki büyük hastalığı, ha
yır iki küçük hastalığı. Adi ve mikroskobik. 
Ataç'la büyük iki kutuptur, birleşmez Ataç, 
Mustafa Kemal rejiminin bütün sefaletini 
edebiyata sokan şımank, yılışık, cahil ve ka-
abiliyetsiz bir dilekçe yazandır. Türkiye, bütün 
kütüphaneleri yakılan, bütün mazisi, bütün 
tarihi imha edilen bu bedbaht ülke, bu pana
yır soytansından daha münasip bir mezarcı 
bulamazdı.' Günümüzde mezarcılardan ge
çilmiyor. Kartel medyasında bir köşe kapma 
becerisini gösterebilen her eli kalem tutan 

 tanımladığı Ataç'a özeniyor. Özgür
lükten, insan haklanndan, dinden, özgür eği
timden, kılık kıyafet serbestisinden, teşebbüs 
hürriyetinden... söz eden herkesi hedef gös
teriyorlar. Siyasallaşan Hukukla halledebile

ceklerini, yargı yolu ile; idari soruşturma ile 
halledebilecekleri, siyasi tercihi öncelikli so
ruşturmalarla neticelendiriyorlar. Bu yolla so
nuç alamayacaklan hususları da Akın Birdal 
örneğinde olduğu gibi  yoluna gidiyorlar. 

 Türkiyesi bunlan hak etmiyor ve bütün 
bu olanlar bu ülkenin vizyonu değil. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde rejim, medya 
ve okur-yazar sınıfı halkının dini ile alay et
mez; inandığı gibi yaşamaya, giyinmeye ve 
inandığı değerleri yitirmeden eğitim görme
ye çalışan vatandaşı ile kavga etmez. Dindar 
yurttaşlanna sosyal, siyasal ve psikolojik baskı 
uygulayarak kariyer yapan üniversite yöneti
cilerinin bulunduğu tek ülke Türkiye olsa ge
rek. 

İdris Küçükömer'in numaralı Cumhuriyet
lerinin beşincisi,  Eylül dayatmacılarına rağ
men Sayın Özal'la başladı... Düşünceye yöne
lik yasakçı anlayışı, din ve vicdan hürriyeti 
önündeki engeller ile teşebbüs hürriyetini kı
sıtlayan yasalar iptal edildi.  Eylül dönemi 
Cumhuriyeti askeri nitelikli dördüncü Cum
huriyet... 28 Şubat süreci ile Özal'ın partisi 
vasıtası ile birinci Cumhuriyete dönüş süreci
ne girildi. Adı altıncı anti demokratik 
me hükümet' Cumhuriyeti... 'Daha çok de
mokrasi' vaadiyle göreve başlamıştı. Egemen
lere yaslanarak, millete rağmen yürütme gö
revini sürdüren iktidar ortakları ve dışandan 
destekçisi parti bir gün bu ülke zencilerinin 
birleşik güç olarak sandığa gidebileceklerini 
unutmuş görünüyorlar. 

İttihatçı uzantısı mütegallibe oryantalistle
rin rejim adına halk üzerindeki hegamonyala-

 sürdürme çabalan, ülke  temel 
gayelerinden koparamamaktadır. Ülkenin 
gerçek sahibi millet dini, kültürü ve kutsal de
ğerleri ile banşıyor. Yapılan araştırmalarda 
halkın dini emirleri yaşama eğilimlerinin iki yıl 
öncesine göre daha fazla olduğu saptanmış; 
askeriyede dahi bu çabalann tepkisel olarak 
açığa çıktığı gözlenmiştir. 

Bu ülkede artık her birey özgür düşünce
den, demokrasiden, diğer bireyin temel hak
larından, barıştan, sevgiden, umuttan söz et
meli... Her biri bir diğeri için öncelikli tehdit 
stratejilerine konu olmamalı... Geleceğe, 
umuttan bir köprü olunmalıdır artık. • 



 

Yalnızca K e n d i K e n d i s i n i v e 
Yalnızca Evrensel Etik Kura l lar 
Ç e r ç e v e s i n d e D e n e t l e y e n 
D ü ş ü n m e , Y a r a t m a ; 
D ü ş ü n c e Ü r ü n l e r i n i v e Yarat ı lar ını 

 E t m e y a d a S e r g i l e m e v e 
G i r i ş i m Ö z g ü r l ü ğ ü P l a t f o r m u Ö n e r i s i 

Bahar   

İstanbul, Mayıs 1998 

 zannediyorum ki, kabul etmemiz gere
ken ilk gerçek şu: Birbirimize çok yakın 
olduğumuz ve çok benzer görüntüler 
verdiğimiz durumlarda bile, tek tek hiç
birimizin düşünceleri ve değerleri, baş
kalarıyla tam olarak örtüşmüyor (aslına 
bakılırsa örtüşmesi de hiç gerekmiyor; bü
rokratların hep istediği gibi herkes o ölçü

de birbirine benzeseydi eğer, dünya ne kadar da sı
kıcı bir yer olurdu).' 

Hiçbirimiz bir diğerimize benzemiyoruz: Biri
miz, herhangi bir nedenle herhangi birimizi; bir 
başkamız diğerlerini; hatta kimimiz de hiçkimseyi 
sevmeyebiliyor. Hatta hatta öyle anlar oluyor ki hiç
birimiz, birbirimizin düşüncelerini, hareketlerini, tu
tum ve davranışlannı onaylamayabiliyoruz. 

Ne var ki ben, beyinsel yaraltılanmıza ve bir an
lamda da el üretimimize temel teşkil eden düşünce
lerimizle sezgilerimizin, duygulanmızm ve içgüdüle
rimizin izdüşümleri olan tutum ve davranışlarımız 
dahi birbirleriyle hiç örtüşmese de, bu örtüşmeyen 
düşüncelerle sezgilerin, duygulann, içgüdülerin, tu
tum ve davranışlann ve yaratılanmızın ve hatta giri
şimci üretimin mücadelesini gerekirse birbirimize 
karşı yapabilmek için dahi; yani kimliksiz birimler 
değil de özgür bireyler olarak varolabilmemiz ve 
kendimizi birbirimize karşı ifade edebilmemiz için 
dahi; yalnızca ortak geçmişleri olan ya da benzer si
yasal tavırlan olan insanlar olarak değil; bu ülkede 
yaşayan bütün yaratıcı insanlar, düşünce insanlan, 
bilim insanları, haberciler, yasa koyucular, yasa uy
gulayıcılar ve bu özgürlüğün bulunmamasından za
rar gören ya da görme olasılığı bulunan bütün giri
şimci insanlar olarak biraraya gelmek ve geniş bir 
özgürlük platformu oluşturmak zorunda olduğu
muzu görüyorum. 

Zira öyle anlaşılıyor ki bu yapılmadığı takdirde, 
bazen yerli ya da yabancı siyasetçilerin; bazen 
asker bürokratların; bazen iş yaşantısı, krediler, iha

leler gibisinden nedenlerle, gönüllü olarak ya da 
kimbilir belki de gönülsüzce  bürokrasiyle 
ya da iktidarlarla işbirliği yapan patronlann; bazen 
kitle gibi gördüğümüz ve dolayısıyla tepkilerinden 
ürktüğümüz okuyucu ya da izleyicilerimizin hege
monyasından, baskısından, tehditinden kurtulma
mız mümkün olmayacak! 

İşbu nedenle, sözkonusu platformu bizzat oluş
turmak ve bu yapı içinde de farklılıklanmızı değil, 
uzlaşma noktamızı dile getirmek durumunda oldu
ğumuzu düşünüyorum. 

Ve bu bağlamda, yukarıdaki başlığı, uzlaşma 
noktası olarak öneriyorum: "Yalnızca Kendi Kendi
sini ve Yalnızca Evrensel Etik Kurallar Çerçeve
sinde Denetleyen, Düşünce, Yaratma ve Düşünce 
Ürünleri ile Yaratılarını İfade Edebilme ya da 
Sergileyebilme ve Girişim Özgürlüğü" 

Sözkonusu özgürlüğün elde edilebilmesi içinse, 
platform zemininin mümkün olduğunca geniş tu
tulmasını zorunlu buluyorum. 

Bu düşüncelerden hareketle;  kema-
  Türk-

 vb. ve sermaye sahibi-iş-
çi, beyaz yakalı-mavi yakalı vb. gibi, hiç değilse bir 
kısmı da sivil-asker bürokrasi tarafından yaratılmış 
ve beslenmekte olan tahrik edici ayınmlara hiç gir
meden, münhasıran bu konuda çalışacak bir düşün
ce üretme grubu  tank ) oluşturmak ve bu 
grubu paraca destekleyebilecek; ayrıca çeşitli etkin
liklerle sesini duyurabilecek bir vakıf kurmak ama
cıyla, "hemen ve burada" harekete geçmek gerek
tiğini varsayıyorum. 

Bu hareketin ilk adımı olarak da, bir sistema
tik çerçevesinde ve kesinlikle hiç kimseyi ihmal et
meden, özellikle de  Türk-Kürt, 

 vb. ayırımlar yapmadan, aşağıdaki bütün 
kişi ve gruplara çağrıda bulunmayı öneriyorum: 

• Büyük basının olsun, fikir basınının olsun, ye
rel basının olsun bütün redaksiyon kadrosuna, köşe 
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yazarlarına ve habercilere  kadrolannın 
çağnlıp çağnlmayacağı tartışılabilir; ama ben, çağn 
yapılmasa dahi onların da bu konuda bilgilendiril
melerinde özellikle yarar görürüm), 

• Bütün periyodik yayın yazarlarına ve redaksi
yon kadrolanna, 

• Bütün tv habercileri, programcıları ve yorum
cularına, 

• Bütün radyo habercileri, programcıları ve yo-
rumculanna, 

• Bütün düşünürlere, 
• Bütün bilim  
• Bütün sanatçılara (yazar, ressam, heykeltraş, 

müzisyen, sinemacı, vb.), 
• Yargıç ve avukat ayınmı yapmadan bütün hu

kukçulara (savcılar kendilerini devlet memuru saydık
larından, bence onların durumu da tartışmaya açık), 

• Bütün politikacılara, 
• Bütün  (elbette yayıncılar da dahil 

olmak üzere). 
 da  ki ben, böyle bir çağrıya, hiç kuşku 

yok ki, isteyenin icabet etme, isteyenin de etmeme 
hakkı olduğunu şimdiden kabul etmeyi gerekli gö
rüyorum. 

Ayrıca bu çağrıyı yaparken, nihai amacın, bu 
platformda birbirimize karşı politikalar üretmek ya 
da üretmiş olduğumuz politikalann mücadelesini 
yapmak değil; herbirimizin farklı politikalar üretebi
leceğimiz ve bu politikalan uygulayabileceğimiz ze
min ya da mecralar üstündeki hegemonyadan kur
tulmak; düşünce, sanat ve bilim kadar girişim ve 
üretim yaşantılanmızın da tamamen özgürleştirilme-
sini sağlamak olduğunun vurgulanması gerektiğini 
de düşünüyorum. 

Ve yine ben, bu platformda işbirliği yapmanın, 
hiçbirimizi; bireysel olarak ve farklı platformlarda; 
yani özel yaşantılanmızda ya da mensubu olduğu
muz partilerde, derneklerde, düşünce odaklannda; 
hatta özgürce düşünme ve düşüncelerimizle yaratı-
lanmızı yayma ve sergileme hakkını kazandığımız 
taktirde, bu hakkı kullanacağımız herhangi bir mec
rada, gerekirse birbirimizle mücadeleye devam et
mekten asla alakoymayacağını kabullenmemizin 
de şart olduğunu görüyorum. 

Bütün bunlan yapmaya çalışırken de, birbirimizi 
ister sevelim ister sevmeyelim; birbirimizin politikala-

 tutum ve davranışlannı ister beğenelim ister be
ğenmeyelim; birbirimizi hiç olmazsa bu dönemde, 
"O işten aslında tembel olduğu için atıldı; öteki
nin modası geçmişti; beriki yeterince yakışıklı de
ğildi, filanca korkağın biriydi ya da zaten geçmiş
te de şu veya bu yanlışı yapmıştı!" gibisinden suç
lamalarla yıpratmamamız; üstümüzde egemenlik 
kurmaya çalışanlar ile onlara alet olanlann işlerine 
yaramaktan başka bir işlevi olmayan bu türden de-

zmformasyon yaklaşımlannı hiçbir suretle benimse
memiz gerektiğini bir kerre daha vurgulamak zorun
luluğunu duyuyorum. 

Zira bu ülkede, medyada çalışan ve yazan; şu ya 
da bu ortamda gerçekten düşünen, bilim yapan, sa
nat eserleri üreten ya da icra eden ve hatta girişimci 
olan herkes, aslında ağır riskler altına girmekte... Kı
sacası, kelle koltukta çalışmakta ve yaşamakta... Bu 

 bir kısmı, korku belası ya da kendisini yal
nız ve çaresiz hissettiği için, yönetim/bürokrasi ile 
işbirliği yapıyor olabilirler. Yine de itiraf etmeliyim ki 
ben, kendimi, onlara da çağn yaparak veya hiç de
ğilse bilgi vererek, içine şöyle bir göz attıklannda da
ha panltılı bir yakın geleceğin çekici ışıklannı yansı
tacak bir kapı açabiliriz belki diye hayal kurmaktan 
da alamıyorum. 

Ayrıca şunu hatırlatmakta da yarar görüyorum: 
Herkesin bakmakla yükümlü olduğu çoluk çocuğu, ana 
babası, vb. var; ama entellektüeller, bilim  sa
natçılar, meslek sahipleri ve hatta girişimciler; özgür
lükler, özellikle de düşünme, düşüncelerini ifade etme 
ve girişim özgürlükleri konusunda da risk almadıkça, 
baskı görme sırası bir gün hiç umulmayan kişilere de 
gelebilir ve insan o zaman, geçmişte yaptıkları ya da 
yapmadıkları yüzünden pişmanlık duyabilir 

Öte yandan, düşünce üretme ile düşüncelerin ve 
yaratılann ifade edilmesi ya da sergilenmesi ve giri
şim özgürlüğü olmadıkça, kendi kendimizi ne kadar 
haklı ve başkalannı ne kadar haksız bulursak bula
lım, hepimizin birden kısıtlandığını, hepimizin bir
den güçsüzleştiğini ve bugün birkaç kişinin başına 
gelenin, yann herkesin birden başına gelmeyeceği 
konusunda hiçbir garantinin bulunmadığının ve kor
kunun ecele faydasının olmadığının altını çizmekte 
de sonsuz yarar görüyorum. 

Bu koşullar çerçevesinde uzlaşmaya varmamız 
halinde, üstünde asla anlaşamayacağımızı artık her
halde çok iyi bildiğimiz irili ufaklı fikir aynlıklanmıza 
ilişkin yorucu tartışmaları, hiç olmazsa bu platform
da  yana bırakıp derhal küçük birimler halinde ça
lışmaya koyulmayı öneriyorum. 

Çalışmanın ilk aşamasının da, bu bildirinin gön
derilebileceği kişi ve kurumlar ile yayınlanabileceği 
mecralann saptanması ve gerek fakslar gerekse 
elektronik posta yoluyla bir an önce geniş bir çağn 
ve duyuru etkinliğine başlanması olabileceğini ön
görüyorum. 

Önemli Not: Bu öneri, son 6 yılda çalıştığı 3 
değişik gazeteden, hep aynı odağın hep aynı giz
li/açık baskısıyla kovulan; ama bu  gi
bi, sonradan da nedense, sözkonusu gazetelerin 
yönetim kadrolarınca yayılmaya çalışılan çeşit 
çeşit söylentiye de katlanmak zorunda bırakılan 
Koray Düzgören tarafindan da benimsenmiş bu
lunuyor • 



 

Devlet Vacip  Gerekli mi? 
Ahmet İnan 
ilahiyatçı 

 siyaset felsefesinin temel kavramlanndan en önemlisi "ima
met" ya da "hilafet" kavramıdır. Klasik İslam alimleri "imamet"in 
vücubiyyetinin nereye dayandığını uzun uzun tartışmışlardır. Bu 
çerçevede  düşünürlerinin ortaya attıkları bir çok görüş bulun
makla birlikte bu yazıda belli başlı ekollerin anahatlarıyla bakış açı
larını dile getireceğiz. Bunun günümüz müslümanlarının temel ba
zı sorunlarını en azından daha sağlıklı anlamaya bir katkı sağlayaca
ğını düşünüyoruz. 

Kuşkusuz ekoller (mezhepler) bazındaki yaklaşımlann ortaya ko
nulması aynı zamanda o ekollerin "imamet" anlayışlannı, dolayısıy
la siyaset felsefelerini ortaya koyacaktır. 

İmamet konusunda belli başlı görüşler şunlardır: 
 imametin vacip olduğunu söyleyenler: Şia,  Sünnet ve 

Mutezile. 
a.  şer'an vacip olduğunu söyleyenler. Şia ve Ehl-i Sün

net. 
aa. İmameti direkt Kur'an'a dayandıranlar: Şia 
ab. İmametin vacip olmasını İcma'ya dayandıranlar: Ehl-i Sün

net. 
b. İmametin şer'an değil,  vacip olduğunu söyleyenler: 

Mu'tezile 
c. İmametin hem şer'an hem aklen vacip olduğunu söyleyenler: 

Muhtelif alimler. 
2. İmametin caiz olduğunu söyleyenler: Hariciler. 
Şimdi ekoller (mezhep) bazında konuyu ele almaya çalışalım: 

I. Şia Doktrini 
Şia'nın tezine göre Allah, peygamberimiz (a.s.)a kendisinden 

sonra Ali'nin (r.a.) "imam" olmasını bildirmişti. Yani imamet nass ile 
Hz. Ali'ye verilmiştir. Bunun izahı şudur: Gadir-i Hum'da Maide su
resinin 67. ayeti nazil  Bu ayetin gereğini Peygamberimiz Ca-
dir-i Hum'da yerine getirir; "Ben kimin mevlası isem, Ali de onun 
mevlasıdır" diyerek Hz. Ali'yi hemen orada imam olarak ilan eder. 
Bunun üzerine "Bugün dininizi kemale erdirdim, üzerinize nimetimi 
tamamladım ve size din olarak İslam'ı seçtim." (Maide 3) ayeti na
zil olur.(2) 

Şia'ya göre Hz. Ali Peygamber'in  Vasi'ler yani imam
lar tıpkı rasuller, nebiler ve melekler gibi  

Şia rivayet geleneğinde imametle ilgili birçok  yeralır. Biz 
örnek olarak burada bir rivayeti kısaltarak aktaracağız: 
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"Kıyamet gününde ademoğullan içinden ilkin 
 b. Abdullah sorgulanacak. (...) Allah 

O'na: "Ey Muhammed kendinden sonra ümme
 Bana hüccet ve yeryüzünde halife olacak bi

rini bıraktın mı?" diye soracak. Hz. Muhammed 
şöyle cevap verecek: "Evet Yarabbi. Kardeşim, 
vezirim, vasim ve ümmetimin hayırlısı olan Ali b. 
Ebi Talib'i bıraktım." (...) Sonra Ali b. Ebi  
çağnlır. O'na: "Muhammed seni kendine vasi, 
ümmetine halife olarak tayin etti mi? (...) Ve sen 
görevini ifa ettin mi?" diye sorulur. O da ceva
ben: "Evet Yarabbi. (...) Ancak sen Muham-
med'in ruhunu kabzettikten sonra onun ümmeti 
beni inkar ettiler ve bana kötülük ettiler." der. 
Sonra Ali'ye; "Kendinden sonra Muhammed'in 
ümmeti için bir hüccet ve yeryüzünde halifelik 
yapacak birini bıraktın mı?" diye sorulacak..." Bu 
sorgulama aynı minval üzere oniki imama kadar 
devam  

Şia'ya göre Ali dışındaki ilk üç halife imamet 
için gerekli şartları haiz değillerdir. Çünkü Ebu 
Bekir, Ömer ve Osman (r.a.) bi'setten önce kü
für üzere idiler. Bu sebeple onlar imamete nail 
olamamışlardır. Zira yüce Allah "zalimlere ah
dinin erişmeyeceğini" (Bakara:  söylemiş-
tir.(6) 

Şia imamet ile dünyevi sulta anlamındaki hi
lafeti birbirinden   olanı imamet ile hi
lafetin bir elde toplanmasıdır. 

