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GİRİZGÂH

u kitap ve yazılar, İran devrimi sonrasında uygulamaya 
konulan "Yeşil Kuşak"  politikalarının hâlâ revaçta ol
duğunun sanıldığı;' Türkiye'de ne yönetimin, ne laik ba

tıcıların ve ne de islâmcı aydınların bu konjonktürel dönüşü
mün henüz farkına varmadığı bulanık bir dönemin fotoğraf
ları olarak ortaya çıkıyor.

Bu bakımdan yazılarda pergelin sivri ucu, bu bulanık 
dönemde sabit kalırken; diğer ucu Ortadoğu ve Türkiye'yi 
bir beşik gibi sallayan İran İslâm devrimine, Sovyet prest- 
roykasma ve onun siyasal hayatımızda doğurduğu depras- 
yonlara uzanıyor. Bu "ara kesit" yani 1989-1991 dönemecin
de Türkiye, aynen İkinci Dünya Savaşı yıllarında olduğu gi
bi, alışık olmadığı derin bir boşluğun içine yuvarlanmıştı. 
Daha doğrusu Türkiye idaresi, aydınları ve siyasal kadroları 
da dahil olmak üzere, bir beşik gibi sallanıyordu. Bu süreçte 
Körfez Savaşının yakıcı alevi Anadolu'ya kadar uzanırken; 
Kuzey Irak a ve Güneydoğu'ya uygulanan "sürekli şok" de
nemesi son yetmiş yılın oluşturduğu statükoların irdelenme- 
ye başlaması, her nedense aynı döneme rastlıyordu. Sanki 
Türkiye'de birşeyler yerinden oynuyor, toplum yeni istinad- 
larını arayıp bulmanın ve yeniden inşa etmenin gayretlerini 
sergiliyordu.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, içinde yer aldığımız 
bir "blok"un dışında mı kalacaktır yani?

Böyle bir ortamda batıcı laik kesimlerin, preströyka 
sonıasmda sosyal demokratların ve marksistlerin bocalama
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ları, derin tarihi zafiyetler içine sürüklenmeleri kadar tabiî 
bırşey olamazdı. Onun içindir ki, İslâmî zeminler dışında 
tam bir kaos hakimdi o günün Türkiye'sinde.

Artık İslâm karşıtı çevreler adına ortak bir değer kal
madığı gibi, her türlü örgütlü kesimler de, sanki savaş sonra
larının büyük bozgununu yaşıyordu. Geleceğe yönelik her 
hangi bir ümit taşımıyorlardı. Aynı zamanda, toplumsal so
rumluluklarından da tamamen uzaklaşmış durumdaydı
lar. "Toplumculuk" artık taşınması zor bir yük gibi, omuzla
rında iğreti duruyordu. Bu kesimler "feminizm"in karanlık 
batağında ruhlarına bir sükûn ararken, aynı zamanda vücûdî 
hazların peşinde kendilerini unutmayı tercih ediyorlardı. As
lında feminizm ve kadın haklan bu aydınların önüne atılmış 
bir tuzaktan başka ne idi ki? Onlar aynen İkinci Meşrutiyet 
ve Mütareke yıllarının devreden çıkmış, dışlanmış, idealleri
ni yitirmiş aydınlarını hatırlatıyorlardı. Fakat içine yuvarlan
dıkları fonksiyonsuzluğun, temeline de bir türlü inemiyorlar- 
dı.

Şimdi birileri, bu tarih yorgunu bezgin çevreleri, "ata- 
türkçülük" ve "laiklik" ortak cephesi adı altında, uluslarara
sı sistemin ateşli askerleri'haline dönüştürmek gayretinde!..

*

' ifc s{«

Acaba bu kaos ortamında islâmcı kesimlerin durumu 
neyi gösteriyordu?

Türkiye'nin ve Ortadoğu İslâm coğrafyasının, İkinci 
Dünya Savaşından beri ilk defa yüzyüze geldiği bu berzahta, 
özellikle "islâmcı aydınlar" neler söylüyor ve geleceği nasıl 
görüyorlardı? 1980'lerden itibaren, ekonominin liberalizas- 
yonu politikalarını öne çıkaran merkez partilerle beraber ha
reket etmek şeklindeki tercihleri, hâlâ devam mı edecekti, 
veya etmeli miydi? Yoksa bir kısım aydınlarda görüldüğü 
şekliyle, İran devriminin, çok partili siyasal mücadeleyi red
deden ekseninde mi ilerleyeceklerdi?
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Ya da derin bir sükûnet içerisinde gelişmesini sürdüren 
tasavvufî cemaat hareketleri, halk katmanlarında oluşturdu
ğu tabanlar genişledikçe, kendilerini izah güçlükleri ile kar
şılaşmazlar mıydı. Çok partili demokratik sistem içinde, alı
nan mesafeler de ortada iken, politizasyon sürecinin dışında 
kalmak daha ne kadar mümkün olabilirdi?