Şii imamet doktrininden katı bir teokrasinin 
çıktığı aşikardır. Ne var ki Şia'nın, ideal imamet 
gerçekleşmez ise "hilafet"i de caiz görmesi onun 
teokrasi dışı siyasal yapılara cevaz verdiğini gös
terir. 

  Sünnet Doktrini 

 Sünnet imametin vacip olmasını Icma'ya 
dayandınr. Bu konudaki tek delili budur. Ehl-i 
Sünnet bu konudaki diğer bütün delillerini icma-
ya dayandınr. İcma da şeriatın kaynaklarından 
olduğu için imametin vücubunun şer'i olduğu 

 

 Harici Doktrini 

Hariciler imamet konusunda cevaz yolunu tu
tarlar. Bu konuda ileri sürdükleri deliller şunlar
dır: 

 Hilafet her zaman gerekli değildir.  
maslahatlannı ve işlerini güdü ve  doğ
rultusunda hiçbir sulta'ya ihtiyaç duymaksızın 
tıpkı bedavet halinde olduğu gibi tahakuk edebi
lirler. 

2. Hilafet her zaman yararlı değildir. Halifeye 
ancak çevresinde bulunan çok az kişi ulaşıp on
dan yararlanabilir. 

3. Halifede bulunması gereken şartlar her za
man bulunmayabilir. Bu durumda müslümanları 
halife seçimine zorlarsak ya şeriatın öngördüğü 
şartlan taşımayan birini halife seçmeye sevketmiş 
olacağız, ya da halife seçmemeye zorlamış olaca
ğız. Her iki durum da şeriate tamamen aykındır. 

4. Hilafet rekabete yol açtığından çoğu za
man müslümanlar arasında fitne ve harplerin çık
masına sebebiyet vermektedir. İslam tarihi bu
nun  

Harici doktrin önemli ölçüde devlette başsız
lığı esas alan felsefi anlamdaki anarşizm ile örtü-
şür. 

IV  Doktrini 

Mu'tezile imametin  vacip olduğunu 
 Esasen Mu'tezile'nin "hüsn" ve "ku-

buh" (iyi ve kötüyü belirleme) hakkındaki teorisi 
aklı şeriate önceler. Buna göre neyin iyi neyin kö
tü olduğuna insan aklı karar verir. Akıl önce idrak 
eder, şeriat ise onu te'yid  

 Müteferrik 

Mutezile'den    ve 
  ileri sürdüğü görüşe gö

re imamet hem akıl hem de şeriat ile  

Değerlendirme ve Sonuç 
Klasik İslam siyaset felsefesi literatüründeki 

"imamet" ya da "hilafet" kavramlannın modern 
siyasal bilimdeki tekabülü, aralannda tam giri-
şimlilik olmasa da "devlet" kavramıdır. Bu ikisi 
büyük oranda örtüşür. 

Devletin doğuşu antik çağ Yunan filozoflann-
dan islam filozoflan dahil Ortaçağ doğu ve batı 
filozoflanna kadar, oradan aydınlanma düşünür
lerine kadar hemen hemen aynı gerekçeye da-
yandınlmıştır. O da şudur: İnsanlar şu veya bu 
sebeple birbirine ihtiyaç duyarlar ve dayanışma 
içine girerler, kurumlar oluştururlar. Tek başına 
insan yaşayamaz. İhtiyaçlannı temin edemez. 
Menfaatini temin ve korunma güdüsüyle cemaat 
oluşturur. Onun sağlıklı yürümesi için aralannda 
anlaşarak kendilerine baş seçerler. Bundan devlet 
doğar. İşte bu anlatım antik çağ Yunan filozofla-
nndan tutun, İslam filozoflanna, oradan aydın
lanma filozoflarına geçmiş ve her dönem ve dü
şünüre göre kısmi farklılıklar arzederek geliştiril-



 

 Modern demokrasinin temelini oluşturan 
Sosyal Kontrat da esasen bu klasik anlayışın bir 
tezahürüdür.  siyaset felsefesi literatürü ara
sında sayılabilecek siyasetname türü eserlerin he
men hemen hepsinde bu klasik görüş aynı man-
talite ile sunulur. Maverdi'nin 

  Teymiyye'nin es-Siyaset'üş-Şer'iy-
 ve Tartuşi'nin  aynı 

mantaliteye rastlanır. 

Kanaatimizce imametin vacip olmasının deli
linin akla dayandınlmasmın arkasında antik çağ
dan bu yana devam edegelen bu mantalite yat
maktadır. Üstelik imameti sadece Mu'tezile akla 
dayandırmamış, gerçekte  Sünnet de onu 
akla dayandırmıştır. Çünkü Ehl-i Sünnet'in ima
met konusundaki dayanağı İcma'dır.  ise sa
hih bir okuma ile aklın münderecatı altında kabul 
edilir. Kuşkusuz Ehl-i Sünnet alimleri imamete 
ilişkin olarak bir çok ayet ve hadis zikretmişlerdir. 
Fakat bunlann hiçbiri  anlamda vücub ifade 
etmedikleri için imametin vücubu  bağ
lanmıştır. İcma esasen  nass alanı içinde 
değil içtihat alanı içerisindedir. Filvaki içtihada 
mesağ olmayan alanda  sözediliyorsa 
da bunlar ancak nass'lan te'kid sadedindedir. İc-
ma'nın esas alanı, delalet ve sübutu yönüyle kafi 
bir nassın bulunmadığı içtihada mesağ olan 
alandır. Bu alandaki vaki içtihadlann çoğunluk 
teşkil etmesi halidir, icma. Binaenaleyh icma pra
tik değeri olan bir hukuksal kurum olarak çok 
önemli fonksiyonlar icra eder. Fakat onunla kili
senin konsülü gibi din oluşturulmaz. Bu sebeple 
Ehl-i Sünnet'in de imamet ve hilafete ilişkin argü-
manlan temelde şer'i olmaktan çok aklidir. Fakat 
şeriat de bu gerekliliği ortaya koyuyorsa şer'i 
olan ile akli olanın buluştuğu ortak bir alan içine 
bunu konuşlandırmak da mümkündür. Hatta şe
riat zaten akli olan ile kendini tamamlamaktadır. 
Yani şeriatin bir sacayağı vahye dayanıyor ise di
ğer sacayağı da akla dayanmaktadır. 

Özetle imametin (devletin) lüzumuna iki yol
la ulaşılabilir: 

 Akıl yoluyla. 
2. Şeriat yoluyla. 
Birincisinde  ikincisinde 

biyyet" sözkonusu olur. "Gerekirlik" ile "Vücu-
biyyet" arasındaki farkın temyizi için bu ikisinin 
ters çevrilmişine bakalım: "Haram" olanla "ya
sak" olan. "Haram" olan ile "yasak" olan bir ol
madığı gibi tamamen ayn da değillerdir. Bunu 
şu şekilde şema ile gösterebiliriz: 

Aynı şemayı "gerekirlik" ile "vücubiyyet" ara
sındaki ilişkiyi netleştirmede de kullanabiliriz: 

"Gerekirlik" (ödev) ile "yasak" esasen dinin, 
 alanının içindeki "faydalı" ya da "zarar

lı" olanlandır. Gerekli olan faydalı olandır. Yasak 
olan zararlı olandır. Burada şeriat ile aklın ortak 

 yönü belirmektedir; ikisi de faydalı olanı celp, 
zararlı olanı def eder. 

Kanaatimce devlet ya da imamet/hilafet "va
cip" olan değil "gerekli" olandır. Onun Ehl-i Sün
net fakihlerince "vacip" formunda telakki edil
mesi "gerekliliğindeki" şiddetli ihtiyaçtan kay
naklanmış olabilir. Fıkh'ın telosu "fayda"lı olanı 
"celbettiği" için ve "zarar"lı olanı "defettiği" 

 faydalı, devletsizliği zararlı gör
müştür. 

Özcesi devletin birinci kaynağı akıldır. • 

(1) Bu ayette yüce Allah peygambere hitaben "Rabbinden sa
na indirilen şeyi açıkça tebliğ et. Eğer (bunu) yapmayacak 
olursan risaletini tebliğ etmemiş olursun. Allah seni insan
lardan koruyacaktır. Allah kafir bir topluluğu sevmez." bu
yurmaktadır. Acaba burada "Rabbinden sana indirilen 
şey" ifadesiyle ne kastediliyor?  şii akliyatı kapalı olarak 
ifade edilen bu şey'i Hz. Ali'nin imameti olarak okumakta
dır. 

(2) eş-Şeyh Abdullah   Ruh'ut-Teşeyyu', ss. 
198-203. 

(3)lbrahim  ez-Zencani,  
Aşeriyye,  I s.  

(4) Zencani, a.g.e., II, s.  
(5) Zencani, a.g.e., II, s. 267. 
(6) Zencani, a.g.e., III, s.  
(7) Muhammed Diyauddin er-Reyis, en-Nazariyat'u-Siyasiy-

ye(t)'il-lslamiyye(t), s.  
(8) Senhuri, Fıkh'ul-Hilafeti ve Tatavvuruha, ss. 93-94. 
(9) er-Reyis, en-Nazariyyat. . ., s.  

 Aynı yer. 
 er-Reyis, a.g.e., s.  
 Burada fıkıhtaki  menafi' defi mazarrat" ilkesi hatır
lanmalıdır. 



 

Statüko Ağa ile 
Dervişe Abdal 
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Cünümiizde hemen 

ünümüzde hemen hemen herkes statükodan şikayet ediyor. Ül
kenin  ve muhalefeti, sağcılan, sokulan ve İslamcılan de
ğişim istiyor. Herkesin acilen istediği değişim ise bir türlü olmu
yor. Kime sorarsanız "statüko ayak diretiyor" deniyor. 

Peki millete kök söktüren bu statüko kimdir, nedir, neyin ne
sidir, nasıl bertaraf edilir, denildiğinde her kafadan ayn bir ses çı

 kimsenin fikri kimseye uymuyor. Böyle olunca da statüko 
pervasızca salınıp geziyor. 

Yeri gelmiş herkes kafayı statükoyla bozmuşken en iyisi ben de 
sizlere statükonun gelmişini geçmişini cemaziyi evvelini anlata
yım. 

Ben diyeyim yüz sene siz deyin bin sene evvel Botan'da cö
mert mi cömert, adil mi adil, yiğit oğlu yiğit bir padişah varmış. 
Zulme de zalimlere de düşmanmış. Sofrasından misafir, kılıcının 
ucundan zalim kanı eksik olmazmış. Savaş meydanlannda kükre
miş aslan gibi, halkının arasında sahipsiz kuzu gibi olurmuş. Bü
yükle büyük, çocukla çocuk olur, kibir nedir bilmezmiş. Böylesine 
iyi bir padişahı kim sevmez ki? Halkı da ölesiye severmiş kendisi
ni. Bir dediğini iki etmezlermiş. Sözü kanunmuş, fermanı tartışıl-
mazmış t ü m ülkede. Adını ise kimse ağzına almazmış. "Dağlar 
padişahı" derlermiş saygıyla. Emir demiri keser misali dağlar pa
dişahının adının geçtiği yerlerde akan sular dururmuş. Malının 
mülkünün hesabını kimse bilmezmiş. Boylu boslu yakışıklı aslan 
gibiymiş. Akıllı, zeki, cesur ve tedbirliymiş. Bir kelam edeceği za
man "bin düşünür bir söylermiş".  güzeller güzeliymiş. Gü
zel huyla güzel yüz zor yan yana gelir derler. Mevlam bu zorluğu 
da kolay etmiş. Dağlar padişahının amcası kızı sevgili kansı "Ha
nım Sultan" dünya  Meleklerin dişisi veya erkeği olmaz 
derler ama Dağlar Padişahı  Hanım Sultan dişi meleklermiş. 
Dağlar padişahı bu kadar mutluluktan korkarmış. Korktuğu başı
na gelmiş. Bu dünyada kendisine her ne nimet varsa veren Ce-

 Rabbül alemin yalnızca bir şey vermemiş: "Mülküne varis." 

Mülkünün varisi yokmuş. Gece gündüz dua ederek bir erkek 
evlat dilermiş yüce Mevladan. Peşpeşe birbirinden güzel dokuz 
kızı olmuş. Hepsini ayn ayn sever, koklar, bağnna  Am
ma velakin gözü yoldaymış.  da bir erkek evlat beklermiş. Fe
satlar "Bekko Avan"lar aklını çelmeye yeniden evlendirmeye ça
lışmış. Fikrini bozmamış. Her seferinde "Hanım Sultan'ın üstüne 
gül koklamam. Hem amca kızımın ne günahı var ki, çocuğu ve
recek olan mevlam dilerse Sultanım'a da verir" dermiş. 



 

Yedi yaşındaki çocuklardan yetmiş yaşında
ki bilgelere kadar kadın erkek tüm halkı gece 
gündüz dua edermiş. Binlerce adak, dua ve ni
yazdan sonra  Allah merhamet etmiş, 
dilekleri kabul olmuş. 

Hanım Sultan dokuz kızdan sonra nurtopu 
gibi bir erkek evlat doğurmuş. Davul zurnalar 
çalınmış, halaylar çekilmiş, selalar verilmiş, 
mevlütler okutulmuş, aç açıkta kimse bırakıl
mamış, kırk gün kırk gece kutlamalar devam 
etmiş öyle bir toy dernek kurulmuş ki serma
yen gitsin. Kırk günün sonunda, kırkbirinci gü
nün sabahında yeni doğan şehzadeye isim 
koymak için Beyler Divanı kurulmuş. Urfa'dan 
Süleymaniye'ye; Diyarbekir'den Ağrı Dağına; 
El Cezire'den Urmiye'ye kadar tüm ağalar, bey
ler, şeyhler ve alimler saf tutmuş. Hiçbirinin fik
ri öbürüne uymamış. Önerilen her isme ayn bir 
kulp takılmış. Tartışmalar günlerce sürmüş, 
uzamış da uzamış. 

Derken yedinci günün gecesi Dağlar Padi
şahı rüyasında aksakallı nurani bir ihtiyar gör
müş. Heybetinden ürkmüş, adını sormuş. Bana 
"Dervişe Abdal" derler demiş ve haykırmış 
"Çocuğun adı "Özgürlük" olacak diye... Dağ
lar padişahı itiraz etmiş; 

— "Aman, yaman böyle isim hiç duyma
dım" (sizler de "Hiç böyle bir isim olur mu? Ba
ri "Özgür" olsaydı" diyebilirsiniz.) 

Ama derviş hiç aldırmamış. Kaşlannı çatmış, 
öyle bir gürlemiş ki  diye yer 
gök inlemiş. 

Dağlar padişahı kan ter içerisinde uykudan 
sıçramış. Kalkmış bir bardak su içmiş, odanın 
içerisinde gidip gelmeye başlamış, uyuyama-

 Erkenden camiye gitmiş. 
Kadim dostu, hocası ve arkadaşı Şeyh Agi-

de Berdan'a rüyasını anlatmış. Şeyh dikkatlice 
dinlemiş, gülümsemiş, bir şey dememiş. Sa
dece rüyayı tasdik etmiş. Şeyhin de onayıyla 
yeni veliahtın adı "Özgürlük" olmuş. Şeyh 
Beyler divanında bebeğin kulağına ezan oku
muş ve dua etmiş. "Ya Rabbi halkımız kıyame
te kadar, sıratı müstakim üzere özgür kalsın." 
Dicle ve Fırat'ın çocuklan hep beraber amin 
demişler. 

Yıllar yılları kovalamış. Seneler su gibi 
akıp gitmiş. Bizim Özgürlük büyüyüp serpil-
dikçe babasına benzemeye başlamış. Cesa
reti, cömertliği ve merhameti cihana nam 
salmış. 

İlmi, irfanı, saygısı, sevgisi yerli yerindeymiş. 
Herkesin bir kusuru olur. Onun da tek bir kusu
ru varmış. Avlanmayı gereğinden fazla sever
miş. En çok da ceylan avını. Botan'dan Ra'se-
layn'a kadar dört konak yolu dur durak bilme
den bir günde alırmış at sırtında. "Dağlar Padi
şahı" gönlünü kırmamak için bir şey demezmiş 
ama başına bir iş gelmesinden de endişe eder
miş. En usta silahşörleri oğlunun yanına katar
mış. 

"Özgürlük" evlenme çağına gelince herkes 
seferber olmuş. Tüm ülkenin en güzel kızlan sı
raya girmişler. Ağalann, beylerin, şeyhlerin bir
birinden güzel kızlanndan hiçbiri Özgürlük'ün 
gönlünü fethedememiş. 

Yıllar yıllan kovalamış "Özgürlük" bir türlü 
gönlünün sultanını seçememiş. Zaman geçtik
çe "Dağlar Padişahı"nın yüreği daralmaya, 
sabn tükenmeye başlamış. Dokuz kız kardeşin 
bir erkek kardeşi dertlere salmış hepsini. Kızma
lar, yalvarmalar, ricalar, dualar hiçbiri fayda 
vermemiş. 

"Torunlanmı kucağıma almadan ölürsem 
gözlerim açık gidecek" deyip gizli gizli 

 "Dağlar Padişahı". Annesi Hanım Sultan 
desen perişan bir haldeymiş. Dokuz kız bir ana 
öyle kederlere düşmüşler ki helak olmuşlar. 
"Özgürlük" ise "Ben aşık olmadan evlene-
mem" der kestirip atarmış. Öyle bir kördüğüm 
ki çözebilene aşk olsun. 

Günlerden bir gün yine bir av partisinde Ur-
fa dağlannda ceylan avındayken başlanna bir iş 
gelmiş. Ömürlerinde görmedikleri güzellikte 
bir ahu ceylanla karşılaşmışlar. Akabe boğazın
da yüksek bir kayanın üzerinde teprenmeden 
öylesine duruyormuş. Ne yapıp ne etmişlerse 
bir türlü yakalayamamışlar. Her seferinde bir 
başka kayanın üzerinde gözükmüş gözlerine. 
Şaşırmışlar. Özgürlük'ün aklı başından gitmiş, 
kaptırmış kendini düşmüş peşine. Ahu önde, 
onlar arkada Birecik'e varmışlar, Fırat'ı geçmiş

 Gavur Dağlarını, Toroslan aşmışlar, bir düz
lüğe inmişler, bilmedikleri, görmedikleri, duy-
madıklan yerlere gelmişler. Gazali, ceylanı kay
betmişler... Telaşla sağa sola doğru bakınırken 
az ileride dere kenannda göçebe bir topluluk 
görmüşler. Önlerine çıkan ilk kişiye bulunduk-

 yerin adını sormuşlar. "Engürü" denince 
şaşınp kalmışlar. "ENGÜRÜ" ne acayip isim de
yip birbirlerine bakmışlar. Peki "Sen kimsin?" 
diye sorduklarında "Ben bu köyün çobanı Ga
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rip Sülü'yüm" demiş ve düşmüş önlerine. Yol
da garip garip şeylerle karşılaşmışlar. Bir tarla
da ayaklan zincirli, başka bir tarlada ağızları 
bantlı ırgatlar görmüşler. Bir grup insan kürk
ler, abalar içindeyken büyük bir kısmını baldırı 
çıplak bulmuşlar. Hele caminin önüne geldikle
rinde hayretten dona kalmışlar. Caminin kapı
sını tutan Izbandut gibi biri caminin dışında 
bekleyen cemaatin küçük bir kısmını içeri alır
ken geri kalan büyük kalabalığı kovup "yas-

 diyormuş. 
Hiçbir anlam veremeyip çobana sormuşlar. 
"Aman kardaş, kurbanın olalım anlat, nedir 

bu işlerin hikmeti? Kurtar bizi meraktan." 
Çoban kaşlannı çatmış, gerinmiş, düşün

müş, kaşınmış; "Hikmet hikmettir, çoğu kez de 
zahmettir. Her işin bir manası varsa vardır, yok
sa yoktur. Binaenaleyh va mı bunun başka bir 
izah tazı" deyince başlannı sallamışlar, lakin 
hiçbir şey de anlamamışlar. 

Ulan bu memleketin herşeyi bir acayip. He
le bu çoban hepten dangalak ne sorsan başka 
bir şey anlatıyor. Vay bunun sahip olacağı sü
rünün haline, diye içlerinden geçirirlerken dere 
kenanna varmışlar. Özgürlük elini yüzünü yıka
mış, kana kana su içmiş. Tam başını sudan 

 kalkarken kaybettikleri ahuyu karşı kıyıda
ki çadırın önünde görmüş. Kendini suya atmış, 
peşinden de arkadaşlan. Dereyi nasıl geçtikleri
ni bilememişler. Ceylan çadınn içine girmiş. 
Hepsi birden peşinden çadıra dalmışlar. Aman 
Ya Rabbi, bir de ne görsünler. Günlerdir, aylar
dır, aç bî ilaç, perü perişan kovaladıklan ahu 
ceylan dünya güzeli bir genç kız olarak duru
yor karşılarında.  kız saniyenin elli
de biri kadar bir zaman göz göze gelmişler. 
Özgürlük'ün dili tutulmuş, dizlerinin bağı çö
zülmüş. Feleği şaşmış, yaralı aslanlar gibi kük
remeye başlamış. "Aman" demiş, "aman ki 
aman, işte gönlümün sultanı. Yeryüzünde evle
nebileceğim tek kişi." Bu sefer  te
laş almış. 

"Yahu daha adını bile bilmiyoruz. Kimdir? 
Nedir? Kimin fesidir? Aslı asaleti, anası babası 
neyin nesidir? Memleketimizdeki onca kıza kı
ran mı girdi ki bu yaban elden gelin alalım. 
Hem sonra Dağlar Padişahı ne der bu işe, kızıp 
köpürmez mi, yağıp gürlemez mi, iflahımızı 
kesmez mi, demişlerse de bir türlü dinleteme-
mişler bizim  

Sevda zor iştir. Aşk  başa akıl süresiz 

izne çıkarmış mecburen. Ezeli kanun böyle. 
Leyla ile Mecnun; Ferhat ile Şirin, Memo ile Zi-
ne de böyle imişler.  oğlu Rüstem bile bile
ğini bükememiş aşkın. Lakin bir garip yaradır ki 
kaşıdıkça zevk alır insan. Kabuk bağlasın, iyileş-
sin istemez. Kılıç yarası gibidir. Yıllar geçse de 
mutlaka yaranın izi kalır yine. 

Arkadaşlan kendinden geçen Özgürlük'ü 
bir kenara yatırmışlar, kıza adını sormuşlar. 

"Demokrasi" demiş. (Hoppalaa bir acaip 
isim daha) Neyse isminden bize ne. Demokra
si de Özgürlük'e öyle bir vurulmuş ki sormayın 
gitsin.  ya iş tamam. İkisi de birbirlerini 
yorlarsa mesele yok alıp gelsinler kızı, diyecek
siniz ama kazın ayağı öyle değil. Dağlar Padişa-

 danışılmadan, izni, oluru alınmadan bir-
şey yapılabilir mi? Hele böyle birşey nasıl anla
tılır, nasıl kabullendirilebilir? Mümkünatı yok, 
ama bu Özgürlük'ün aklı başından gitmiş. Biz
den günah gitsin diyerek Dağlar Padişahı'na 
durumu bildirmek üzere yola koyulmuşlar. Di
vana varmışlar. Dağlar Padişahı'na korka korka 
meseleyi anlatmışlar. 

Dağlar Padişahı'nın kızıp kükremesi bekle
nirken sevinçten havalara uçmuş, çocuklar gibi 
ellerini çırparak "Aslı astan,  mühim de
ğil." Bunca yıldan sonra Özgürlük beğendi ya, 
önemli olan o. Çabuk gidin alın gelin." 

"Yarabbi ölmeden torunlanmı görebilece
ğim çok şükür" diyerek iki rekat da şükür na
mazı kılmış. Hanım Sultan ile dokuz kızı ise el
lerine kına yakmışlar, allar bağlamışlar alınlan-
na. Davullar zurnalar çalınmaya başlamış, toy 
dernek kurulmuş tüm ülkede. Her ne kadar kız 
analan kıyıda köşede dedikodu yapmışlarsa da 
kimse kulak asmamış. 

Vezirler, beyler, şeyhler, ağalar kırk sandık 
hediyeyle düşmüşler yollara, varmışlar Engü-
rü'ye. Kızın babasını sormuşlar: "Adı Statüko" 
ama kendine Statiko Ağa denilmesinden hoşla
nır bir rezil kişidir. Yetmişbeş yaşındadır, yet-
mişbeş saniye güldüğü görülmemiştir. Hiçbiri
mize rahat vermemiştir" diyerek devam etmiş
ler; "Kimseyle geçinemez, huysuzun tekidir. 
Çakırbeyli, sürüsünü seven bir çobanı vardı, 
kızdı zavallıyı dut ağacına astı. Battal Gazi'nin 
yeğeni bitirim bir çoban vardı şakayla kanşık 
bu zalimin işini bitiriyordu ama memleketin 
imamı ile eski çobanı bir olup Statüko'yu kur
tardılar. Battal Gazi'nin yeğeni çoban bir gece 
aniden düşüp öldü. Zehirlenmiş dediler lakin 



 

biz bilmeyiz, doğrusunu Allah bilir. Şimdiki ço
ban ise eski çobanıdır. Yedi kez kavga edip küs
tüler, ama bunda yüz yok, her seferinde tekrar 
yalvararak geri döndü." 

Ağalar beyler Statüko Ağa için söylenenler
den hoşlanmamışlar; iftira ediyorlar, diyerek 
ciddiye almamışlar. Allah'ın emri, Peygam-
ber'in kavliyle "Demokrasi kızı" Özgürlük'e is
temişler. 

Statüko abus suratıyla "Benim sizlere verile
cek kızım yok" diyerek kestirip atmış. Bizimkiler 
çılgına dönmüşler "Ulan sen deli misin, divane 
misin, devlet kuşu başına konmuş. Koskoca 
Dağlar Padişahı'nın oğlu kızına talip olmuş red
dedilir mi eşşek oğlu eşşek?" demişlerse de Sta
tüko "Nuh  Peygamber dememiş." 

"Bu teres de kim oluyor ki kızı zorla alıp gi
delim"  Özgürlük isyan etmiş. Şidde
te başvurmayın Demokrasi kızın rızası olmadan 
olmaz diye tutturmuş. Kıza gel gidelim demiş
ler "Babam Statüko Ağa'nın izni olmadan ben 
gelemem" demiş. Al sana bir bela ki çözebile
ne aşk olsun. 

Günler aylan  Statüko Ağa'nın 
vicdanında (Kurban olsun vicdana alçak) en 
ufak bir yumuşama olmamış. Demokrasi ile 
Özgürlük yataklara düşmüşler. Özgürlük "De
mokrasi olmadan yaşayamam onsuz hayat ha
ram olsun bana dedikçe "Dağlar Padişahı" de
liye dönüyor hırsından, çaresizlikten kafasını 
duvarlara vuruyormuş. Oğlumu bu hallere so
kan Statüko deyyusunu telef edin deyince Öz
gürlük feryat ediyor, "Aman! Aman ki aman 
beni zerrei miskal seviyorsanız Demokrasi'nin 
babasına dokunmayın, ne olur sevgilim 

 diyormuş. Tam bir kördüğüm ki Allah 
kimsenin başına vermesin. 

Dağlar Padişahı umudu kesmiş."Oğlum 
sağken bırakmıyor, bu alçak statükoyu geber
teyim. Oğlan zaten ölüyor, bari üzülmesin. 
Yavrum öldükten sonra ben de onlann kökünü 
kurutmazsam namerdim" diyerek kanlı göz 
yaşlan döküyormuş. 

Yüzlerce ağa, bey, şeyh, alim, sofi ve sultan 
araya girmiş ancak nafile. Nafile ki böyle bir 
dert düşman başına. 

Herkesin ümitlerini yitirdiği bir günde hır
pani kılıklı yaşlı bir ihtiyar sarayın kapısına da

 Sultana söyleyin istiyorlarsa kızı alıp 
gelirim demiş. Nöbetçiler kızmışlar, bağınp 
terslemişler. Bunca ekabirin, ağanın,  

şeyhin yapamadığını sen mi yapacaksın. Bizim
le dalga mı geçiyorsun ihtiyar?" diyerek kov
muşlar. Yaşlı adam direnince aralarındaki hır 
gürü Dağlar Padişahı duymuş, sarayın balko
nuna çıkmış. 

"Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Kiminle tar
tışıyorsunuz?" derken ihtiyan görmüş. 

"Durun, durun ilişmeyin diye haykırmış. Ta
nıdım bu yıllar önce rüyama giren "Özgür-
lük"ün isim babası Dervişe Abdal, getirin bura
ya" der demez ihtiyar adam kayboluvermiş. 

Kaybolmuş ama boş durmamış. Düşmüş 
yollara, varmış "Engürü"ye, sormuş Statiko 
Ağa'yı. (Ağalara kurban olsun böyle şerefsiz.) 
"Şu dağın arkasında üç beş tane keçisi var, on
lann peşine gitti" demişler. Dervişe Abdal vur
muş dağa, bakmış ki Statiko edepsizi büyük 
abdestini (olduğu gibi, aynen anlatmaya terbi
yem müsait değil) yapıyor. Dervişe Abdal geç
miş karşısına, indirmiş şalvannı, Statüko'nun 
ağzını açmasına fırsat vermeden başlamış küfür 
etmeye: "Ulan sen ne şerefsiz, alçak, namus
suz, zalim, rezil, hayvan oğlu hayvan, it oğlu it, 
cinssiz, cibiliyetsiz bir adamsın" demiş ve nefe
si, sesi kesilinceye kadar saatlerce küfür etmiş. 
Statüko şaşırıp kalmış, saatler sonra ancak 
"Dur, kimsin, nesin, ne istersin?" diye sorabil
miş. 

Dervişe Abdal "Ulan rezil koskoca Dağlar 
Padişahı'nın oğlu lütuf etmiş de kızını istemiş. 
Senin gibi alçağı adam yerine koymuş, elçiler 
göndermiş. Sen kim oluyorsun da vermiyor
sun" diye gürleyince Statüko Ağa çömeldiği 
yerden silkinip kalkmış "Verdim gitti" deyiver
miş. Dervişe Abdal daha da kızmış "Be hey şe
refsiz madem Demokrasi kızımızı Özgürlük oğ
lumuza verecektin, de niye bu kadar ağa, bey, 
şeyh ve alimi geriye boş gönderdin"  
Statüko rezili ne dese beğenirsiniz; "Gözümün 
nuru aziz kardeşim, bugüne kadar senin gibi 
benim lisanımdan anlayan, aklı başında, ağzın
dan bal damlayan bir adam göndermediler ki 
kızı vereyim." 

Evet! Kıssadan hisse çıkarmak lazım. De
mokrasi ile Özgürlük'ün hikayeleri böyle. Der
vişe Abdal Engürü'lü Statüko be-namusunu 
böyle dize getirmiş. Bizleri sorarsanız halimiz 
perişan. Hepten bittik tükendik. 

Acilen bir çağdaş "Dervişe  ihtiyacı
mız var. Ey Dervişe Abdal nerelerdesin, yetiş! 

Ya Hüdaî... be zeval medet! • 
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ir siyasal terim olarak rejim; örgütenme tarzını ve iktidann kullanım 
biçimini belirleyen uygulamalar, yöntemler ve kurumlar bütünü 
manasına gelmektedir. Yargı ise, hukuk düzeninin sağlanması için 
bağımsız mahkemelerin üstlendiği işlevdir. Yargının üstlendiği hu
kuka uygun düzeni sağlama işlevinin etkinliği, rejimin niteliğini be
lirlemede çok önemlidir. O kadar önemlidir ki, yargı bu etkinliğini 
hukuka uygun kullandığında bir monarkın idaresinde bile tüm top
lumu oluşturan fertler, hak ve özgürlüklerini sonuna kadar kullan
ma mutluluğuna kavuşabilir. Yargı bu etkinliğini hukuka uygun kul
lanmadığında demokrasiyle yönetilen bir ülkede de olsa insanlar 
temel hak ve özgürlüklerinden yoksun kalır. Yargının rejimin niteli
ğini belirlemedeki bu fonksiyonunu, ülkemizde son zamanlarda ya
şanan iktidar mücadelesi de  bu mücadele bize göre  bu
güne kadar ellerinde bulunduran oligarşik yapı ile, iktidann kendi
lerine ait olduğunu belirten ve bu hakkı talep eden halk arasında 
cereyan  göstermektedir. Rejimin niteliği ile yargının 
ilişkisine atıfta bulunduğumuz bu kısa girişten sonra, rejimin özgür
lükçü vasfını ve yargının rejimin vasfına etkisini ayrı ayn inceleye
lim. 

Özgürlük Rejimi 
İnsanın diğer hemcinsleriyle birlikte yaşamasının kaçınılmaz ol

duğu, birlikte yaşamanın insanın sosyal bir varlık olmasından kay
naklandığı  Tufeyl gibi bir kaç felsefeci  felsefecilerin 
genel kabulüdür. Yine insanlann bir takım hak ve özgürlüklere sa
hip bulunduğu, bu özgürlüklerin insanlara içinde yaşadıklan toplu
mun veya toplumun vücut verdiği organize kuruluşun (Devletin) 
bir ihsanı olmadığı, insanlann bu hak ve özgürlüklere doğuştan sa
hip  Tabii Hukuk anlayışı etrafında kümelenen ve ka
hir ekseriyeti teşkil eden kamu hukukçulannın üzerinde ittifak ettik
leri düşüncedir. 

 doğuştan sahip olduklan bu hak ve özgürlükleri bir 
sosyal varlık olarak içinde yaşadıklan topluma taşımalan, kamu hu
kukunun önünde bir sorun olarak belirmektedir. Zira fertler özgür
lüklerini ve haklannı kamusal alana taşıdıklannda, kamusal alanı 
tanzim eden bu alanda  göstermeye çalışan devletin ikti
dan daralmaktadır. Esasen devletin, insanlar tarafından ortak hiz
metlerin görülmesi için vücuda getirilmesi şeklindeki doğuşu ile, in
sanlann kamusal alanda hak ve özgürlüklerini yaşamalan 
lannın, hak ve özgürlüklerini yaşamalanna engel olmamak kaydıy-



 

 çelişmemektedir. Ancak devletin zamanla 
kendini Tannnın yer yüzündeki izdüşümü olarak 
görmesiyle sorunlar başlamıştır. Bir başka tabir
le, bu sorunun temelini, başlangıçta toplumun 
ortak  karşılamak üzere, toplum tara
fından vücuda getirilen organize teşkilatın (dev
letin), zaman içerisinde gelişip büyümeyle bera
ber hikmet-i vücudunu unutup, kendisini kutsa
ması yatmaktadır. Varlığını kutsayıp, yer yüzün
de Tannnın iz düşümü olarak kendisini görmeye 
başlayan devlet, artık bu görüş doğrultusunda 
kendisini, insanlara doğuştan Tann tarafından 
verildiği var sayılan temel hak ve özgürlüklerin 
kaynağı, dağıtıcısı ve kısıtlayıcısı olarak görmeye 
başlamıştır. Hikmet-i hükümetin manipülasyona 
uğrayarak, hizmet devletinin kutsal devlete dö-
nüşmesiyle,  yaranna, insanlann ise aleyhi
ne bir hak ve özgürlükler alanı oluşmuştur. Kut
sal devlet anlayışının insanlann elinden aldığı te
mel hak ve özgürlüklerin, insanlar tarafından 
tekrar elde edilmesi uzun bir mücadele sürecini 
başlatmıştı. Ve elan devam etmektedir. Hak ve 
özgürlükler mücadelesinde bazı topluluklarda 
hak ve özgürlüklerin devlet tarafından tanınma
sı aşaması bitmiş, bunlann somut olarak kullanı
labilirliğinin devlet tarafından temin edilmesi 
aşamasına gelinmiştir (Kuzey Avrupa ülkeleri ve 
A.B.D. gibi). Bazı topluluklarda ise hak ve özgür
lüklerin devlet tarafından tanınması aşamasına 
henüz gelinmemiştir bile. Hak ve özgürlüklerin 
devlet tarafından tanınması aşamasını geçirmiş 
ülkelere nazanmızı çevirdiğimizde, kimi ülkeler
de hak ve özgürlükler mücadelesi, egemenlik 
yetkilerinden bazılannı ellerinde bulunduran ku
rumların hak ve özgürlükler saflannda yer 

 sebebiyle kısa ve yumuşak geçmiştir (İngilte
re gibi). Bazı ülkelerde ise uzun ve kanlı bir mü
cadele sonucu hak ve özgürlüklerin devlet tara
fından tanınması aşamasına gelinmiştir (Fransa 
gibi). 

Kuzey Avrupa ülkeleri ve ABD gibi ülkelerde 
fertlerin hak ve özgürlüklerinin soyut olarak dev
let tarafından tanınması ve benimsenmesi aşa
ması bitmiş, devlet bu hak ve özgürlüklerin fert
ler tarafından somut olarak kullanılmasını garan
ti altına almakla kendini görevli saymaya başla
mıştır. İşte bu şekildeki bir anlayış ile, insanlann 
başlangıçta ortak ihtiyaçlannı karşılamak maksa
dıyla vücuda getirdiği devlet anlayışı örtüşmek-
tedir. Devletin fertler lehine  sınırladığı, 
kendisine, insanlann hak ve özgürlüklerini so

mut olarak kullanmalanna her türlü imkanı ha
zırlayan bir misyon yüklediği devlet anlayışı, ar
zulanan ve talep edilen bir devlet anlayışıdır. Biz 
bu misyonu yüklenen devlete ve rejime özgür
lükçü devlet, özgürlük rejimi diyoruz. 

Rejimin özgürlükçü yanıyla ilgili görüşlerimi
zi aktardıktan sonra, şimdi de özgürlükçü bir re
jim yaratmada yargının fonksiyonunu görelim. 