*

İran-Irak savaşının bir ateşkeşle sona erdiği ve "Yeşil 
Kuşak" politikalarına olan ihtiyacın ortadan kalktığı bu dö
nemlerde, islâmcı aydın kesimler, merkez politikalarla ha
reket edenler ve radikal tavırları öne çıkaranlar olarak, iki 
ayrı kutup teşkil etmekteydiler. Özal'ın temsil ettiği libera
lizm ve muhafazakârlık rüzgârları, hâlâ en güçlü zamanları
nı yaşamaktaydı. Bu yıllar Pakistan'da, Rus işgalinin hüküm 
sürdüğü Afganistan'da (mücahitler aracılığıyla), Türkiye'de 
ve bütün Ortadoğu ülkelerinde, İslâmî temaların öne çıkarıl
dığı, İran devriminin yayılmacı karakterinin bu yoldan en
terne edilmek istendiği yıllardı. Dolayısıyle "yeşil kuşak" 
doktrini ile, hem Sovyetler Birliği'ne ve hem de İran'a karşı 
sünnî bir İslâm duvarı örülmüş durumdaydı.

Fakat işte İran-Irak savaşı nihayet son bulmuştu 
(1988). Yani, 1979’dan itibaren yürürlüğe konulan politika
lara artık ihtiyaç kalmamıştı. Kalmamıştı ki, uluslararası 
konjonktürdeki değişiklik islâmcı lider Ziyâül Hak'ı ortadan 
kaldırdığı gibi; Türkiye'de liberalr-muhafazakâr değerlerin ve 
politikaların sözcüsü Turgut Özal'ı da, 1989 mahallî seçim
lerinde acı bir mağlûbiyetle yüzyüze bırakmıştı. Rahmetlinin 
cumhurbaşkanı olması bile, bu sonucu değişktirmeye kâfi 
gelmeyecekti. O dönem politikalarında öne çıkan bütün 
ekipler, devre dışı kalacaktı çünkü!.

Bu ortamda her nedense İslâm, bazılarınca hâlâ radikal 
bir söylemle sunulmak ve ifade edilmekte ısrar ediliyordu. 

> Halbuki radikal söylemi besleyen dış şartlar ortadan kalktı
ğı, merkezî iktidarın muhafazakâr yaklaşımları iyice tâvsadı-
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ğı halde, bunda ısrar etmek!.. Mantığı sağlam bile olsa, reel 
karşılığı ortadan kalkmış bir söylemi biteviye tekrar etmek!.. 
Toplum un, merkezî iktidarın tezlerinden kuşku duyduğu ve 
akacak bâkir kanallar aradığı, yeni bir zeminde bulunduğu
muzu idrak etmemek!..

Bunu nasıl izah etmek gerekiyor acaba? Dinleyicisi et
rafından çekilm iş bir hatibin, hâlâ tiradını sürdürm ek iste
mesi gibi garip bir çıkmazı yaşıyorduk. Halbuki bütün ka
muoyunu kucaklayan ve toplumsal sorumlulukları öne çıka
ran bağım sız İslâmî politikalara tarihî bir fırsat doğuyordu. 
Bunu bazıları niçin farketmiyorlardı acaba?

İşte bu şartlardan yola çıkılarak, 1989 başlarından iti
baren kaleme alınmaya başlayan bu yazılarda* 1)1 demokratik- 
islâmî bir boyut özellikle öne çıkarıldı. Çünkü herşey sallan
tıdaydı ve yeni bir dönemin içine giriyorduk. Ülkenin batıcı 
kadroları kendilerini boşlukta hissettiği gibi, m aıksist ve 
sosyal dem okrat ekipler de prestroyka politikalarının erken 
esmeye başlayan rüzgârında şaşkındılar. Bu arada hem radi
kal tezlerin, hem de liberal-muhafazakâr ortak cephe politi
kalarının cazibesi beklenen sona yaklaşıyordu. Ülkemizde, 
özellikle aşırı enflasyonist politikalardan yılgınlaşan toplum
da, İslâm laşm a grafiği de tahm inlerin ötesinde yükselişler 
kaydetmişti.

Bu ortamda islâmcı kesimlerin; genel kam uoyuna ula
şacak şekilde fakat bir "himaye eli gibi"  her kalbi saracak 
ve ihata edecek yeni bir söyleme olan ihtiyacı, herzamankin- 
den daha ziyade idi. Yani yeni konjonktür, Türkiye'nin önü
ne böyleşine tarihî bir fırsat sağlıyordu.

(1) Bu kitaptaki yazıların çoğu, 1989-1991 yılları arasında değişik ya
yın organlarında çıkm ıştı. Daha sonra, 1994 şartlarında yayınlanan bazı ya
zılar da buraya alındı. 1989 dan itibaren oluşan ve bir bakıma hâlen devam 
da edep bir sürece açıklık getirmeleri ve öne sürülen tezleri değişik açılar
dan vurgulamaları bakımından, bunda fayda da mülâhaza edildi. Yazıların 
baş kısım larında behemehal aktüel bir giriş (şimdi artık eskimiş de sayılsa- 
lar), bilâhare de şahsî mülâhazalar yer alıyor.
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Halbuki bu dönemin aydınları; bu yeni konjonktürün, 
bu boşalmış olanın farkına varamıyor gibiydi. Gayrı siyasal 
bir üslûp ile İslâmî, felsefî veya ideolojik bazı kavramları, 
toplum sal şartlarından ve hele "reelinsan"dan bağım sızlaş
tırarak; açıklamak, mukayeseler yapmak ve cerhetm ek gay
retleri ile meşguldüler. Çoklarında aşırı bir hırçınlık da eksik 
değildi. Bu kavram ları niçin şöyle veya böyle anlam ıyorlar
dı ki?