Yargı ve Fonksiyonu 
Fertlerin hak ve özgürlüklerini tanımakla kal

mayıp, bu hak ve özgürlükleri kullanmalan için 
her türlü imkanı yaratmakla görevli bir devlet ör
gütlenmesinin, özgürlükçü rejim olabileceğine 
işaret etmiştik. Bu şekilde bir özgürlükçü rejim 
ancak bağımsız bir yargı varsa mümkündür. 
Çünkü ünlü siyaset bilimcisi  
da belirttiği gibi, gücü elinde bulunduranlar bu 
gücü kötüye kullanmaya meylederler. Bunu ön
lemek için kuvvetleri dağıtmak gerekmektedir. 
İşte yürütme yetkisini kullanan organın, yargı 
yetkisini üstlenen bir başka organ tarafından de
netlenmesi halinde ancak hukuk devleti anlayışı 
hakim olabilir ve dolayısıyla hak ve özgürlüklere 
saygılı bir rejimden bahsedilebilir. Gücü elinde 
bulunduran kamu yönetiminin, bu gücü hak ve 
özgürlükler aleyhine kullanmasına, yargının et
kin bir şekilde denetleme fonksiyonu engel oldu
ğu gibi, fertlerin hak ve özgürlüklerini kutsal 
devlet anlayışı karşısında kazanmalannda yargı 
önemli bir yere sahiptir. Yargının, hak ve özgür
lükler mücadelesinde, bu mücadeleyi verenler 
yanında yer aldığı ülkelerde, hak ve özgürlükle
rin elde edilmesi çok kolay olmuş ve bu müca
dele kısa sürmüştür. Mesela hak ve özgürlükler 
mücadelesinde yargının, bu mücadeleyi veren
ler yanında yer alması sebebiyle mücadelenin 
kolay ve kısa olduğu ülkelerin başında İngiltere 
gelmektedir. İngiltere'deki hak ve özgürlükler 
mücadelesine yargının katkısını Prof. Dr. İlhan 
Akın Kamu Hukuku isimli kitabında şu şekilde 
anlatmaktadır. "İngiliz özgürlük anlayışının do
ğup gelişmesinde ve özellikle korunmasında, İn
giliz yargı organlannın rolü büyüktür. Yüzyıllar
dan beri başı dara gelen her İngiliz'in ilk işi yar
gıca başvurmak olmuştur. İngiliz, siyaset ve ida
re organlarından çok yargıcına güvenir. Fransa, 
ve diğer Avrupa ülkelerinde yargıçlar yan me
mur durumundayken, İngiltere'de yargıçlık 
egemen bir kurum olarak kendisini kabul ettiri
yordu. Üstelik ingiliz yargıçlan belirli, zengin bir 
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sınıftan devşirildikleri halde, kendi sınıflanna 
bağlı kalmamışlar, geniş halk kitlelerinin yararına 
çalışmışlardır. Yargı organının bir diğer kolu olan 

 kendi sınıflanna bağlı olmaksızın di
ğer sınıflann haklannı korumayı bilmişlerdir. Bu 
bakımdan İngiliz özgürlüğü, bir siyasi ülkü ola
rak ortaya atılmamış, gerçekten yaşanmış, kulla
nılmış, yararlanılmış haklar olarak toplumca be
nimsenmiştir." Aynı şekilde hak ve özgürlükler 
mücadelesinin  kolay geçmesine yar
gının katkısını Münci Kapani şu ifadelerle anlat
maktadır. "Parlamento ile baskıcı hükümdarlar 
arasında kendisini gösteren özgürlük savaşında 
o dönemde hiçbir teminatları olmadığı halde 
yargıçlar hükümdara karşı cephe almışlar, huku
kun yorumu ve hukuk yaratma yetkileri sayesin
de, kralın ayncalıklarının yavaş yavaş kısılması ve 
kişi özgürlüklerinin tanınması konusunda çok et
kili  Bu ifadelerden de anlaşıldığı 
gibi yargıçlar, hukuku yorumlama ve hukuk ya
ratma yetkilerini hak ve özgürlükler lehinde kul
landıklarında, hukuk devleti anlayışı ve özgürlük 
rejimi kolayca gerçekleşebilmektedir. Esasen yar
gı yetkisini kullanan makamların, hukuku yo
rumlama ve hukuk yaratma yetkilerini kullanır
ken, hak ve özgürlükler lehinde tavır almalan 
yargılama işlevinin tabiatı gereğidir. Zira yargıla
ma hak sahibini belirleme ve haklıya hakkını tes
lim faaliyetidir. Asgari seviyede hukuk tahsili 
görmüş bir insanın, hak ve özgürlüklerin insan 
için var olduğu ve insanlann bunlara doğuştan 
sahip bulunduğu gerçeğini bilmesi gerekmekte
dir. Bu bilgiye sahip olup da, yargılama faaliye
tinde hak ve özgürlükler yanında yer almamak, 
yargılama işleviyle ters düşmektir. Yargılama fa
aliyetini sürdüren yargıcın, hak ve özgürlüklere 
cephe almasının temelinde şunlar yatar: Ya yar
gıç kişiliğiyle statüsünün gerisinde kalmıştır, ya
ni statüsünü dolduracak bir bilgi birikimine ve 
cesarete sahip değildir; ya dışandan gelen tel
kinlerin tesirinde kalmıştır; ya da eşitlik ve adale
ti gerçekleştirme değer yargısını göz ardı eden 
bir ideoloji sahibidir. Ancak bu şartlar altında 
yargılama faaliyetini yerine getiren makam hak 
ve özgürlüklerin karşısında yer alabilir. 

Özgürlük rejiminin gerçekleşmesinde yargı
nın fonksiyonuna değindikten sonra, bizde hak 
ve özgürlükler mücadelesinde yargının üstlendi
ği fonksiyona gelelim. 

Türkiye Cumhuriyeti, mirasını devraldığı Os
manlı  monarşik yapısını yö

netimde taşımasa da, iktidan, topluma yayma
mış, toplumu değiştirme ve modern bir yapıya 
kavuşturma görevini üstlenmiş azınlık bir gruba 
devretmiştir. Modern bir toplum oluşturma gö
revini üstlenen ve bunun için de yetkileri ellerin
de bulunduran bu  ile halkın hak ve 
özgürlük mücadelesi 75 yıllık Cumhuriyet idare
sinde hep var olmuştur. Bu mücadelede yargı 
maalesef oligarşik yapının yanında, hak ve öz
gürlük talepçilerinin karşısında yer almıştır. Hak 
ve özgürlük talepçilerini, oligarşik yapı zaman 
zaman yargıyı kullanarak susturmuştur. Cumhu
riyetin ilk yıllannda, hak ve özgürlükleri alabildi
ğine kısıtlanan halkın sindirilmesinde İstiklal Ma-
kemeleri büyük bir rol üstlenmiştir. Keza 27 Ma
yıs 1960 darbesi sonrası kurdurulan Yassıada 
Mahkemesi, halkın oyuyla başbakan ve bakan 
olmuş insanlann, siyasi tasarruflanndan dolayı, 
oligarşik yapının isteği üzerine  karar 
verebilmiştir (Mahkeme Başkanı Salim Başol'un, 
Merhum Adnan Menderes'e; "Sizi buraya tıkan 
kuvvet öyle istiyor" dediği herkesin malumu
dur). Demokrasiyle yönetilen ülkeler içerisinde 
mahkemelerce en çok parti kapatılması karan bi
zim ülkemizde verilmiştir. En son, oligarşik yapı
nın ideolojisiyle uyuşmayan Refah Partisi'nin ev
rensel hukuk prensipleri hiçe sayılarak kapatıl
ması; belediye başkanlannın, ifade ettikleri dü
şüncelerden dolayı hapis cezasıyla cezalandınl-

 ve  düşürülmesi hep bu 
cümledendir. Özgürlüklerin zaman içerisinde ta
nınması ve gelişmesiyle, yargının tutumunun ve 
kararlannın yanlışlığı, resmi makamlarca da ka
bul edilecektir. Nitekim Merhum Adnan Mende
res ve arkadaşlan hakkında verilen hükmün yan
lışlığı devlet tarafından da kabul edilmiş ve özür 
dilenmek zorunda kalınmıştır. Bugün Devlet Gü
venlik Mahkemelerince verilen mahkumiyet hü
kümlerinin, yargı bağımsızlığına  yapılan
ması sebebiyle Avrupa İnsan Haklan Mahkeme-
si'nce hukuka aykın bulunduğu herkesçe bilin
mektedir. Ben inanıyorum ki gelecekte yargının 
bu hukuka aykın kararlannın yanlışlığı, bu karan 
veren yargı makamlannca da kabu! edilecektir. 
Ancak bu kabulün gecikmemesi en büyük 
ğimdir. Çünkü Adil olan Allah'ın, adaletsizliğe 
tahammül etmediğini bildiren "Mülk (Devlet), 
küfr ile birlikte durur, fakat  ile durmaz." 
hadisinin hükmü hepimizi titretmeli. • 

(1) Münci Kapani, ingiliz Demol<rasisine  



 

 Cevabı Var, 
Ama Çözüm Değil 
Kamil Yeşil 

Komutanlar Emekli Edilebilir miydi? 
oktamış Ateş, Sözleşme' nin 7. sayısında katıldığı oturumda şöyle diyor: 
"Ben 28 Şubat  MGK  maddelik bir deklarasyon yayınladığın
da çok şaşırmıştım ve şunu söylemiştim.  askeri kanadından ge
len bu talebi MGK reddetmediyse, bir gün sonra da dile getiren kuman
danların emeklilik işlemleri başlatılmadıysa o zaman bunu uygulamak zo
rundadır, demiştim. Ve ben haklı çıktım." (s 36.) 

Sayın Toktamış Ateş'in söylediği demokratik siyasi iradenin gerçekleşe
bilmesi için sivil otoritenin tam bir kararlılık ve anlayış birliği içinde olması 
gerekir(di). Oysa  hükümetinin 'YOL' kanadı hem ilgili bakanlık
ları elinde bulunduruyor hem de ortağını siyasi rakipmiş gibi görerek 
onunla mücadele ediyordu. DYP'nin (T. Çiller) RP ile hükümet kurmadan 
önceki söylemi bile yumuşamadı hükümet olduktan sonra. Tansu Çiller ve 
şürekası her fırsatta, RP'yi engellemek için onunla hükümet olduklarını 
söylerlerdi. Böyle bir ortakla bu mümkün müydü? 

Şu olaylar bunun mümkün olamayacağını gösteren bariz örneklerdir: 
 Başbakan Erbakan, Hac'da  Genelkurmay Başkanı İ.H. Karada-
 "Bize destek verin, Refah'ı birlikte saf dışı edelim" diyen Başbakan 

Yardımcısı ve Vekili Çiller ile demokratik mücadele nasıl verilecekti? Gaze
telere akseden konuşmaya göre Karadayı "Biz hiçbir siyasi partinin yanın
da ve karşısında yer almayız" demiş. Bunun üzerine Çiller "Öyleyse bu ko
nuşmayı yapmamış sayalım" deyince Karadayı da: "Bu konuşmayı yapıl
mamış da sayamayız" cevabını vermiştir. 

2. Bakanlıklann bütçelerindeki fazlalıklan havuzda toplamak isteyen 
Başbakan Erbakan, Milli Savunma Bakanlığının 50 trilyon fazlasını kendi ta
sarrufuna aldığını ve bunu araştırma-geliştirme projelerinde kullanacağını 
açıklamıştı. Milli Savunma Bakanı Turhan Tayan ta yurtdışından cevap ver
di Başbakan'a: "Buna müsaade etmem. Ben o fazlalığı orduya ek zam ola
rak vereceğim" dedi ve öyle yapmaya kalktı. Yılbaşı gecesi de İçişleri Baka
nı Meral Akşener  Tayan'a nispet  polise ek zam yapaca
ğını açıkladı. 

Böylece muhalefete 'delikli demir sahibine daha çok para verildi, halk 
ezildi, dağıtımda adaletsizlik yapıldı' deme imkanı verilirken; RP'nin bun
lara karşı çıkması beklendi. Böylece maaş gibi çok önemli bir konuda RP ile 
asker bir daha karşı karşıya getirilmek istendi. Başbakan Erbakan bunu gör
dü ve bütün memurlara ek zam yapacaklannı söyledi. Böylece sivil me
murların hakkı ödenmiş olacak ve adaletsizlik önlenecekti. 

3. 28 Şubat MGK kararlannı ilk imzalayan ve açıklayan kişi yine Turhan 
Tayan'dı. Halbuki Başbakan Erbakan karar sonrasında meclisteki muhale
fet partilerine gidip olayı demokratik yöntemle çözmeye çalışıyordu. Ka
rarların mutlaka uygulanacağını söyleyen ve kendi hükümetine dayatan 
bir Milli Savunma Bakanı ve hatta Çiller ve diğer partililer, meydanda RP'yi 
sıkıştırdıklarını düşünürlerken askerlerin emeklilik işlemleri nasıl başlatılabi
lirdi? Başlatılsa bundan sonuç alınabilir miydi? Hatta o zaman DYP'nin 
emekli asker milletvekilleri ile (Çiller-Karadayı görüşmesinde olduğu gibi) 
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askere haber uçurulacak ve RP'nin siyasi emelleri uğ
runa ordunun düzeneğinin bozulduğu, siyasete alet 
edildiği vs. denilmeyecek ve RP yine yalnız bırakılma
yacak mıydı? 

4. Yine gerek T. Çiller ve Milli Eğitim Bakanı Meh
met Sağlam, gerekse diğer DYP yetkilileri eğitimin ke
sintisiz 8 yıl olması konusunda ortakları RP'yi köşeye 
sıkıştırmaya çalışmıyorlar mıydı? Böyece MCK'nın as
ker kanadına: 'Biz sizin yanınızdayız, biz de sizin gibi 
düşünüyoruz ama görüyorsunuz, RP engelliyor bun-

 demiş olmuyorlar mıydı? 
DYP'lilerin 8 yıllık kesintisiz eğitim görüşmelerin

de, mecliste aleyhte oy kullanmalan, sonucun değiş
meyeceğinden emin olmalanndandı. Biz inanıyoruz 
ki eğer bu oylama ile sonuç değişecek olsaydı DYP, 8 
yıl için aleyhte oy kullanmayacaktı. 

Bunu şuradan anlıyoruz ki, son seçimlerden önce 
Amerika'ya, Avrupa'ya gidip RP'yi kötüleyen, şikayet 
eden T. Çiller; hükümet ortağının kapatılmasına karşı 
imiş gibi görünmesine  Nisan 98 başında git
tiği Amerika'da yine benzer şeyler söyledi; RP'yi de
mokrasi ve demokrasi karşıtı ilan etmekten çekinmedi. 

5. Kestirmeden gidelim. RP, hükümeti ANAP ile 
kursaydı ve 28 Şubat sürecini ANA-REFAH yaşasaydı 
bugünkü Mesut Yılmaz'ın yaptıklannı kim yapıyor 
olacaktı? Bugünlerde demokrat Çiller rolünü oynayan 
Çiller'in geçmişi yukandakiler olduğuna göre, bütün 
bunlar fazlasıyla ve üstelik Demirel desteğini de alarak 
Tansu Çiller tarafından yapılıyor olacaktı. Öyleyse 
Tansu Çiller'i geçebiliriz, DYP'yi de... 

 Görevini Tam Yapıyor mu? 
irtica ile mücadele kanun tasarılan olarak bilinen, 

ülkeyi  götürecek olan ve derin devletçe ha
zırlandığı söylenen maddeler meclis komisyonlannda 
görüşülmeye başlandı. CHP'nin desteği ile komisyon
lardan geçen maddeler kanunlaşırsa zaten yetersiz 
olan özgürlükler kısıtlanacak, insan hakları dumura 
uğrayacaktır. Bunların içinde  maddeyi geri getir
me bile var. Vakıflardan camilere, türbelere, 
fetten medyaya, ticaretten sokağa, dile kadar uzanan 
bu kısıtlamaların meclisten geçmemesi için RP ve DYP 
uğraşıyor ama nafile. Bugünler için kesilmiş kaftan ve 
görevlendirilmiş parti olan CHP marifeti ile olanlar 
oluyor. 'Bunlar Meclise inince geçmez, çünkü 
ANAP'ın muhafazakar milletvekilleri bunları geçirmez' 
diyenler aldanıyor. Çünkü 8 yıllık kesintisiz eğitim de 
böyle bir güvene dayanıyordu ama alınan bir grup 
karan işin yönünü değiştirdi. Mesut Yılmaz'ın meclise 
getirmeye zorladığı ANAP grubu bunlan neden ka
nunlaştırmasın? 

Muhalefet görevlerini yapan ve insan hak ve öz
gürlüklerini savunan FP'lilere göre görev, oy kullan
makla bitiyor mu acaba? FP'lilere bakarsanız görevin 
gereği yapılıyor. Eğer ANAP bunlan kanunlaştınrsa 
halkın yüzüne bakamaz, %  barajını bile aşamaz — 
yoksa aşmasını mı istiyorsunuz?— oylan da kendileri 
alırlar! Burada DYP için bir paragraf açalım. 

Mal varlığının tekrar meclise getirilmesi ihtimali 
karşısında meclisten çekilmeyi amaçlayan DYP, bu ka
nunların geçmesini de sağlamış olacağından, demok-
rat(!) ve Özgürlükçü(!) DYP'nin niyetinden kuşkulan
makta haklı değil miyiz? 

FP'ye göre, yapılan seçimde FP en azından birinci 
parti olacak, iktidara gelecek ve bu kanunlan halkın is
teği doğrultusunda değiştirecek. Peki kiminle? Yukan-
daki DYP ile mi? 

Hem o zaman basın, etkili çevreler ve derin dev
let, Atatürk tüccarlan (M. Yılmaz'ın deyimi ile  
iktidar aracı olarak kullananlar) bu kanunlann değiş
mesine müsaade edecekler mi? Onlara göre ülke yine 
gericilere, şeriat özlemcilerine teslim olmuş olmaya
cak mı? Türkiye yine kendini tekrar etmeyecek mi? 
Enerjisini boşuna harcamayacak mı? Vergi ödemek is
temeyen, rant devşirmek isteyen kişiler yine durum
dan vazife çıkarmayacaklar mı? Nitekim promosyon 
yasası ve yalan haber yazma ile ilgili getirilen tasarı 
daha önce böyle sonuçlanmadı mı? 

Netice itibariyle diyoruz ki FP bu tasarılan daha ko
misyon aşamasında engellemelidir/engellemeliydi. Bu
nun da yolu bellidir: Mecliste bulunan DP ve BBP'nin 
grup kurmasına katkıda bulunarak komisyonlann den
gesini değiştirmek. RP kapatıldıktan sonra halk ve kamu
oyu buna hazırdı aslında. Kurdurulacak üç-dört partinin 
meclisi kilitleyerek ülkeyi seçime zorlayacağı yazılıyordu. 
Biz ülkeyi kaosa götürün demiyoruz ama eldeki 
n da millet için kullanmakta acele edin diyoruz. Bir daha 
aynı fırsat ne zaman, nasıl ele geçer bilinmez. Hem bu
nun için partinin devreye girmesi gerekmez. Milletvekil
leri pekala bağımsız karar alarak bunu sağlayabilirler. 

Yoksa insan, bu kanunların sanıldığı kadar kötü ol
madığını, bunalımı oya tahvil etmek isteyen bir mu
hafazakar partinin elini oğuşturduğunu düşünüyor. 

Altı  Başörtüsüne Evet! 
Başörtüsü problemi hala çözülemedi. Hatta yasak 

peyderpey genişletiliyor. Hem dindar kişilerin rencide 
edilmemesinden söz ediliyor, hem ikna ile başlann 
açtırılacağı ifade ediliyor. 

Anasının, kızkardeşinin başörtüsüne karışılmadığı-
 söyleyen Cumhurbaşkanı'na göre, genç kızlar siya

si simge olarak kullanıyorlar örtülerini. Buna cevap 
olarak bazı kız öğrenciler, köylü başörtüsü(!) güllü ye
menilerle girmek istemişler fakülteye, yine izin veril
memiş. Acaba köylü kadın örtüsüne niçin izin veril
medi? Herhalde bağlayış şeklini beğenmemişlerdir. 

Ben kızlarımıza diyorum ki: Yetkililere gidin, saçla
rımızı, boyunlarımızı  inancın tarif ettiği yerle

 örten bir örtü serbestliği istiyoruz. Bağlama şekli
ni de siz tarif edin. Hatta bezin üstündeki resim, yazı, 
figür yine sizin tarafınızdan tespit edilsin. İster 
CHP'nin altı oku olsun, isterse THK'nın uçağı. Herşe-
ye razıyız, yeter ki dine göre bir tesettür olsun, deyin. 

Belki böyle inandırabilirsiniz, sahiden inanç gereği 
örtündüğünüzü. 

Bakalım ne cevap alacaksınız. • 



 

Devlet-Millet İlişkisi 
Şakir Yılmaz 

 tarihi süreç içinde farklı şekillerde tanımlanmıştır. Eflatun'a göre 
devlet; filozof kralın gerçek hakkındaki bilgisinin ve insan ruhunun 
ideal bir form halinde tecessüm etmesidir. Aristo için, ferdin siyasi bir 
varlık olarak mensup olduğu organik bütünlük, Hobbes için insanın 
ontolojik varlığını güvence altına alan siyasi güç yapılanması, J.J. Ro-
usseau için toplumun ortak ifadesini temsil eden siyasi birlik,  
için Tann'nın yeryüzündeki yansıması ya da mutlak ruhun tarih için
deki tecessüm etmiş şeklidir. 

Bu tanımlarda tarihi süreç içinde devletin iki ana kutba doğru git
tiği görülür. Birinci akım devleti, mahiyeti ve özü itibariyle mutlak de
ğer ifade eden soyut ve aşkın bir kurum olarak görmektedir. İkincisi 
devleti, belli sosyal işlevleri üstlenen bir siyasi üst kurum olarak kabul 
etmektedir. Pragmatist felsefenin yaklaşımında devlet değer belirleyi
ci değil, sivil toplumun ürettiği değerlerin yaşanır hale gelmesinde 
aracı konumdadır. 

Millet-devlet kavramlıyla yapılanması XI. yüzyılda belirmeye başla
yan bu dönüşüm XVII. yüzyılda tamamlanmış ve  Vestfalya Ant
laşması ile Avrupa'daki milletlerarası sistemin temel siyasi birimi hali
ne gelmiştir. Bu dönemden günümüze kadar devlet kavramı siyaset 
literatüründeki millet kavramı ile birlikte algılanmış ve devlet bir mil
letin siyasi örgütlenmesi anlamında kullanılmıştır. 

VIII. yüzyılda ortaya çıkan ve günümüze kadar geçerliliğini sürdü
ren modern devlet fikri, herhangi bir ahlaki, dini ya da metafizik bağ
lantıya gerek duymadan kendileri için kanun yapma gücüne ilişkin 
hak iddiasında bulunan bireylerin hür birliği şeklinde beliriyordu. 

Sorgulanması gereken önemli bir husus da devletin varlık sebebi
dir. Devlet nasıl tanımlanırsa tanımlansın, bu örgütlenmiş siyasi gü
cün kime hizmet vereceği önemlidir. Devlet mi millet için vardır, yok
sa millet mi devlet için? Bu devletin ilkeleri zaman içinde değiştirile
bilir mi yoksa millet mi ilkelere göre değişmek zorundadır? Bu devle
tin ilkelerini kim, neyi hedefleyerek yapmaktadır? Bu ilkeler milletin 
menfaatleri ile çakışırsa sonuç ne olacaktır? Devlet; baba mı, ana mı, 
emir veren mi yoksa hizmetkar mı olacak? Devleti, millet isterse yeni 
baştan dizayn edebilir mi? 

Devleti, millet organize edip kuruyorsa, bu devlet milletin hizme
tinde olmalıdır. Çünkü devletin varlık sebebi maddi ve manevi olarak 
millete hizmettir. Milletsiz, devlet varlığını devam ettiremez. Milletten 
alınan vergilerle hazine oluşmakta, milletin çocuklanndan ordular ku
rulmaktadır. Tüm devlet kurumlan gücü milletten almaktadır. Millet
ten alınan ile millete hizmet mi edilecek yoksa millet mi dövülecektir? 
Devletin başındakiler de milletin babası, anası, emir vereni değil hiz-
metkan olmalıdır. Devlet denilen siyasi organizasyonu kuran millet ol-
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duğuna göre, onu gerekirse yeni baştan, tüm ilke 
ve esaslannı değiştirip zamana göre yenilemek de 
milletin en tabii hakkıdır. 

Milletten alınan gücü onun önüne engel ola
rak çıkardığımız zaman, millet-devlet çatışması 
başlar. Milletin genel eğilimlerine uymak ve buna 
göre siyasi organizeyi yeniden yapılandırmak en 
makul yoldur. Milletin önüne, ona sormadan de
ğiştirilmez ilkeler ve tabular koyarsanız ve bunu 
zorla kabul ettirmek isterseniz toplumsal banş na
sıl gerçekleşebilir? Bediüzzaman "Hiç hakkınız ol
madığı halde kalp de bizi sevsin demeye ne hak
kınız vardır" diyor. Insanlann neyi sevip sevmeye
ceği bile elinden alınırsa millet-devlet birlikteliği 
nasıl sağlanabilir? Yine Bediüzzaman'ın "Zorla, 
baskıyla, cebirle belli şeyleri belli süre insanlara ka
bul ettirebilirsiniz. Ama bu, kalplerde yer etmedik

çe inkıraza, dağılmaya mahkumdur." sözü bu ger
çeği ifade ediyor. 

En büyük güç millet ise neden referandum ile, 
zorla kabul ettirilmek istenen değer yargılan mille
te sorulmuyor? Egemenliğini kayıtlı şartlı kullan
dırmaya zorlanan millet üzerindeki bu güç de 
kim? Kendisinin kurduğu ve değiştirmek istediği 
siyasi organizasyon millet için değil de, milletin 
kendisi bu organizasyon için neden feda edilmek 
isteniyor? Devlet milletin hizmetkarı ise millet is
terse onun herşeyini değiştirebilmelidir. Millete 
rağmen dayatma olmamalıdır. Toplumsal barış, 
birlik ve beraberlik, milletin ortak eğilimlerine, is
teklerine göre kanunlar çıkanlırsa olabilir. Bunun 
zıddına hareketlerle birlik çağnsı samimi ve ger
çekçi olamaz. Kainatta değişmeyen bir şey vardır, 
o da "değişim"dir. • 
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 Kerim ve Türkçe Anlamı 
(Meal ve Sözlük) 

Orta Boy 
Hazırlayan: Ali  

Fiyatı: 2.500.000 TL 

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı 
(Meal ve Sözlük) 

Küçük Boy 
Hazırlayan: Ali Bulaç 

Fiyatı: 1.500.000 TL 

 Kerim'in 
Türkçe Anlamı 
(Meal ve Sözlük) 
Hazırlayan: Ali Bulaç 
Geniş açıklamalı, 
dipnotlu, 

 kağıda basılı, 
roman boy. 
400 sh. 
Fiyatı: 1.250.000 TL 

Kur'an-ı Kerim 
ve Türkçe Anlamı 
(Meal ve Sözlük) 

Cep Boy 
Hazırlayan: Ali Bulaç 

Fiyatı: 1.250.000 TL 

 YAYINLARI 
KIZTAŞI DOLAP SOK.  AKIŞ APT.  

TEL:  532 51 ?9 (Pbx) Fax:   93 
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    01:  
 işim olmasaydı... Yazar da olmasaydım, 

tek işim "kitap okumak" olsaydı, hayatımı 
kitap okuyarak kazansaydım, bunun için 
maaş bağlasalardı bana ve elime çok iyi pa
ra geçseydi... 

Yanısıra hiçbir yükümlülüğüm olmasay
dı, yalnızca canımın çektiği kitaplan, merak 
ettiğim yazarlan, ilgilendiğim konularda ya-
zılanlan okusaydım... 

Günümün büyük bölümü yazmakla, ya 
da  okuması' diye adlandırabiiece-
ğim, yazmakta olduğum şeyle ilgili olarak 
kaynak kitapları okumakla geçiyor; bu tür 
okumalar her zaman "keyif verici" olmadı
ğı gibi, zevk almasam da sürdürmek zorun
da kalıyorum; tabii bunlar da olmasa, paşa 
gönlümün istemediği hiçbir şeyi yapmak zo
runda kalmasam... 

"Mesleğinizi seviyor musunuz?" diye 
soran gazetecileri, "Aa, tabii çok seviyo
rum, dünyaya bin kere gelecek olsam, gene 
aynı işi yapmak isterdim" diye yanıtlasam... 

Beni her yıl düzenlenen dünyanın belli 
başlı bütün kitap fuarlanna gönderseler, 
böylelikle her çıkan yeni kitabı görsem... 

Dünyanın büyük kentlerinin bütün eski 
kitapçılannı, yüzyıllık  gezsem, 
sevdiğim yazarlann ilk baskılannı toplasam... 

En eski, en değerli el yazmalarını, incele
mem için dikkatime sunsalar, kitap yapımın
da kullanılan bütün kağıt çeşitlerini görsem, 
dokunsam, kitap kapaklan, tasanmları ya
pan  uluslararası oturumlan-
na "gözlemci" olarak katılsam... 

Dünyanın belli başlı büyük kitabevlerin-
den, en kenarda kıyıda kalmış, küçük, ama 
özenli yayınevlerine kadar bütün önemli ku
ruluşlar beni, yeni dönem programlan ko
nusunda bilgilendirseler... 

En uzak, en küçük ülkelerin yayıncılık ha
yatından da, yeni yazarlanndan da anında 
haberdar olabileceğim bir "iletişim ağı" ku
rulsa... 

Kitaplann birçoğunu kendi yazdıklan 
  de okuyacak kadar çok dil bilsem,  

Ingilizcesinden,  Fransızcasından, 
 Rusçasından, Marquez''\ İs-

panyolcasından,  Almancasından, 
 Italyancasından, Pesoa'y\ Portekizce-

sinden,  Japoncasından okuyabil
sem fena mı olur? 

Sofokles,  Horatius, Hayyam, Fara-
bi, Shakespeare, Tagore, Knut Hamsun, 
Muhabbarata, Avesta, Nibelungen, 
etzsche, Kierkegaard, Tarjei Vesaas,  
Haldun,  Danilo Kiş, Borges, Kon-
füçyüs, Çiçero, Tolstoy; bütün bunları ken
di dillerinde, dönemlerinin dillerinde oku
yabilsem... 

Commeddia Dell'arte oyunlan, binbir 
gece masallannın Arapçası, Sümer yazıtlan, 
çivi yazısı, mühürlerde ve paralarda gömülü 
bütün sözcükler, lahitlerde ve alınlıklardaki 
saklı sözler, Afrika maskelerinin gizli ve kut
sal işaretlerdeki, simli el yazmalan, ceylan 
derisine yazılmış kitaplar, Pehlevice masal
lar, Mayalann gün işaretleri, Azteklerin sim
geleri, hepsi hepsi gözlerimin önünde "sır
larını" bir bir açsalar... 

 ) 
Onca yıl dünyanın onca yerinden topla

yıp biriktirdiğim bütün el yazmalanndan, en 
yeni kitaplara, hepsini, raflanna dizdiğim ki
taplığımın serin, küçük, yeşil avlusunda son
suz uykuya yatsam... 

Ardımdan insanlar, "ne güzel mesleği 
vardı", deseler... 

"Yazık, okuyacak ne çok kitabı kaldı ge
ride..."  

İyi Bir Kitap Okumak İster misiniz? 
1927 yılında    

Edebiyat Ödülü verilmek istenir. Hemen An
kara'dan isveç Hükümetine bir haber uçuru-

 
"- Abdülhak  eski rejim adamıdır, 

yeni rejim edebiyatını temsil edemez. Bi
zim namzedimiz Ruşen Eşreftir..." 

İsveç bu teklife cevap bile vermez. 
Nobel ödülü kaçar... 
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Rafet Paşa'ya neden İstiklâl Harbi hatıralarını 
yazmadığı sorulduğunda şöyle cevap verir: 

 milletin her şeyi yıkılmış. Bir istiklâl Harbi 
ayakta. Hatıralanmı yazayım da, onu da ben mi yı
kayım..." 

Türkiye'nin Lozan'daki Fahri Murahhas üyesi 
Yahudi  Nauru'dan   

 Türkiye'nin mülki istiklâlini kabul ediniz. 
Onlara ben İslâmiyet'i ve İslâm'ın bayraktarlığı vas
fını ayaklar altında çiğnetmeyi taahhüd ediyorum." 
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Hamdullah Suphi  Münevver 
 itirafı: 

 Zaferi için İsmet İnönü'ye Mustafa 

Kemal  çektiği telgrafta 'milletin makus 

talihini yendiniz' diye meşhur bir cümle vardır 

ya... Yok... Mustafa Kemal Paşa'nın bu cümleden 

haberi bile yok. Bunu ben yazdım." 
 * * 

Halide Edip Adıvar,  yılında yabancı bir 

gazeteye verdiği demeçte şöyle der: 
 taraftan şapka giymeyi emredenler, diğer 

taraftan ona karşı direnenler var. Ben şahsen dire
nenlerin tavnnı, emredenlerden daha Batılı, daha 
demokratik buluyorum." 

(Nakleden, Mete  
* * * 

Ünlü maarifçilerden Hasan Ali  oğlu 
Can Yücel, Atatürk'e hakaret ettiği dolayısıyla mah
kemeye verilir. 

5816'ya göre mahkum olması gerekmektedir, 
ama savcı beraatini ister. 

Gerekçesi şudur: 
 amacı gericilerin Atatürk'e haka

retini engellemektir Oysa Can Yücel..." 

Şair  Bülent Bakiler anlatıyor: 
Erzurum Radyosu yıllar önce  üze

rine yakılan türkülerle yüklü bir program hazırlar. 
Programdan sonra iri-kıyım bir Atatürkçü programı 
savcılığa şikâyet eder: 

Şikayet dilekçesinde şöyle der: 
 mavi gözlüdür. Halbuki bu program

da hep kara gözler üzerine yakılan türküler çalın
makta. Atamıza resmen hakaret edilmektedir." 

Savcı "Hastir..." demez, ama, konuyu inceledik
ten sonra "takipsizlik" kararı verir. 

* * * 

Yukarıdaki anektodlar Recep Şükrü  
Timaş  çıkan "Türkiye Belgeselin
den Notlar" kitabından... 

Ben okurken çok keyif aldım. 
Hele bir Cemil Meriç bölümü var ki, yüreklere 

seza... Gündelik siyasetten ve hayatın yoz cangılın-
dan kurtulmak istiyorsanız, size fırsat. 

Hem büyük bir tad alarak okuyacak, hem de 
çok şeyler öğreneceksiniz... 

Davranalım efendiler. • 

(*) Yazının buraya kadar olan kısmı   
RATHAN'95"  araklanmıştır. Vurgular Ah
met Kekeç marifetidir... 

NÜZUL SIRASINA GÖRE 
 KERİM'İN TÜRKÇE ANLAMI 

Birinci Hamur 

  

 YAYINLARI 
 DOLAP SOK.  AKIŞ APT.  

TEL:  532 51 79  Fax:  531 82 93 
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 Halley  
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erkezi işgal ettiğimi düşünmek hoşuma gidi
yor, ancak bu hiç de kesin değil. Kıyıda bu
lunmak bir bakıma daha iyi olurdu, çünkü 
gözlerim hep aynı yöne saplanmış durumda." 
diyor  Samuel Beckett'in 
(anti-)   iki sayfa sonra da ol
dukça "dokunaklı" bir cümle sarfediyor: "Bir 
insan Halley kuyruklu yıldızını görme imkanı 
bulamadan yetmişinde ölebilir."  Oysa 
Halley kuyruklu yıldızı kimi ve niye ilgilendirir? 
Merkezde olanı mı, kıyıdakini mi? Aslında bu 
durumun kendisini hiç ilgilendirmediği belli
dir; yalnızca "merkezde olma" hissinin getir
diği bir durum, oldukça "dokunaklı" bir du

rumdur bu. Çünkü 
her şeyden önce, 
"kahrolası derecede 
bilgili"dir o ve bu 
"bilgi"si onun Halley 
kuyruklu yıldızına ka
dar uzanmasına da 
neden olmaktadır. 
Ayrıca, "kahrolası de
recede bilgili olma" 

 aynı zamanda 
"baştan çıkarıcı 
ğu"nun kabul edil
mesini ister. 

Oysa Beckett'in 
kahramanı "mer-
kez"e "nasıl" ve "ne
den" yerleştirildiğini 
bilmez. Neden "bil

gili" olduğunu da. O sadece "özgürüm, ve 
terkedilmişim"  diye  (işte bu 
cümle gerçekten dokunaklı!) Bu durumda ya
pacağı hiç bir şey yoktur; belki yapmak diye 
bildiği yalnızca konuşmaktır: "Yapacağım hiç 
bir şey yok, yani söyleyeceğim özel bir şey. 
Konuşmak zorundayım, bu her ne anlama ge
liyorsa."(s.36) 

Nedir ki bu eylemsiz ve adlandınlamayan 
kimsenin ataleti, ne kendinden ne de kendili
ğindendir: "İnsanın, eğer kendimi böyle be-

  timleyebilirsem, bolca sunulan betimlere kar-

  ama  

  

olmak   tur lu 

kurtulamaz; ama nunun ne 

anlama    

  o kahrolası 

derecedeki    

hır  ranatsız etmez.  me 

de   

kadar da  dur. 

şın hakkında hiçbir fikri olmadığı bir durumu 
amaç edinmesi zor olmalı."  

Ortaya garip bir durum çıkmaktadır böy
lece. Cevabı olmayan sorular soran ve aslında 
bu sorulann cevabını hiç de merak etmeyen; 
fakat aynı zamanda çevresinde kıpırdayan 
ufak bir yaprağa bile duyarlı olan bir kişidir 
Beckett'in kahramanı. Bir "an" önce var olan 
bir durumu ilgilendirir sorduğu sorular; oysa 
bu sorulann cevaplan başka bir "an"da veril
mek durumundadır ve bu iki "an" arasında 
başka yapraklar kıpırdamış, o da yapraklar (ya 
da satırlar) arasında yapacağı ya da konuşaca
ğı başka şeyler bulmuştur. Ortaya cevabı ara
nan başka sorular ya da üzerinde konuşulacak 
başka şeyler çıkmıştır. Hem sorunun ve hem 
de cevabın aynı "an"da verilmesi mümkün 
değildir: "Söylediğim bu şeyler, becerebilir-
sem söyleyeceğim bu şeyler yok artık, henüz 
yok, hiç olmadılar, hiç olmayacaklar, ya da 
vardılarsa, varlarsa, var olacaklarsa, burada 
değillerdi, burada değiller, olmayacaklar, ama 
başka bir yerde. Ancak ben buradayım." 

 

Gelinen son noktadır Beckett'in kahrama
nının kendini içinde bulduğu durum. Kıyıyı 
özler; ama ondan yoksundur. "Merkezde ol
mak" hissinden bir türlü kurtulamaz; ama bu
nun ne anlama geldiğini de ifade etmeye yet
mez o "kahrolası derecedeki" bilgisi. "Beni 
hiç bir şey rahatsız etmez. Yine de huzursu
zum." (s.9) diyecek kadar da  Peki 
ama niye? Niye gelinen son noktadır ve aslın
da neyin son noktasıdır? Ayrıca niyedir bu sı
kılganlığı? 

 son bölümünde 
cümleler uzar; sayıltıya dönüşür; söylenenler, 
kopuk kopuktur. Yapabileceği tek şey olan ko
nuşmaktan da iyice sıkıldığı bellidir kahrama
nın. Ayrıca kendinden de sıkılmaya başlamış
tır artık. Cümlelerin öznesi birinci tekil şahıstır 
yine; ama "ben değilim" der; kendinden  
diye de söz ettiği olur. Sözcüklerin de yetersiz 
kaldığını farkedip sessizlik ister; ama buna da 
dayanamaz ve roman "devam etmelisin, de-
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vam edemem, devam edeceğim" diye biter. Neye 
devam edileceği o uzun sayıltılann arasında kaybo
lup gider, muğlaklaşır. Belki de konuşmaya... Ama o 
da tükenmiştir. Zaten hiçbir şey yapamadığı için, 
kendisini yansıtabileceği hiçbir şey bulamadığı için 
biter roman.  gelip dayanmıştır 
kahraman. 