Bu tür zihnî egzersizlerinde çoğu zaman başarılı da 
oluyorlar, fakat soyut bir düzlem de genişleyen, üreyen dü
şünce; nedense realitede bir mesafe alış fikrine ve seviyesine 
yükselem iyordu. İslâm nazarî bir söylem olarak kalpleri ve 
zilinleri doyuruyor, dem okratik şartlar içinde, sahibi olduğu 
im kânları ku llanm aya yeterince tevessül edem iyordu. 
İslâmcı aydınları, içlerinden tutan birşey vardı sanki:

D em okratik  s iy asa l o rtam da, sis tem in  araç ve 
imkânlarından faydalanmak, onları kullanm ak olur muydu? 
Olursa da, bu nasıl karşılanırdı? Yıllardan beri yazıp söyle
dikleri, henüz hafızalarda tazeliğini büsbütün m uhafaza 
ederken!.. İslâm ve demokrasi ilişkisi "hakimiyet"in kaynağı 
meselesi daha neler, neler!..

Bu yaklaşımların, realite ile bağları kopmuş bu m antık
ların düşünemedikleri bir husus vardı: Dinini seçmek nokta
sında insanı m uhtar kılan Cenabı Allah, ondan yöneticisini 
veya yöneticilerini belirlem e hakkını niçin esirgesindi? O, 
bu mekanizmalar içinde kendine lâyık iktidarlar ortaya çıka
rıyordu. Y a da Cenabı Allah o topluma, bu vesile ile, lâyık 
olduğu yönetim leri veya yöneticileri m üyesser kılıyordu. 
Yani her hâlükârda "sünnetullah" tecelli edip durm uyor 
muydu? Öyleyse bize düşen, toplumun aslî hilkatine rücû et
mesi hususunda ona yardımcı olmak, yol göstermek ve ona 
ilişkin bir sorum luluk talebinde bulunm a değil midir? Ayrı
ca bunıın alternatifi nedir ki? Hiyerarşik örgütsel yapılar mı, 
ortaçağ yönetimleri mi, kapalı sivil-asker sultalar mı?

Şu hususu burada açıklıkla ifade etmek gerekiyor:
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İslâm bize iyi bir idarenin ve iktidarın, ne tür vasıflar 
taşımak lâzım geldiğini devamlı söylüyor, fakat iktidarın na
sıl oluşturulması gerektiğini ise husûsen açık bırakıyor. Bu 
alanı bazıları tarihî gelenekle, bazıları da ikinci dünya savaşı 
öncesi y ılla rdan  m iras ideo lo jik  ik tidar an lay ışların ı 
islâm ileştirerek, doldurm aya özendiler. İslâm dünyasında, 
bağımsızlık mücadelelerinin yaygın olduğu zamanlarda, bü
tün anti emperyalist faaliyetlerin örgütlenme biçimleri, sö
m ürge durum unda İslâm ülkelerinin anti dem okratik şartla
rının tabii bir sonucu idi. Ve ayrıca marksizmden, nazizm 
den izler taşıdığı gibi, ortamın dem okratik olmayışı dolayı- 
siyle de, halk kitleleriyle serbest ilişkilere girişemiyor, halkı 
devreye sokamıyor, hatta halka yeterince güven dahi duy
muyordu.

Bunları anlam ak kabil olsa da, iktidara ulaşm anın bu 
yolunu, genel ve tek doğru haline dönüştürm ek müm kün 
olamazdı. Daha doğrusu iktidara ulaşmanın, devlet kurm a
nın ve bir toplumun kendi nefsindeki yetkilerini devredeceği 
organları belirlemenin, bütün insanlık tarihi boyunca geçer
liliğini koruyacak sabit bir yöntemi m evcut değildi. Bunun 
yolu insanın, toplumların, bilim in ve sosyo-kültürel seviye
lerin tarih içinde kaydedeceği gelişmelere göre, devamlı de
ğişip duracaktı. Asıl olan iktidarların oluşum biçim i değil, 
bilâkis bu iktidarların dayandığı itikadî temeller, insana ve 
topluma karşı beslediği derin saygı ve ona adaletle muâmele 
edip etmediğiydi.

Tarihte dört halifenin göreve getirilm iş biçimleri, az- 
çok birbirinden farklı değil midir? Bu fark onların meşruiye
tine halel getirm ediği gibi, Hazreti Ebu Bekir'in hilâfetine 
olan itirazın, katılım  için yeterli fırsatın tanınm am asından 
kaynaklandığım bu arada unutm am ak icabedir. Ayrıca Orta
çağda Selçuklu'da, Abbasilerde Osm anlılarda ve ayrıca Er- 
menilerde iktidarın oluşum şekli ve "irade" yoluyla devri, 
bu idareleri İslâm dışı bir sapma ile nitelememize yetmezdi 
ki! O rtaçağın hâkim yönetim  kültürü bunu âmirdi. Uçsuz
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bucaksız im paratorluk topraklarında, sürekli savaşların 
hâkim olduğu bir ortamda ve toplumların müşterek hareket 
kabiliyetlerinin de bulunm adığı bu devirlerde, ‘'saltanat" 
idarelerinin pratik b ir geçerliliği vardı. Bu yönetim ler, bu 
bakımdan oluşum biçimleri açısından ziyade, yaptıkları uy
gulam alarla değerlendirilebilirler. İnsana ve toplum a "eş
r e f i  m ahlûkat"  m uam elesi yapıp yapm adıkları, adaletle 
davranıp davranm adıkları, şûrâya önem  verip vermedikleri 
gibi. Yoksa bazılarının yaptığı gibi, başı sonu gelmez tarih 
yargılamalarının, kendi zaaflarını tarihle izaha kalkışmaların 
bir anlamı bulunurdu.