Nedir ki Adlandırılmayan, belli bir aşkınlık düze
yine de işaret eder görünür. Adı üzerinde bir 
dınlmayan" durumu anlatmaktadır. Oysa Beckett'in 
kahramanı için düzeyler arasında hiçbir fark yoktur; 
belki de hiçbir düzey yoktur. "Merkezde olmak" ile 
aslında "Adlandınlmayan" bir "sessizlik" arasında gi
dip gelen bir sayıklamalardan oluşur roman. Bu ikisi 
arasında sıkışıp kalan -kahramanın yaptığı tek şey 
olan konuşmanın unsuru olan- dil, bu gidip gelmeyi 
geçersizleştirecek bir şekilde kurulmuştur. Konuşma
nın nesnesi olan dil, kendi içinde bir an görünen; 
sonra kaybolan, ardından yeniden kendini gösteren 
uçucu bir salınım sergiler. "Merkezde olmak" hissi, 
konuşmanın nesnesi olan dilin (romanı okurken kar
şımıza çıkan dilin) kullanıldığı her an'a yayıldığın
dan; ama kendi kendini de değillediğinden, bu salı
nımın "merkezi"ni de "çapı"nı da bilemeyiz. Sarkık 
bir  düzensiz hareketleri sözkonusudur yal
nızca. Zaten kahramanın anlatabileceği bir "öykü-
sü"nün olmamasının nedeni de budur.  

Öykü olmayınca, roman kahramanının kullandığı 
dilin temsil edebileceği hiçbir şey de yoktur; onun 
için sessizliği ister kahraman. Ama, bunu da dayanıl
maz bulur; çünkü aksi takdirde kendisinin (konuş
masının) hiçbir  kalmayacaktır. Dolayısıyla, yu-
kanda sözü edilen "merkezde olmak" ile "sessizlik" 
arasındaki dile dayalı salınımda, salınımın iki ucu ara
sında hiçbir ara noktadan emin değildir. Sanki bu iki 
uç nokta arasındaki salınım, bir devinim değil, sıçra
madır. Nihayette roman sona erdiğinde "merkezde 
olmak" ile "sessizlik" aynı noktada buluşur ve "de
vam edeceğim"in aşkıniığında bu iki nokta da uçuşur 
gider. Sanki Beckett'in kahramanı eriyip gitmiştir. 
Onunla birlikte kullandığı dil de kendini tüketir gider. 
Ama bir taraftan da bir "Adlandınlmayan" olduğun
dan ya da "sesizlik"e duyuylan özlem nedeniyle, bir 
tamamlanmamışlık, eksik kalmışlık, söylenmemişlik 
hissi de uyandınr. 

Dolayısıyla, sarkacın hareketinin nasıl başladığı 
hakkındaki soruya vereceğimiz cevap, "merkezde ol
mak" ile "sessizlik" arasındaki "boşluğu" dolayımla-
yan, ikisi arasındaki sıçramalan banndıran dilde saklı
dır yine de. Dil, önce bu ikisini aynı düzeye indirger; 
böylece de kendisini aşkınlaştınr; sonra kendisi de 
şeffaflaşır ve nihayette görünmez olur; çünkü roman 
bittiğinde dil de biter. Her şey onun sınırlan içinde 
olup bitmiştir ve zaten hiçbir şey de olmamıştır. Ama 
yine de bize bunu bildiren aynı dildir. Dolayısıyla, 
Beckett'in kahramanının tek eylemi olan konuşmanın 
öznesi olan dil, bizim için ikinci bir dil, eleştiri nesne

si olan bir dil olarak karşımıza çıkar. 
Bu nokta, bizzat her hangi bir anlatının doğasın

da olan bir ikiliği (metin içi ve metin dişiliği) göster
mez sadece. Böyle bir durum olsaydı, olsa olsa artık 
o değer yitimine uğramış Kartezyen "kutupsal karşıt
lıklar" alanında olduğumuzu varsayabilirdik. Oysa bu 
nokta; anlatıda konuşmanın öznesi olan dil ile bizim 
için nesne olarak karşımıza çıkan dilin (ikili bir 

 ortaya çıktığı nokta, bir buluşmayı da yansı
tır. Zor bir buluşmadır bu. Yalnızca dolayımlı olmak
la kalmayan, aynı zamanda da sıçramalar sergiledi
ğinden bir labirent ya da puzzle özelliği taşıyan bir 
buluşmadır. Dolayısıyla, romanda karşımıza çıkan 
eleştiri nesnesi olarak dil de, en azından birincisi gibi 
"uçucu" ve "muğlak" bir başlangıcı gerektirir. Dikkat 
edilmezse, bu uçuculuk ve muğlaklık, o eleştiri nes
nesi olarak karşımıza çıkan dili de eritip tüketebilir. 

Yine de bu ikili bir dilin varlığını kabullenmek bi
le belirli bir eksiklik hissini beraberinde getirir taşır; 
çünkü roman kahramanı illa ki bir kararlılık bekler. 
Yoksa, Beckett'in kahramanı serdettiği "Anlatımcılığa 
olan ölümcül eğilimi yen. Beni var olanla eşit  Acı
ma ve dikkat göstermeden, hangi yolla olursa olsun, 
titizlenmeden... Kendime ait bir dünyadan söz et, 
bazen iç dünya diye anılan, beni boğmadan. Artık 
kuşku duyma. Artık arama. Yeni ruh ve özsellikten 
tam şevkle yararlan, olası tek şevkle, iç derindeki. " 

 38) cümleleri ne anlam ifade ederdi ki? 
* * * 

Evet, hiçbir şey ifade etmezdi. Ama Beckett'in 
kahramanı baştan kaybetmişti. O her şeyi dile yükle
yerek anlatmayı seçti. Eylemsizliği tercih ederek, ko
nuşarak eylemde bulunmaya çalıştı. Şimdi bakıyo
rum da, modernliğin nasıl da "uçucu" bir karakterde 
olduğunu göstermek için bir yıl kadar önce başladı
ğım; fakat bir türlü bitiremediğim bu metinde, Türk 
siyasetindeki "Adlandınlmayan" bir takım şeyleri 
analiz etmek için bazı ipuçlannın olduğunu söylemek 
mümkün görünüyor; özellikle Akın Birdal'a düzenle
nen suikast sonrası bir takım siyasetçilerin serdettiği 
bir takım ifadeleri Beckett'in  gibi oku
duğumuzda. Nihayette şu anda azınlıkta da olsalar, 
bir takım kimselerin Türk siyasetçilerinin ifade tarzına 
bu gözle bakıyor olmalannı bilmek, şimdilik tek tesel
limiz. Tesellimiz; çünkü bu siyasetçiler roman ya da 
öykü yazmıyorlar. 

Öte yandan, aslında  Türk modernliği aramaya 
çalışanlann fazla uzağa gitmelerine de gerek yok sa-

 Çünkü eğer öyle bir şey varsa, o en başta bu
lunanlarımızın kullandığı dilde hep ola gelmiş olan 
bir şeydir. Yani "merkezde olmak" ile "sessiz kalmak" 
arasındaki salınımda gayet "uçucu" olanda saklı kal
mış bir şey. Bu uçuculuk, tıpkı Beckett kahramanının 
aradığı kararlılık gibi, onların kararlılığını da sergile
yen bir şey aynı zamanda. 

Kıyıda olanlanmız ise, "ihsan"dan geçmişler ve 
sadece "gölge"den rahatsızlar... • 
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İnsan Hale ve  ve 

Medya: Hasım mı, Hısım mı? 

 
 yıllann Türkiyesine damgasını vuran ve 

üzerinde çokça tartışılan konulann başında 
"insan hakları" ve "medya" geliyor. Türkiye 
insanının, haklan konusunda ilk defa bu ka
dar duyarlı olmasının nedenlerinin başında 
şüphesiz, ülkede uzun yıllardır yaşanagelen 
hak ihlallerinin artarak devam ediyor olması 
gelmektedir. Ancak, hak ihlallerinin yaşanıyor 
olması kadar önemli başka bir etken daha 
var: Halkın yaşanan ihlallerden, eskiye oranla 
daha çok haberdar olması. Medyanın, özel
likle de özel televizyon kanallannın yaymlan-

 halkın insan hak ve özgürlükleri konu
sunda bilinçlenme
sinde önemli katkılan 
olmuştur. Haberdar 
olmak, tavır almayı, 
hazırlıklı olmayı ve 
önlemenin yollarını 
aramayı beraberinde 
getirir. Türk insanı
nın 'hak'lanna uyanı
şı, haklarına halel 
gelmesinin ardından 
gerçekleşmiş, haklara 
yapılan kısıtlama ve 
baskı insan hak ve 
özgürlüklerini, gün
demin değişmez ko
nularından biri kıl
mıştır. Türkiye politik 
kültüründe öteden 

beri ağırlığını hissettiren  ikilisi
nin vardığı vahim nokta, özellikle hak ve öz
gürlük taleplerine karşı yapılan uygulamala-
nn "huzur ve güven" temini için olduğu iddi
asını çoktan çürütmüştür. 

Medya, özellikle 90'lı yıllarla birlikte yayın 
hayatına başlayan özel televizyon kanalları, 
insanlann "insan haklan" konusunda duyarlı 
hale gelmesinde etkili olmuştur. Yaşanan bir 
çok hak ihlalinin, en azından "haber" niteliği 

 taşıyor olması nedeniyle haberleştirilerek du-
  yurulması, olayın yankılannın ve taraflann 

  polit ik 

duruşu,   

nedeniyle, toplum kesim

lerinin nak ve özgürlük 

talenıyle yaptığı eylemlerde 

de tarai tutuyor, nazı eylem

leri desteklerken,  

açıkça görmezden geliyor ya 

da naksız  talepte 

duklan imasıyla   

görüşlerinin yayınlanması insanlann dikkatle
rini bu konuya çekmiştir. Herhangi bir haber 
bülteninde ya da gazete sayfalannda yer alan 
haber başlıklan şöyle bir tasnif edildiğinde bi
le, insan hak ve özgürlükleri ile ilintili haber
lerin küçümsenemeyecek bir yekûn tuttuğu 
görülür. Kamuoyunun bu konuya dikkat ke
silmiş olması medyayı, medyanın konuya 
eğilmesi kamuoyunu etkilemektedir. Hak ve 
özgürlük talebinde bulunmak amacıyla yapı
lan her toplu gösteri, devletin kolluk kuvvet
leriyle halkı karşı karşıya getirdiğinden, geri
lim banndırdığından ve çoklukla da şiddet 
uygulanmasıyla sonuçlandığından, son dö
nem medya haberciliği açısından asla atlan
mayacak bir haber niteliği taşımaktadır. Her 
medya grubu kendi hesaplan, politik duruşu 
ve reyting kaygısı açısından olaya farklı yak
laşmakta ama mutlaka haberleştirmektedir. 
RTÜK'ün yaptırdığı bir ankete göre (*), Türk 
halkının % 98.97 oranında, en az bir haber 
bülteni izlediği gözönünde bulundurulursa, o 
ana kadar herhangi bir hak ya da özgürlük ta
lebinde bulunmayanlann bile haklannın ya 
da talep edebilecek bir şeyleri olduğunun-
olabileceğinin farkına varmış olması şaşılacak 
bir şey değildir. Büyük şehirlerdeki insanlann 
kitlesel ya da bireysel talepleri bir yana, küçük 
şehirlerde, kasaba ve köylerde bile bu anlam
da bir hareketlenme gözlenmektedir. Halk is
teklerini 'yukarıdakilere' duyurabilmenin yo
lunun medyadan geçtiğinin farkına varmıştır. 
Ürettikleri mahsule verilen taban fiyatını be
ğenmeyen ve emeğinin karşılığını almak için 
protesto gösterisi yapan köylüler bile, kame
ra karşısında devleti kamuoyuna şikayet edip 
'hakkımızı istiyoruz' diyebilmektedir. Bir ma
hallenin gözü açık sakinleri, elektrik direkleri
nin tamir edilmemesinden şikayet ederek, 
medya mensuplan eşliğinde, ellerini 
dıklan muhtarlannı mahallede şöyle bir do-
laştınp sonra da, direklere bağlıyor ve elektrik 
problemleri halledilmediği sürece  çöz
meyecekleri tehdidinde bulunabiliyorlar. 
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Halk, medyayı nasıl kullanacağını, ne yaparsa haber 
olabileceğini, medyanın  hoşlandığını 
çoktan öğrenmiş durumda. 

Halkın, hak ve özgürlüklerle ilgili taleplerini 'yu-
kandakilere' duyurabilmenin, kamuoyunun desteği
ni alabilmenin ancak medya yoluyla gerçekleşebile
ceğini düşünmesi sakıncalı sonuçlar doğurmaktadır. 
Insanlann seslerini duyurabilmek, medyada görüne-
bilmek kaygısıyla 'şaklabanlık'lara varan gösteriler 
tertiplemeye başlamalan bir yana, kendisine güç it
haf eden medya, sakınımsız ve sorumsuz bir tavırda 
yayın yaparak, kişi haklarına tecavüz edebiliyor, ifti
ra ve karalamalarda bulunarak zan altında bırakabili
yor, toplumun tümü için istenmesi gereken özgür
lüklerde taraf tutabiliyor. Geçtiğimiz dönemlerde ya
şanan ve intiharla da sonuçlanan bir çok olay hala 
hatırlardadır. Medya. M. Gündüz olayında olduğu 
gibi polisle birlikte hareket ederek, kişilerin mahre
miyet alanına girip kaydettikleri görüntüleri 'kamu 
yaran' adına günlerce yayınlayabiliyor, 'tecavüzcü 
doktor' (medyanın tavnnı eleştirirken bile, medya
nın olayı lanse ederken yaptığı adlandırmayı kullan
mak zorunda kalmak, işin mahiyetini ve vehametini 
gösteriyor) vakasında olduğu gibi kumpaslar düzen
leyebiliyor, istiklal Caddesi'nde seçtiği birini bütün 
gün takip edip gizlice aldığı görüntüleri, ortaya attı
ğı "entel" tanımını ve 'entellerin saçlan kirlidir, en-
teller pasaklıdır' önermelerini doğrulamak amacıyla 
yayınlayabiliyor, buna benzer bir çok olayda olduğu 
gibi kişi haklanna fütursuzca saldırabiliyor. Adalete 
intikal etmesi gereken ya da eden ama henüz sonuç
lanmamış olaylarda medya, kendi başına bir yargıya 
vararak kişileri 'katil', 'tecavüzcü', 'irticacı', 'pasaklı 
entel', 'terörist' ... vb. adlandırmalarla kamuoyuna 
lanse edebiliyor. Hukukun vardığı sonuç aksi olsa bi
le, medyanın verdiği hüküm nedeniyle insanlar 
mağdur durumda kalıyor ve hiçbir zaman da tam 
anlamıyla aklanamıyorlar. 

 'laikçi-şeriatçı', 'ilerici-gerici' gibi iki
lemlerin altını çizerek, taraf olduğunu sezdirerek kış
kırtıcılık yapan medya, toplumun cephelere aynlma-

 varolan karşıtlıklann hatlannın keskinleşmesine 
neden oluyor. Kendi politik duruşu, çıkar hesaplan 
nedeniyle, toplum kesimlerinin hak ve özgürlük tale
biyle yaptığı eylemlerde de taraf tutuyor, bazı ey
lemleri desteklerken, bazılannı açıkça görmezden 
geliyor ya da haksız bir talepte bulunduklan 

 aktarıyor. Bergama köylülerinin yaptığı eylemleri 
destekleyen 'bir kısım medya', başörtülü üniversite 
öğrencilerinin eylemlerine sağır kalabiliyor. 
evrensel haklann herkes için olduğu gerçeğini gör
mek istemiyor, kamuoyunu doğru bilgilendirmek gi
bi bir görevi ve sorumluluğu olduğunu unutabiliyor. 

Medya ve insan haklan konusu düşünüldüğün
de, medyanın bizatihi kendisinin insan haklannı ihlal 
ettiği gerçeği herkes tarafından bilinen bir gerçektir. 

Kişileri hedef alan ya da hedef gösteren yayınlann-
dan, toplumun sağlıklı gelişimini engelleyen, cephe
leşmeyi kışkırtan tavnna kadar medya, hak ihlali ara
cı olabilmektedir. Özel hayat ihlalleri, yargısız infaz
ları, iftira ve karalamalan, kamuoyunu dilediği yöne 
çekme çabası, gerçekleri manipüie etmesi ve saptır
ması  haklanna ve toplumun sağlıklı bilgi
lenme hakkına tecavüz niteliği taşır. Burada öncelik
li olarak belirlenmesi gereken, medyanın merkezkaç 
güçlerinin mi yoksa, merkez güçlerinin mi yanında 
yer aldığıdır. Medya, kendi stratejisinin gereklerine 
göre her ikisinin de yanında yer alabilmektedir. An
cak medyanın kendisinin bir 'güç' olduğu gerçeği 
çoğu zaman daha belirleyici olmaktadır. 

Medya, haberleşme özgürlüğünün bir parçasıdır. 
Bir ülkede haberleşme özgürlüğünden bahsedebil
mek için ilk şart, o ülkede her türlü haber, düşünce 
ve kanaatlerin serbesetçe öğrenilebilmesi ve 
nabilmesinin mümkün olmasıdır. Anayasanın gü
vence altına aldığı haberleşme  yayın 
mensupları için habere ulaşmak ve toplayabilmek 
hak ve özgürlüğünü, kişilerde ise haber alabilme 
hakkını kapsar. Medyaya tanınan bu hak ve özgür
lükler, herhangi bir vatandaşın hak ve özgürlüklerin
den ne daha fazla önemlidir ne de daha az. 

Günümüzde medyanın insan hak ve özgürlükle
ri konusunda kamuoyu oluşturmak ve bilinçlenmeye 
katkıda bulunmak anlamında önemi ve sorumluluğu 
büyüktür. Ancak, medyanın özgürlüğü ve sorumlu
luğu arasındaki sınınn belirsizliği, kendi hesap ibresi
nin bir egemenlere, bir kitleye dönmesi ama çokluk
la kitleler aleyhine egemenleri göstermesi, medya
nın oynadığı oyunu tehlikeli noktalara vardırabil-
mektedir. Son olarak  Sakık'a ait olduğu id
dia edilen itirafın, ülkenin büyük gazeteleri tarafın
dan manşete çekilmesinin ardından, PKK'yla işbirliği 
yaptıklan öne sürülenler arasında adı geçen İnsan 
Haklan Derneği Başkanı Akın Birdal'a yapılan suikast 
bunun en çarpıcı örneğidir. Olaydan sonra kendini 
aklama, günah çıkarma çabalan fayda vermemekte
dir. 

Demokrasinin işlemesi,  insan hak 
ve özgürlüklerinin kazanılması ve hukukun üstünlü
ğünün tesis edilmesi zor bir uğraştır ve toplumun ve 
medyanın, zamana ve şartlara bağlı kalmaksızın 
'herkes' için istemesi ve savunması gereken değer
lerdir. Toplumun belli kesimleri sadecp kendi alanla-

 özgürleştirmek adına hak talep etmekten, med
ya da taraf tutmaktan vazgeçmek zorundadır. Öz
gürlükler herkes içindir. Medya yüklendiği bu önem
li işlevin ve sorumluluğun farkına varmalı ve kamu
oyu oluşturmaktaki gücünü kötüye kullanmaktan ve 
bizatihi kendisi insanlann haklanna halel getirmek
ten biran önce vazgeçmelidir. • 

 24 Eylül 1997, Yeni Şafak 
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K u r an   B i r Yaklaşım: 

 Sırasına Göre   

ve M. izzet  

 Yıldırım 

Hayatı ve Mücadelesi 

uhammed İzzet Derveze 21 Haziran  yı
lında Filistin'in Nablus kentinde  ilk tah
silini burada yaptı. Maddi imkanlarının yok
sunluğundan dolayı tahsiline devam edemedi 
ve 1906'da  yaşında Suriye posta idaresinde 
memur olarak göreve başladı.  yıl boyunca 
burada memurluk, müdürlük ve müfettişlik 
görevlerinde bulundu. 1920 yılında Am
man'da Emir Abdullah'ın yanında sekreterlik 
yaptı. Filistin'in  ingilizler tarafından iş
gal edilmesinden sonra Filistin'de eğitim ala
nında değişik görevlerde bulundu.  Fi
listin  Vakıflar İdaresi genel müdürlüğünü 
üstlendi.  yılında ingilizlere karşı başlayan 

Filistin halk direnişin
de aktif rol aldığı ge
rekçesiyle bu görevin
den el çektirildi ve Fi
listin'de ikameti ya
saklandı. Ve Derveze 
bu tarihten sonra res
mi memuriyet hayatı
na son verdi. 

izzet Derveze ge
rek memuriyet haya
tında, gerek ondan 
sonraki dönemlerde 
zamanının fikir hare
ketlerini yakından ta
kip ediyor, hatta takip 
etmekle kalmayıp 
bunlardan bazılannda 

aktif olarak rol alıyordu. Mesela posta idaresin
de çalışırken İttihatçılann gizli yayınlannı takip 
ediyordu. Bu yayınlann etkisinde kalmış olacak 
ki, 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra  ve 
Terakki Cemiyeti'ne üye oldu. Yine o dönem
de günyüzüne çıkmaya başlayan Arap milliyet
çiliği merkezinde mücadele eden hareketlerde 
aktif olarak rol almıştır. Mesela  Nab-
lus'da kurulan Arap Bilimler Cemiyeti  
Beyrut'ta kurulan Islahat Cemiyeti bunlardan 
bazılandır.  yıllan arasında Ademi 

izzet  gerek 

memuriyet   

ondan   

zamanının  

nareketlerini yakmaan 

takip ediyor, Jıatta takip 

etmekle kalmayıp 

Dunlardan   

olarak ro l alıvordu. 

 

Merkeziyyet Partisi üyeliği ve sekreterliğinde 
bulunan Derveze, sırasıyla; Kudüs'te 
tin Konferansı üyelik ve sekreteriiği, Suriye Ge
nel Konferansı  Anayasa danışmanlığı, 
Arap Bağımsızlık Partisi ve  Cemi
yeti kurucu üyeliklerinde bulundu. 

İzzet Derveze, 1937-1939 yıllarında 
Şam'da Filistin Direniş Hareketi'nin idari ve 
mali sorumlusu olarak çalıştı. 1933'te Ya-
fa'da ingilizler aleyhinde yapılan gösterilerde 
aktif rol aldı ve birinde de başından yaralan
dı. 5 Haziran  Şam'da Fransız Askeri 
Mahkemesi tarafından Filistin direniş hare
ketlerini yönlendirdiği gerekçesiyle tutuklan
dı. Suriye'deki askeri cuntanın çökmesi sonu
cu cezası tamamlanmadan serbest kaldı. Ar
dından Suriye'yi işgal eden İngilizlerin 

 dayanamayarak Türkiye'ye kaçmak zo
runda kaldı. Ancak Türkiye'ye izinsiz girdiği 
gerekçesiyle tutuklanarak Manisa Cezaevi'ne 
gönderildi.  Suriye'ye döndü.  
yılında siyasi faaliyetleri tamamen bırakarak 
kendisini ilmi çalışmalara verdi. 26 Temmuz 

 yılında (96 yaşında) Şam'da vefat et-
 

ilmi Hayatı ve Eserleri 

İzzet Derveze'nin yaklaşık bir asn bulan ha
yatını ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi; me
muriyete başlayıp siyasi ve toplumsal hareket
lerin içerisinde aktif rol aldığı, daha çok aksiyo-
neriiğiyle tebarüz ettiği  ila  yıllannı 
kapsayan dönem. İkincisi de; siyasi faaliyetler
den ve başta  Müslimin, Hizb-ut Tahrir 
olmak üzere İsrail'in resmen kurulmasıyla bir
likte Ortadoğu coğrafyasında hızla yayılan, 
toplumun tüm katmanlannda taraftar bulan, 
kendilerine özgü bir toplum modeli ve siyasi 
alternatif sunan İslami hareketlerden uzak kal
dığı, tamamen kendisini ilme ve telife adadığı 

 vefat tarihi olan 1984 yılına kadar 
süren dönemdir. 

izzet Derveze siyaset ve hareket alanında 
yer aldığı zamanlarda da eser vermiştir. 
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la Türkçe'ye de tercüme edilen  çalışması 
 yılından öncedir. Orta öğretimden sonra yüksek 

tahsile devam edememesine rağmen bireysel anlam
da kendisini iyi geliştirmiştir. Fransızlar tarafından 
Şam'ın meşhur "Mezze" ve İbn Teymiyye'nin de mah
kumiyet sürdüğü "Kale" hapishanelerinde tutulduğu 
sıralarda Kur'an'ı ezberledi. Özellikle de Islami ilimler -
ki bu "Tefsir ve Siret" şeklinde ifadelendirilebilir- hak
kındaki müktesebatmın temellerini burada atmıştır. 

izzet Derveze eserlerinde, özellikle de Arap dünya
sının (Filistin hariç) sorunlan merkezinde oluşan Arap-

 hareketlerin edebiyatını işlemiş hatta Kur'an ve Siret 
çalışmasında ortaya koyduğu İslam'ın evrensel ilkeleri
nin Araplann ve Arap milliyetçiliğinin ana hedefleriyle 
çatışmadığını yumuşak bir dille izah etmeye çalışmış
tır. Buna bir örnek vermek gerekirse; "Bizim davamız 
Arap kavminin üstünlüğü davasıdır, İslam davası Arap 
kavminin menfaatleriyle bağdaşmamaktadır. Çünkü 
İslam, bizim davamızı ırkçılığa bir çağn olarak nitele
mekte ve  şeklinde kendisine itirazda 
bulunan milliyetçi gençlerin bu itirazına izzet Derveze 
şu yanıtı vermektedir; "İslam'ın bir Arap peygamberin 
eliyle gelmesi, tüm beşer hayatını, medeniyetini ve 
kültürünü en iyiye doğru yönlendiren ve Arap dilinin 
kendisiyle ölümsüzleşip kutsallık kazandığı Kur'an'ın 
Arapça oluşu Arap toplumunun gurur duyacağı, övü
neceği ve mutlu olacağı en büyük amildir. Kur'an ve 
sünnette ifadesini bulan islam; Araplan ihmal etme
miş, insanlan hidayete ulaştırma ve adil temeller üze
rine kurulacak olan bir insanlık binasının sorumluluğu
nu onlara yüklemiştir.  binasının acziyetini 
Araplann acziyetine, izzetini de Araplann izzetine bağ
lamıştır. İslam; Araplan diğer insanlar üzerine şahit kıl
maktadır..! Araplann güçlenmesi, onur ve şeref sahibi 
olmaları;  güçlenmesi ve şeref kazanması de-

 

İzzet Derveze çok tuhaf bir şekilde bu görüşlerine 
dayanak olarak şu ayetleri almaktadır: 

- "Şüphesiz o (Kur'an) senin ve kavmin için ger
çekten bir zikirdir. Siz (ondan)  

- "Andolsun, size zikrinizin içinde bulunduğu bir 
kitap indirdik. Yine de akıllanmayacak  

- "Böylece Biz sizi, insanlara şahid olmanız için va
sat bir ümmet kıldık. Peygamber de üzerinizde bir şa
hid  

Hemen şunu belirtmek gerekir ki; izzet Derveze bu 
görüşünü ömrünün sonuna kadar sürdürmemiş, 
mi ilimler sahasındaki en büyük eseri olan Tefsirinde 
bu görüşlere ve düşüncelere yer vermemiştir. 

izzet Derveze, "İslamiyyat" olarak nitelendirebile
ceğimiz eserlerinde de İslam'ın fert, toplum, sosyal 
hayat, aile, devlet, devlet yönetimi, yöneticiler, yöne
tilenler hakkındaki genel ilkelerini açıklamaya çalışmış
tır. 

Hatta diyebiliriz ki merhum Derveze, bu son yö
nüyle milliyetçilere ve milliyetçi hareketlere, biraz ön
ce örneklediğimiz yönüyle de islamcılara ve Islami ha

reketlere yaranamamıştır. 
Aksi takdirde  asırlık tefsir hareketi boyunca tes

pit edebildiğimiz kadarıyla; Hindistan Allahabad'da, 
Mirza  Fadl'ın sureleri nüzul (iniş) sırasına göre 
tertip edilmiş ingilizce bir Kur'an mealini  yılında 

 dışında hiçbir müfessirin cesaret ede
mediği bir metodu Kur'an Tefsir hareketine kazandırıp 
bu metodla  ciltlik bir tefsir ortaya koyması ancak 
bu çalışmasının Islami muhitlerde hakettiği itibar ve 
teveccühü görememesi başka nasıl izah edilebilir. 

Ama burda şunu da söylemek gerekir ki merhum 
Derveze'nin ömrünün ilk yansını çok mücadeleci ve 
aksiyoner bir şekilde geçirip, ömrünün ikinci yansında 
kabuğuna çekilmesi, islam dünyasını işgal eden, em
peryalist güçlere karşı verdiği mücadelesine karşın, bu 
güçlerin yerine kurulan ve benzer tavırlar sergileyen 
ulus devletlere karşı susması, bu çoğu diktatör olan 

 yöneticilere karşı mücadele eden, direnen ve 
tabir yerindeyse bu yerlilere karşı İslami bir bağımsız
lık mücadelesi veren İslami hareketlere ve cemaatlere 
mesafeli durması, eserlerinde onlann kullanmış oldu
ğu terminolojiyi kullanmaması onlann, yani islami ha
reket ve cemaatlerin kendisini "görmemezlikten gel
me" tavırlannı beslemiştir. 

İzzet Derveze ve Kur'an Tefsir Anlayışı 

İzzet Derveze'nin ciddi olarak Kur'an'la yüzyüze 
gelip, onu ezberlemesi, fıkhetmesi ve düşünce dünya
sının odağı haline getirmesi, Fransızlar tarafından tu
tuklandığı 1939 yılına dayanır. Kur'an ayetlerinden 
hareketle bir siyer çalışması yapmaya çalışır. Ortaya 
koyduğu bu siyer çalışmasıyla da  yıllarda yaza
cağı tefsirin ilk nüvesini oluşturmuş olur aynı zaman
da. Yine bu dönemlerde kaleme aldığı 2 ciltlik bir ese
rine "Kur'an'ın Hayat Düsturu" ismini vermiştir. Der
veze bu eserinde aynı zamanda günümüzde adına ko
nulu ya da bütünsel tefsir dedikleri metodun da en 
güzel bir örneğini ortaya koymuştur. Ele aldığı konu
larla ilgili ayetleri ardarda sıralamada, ayetlerin ele al
dığı konuyla münasebetini kurmada çok başanlı olan 
Derveze'nin; bu konulann yorumlanmasında ve özel
likle de  hususlann ele alınmasında daha önceleri 
serdedilmiş görüşleri verip meseleye yeni bir zaviye
den bakma noktasında aynı performansı sağladığı 
söylenemez. 

Ama herşeye rağmen "bunun üzerinde düşünmek 
gerekir, bunlan kabul etmek mümkün değildir, bunlar 
Kur'an'ın genel ruhuyla bağdaşmaz, kanaatimize göre 
bu mesele  şeklindeki ifadeleri kullanması 
ve bazı hususlan Şam gibi klasik ulema etkisinin yoğun 
olarak yaşandığı bir coğrafyada ve zamanda tartışma
ya açması elbette ki  mümkün olmayan bir başa
rıdır. 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle islam dün
yasının Batıyla daha yakından yüzyüze gelmesi Batıyla 
daha önceleri başlayan ilişki sürecinin doğurduğu ye
ni bir hayat anlayışını beraberinde getirdi. İslam'ın 
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devletten aile yapısına, bireyden topluma tüm alanlar
la ilgili olarak görülen kurallar manzumesi o güne ka-
darki yaygın anlayışın dışına çıkılarak yorumlanmaya 
başlandı. Bu yorumlama süreci değerler manzumesin-
deki hiyerarşik yapıyı da sorgulanır hale getirdi. Özel
likle sosyalizmle bütünleşen Arap nasyonalizmi genç
lerin cazibe merkezi haline dönüşüyor ve yepyeni bir 
yaşam tarzı  işte kısaca resmetmeye ça
lıştığımız bu toplumsal çalkantı içerisinde; İzzet Derve-
ze dinin aslına, dinin kaynaklanna ve ciddi  eser
lere yeniden dönüşü ve onları hayata aktarmanın bir 
girişimi olarak "Nüzul Sırasına Göre Kur'an'ın Çağdaş 
Tefsiri" isimli eserini tamamlamaya çalışıyordu. Bu tef
sirin projesi  yıllarda yaptığı siret çalışmasıyla 
doğmuştur. 

izzet Derveze, müslümanlann 
o gün içerisinde bulunduğu zihin 
karmaşasını o günün şartlanna de
ğil asırlarca önce müslüman siyasi 
otoritenin zayıflamasına ve Kur'anî 
ilkelerin sulandınlmasma bağlaya
rak şöyle diyor: "Dünya hayatı, ar
zulanmayan, tatsız bir düşünceye 
dönüştü. Akıllı bir insan bu dünya
dan gelip geçen bir yolcu olduğu
nu unutmadan ondan elini eteğini 
çekmelidir. İşte bu düşünce yay
gınlaşmaya başladığı andan itba-
ren Kur'an'ın dünya hayatıyla ilgili 
ayetleri bu doğrultuda yorumlandı 
ve bu yorumlar da bazı uydurma 
ve zayıf hadislerle desteklendi. 
Sonra cahil vaizler ve dünyadan el 
etek çekmiş mütezahidler aracılı
ğıyla toplumun tüm katmanlanna 
bu düşünce yerleştirildi. Artık ne
redeyse İslam, miskinliğin, tembel
liğin, karamsarlığın, teslimiyetin, 
uyuşukluğun ve mevcutla yetin
menin diğer bir adı  

İzzet Derveze, bu tespitleri 
yaptıktan sonra bu anlayışın ancak ve ancak Kur'an 
ayetlerinin yeniden yorumlanması, nazil olduğu dö
nemde nasıl anlaşıldıysa öyle anlaşılması gereğini vur
gulamak amacıyla bazı genel ilkeler tespit ederek bu 
ilkeler doğrultusunda Kur'an'ı yorumlamaya başladı. 
Derveze'nin Kur'an ve hayat anlayışı ya da Kur'an'ın 
hayat anlayışı olarak niteleyebileceğimiz bu genel ilke
leri şu şekilde sıralamak mümkündür. 

 Kur'an'ın bütünü islâm'ın iman, inanç ve âhiret 
dini olduğu kadar, dünya, siyâset, toplum,  ve 
yönetim dini olduğunu da ortaya koyar. 

2. İnsanın dünya hayatı, eylemleri, bireysel ve top
lumsal davranışlan Kur'an'ın ana konulannın özünü 
teşkil eder. 

3.  bireysel ve toplumsal yaşantısında iyiliği 
yakalaması, insan toplumunun saadete ermesi, fert ve 

İzzet   asırlık 

 hareketi noyunca, tespit 

  

  

Mirza    

 Kur an meali 

   

cesaret  bir metodu 

Kur an  hareketine 

 bu metodla 

 ciltlik  tef sir ortava 

koymuş, ancak  çalışması 

islami mukitlerae  

itibar   

 

toplumun dünya hayatında mutluluğa doğru ve hak 
olana yönlendirilmesi Kur'an'ın başlıca hedefidir. 

4. Müslümanlar Kur'an tarafından  bü
tünlüğünü sağlamaya, adaleti, iyiliği ve hakkı hakim 
kılmaya, günahtan, şirkten, münkerden ve  ka
çınmaya ve faziletli bireylerden oluşan faziletli bir top
lum oluşturmaya çağnlmaktadır. 

5. Asırlann getirdiği cehalet, donukluk ve pısırıklık 
ancak ve ancak Kur'an öğretilerinin müslümanlar tara
fından yaygınlaştınlıp hayata aktanlmasıyla aşılabilir. 

İzzet Derveze'nin Sünnet Anlayışı 

izzet Derveze,  yıllarda telif ettiği bir eserine 
"Kur'an'ın Hayat Düsturu" adını vermiştir. Aradan yir-
mibeş sene gibi bir zaman geçtikten sonra, hadisleri 

ve sünneti ihmal ediyorsun şeklin
de kendisine yapılan itirazlar neti
cesinde bu kitabını yeniden ele 
alıp konuyla ilgili hadislere de yer 
vererek "Kur'an ve Sünnetin 
yat Düsturu" şeklinde ikinci kez 
yayımlamıştır. İzzet Derveze bu ki
tabında aynı zamanda sünnet an
layışını da ortaya  Bu an
layışını şu şekilde özetlemek 
mümkündür: 

Nisa  "Bir şeyde ih
tilafa düştüğünüz zaman onu 

 ve  havale  
ve Haşr   size ne
yi getirdiyse onu alın, sizi neden 
nehyettiyse de onu  
ayetleri Kur'an ve sünnetin müslü
manlann tüm konular hakkındaki 
iki kaynağı olduğunu ortaya ko
yar. Özellikle de fert ve toplum 
planında hakkında ihtilafa düşü
len hususlardaki hakemlik yetkisi 
Kur'an ve sünnete aittir. Buna 
devlet ve yönetim de dahildir. 
Kur'an ve sünnet müslümanlann 

anlamak, uygulamak ve yaşamak zorunda olduklan 
genel bir kanun mertebesidir. 

Nebevi sünnet kavli ve fiilî yönüyle Kur'an'da da 
belirtilen hükümlerin, ilkelerin ve yasalann bir tefsi
ri konumundadır. Hz. Peygamber'den Kur'an'ın 
naslarıyla çelişen, onlara  olan herhangi bir sö
zün ya da fiilin sadır olması mümkün değildir. Hz. 
Peygamber'e nispet edilip de Kur'an naslarına aykı
rı ve şâz olan sözlerin kabul edilmesi mümkün de
ğildir. 

Nüzul Sırasına Göre Yapılan Tefsirin 
Genel Bir Değerlendirilmesi 

Kur'an'daki ayetlerin tertibi bizzat Hz. Peygamber 
tarafından yapılmıştır. Hangi ayetin hangi surenin ne
resine yerleştirileceğini Hz. Peygamber vahiy katipleri-



KÜLTUR-SANAT 

74 
00 

 
 

 

< 
N 
< 
I 

re 

ne emrederdi. Bu hususta herhangi bir içtihada mahal 
olmaksızın İslam ümmetinin tamamı görüş birliği içe
risindedir. Nitekim o günden bu güne tüm hafızlann 
Kur'an'ı bu şekilde ezberlemeleri, Hz. Peygamberin 
bu şekilde  ayetlerini namazlarda okuması ve 
Cebrail'e arzetmesi bu görüş birliğinin temel dayana
ğını  

Surelerin tertibi hususunda ise ayetlerin tertibi ko
nusunda vanlan  sağlanamamış ve islam alimleri 
arasında geniş bir ihtilaf  Bir görüşe göre; 
mevcut tertip bizzat Hz. Peygamber tarafından yapıl
mıştır. Bunun karşısında yeralan diğer bir görüş ise 
mevcut tertil tertibinin sahabe tarafından yapıldığını 
ileri sürmektedir. Bu iki görüşü uzlaştıncı bir mahiyet 
taşıyan üçüncü bir görüşe göre de mevcut tertibin bir 
kısmı Hz. Peygamber tarafından, diğer bir kısmı da sa
habenin   

Durum bu olunca surelerin nüzul sırasına göre bir 
listesinin çıkanlması ve bunun üzerinde ittifak edilme
si bir hayli zordur. Bu konuda birkaç değişik listenin ol
ması da bunun üzerinde ittifak edilmediğini göster
mektedir. 