Bu nedenle bizim yaklaşım ım ız tarihteki İslâmî yöne
timlere islâm dışı bir sapma ve ne de çok anlamsız şekilde 
anti dem okratik bir uygulam a olarak yargılamaz ve bundan 
özellikle kaçınır.

*

*  *

Yukarıda işaret edegeldiğimiz konjonktürel boşluk, ül
kemizdeki islâm cı aydınlar nezdinde, azçok böylesi tartış
m alarla dolu olarak geçti. Ne var ki bu tartışmalar, artık çok 
gerilerde kalm ışa benzem iyor mu? Çünkü topluma sirayet 
fikrine bir yol bulan, toplumsal katm anlarda mesafe alabilen 
ve "fulü" da olsa, azçok uygulam aya dönük program tasav
vurları gerçekleştirebilen dem okratik İslâmî gelişme, bütün 
bu mantıkları çözdüğü gibi, kendisi hakkında hazır destekler 
oluşturmakta da gecikmedi.

Şimdi islâm, ülkemizin gündem inde en ağırlıklı konu 
olarak yerini almış durumda. Seveninden ziyade sevm eyen
leri; sosyolojik bir vâkıa olarak m üslüman toplumu, dinî ce
m aatleri ve İslâmî hareketi bir labaratuvar malzemesi gibi 
um m ak, tanışm ak ve öğrenmek yolunda, hummalı bir gay- 
i'fi sarfediyor. Bu onlar adına ne kadar güzel bir fırsat. Çok-
l.n ıııda bu samimi ilgiyi görmemek kabil değil.
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Fakat bazıları da var ki, İslâmî kesim lerdeki bir tutar
sızlığı tesbit ve teşhir gayretiyle, gece avcısı gibi sürekli nö
bet tutuyorlar. M orallari bozuk, islâm ın dünyada ve ü lke
m izde aldığı mesafeden derin bir acı duyduklarından kuşku 
yok. Fakat asıl acınacak olan taraf, bu kişilerin kendileri ve 
yakın yıllarda tem silcisi oldukları düşünce ve yaklaşım ları 
hakkında, ciddi bir m esâî sarfetmemeleridir. Fikir adamları
nın hayatlarında bazı dönüm  noktalan  olabilir, insanın dü
şüncelerinde değişiklikler yaşam ası kadar, tabiî birşey ola
maz. Biz bu değişiklik sürecini, rûhun tereddütlerini, geç
m işe yönelik  harbî - b ir öze leştiriy i hâ lâ  n için  okum a 
im kânına sahip değiliz? İnsanın kendi hayatına, geçmişine 
ve iç dünyasına eğilip bir bakması bu kadar zor mudur?

Bu yapılmadığı için, özellikle çok dar bir kadro, sürek
li bir önyargıdan hareketle ve sürekli bir eleştiri ile islâma 
ve İslâmî kesimlere eğiliyorlar, yani hep kendilerinden kaçı
yorlar ve sistem in kendisini restore am eliyesinde ona yar
dımcı olm aya çalışarak âdeta tatmine eriyorlar. Bu örneklere 
gerçekten acımamak ve üzelm emek kabil değil.

Ne var ki islâmcı aydınların, içine girdiğim iz bu yeni 
dönem de kendilerine büyük görevler düştüğünün bilinci 
içinde, tam bir sorumlulukla yüzyüze bulunduklarını hatırla
maları gerekiyor. Ebedî hakikatlere karşılık, bilginin ve si
yasal doğruların çok çabuk değiştiği, eskidiği ve sürekli şe
kilde kendini yeniden üretm ek zorunda kaldığı günümüzde, 
islâm cı aydınların sorum luluğu bir kat daha artm ıyor mu 
dersiniz?

Ahmet RIDVAN
A n k a ra , O c a k  1995
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ESKİ AYDIN - YENİ AYDIN

ski aydın klâsik bir bilgiye ve sanatçı bir perspektife
sahipti. G enellik le iki yabancı dili okuyup yazm a
imkânı, onları dinî literatüre sahip kıldığı kadar, farklı 

kültürlere ve bilhassa şark esâtiıine eriştiriyordu. Fakat ta li
hin hercüm erci; sürekli savaş ortam ları, kargaşa, ihtilâl ve 
hanedan değişiklikleri onları biraz da geleneğin yani "haka
nı hukuk"un tesiriyle, yönetim lerle içiçe olmaya, bütünleş
meye zorluyordu. F iilî otoritenin yanında olmak, bu iktida
rın nimetinden ziyâde emniyetine sığınmak onlar için zarurî 
görülüyordu. Bu zarûretler içinde eski aydın ister istem ez 
fiilî iktidara ulaşm ak, ondan pay alm ak isteyecekti. İktidara 
yakınlık ve uzaklık onun ruh haline derinden tesir eder; ya 
hakimiyetin kayıtsız şartsız hazzını duyar, ya da fiilî otorite
den uzaklık, ona bir nevî şark felsefesi diyebileceğimiz hik
met in kapılarını aralardı. Hatırlanmalıdır ki, bu hikmet baş
tan düşünülüp taşınılm ış ve tercih edilmiş bir felsefe değil, 
üm it ve iktidarın tükendiği bir anda insanın hiçliği üzerine 
kurulu m îrî malı b ir hassasiyet girdabı idi.

İnsanı bu bezgin ve anonim  felsefeden ancak ya yeni 
lıir mansıb  uzaklıştırabilir, ya da daha emin bir barınak ola
rak bu aydın tasavvufa sığınabilirdi. Bu girdap içinde ister 
azillerden arta kalmış, ister tasavvufa sığınmış olsun; bu ti- 
poloji kendi içinden gelen bir hamle ihtiyacı ile ortaya çık
maz, bilâkis yeni bir him aye eli kendisine uzanıncaya kadar, 
zaten zarûrî olan uzletini kendisi tercih etmiş görünürdü. Bu 
arada eserler verirdi: Kâh şiir, kâh m ünşeât, kâh te'lif za
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İSLÂM CI A Y D IN L A R  V E T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞU U R U

m anlarında önemli bir boşluğu doldurmuş dinî veya ahlakî 
bir eserin kaçıncı dereceden şerhi, ya da çok yerinde bir ter
cihle önemli bir eserin zeyli vs.

Bu söylediklerim izle eski aydım reddettiğim iz anlamı 
çıkarılmamalı: Çünkü o, kendi tarihinin yankısıydı. Burada 
dikkati çekm ek istediğimiz, eski aydının fiilî otorite karşı
sında duyduğu yalnızlık, yani büyük zafiyettir. Bu zafiyet 
ancak alternatif fikirler değilse bile, yeni program lar üret
mekle veya geniş bir halk desteğine istinat etmekle izale ola
bilirdi. Ne var ki Osmanlı toplum unun sınıfsız yapısı aydım 
herhangi bir toplum  kesitinin sözcülüğüne davet etm iyor, 
toplum da aydına böyle bir m ecburiyeti empoze edem iyor
du. Fiilî otoritenin m urakabe dişiliği da âdeta bir nassa dö
nüşmüş gibiydi. İşte bu çıkm az içinde ilmiye, kalem iye  ve 
seyfiye kendi aralarında oluşturm aya çalıştıkları bir iç tesa
nütle, iktidardan pay sahibi olmayı hayatlarının amacı haline 
getiriyorlardı. Aydınların yani bu üç kuvvetin iktidarı, -padi
şahın iradesini aşmayacak biçimde- bürokratik bir egem enli
ğe dönüşüyordu. Fakat bu bürokratik egem enlik zirvelere 
ulaşsa bile, sultanın iradesi karşısında gene de çok zayıf ka
lıyordu. İstenildiği an bu kuvvetlerden biri devre dışı bırakı
labilir, sahip oldukları kuvvet onları geleceklerinden emin 
kılm aya yetmezdi. Ne var ki sadrıâzam boyunlarının vurul
masında, bu kuvvetlerden birinin Veya ikisinin emr-i vâkileri 
her halde unutulamaz.

Aydında gözlenen bürokratik tem ayüller, onun aydın 
oluşundan ziyade bizatihi insanın tabiatından, egosundan 
beslenir. Kişinin bu sıfatı iktisap etmesi, onun içindeki hük
m etm e arzusunu dizginleyeceği yerde tahrik etm eye, diirt- 
meye yarıyor çoğu zaman. Ve yönetici kademelerle içli-dışlı 
oluşu ona bu nimetin çok yakın olduğu hissini veriyor; uzan- 
sa yakalayacak, uğruna öm rünü harcadığı ikbâlin kapıları 
ansızın açılıveıecektir. Fakat, nereye kadar? Sultan ın  irade
sine tesir imkânı vardı, ama onu dışlamak mümkün müydü?

18



E S K İ  A Y D I N  - Y E N İ  A Y D I N

İşte bu sırada Tanzimat büyük bir işe yaradı. Yabancı 
ülkelerdeki örnekler hiç de fena değildi. Sultanın iradesine 
bir sınır konulabilirdi. Tebaanın haklarından ziyade, bürok
ratik eğilimleri daha baskın görünen m em ur-aydm 'ın tem i
natlarıydı önemli olan. Bu hukukî tem inatların adı tanzimat 
oldu, anayasa oldu, meşrutiyet veya cumhuriyet oldu. Bu 
durum, Türk tarihinde hiç bir devirde görülmediği biçimiyle 
iktidarın parçalanması hadisesiydi.