Bilindiği üzere Kur'an surelerinin tamamı bir defa
da nazil olmayıp 23 sene boyunca peyderpey nazil ol
muştur. Dolayısıyla hangi surelerin Mekkî hangilerinin 
Medenî olduğu hususunu kesin olarak tespit etmemiz 
bu konu hakkındaki rivayetlerle, özellikle de birbiriyle 
farklı olan rivayetlerle mümkün görünmemektedir. Bu 
rivayetlerle hareket ettiğimizde karşımıza çok farklı bir 
tablo çıkmaktadır. Bir sure hem Mekkî hem Medenî 
oluyor veya her ikisi birden oluyor. Surenin Mekkî ol
duğunu belirten rivayetler ile aynı surenin Medenî ol
duğunu aktaran rivayetler arasında bu rivayetlerin sıh
hati açısından hiçbir fark yoktur. Rivayetleri bir tarafa 
bırakarak da sadece Kur'an'in kullanmış olduğu me
tottan hareketle oluşturulacak olan surelerin bir nüzul 
sırası listesi de  sureler için mümkün olabilmek
tedir. Bunda da tam bir isabetin sağlanabileceğini söy
lemek  Nihayetinde surelerin  sırasını 
tespit etmeye çalışırken bazı zaafları ihtiva ettiğini bile 
bile siret ve hadis kaynaklannı kullanmak zorundayız. 
Nitekim birbirinden farklı olarak surelerin birkaç  
sırası listesinin olduğunu bizlere bildiren de yine bu 
kaynaklardır. 

Mesela tertil sırasına göre tertip edilmiş elimizdeki 
mushafın son iki suresi Felâk ve Nâs sureleridir. Bu iki 
surenin de Mekkî  Medenî mi olduğu konusunda 
çok farklı rivayetler vardır. Müfessirler, onbir ayetten 
oluşan ve diğer ismi  olan bu iki su
renin Mekke döneminde Yahudi asıllı Lebid'in Hz. 
Peygamber'e, bir ipe onbir düğüm atmak suretiyle 
büyü yapmasının ardından nazil olduğunu bildiren ri
vayeti bizlere  Acaba kendisiyle 
büyü yapılan iplik onbir düğümden oluştuğu için mi 
bu iki sure onbir ayet olarak nazil olmuştur, yoksa iki 
sure toplam onbir ayet olduğu için mi bu söz konusu 
büyü ipliğine onbir düğüm atılmıştır. 

Surelerin nüzul sırasına göre yapılacak olan bir tef
sir çalışması tertil sırasına göre tertip edilmiş sureleri -
kesin bir isabet sağlanmamakla beraber- nüzul sırasına 
göre tertip etmekle mümkündür. Ancak bu yeniden 
dizayn sadece surelerle sınırlı kalacağından dolayı 
Mekkî bir suredeki Medenî ayetler veya Medenî bir su
redeki Mekkî ayetler yorumlanırken konu, içerik, siyâk-
sibâk ve anlam bütünlüğü büyük bir ölçüde sağlana
mayacaktır. 

Tüm bunlara rağmen böyle bir çalışma şu faydala
rı sağlayacaktır. 

1.  sırası tespit edilen surelerle birlikte Hz. 
Peygamber'in "İnzâr" ve "Risalet" görevinin hangi 
aşamalarda ne tür farklılıklar gösterdiği bilinmiş olur. 

2. Genel anlamda İslamiyet'in teşri tarihi tespit 
edilerek İslâm  hikmeti ve tedricilik prensibi 
çerçevesinde tekamülünün nasıl geliştiği ortaya çıkar. 
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kumanın, insan eylemlerinin en soylulann-
dan biri olduğunu söylemek yerinde olur. 
Çünkü, okuma olmadan insan, ilk başta ken
di varlığıyla ilgili sorulara verebileceği ce
vapları bulmada güçlük çekecektir. Diyebili
riz ki insanın kendini tanımasının zaruri şartı 
okumaktır. Çocukluğumuzdan başlayarak 
eşyayı farketmek, isimleri öğrenmek ve dü
şünme kaabiliyeti geliştirmek yolunda katet-
tiğimiz mesafeleri; okumayla yakından ilgi 
kurabileceğimiz ve bu ilgiyi sunabileceğimiz 
vasıtalann yöntemini, okuma ve onun bize 
sağladığı bilgi ve tecrübeyle kazanırız. Kutsal 
kitapların mesajlanna kayıtsız kalmayan her 
insan, okumanın insanın vazgeçilmez görev

lerinin başında geldiği
ni unutmaz. Her kutsal 
kitabın açık mesajında, 
insanın bir 'gaye için 
yaratıldığı ve bu 'ga-
ye'ye ulaşmak için ve
rilen sorumlulukların 
bilincinde olmak zaru
retine dikkat çekilmiş
tir. 

Okuma bilinci, 
okumayı göze alan 
gerçek bir okuyucu
nun bu yolda büyük 

bir hazırlık dönemi yaşaması, uzun bir ma
ceradan geçmesi; ciddi olarak cehd göster
mesi, fikri, kültürel ve düşünsel açılardan ye
terli hale gelmesiyle sağlanablir. Sorgulayan 
bir beyin, güçlükler karşısında kuvvetli bir 
irade, görünenle yetinmeyip görünmeyeni 
(arka plan) arama azmi okuma yolculuğu
nun en değerli azığıdır.  Esed'in 
dediği gibi "Eğer iyiye doğru bir adım atıl
mak isteniyorsa, önce taklitçiliğin terkedilip 
kaynaklara bağlı, ama yine de cesur bir dü
şünce cehdinin benimsenmesi gerekir." An-

 Aydın  ki, okuma bilincine sahip olabilmek 

Sorgulayan  Deyin, 

  

  irade, 

  

 (arka plan) 

 azını okuma 

 

en   

için çıkacağımız yolculuk uzun bir yolculuk 
olacaktır. Çocukluk evresinden başlayarak iyi 
bir eğitim almak, kılavuzluğuna müracaat 
edeceğimiz öğretmenlerin gözetiminde bu
lunmak, boş ve zararlı şeylerden uzak dur
mak, dağınıklıktan uzak, plan ve programlı 
çalışmak, zamanı yararlı hale getirerek kul
lanmak, arkadaş seçimine dikkat etmek... gi
bi daha pek çok husus, okuma bilincimizi 
sağlıklı bir hale getirmek için kaçınılmazdır. 

Francis Bacon okumak konusunda 
n söylüyor: "Yalanlamak ve reddetmek için 
okuma! İnanmak ve herşeyi kabullenmek 
için okuma! Konuşmak ve nutuk atmak için 
de okuma! Tanımak, kıyaslamak ve düşün
mek için oku!" 

Okuma eyleminin sağlıklı bir zemine 
oturması yolunda gösterilen çabalar her za
man başarıyla sonuçlanmayabilir. Örneğin 
bir romanı okuyup ondan çok etkilenen bir 
arkadaşın telkinlerinden etkilenip aynı roma
nı okuduktan sonra, kendi okumamıza hiçbir 
katkısının olmadığını görebiliriz. Arkadaşımı
zın okuduğu romanda kendi kişisel macera
sına uygun düşen yaşamsal tecrübeler bize 
anlamsız gelebilir. Bu bakımdan okumaya 
değer bulduğumuz kitaplan kendimiz belir
lemeliyiz. Böylece, bize anlamdan yoksun 
gelecek metinleri okuyarak boşuna zaman 
kaybetmemiş oluruz. Herşeyin bir kuralı ol
duğu gibi okumanın da belirli kuralları var
dır. Andre Maurois, Yaşama Sanatı adlı ese
rinde bu kurallan beş başlık altında topluyor: 

"1 Birçok yazan üstünkörü, yüzeysel ola
rak tanımaktansa, birkaç yazan ve birkaç ko
nuyu iyice bilmeyi tercih etmek. 

2 Okumada, büyük eserlere (klasiklere) 
önemli bir yer ayırmak. 

3 Ruhun gıdasını iyi seçmek. 
4 Okumamızı fırsat buldukça güzel bir 

konserin, soylu bir törenin saygılı ve sessiz 
havasına çevirmek. 
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5 Kendini büyük kitaplara layık hale getirmek." 
 Sanatı, Andre Maurois, Kaknüs Yayınları) 

Çokça okuma tutkumuz bizi içten içe kemirse 
de, sınırlı ömrümüz istenen düzeyde kitap okuma
mıza imkan vermeyebilir. Öyleyse,  dedi
ği gibi pek çok kitabı "üstünkörü" ve "yüzeysel" 
okumak yerine, anlam arayışımızda bize yol göste
rici birkaç önemli eser okumak daha faydalı olacak
tır. Okumaya delice tutkun olmak, bir insan eylemi 
olarak güzel ve anlamlı görünse de, beraberinde ta
şıdığı riskleri akılda tutmak gerekir. Bu risklerden 
bazılan şunlardır: 

• Okuma, bir plan ve program dahilinde olmaz
sa, ileride tıkanıklığa yol açabilir. 

• Bir amaca uygun gerçekleşmeyen okumalar 
büyük zaman kaybına sebebiyet verir. 

• Bu tür okumalar kendiliğinden bir alışkanlık 
halini alarak, okumanın gerçek alamını yitirebilir. 
Garaudy'nin dediği gibi, "Tüm varlığıyla birlikte 
kavramak üzere kitabı okumuş olmak gerekiyor." 

• Uzun süren okumalann neticesinde, kelimele
rin ritmik yürüyüşlerinin gözlerimizin önünden geç
mesini gerçek okuma sanabiliriz. 

• Son olarak bu konuyla dolaylı ilişkisi olan bir 
hususu belirtmeden geçemeyeceğim. Her kitap 
okurunun duymuş olduğunu tahmin ettiğim ve 
onurlu her okurun çok çirkin bir davranış olarak 
gördüğü kitap hırsızlığının bir sebebi de, her gör
düğü kitabı okuma tutkusu, sahip olma arzusudur. 
Bu çirkin davranış, basın yayın organlannda günde
me geldiği gibi, kitapçılann vitrinlerinde de kitap 
hırsızı okuyucular için bir ayıp aynası olarak asıl
maktadır. 

Okumaya etki eden bu olumsuzluklardan kendi
ni kurtarabilmiş bir okuyucunun en temel vasıflan-

 başında hiç şüphesiz "anlamın seçimi" gelmek
tedir. Bu seçimin gönüllü erlerinin, "oku" emrine 
karşılık yüreklerinde taşıdıklan saf iman, sahiplerinin 
zihinlerine kök salarak tarihi yürüyüşlerine devam 
edeceklerdir. Bu yürüyüşte, "ziyanda olan insan"ın 
kalbini, mazinin altın mirasından geleceğin engin 
sayfalanna taşıyacak akıl ve gönül adamlannın ça
balan dikkatle izlenmelidir. İşte, bu yürüyüşün altın 
halkalannı teşkil eden yüzlerce şahsiyetten bazılan: 
Hasan-i Basri,  Azam,  Şafii,  Sina, Fa-
rabi, Zamahşeri, Taberi, Biruni, Gazali,  Rüşd, 

 Arabi, Mevlana, Yunus Emre, Feridüddin-i At-
tar, Ibn Haldun, Mahmud Şebüsteri, İmam Rabba
ni, Ibn Teymiyye, Sadruddin Şirazi (Molla Sadra), 
Şah Veliyullah Dehlevi, Fuzuli, Şeyh  Cema-
leddin Afgani, Muhammed Abduh, Muhammed 
bal, Seyyid Kutub, Bediüzzaman Said Nursi, Elmalı-

 Hamdi  Süleyman Hilmi Tunahan,  
Humeyni, Muhammed Esed, Allame Tabatabai, Ali 
İzzetbegoviç, Ali Şeriati, Roger Garaudy, Necip Fa
zıl Kısakürek, Cemil Meriç, Sezai Karakoç, Nureddin 
Topçu, Ali  Rasim Özdenören,  Özel, 
Cahit Zarifoğlu, Nuri Pakdil, Abdurrahman Arslan, 
Mehmet S. Aydın, Abdulkerim Sürüş, Fazlur Rah
man, S. Nakib  Abdulkadir es-Sufi, Hayred-
din Karaman, Süleyman Ateş, Cevdet Said ve isim
lerini yazamadığımız daha niceleri!.. 

Okuma bilincini kazanmış her müslüman fert, 
yukanda adı geçen zevatın kendi dönemlerinde 
göstermiş olduklan üstün gayretlerin kıymetini bi
lerek kendi sorumluluklannın farkında hareket 
ederler. Tıp, matematik, astronomi, zooloji, ilahi
yat, felsefe, mantık, hukuk, tasavvuf... gibi manevi 
ve beşeri ilimlerde altın dönemler yaşayan  
toplumlannın bugün aynı ihtişamı gösterememe-
lerinin sebep ve sonuçlan üzerinde kafa yorarlar. 
Batının teknolojik üstünlüğünün dünya insanlığına 
sağladığı faydalan kabul etmekle birlikte, köklü bir 
maziden yoksun bu medeniyetlerin kültür, sanat 
ve maneviyat adına  toplumlanna kazandıra
cağı hiçbir şeyin olmadığını tesbit ederler. Bu tes-
bitleri yapabilen okuma bilincine sahip fertlerin sa-
yılannın her geçen gün artmasını sevinçle karşıla
maktayız. Bu sevindirici gelişmenin yeterli düzeyde 
olmadığını söylemek gerekmektedir. Okuma husu
sunda ülke olarak çok gerilerde olduğumuzu inkar 
edemeyiz. Özellikle toplumu yönlendiren yazılı ve 
görsel medya, okuma bilinci kazandırma adına 
kendi insanına yabancılaşmıştır. Batının kokuşmuş 
değerlerini insafsızca ekranlanna ve sayfalanna ta
şıyan bu sektör, kendi değerlerini unutmuş görün
mektedir. Kendi değerlerini yitiren bir toplumun 
ne ilim ve irfan alanında ne de sanat alanında iler
lemesi mümkündür. Olsa olsa kötü bir taklitçilik ör
neği gösterebilir. 

Her türlü bağnazlıktan uzak durarak, aklın ve 
kalbin gücüne, yılgınlık nedir bilmeyen bir iman şu
uruna sahip fertlerin, toplumsal hayatımızda oku
manın önemini, onun bize sağlayacağı faydalan bir 
an önce kazandırmalan gerekmektedir. Yayıncılan-

 gazetecilerimiz, televizyoncularımız, siyasileri
miz, öğretmenlerimiz, babalanmız, annelerimiz... 
bu konuda seferber olmak zorundadır. 

Kitaba, irfana, bilgiye ve onun gücüne inanan 
bir toplumun hiç bir açıdan geri kalması mümkün 
değildir. Geçmişte böyle bir iman ve cehd içerisin
de olduğumuzun farkına vararak, geçirdiğimiz 
uzun süren uyku döneminin bir daha tekerrür et
memesi için okuma bilincine sahip olmalıyız. • 
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Mir Mahmut Rıza 

ayatın bütün anlamsız ve çilekeş yanını unu
tup Eminönü'nde pislik içindeki balıklardan 
yiyin... 

"Yumurtayı ne tarafından kırmalı" diye 
düşünmeyin, olduğu gibi kabuğuyla yiyin. 
Statükocu olmayın... 

 sen neden burada değilsin?" diye 
sorup duracağınıza Valdo'nun ağzının üstüne 
bir tokat patlatın. Elalemle uğraşmanın zama
nı değil şimdi... 

 çiğ köfteyi marulla yemek yerine, 
bir de pizza arasında yiyin. Kültürlerin birleş
mesine engel olmayın... 

Özgürlüğün tadını çıkartın bugün... Aşık 
olun. Sizi iplemeseler de bir güzel mankenin 
resmine bakıp platonik aşk şiirleri yazın. Daha 
ileriye gitmenin size bir faydası olmaz, unut
mayın... 

Soğan ve sarımsağı birlikte yiyip konferan
sa gidin. Müzakereci ve tebliğcilerin önünde 
oturun. En can alıcı sorulannızı derin nefesler 
eşliğinde sorun. Şimdi atak olma zamanıdır... 

Her cuma Ahmet  okuma komplek
sinden kurtulun. Artık Akif'ten Hasan Karaka-
ya ve Hüseyin Üzmez okuyun. Değişiklik iyi
dir... 

"Ahmet Hakan'ın bıyıklan niye uzun?" di
ye sormayın... Niçin gözleri bozuk olmadığı 
halde gözlük takıyor, diye sorun... Saklanan 
gerçekleri öğrenmek sizin de hakkınızdır. 

Niçin hep ismet Özel'i okuyup, "yav yine 
bir şey anlamadım" diye dizinizi dövdüğünü
zü düşünün. Bir de bu yazıda bir şey anlatıl
mıyor" diyin. Rahatladınız değil mi? İsmet 
Özel'i okumamak da aynı rahatlığı verir unut
mayın... 

Özgürlüğünüzü yaşayın... Nadide Sultan 
televizyona çıktığında mahsuscuktan kapatı-
yormuş gibi yapmayın. Erkekçe ne istediğini 
söyleyin. Numara yapmanın anlamı yok... 

Özgür olun. Cahilliğinizi itiraf edin, rahat
layın. Ne kadar cahilseniz o kadar mutlu olur
sunuz. Bunun meydana getirdiği özgürlük or
tamını tavla oynayarak değerlendirin. 

"Postmodernizm, sekülerlik, dualizm" gibi 
kavramlan öğrenmek için kendinizi yırtma
yın... Anlatmak istediğinizi babanızdan öğ

rendiğiniz dille anlatın. Bakmayın siz "litera
tür cambazlan"na... Kendinden korkmanın 
vakti geçti artık... Bir de imaj hiç hiçbir şeydir, 
Sprite için... 

Bir gün de yemek yemenin anlamını sorun 
kendinize... Mesela "niçin sabah, öğlen, ak
şam yemekleri yemek zorundayım?" diye dü
şünün... Midenizi karşınıza alın "bir gün de 
yeme lan" diyerek midenizi Ahmet Vardar'a 
şikayet edin... 

Özgürlüğünüzün tadını çıkartın... Ay ışı
ğında boğazı seyredin. "Bu zaten normal bir 
şey" demeyin, en son ne zaman boğazı ay ışı
ğında seyrettiğinizi düşünün. Epey zaman ol
duğunu fark ettiğinizde benden özür dile
yin.... 

Aynaya bakın... Kendinizi ne kadar sevdi
ğinizi ve ne kadar yakışıklı/güzel olduğunuzu 
yüksek sesle düşünün. Arkadan gelecek sesle
re kulak asmayın, "güzellik görece bir kav
ramdır" diyip kirişi  

Eşinize bir gün maydonoz ve yonca götü
rün. "Kendini farklı hisseder" diye endişe et
meyin. Yıllarca bir dal dikenli gül bile götür
meyen bir eşten yonca almak bir mutluluk ve
silesi olacaktır onun için... Sakın heyecana ka
pılıp onun karşısında getirdiklerinizi yeme
yin... 

Mutlu olun... Her şeye rağmen mutlu ol
mayı deneyin. "Başaramayacağım" diye kork
mayın. "Malum yere" gidip, dirseğinizi dizini
ze dayayıp bir kez daha düşünün. Mutlu ol
manıza kimsenin engel olamayacağını göre
ceksiniz. Sifonu çekmeyi unutmayın... 

Beni okumanın dayanılmaz çekiciliğini ve 
hazzını yaşayın. Bu yazıyı yatağınızın başucu-
na asın. Sabahlan kahvaltıdan önce iki ölçü 
okuyun. Güne Ali  okuyarak başlamak
tan bin kat iyidir. Yan etkisi de yoktur. 

Bir gün de kendinizin haricinde başkalan-
 sorunuyla ilgilenin. Mesela bu derginin 

yöneticilerini arayıp "Mirimizin telifini niye 
ödemiyorsunuz" diye sorun. Gün dayanışma 
günüdür. 

Editörün Mir'e Notu: Sevgili  gün telif isteme 
günü değildir, gün Allah  için yazma günüdür 
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II 
  Başkanının 

Demokrasi Şöleni'nde 
Açıkladığı 

"Parti Manifestosu" 

• Aydın Menderes: 
* "Radikal demokrasi 
•  kurulu  
* karsı tavır almaktır" 

 