Halbuki bu fırsatla halkın menfaati ve iktidarların m u
rakabesi fikri ön plana çıkarılabilirdi. Aydın bu m urakabe 
fonksiyonunu kendi dışında bir sınıfa ve m eselâ halka dev
retm ek fikrine h içb ir zam an rıza  gösterm edi, bunun 
lüzumuna inanmadı. Onun arzusu su ltan ın  iradesine başlan
gıçla kayıtlar koyarak ortak olmak, fırsatını bulduğu anda da 
bu iradeyi devralm aktı. Yakın dönem  siyasî tarihim izdeki 
ihtilâl benzeri hegom anyacı yönetim  denem elerinin başka 
türlü bir izahı olabilir mi?

A ydının halkla ilgilenm esi, onun içinde bulunduğu 
şartları anlatarak mevcut yönetimlere karşı bir yandaş bulma 
ihtiyacından kaynaklanıyordu. Yoksa halkın durumunu de
riştirm ek, onun ekonom ik ve kültürel şartlarım  yükseltmek 
için değil. Halka başvurmak; bunun tarzı, am acı ne olursa 
olsun politika  yapm ak, po litikaya  soyunm ak  ve politika  
uı etmek demektir. Bu haliyle aydın artık karşım ızda bir ya-
11 politikacı olarak kabul edilebilir. Fakat halk içinde her
hangi bir sınıfa, kesite, m eslek grubuna m ensup olmayan, o 
sınıfın sözcülüğünü üstlenm eyen aydının halkla bağı nasıl 
sağlanacaktı? Bunun bir tek yolu kalıyordu; o da dinden baş- 
I a birşey olamazdı. Yeııi zamanlarda aydının dine karşı duy- 
■ lııiMi soğukluk, halkla yegâne bağını koparmaya yetip de ar- 
iıyordu. D olayısıyla zaman zaman batıp çıkan "halkçılık" 
I«ol iı ikaları da aydının halk desteğine kavuşm asını sağlam ı
s ı n .  ona yalnızlığını daha ziyade hissettiriyordu. Aydın, 
halktan, sunduğu ideolojilerin kabulünü istiyordu; fakat ide
olojiler zihinleri değiştirse de halkın m evcut şartlarında ne-
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İSLÂMCI ELİTİN SORUMLULUĞU

T ürkiye'de özellikle 1950'lerden itibaren başlayan sana
yileşme politikaları sonucu, oldukça önemli sosyo-kül- 
türel problemlerle karşılaştığım ız bir gerçektir. Sanayi

leşm enin doğurduğu iki önemli sonuç var:
1. İş arama sürecine giren insanın, doğup büyüdüğü ata 

ocağım terketmek zorunda kalması, yani yaygınlığı ile oran
tılı ve büyük şehirlere yönelen "iç göçler",

2. İnsanın ve toplumun nazarında, tarıma dayalı sosyo
ekonom ik yapılara has araç-gereçlerin anlamını yitirmesi ve 
gündelik hayatımıza yepyeni eşyaların girmesi.

Türk toplumu bu geçişi sanıldığından da derinlerde ya
şıyor. İşin enteresan tarafı toplum, bu yapısal değişim i bir 
anda ve bütün kesitleriyle bir arada yaşamıyor. Büyük şehir
ler, ilçeler, elektrik ve kitle haberleşm e araçlarının yaygın
laşması ile köy ve mezralara kadar bu değişim, zaman içinde 
ve toplum sal katm anlara göre kadem e kademe idrak edili
yor.

Burada şunu unutmamak lâzım ki, içine girdiğimiz bu 
değişim i "hatıcılık"tan ayrı m ütâlea etm ek gerekir. Z ira bu 
durum  çağa has bir olgudur ve alternatifi, müslüman fakat 
göçebeliğe veya tarıma dayalı eski sosyo-kiiltürel ve ekono
mik yapılar değildir. Muhtevası ve yönetim tarzı İslâmî olan 
eski yüzyıllar, aynı zamanda kendi devirlerinin sosyo-kültii- 
rel yapılarını özetlerler. Bu yapıların değişm esi veya değiş
me zarureti, dinden uzaklaşmak veya İslâmî yönetim  tarzla-
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nnın dışına düşmekten ayrı bir durumdur. Yani Osmanlı İm 
paratorluğu yıkılm asa ve İslâmî yönetim biçimleri teıkedil- 
mese idi de, biz gene sanayileşmenin doğurduğu iç-göçlere 
m anı/ kalacak; soba yerine kalorifer, saban yerine traktör 
kullanmak durum unda kalacaktık.

Türkiye'nin ve çoğu islâm memleketlerinin içine düştü- 
t'iı sıkıntının büyüklüğü, bu iki hususu, yani cebrî batılılaş
ma ile çağın ürettiği toplum sal ve ekonom ik sorunları bir 
arada yaşamak mecburiyetinden kaynaklanıyor.

Bu iki durum un biıbiriyle içiçe girm esi, hattâ yerine 
göre birarada idrak edilişi, bazı İslâmî kesim leri ve özellikle 
miislüman entellektüelleri çıkmaza sokmaktadır. Bu yüzden
dir ki bazıları, batılılaşmaya karşı çıkayım  derken sanayileş
meye; eski değerleri savunayım derken de toplumsal iç göç
lerin zarûrî sonucu gecekondulaşmaya, şehirleşmeye, çağdaş 
teknolojinin ürettiği araçlara karşı vaziyet alm aya kalkışabi
liyorlar. Bunun en tipik iki ö rneği:"ikinci yeni" akımının 
İslâmî kesimdeki uzantısı sayılabilecek bazı sanatçılarda çok 
sık görülen "şehirleşme aleyhtarlığı ve yabancılaşma tema
ları" ile, "İslâmî gayretkeşlik" adına, tarihte gerçekleştiri
len emsalsiz bir m edeniyete ve onun kâmil âsârı camilere b i
le muhalefet edebilen spekülatif yaklaşımlardır.

Herhalde bu yanlış, gerçeklerden uzak ve ayağı yere 
basmayan yaklaşımların bir sonu gelmelidir.

«t»

Herşeydeıı önce adı-sanı ne olursa olsun, İslâmî düşün
cenin kendisini şâir ve sanatçı sultasından bir an evvel kur
tarması gerekiyor. Bu ifadelerimizle ne şiire ve şâire, ne de 
sanatçıya karşı bir saygısızlık değil amacımız. Bir toplumun, 
bir düşüncenin güçlü ve öncü sanatçılara olan ihtiyacını da 
inkâr ediyor değiliz. Nitekim  islâm düşüncesi kendisini an
latacak güçlü sanatçılardan yoksun sayılmaz bugün.
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Fakat sanatçıların, sanatındaki güç ile düşüncelerinin 
isabetini daim a birbirinden ayırabilm ek gerekir. Onların ifa
de üstünlüğü, çoğu zaman bizi tatm in edebilir, fakat prob
lem lerim izin teşhisi ve program a bağlanm asında onların ön
celikleri daima kişisel olanı öne çıkarm aya dayamr.

Halbuki çağa ait ve bunların kendi toplum um uza yan- 
sıyış biçim leri ile problem lerim izi, son derece sakin yakla
şımlarla bilimsel verilere ve araştırmalara dayandırmak, üre
teceğimiz politikaları da ciddi testlerden geçirm ek m ecburi
yetindeyiz.

Toplum sal sorum luluktan uzak, şahsî itibar ve cesaret 
gösterilerine dayalı yorum ların politik bilinç ve yeterlilikle 
hiçbir alâkası yoktur. Bu anlam da çoğu fikra yazarları da, ne 
yazık ki bir şâir heyecanı ile sadece kendini ifade ediyor, 
kendisini gerçekleştiriyorlar.

Halbuki yapılm ası gereken ciddi toplum  incelemeleri, 
araştırmaları, kendi ülke, insan ve toplumum uzun gerçekle
rini kendimizin tesbitidir. Kendim izin üretmediği, keşfetm e
diği bir bilginin eleştirisine dayalı egzersizler dönem i artık 
gerilerde kalmalı, ikinci meşrûtiyet dönem lerinde olduğu gi
bi, ideologları şâirlerden oluşan bir fikrî seviye ve çıkm az
dan kendimizi kurtarabilmeliyiz.

Bugün İslâm düşüncesi, felsefî m ânada batıcılık eleşti
rileri ile vakit geçiriyor. Başkalarının tayin ettiği gündem  ne 
ise, hâlâ onu konuşuyor. Bu tü r tepki biçim leri tam am en 
insiyakidir ve refleks bir karakter arzetmektedir. Bu nitelik
ler toplum a ait olduğu nisbette tab iî karşılanabilir, fakat 
"İslâmî elit"  biraz da kendi ürettiği bilgi ve verileri ortaya 
koymalı, onları konuşmalı değil midir?

Çünkü bir düşüncenin gücü, her zaman geliştirdiği ide
olojik tavırlarla sergilenmez. Düşünce biraz da sözcülüğünü 
üstlendiği toplum un gerçekleri, ona yaklaşım  biçim leri, 
onun tavır, geliştirme tarz ve dinam ikleri, aile, İslâmî geliş
menin boyutları, ekonomik politikalar karşısında halkın tav-

24



İ S L Â M .C I E L İ T t N S O R U M L U L U C  U

rx, m illî gelirdeki dağılım grafikleri vs. ile meşgul olur. Fikir 
biraz da yapılan bir araştırmanın, gerçekleştirilen bir incele
menin, ya da ufak-tefek bir kamuoyu yoklam asının sonucu 
ve tezahürü olarak ortaya çıkar.

Bu yapılmadığı içindir ki, batıdan-doğudan tercüm eler
le eski fıkıh kitaplarının, kelâm ve tasavvuf tartışm alarının 
girdabında boğuluyoruz. Bunca bilgi m uhakkak ki bizi, 
tarihî, islâm tarihinin biraz da ııisyâna terkettiği uzun ve acı 
tartışmaları yeniden yaşamaya zorluyor.

Ama canlı, dinamik, tarih ve toplum  önünde sınavdan 
geçerek, sözcülüğünü ve sorum luluğunu üstlendiği kendi 
toplumunun ve sonra öteki islâm toplum larının problemleri 
karşısında program lar, politikalar geliştirm ekte kullanılm ı
yorsa, alternatif politikalar üretm eye yaram ıyorsa biz bu 
"bilgi"ye hangi fonksiyonları yükleyeceğiz?

(A ralık , 1990)
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ünüm üz Türkiyesinde bugün islâmcı aydın bir sınıfın
varlığından rahatlıkla sözedilebilir. Çünkü çıkan on
larca dergi, yayınlanan kitap ve gazeteler hemen he

men bu sınıfın omuzlarında yükseliyor. Artık Türkiye, yakın 
geçmişi 1947'leıe kadar uzanan İslâmî neşriyatın, bu devirle
re has acemiliklerini çok gerilerde bırakmış bulunuyor.

Tek parti iktidarının bu son yıllarının, ilkel m atbaalar
da basılan, neredeyse tek form alık ve bıçaklarla sayfaları 
açılan kötü saman kağıtlı yayınlarının hatırlanm ası bile güç. 
Şimdi, iyi hurufatlarla düzgün baskılı ve bir haylisi birinci 
ham ur kağıtlarla İslâm î m uhtevalı dergilerin isim leri sayfa
lara sığmıyor. Ve asıl önemlisi, bu dergi ve gazetelerde yer 
alan yazılar, m uhtevaları ve yazış biçim leri itibariyle de, es
k ilerle m ukayese edilm eyecek bir seviye işareti veriyor. 
Üslûpları gelişmiş, anlatım  kabiliyetleri yüksek bir yazış bi
çimi hemen kendini gösteriyor.

Fakat buna karşılık, o yılların m akalelerindeki m antık
la zamanımızdaki yaklaşım lar arasında pek büyük bir farklı
lık da görüldüğü söylenem ez. Şöyle ki geçm işin "Serden- 
geçti" leri, "Büyük Doğu"  lan  vs. nasıl m evcut iktidarları 
ve onların uygulam alarını sürekli eleştirinin ötesine geçmez
lerse, aynı terane bugün de aşağı yukarı aynen sürdürülüyor. 
Bir bakıma bu eleştiri yönteminin kınanacak bir tarafı da bu
lunmayabilir. Fakat gene bu yılların dergilerinde ortak olan 
bir taraf da, her türlü iyileştirm elerin, ıslahatların ve İslâmî 
düzenlemelerin alttan alta devletten ve iktidarlardan beklen
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diği imajının sergilenmesidir. İslâmcı düşünce ve eleştirinin 
m uhtevasında her şeyi devletten beklem ek, sorum luluğu 
devlete ve iktidarlara devretm ek gibi gizli bir tem ayül hep 
buluna gelmiştir. Bu eleştirilerdeki aşırılığın altında adı kon
mamış bir terkedilm işlik, ihmal edilmişlik ve "yetimlik p s i
kolojisi" devamlı kendisini hissettirir durur.

Türkiye gibi bir ülkede ve m erkezî karekteri belirgin 
bir yönetim altında, insanların ve toplumun bu tür duygular 
taşım ası tabiî karşılanabilir. Tarihte kendine has ve halkı 
kendisine Allah'ın bir emaneti bilen uzun ömürlü yönetim le
rin sağladığı bir güven atmosferinin içinden çıkıp gelen top
lumda, arabesk yakınm alara dönüşen bu tavrın tarihî bir bo
yutu da m evcut sayılır. Bu yüzdendir ki bu tür tavırlarda alt
tan alta, yönetim ler birkaç olumlu adım atıverse, bütün so
rum luluklarını devretm eye hazır ve eski rehâvetine rücû 
edecek bir psikolojiyi yakalam am ak mümkün değil. H atta 
bu psikoloji bırakalım  toplumu, "islâmcı aydın" dediğimiz 
sınıfta bile hâlâ m evcut görünüyor. Belki paradoks gibi gö
rünecek ama, bunun örneklerine 12 eylülün sağladığı atm os
fer içinde sık sık şahit olmadık mı?

E leştirel b ir şiddetle kendisini ortaya koyan radikal 
islâmcı, devrimci tavırları bunun dışında tutuyor da değiliz. 
Çoğu ülkelerde gözlediğimiz devrim ci tavırların zaman için
de nasıl pörsüdüğünü, soluklaştığını ve m evcut sistem lerle 
nasıl daha kolay adaptasyonlara girebildiğini unutm am ak 
gerekiyor. Çünkü bu tavırlarda, irdelenen sistem in gücü ve 
mantığı, farkına dahi varılam ayarak aşılmaz bir "heyûlâ"ya 
dönüştürülüyor; bir an geliyor ki eleştiren mantık, eleştirdiği 
sistem in m ekanizm alarını "bilinç aktarımı" yoluyla kader 
haline getiriyor ve bundan sonraki tepkiler de iradî karakter
lerini kaybederek "refleks tepkiler" biçim ini alm aya başlı
yor.

Ülke şartları içinde zaten topluma yaslanm ayan, hatta 
toplumu kendisi için bir ayak bağı olarak da gören bu tavır
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lar nezdinde İslamcılık, neticede sadece zihnî bir konfor, bir 
eleştiri yöntemi ve bireysel bir felsefe olarak kalıyor.

Yirminci yüzyılın hakim mantığı ideolojilerin m etodo
lojisi ile algılanm aya başlanan m üslüm anlık da bu haliyle, 
ister istemez üçüncü dünyanın kısa yoldan sonuç almayı he
defleyen "tavanarası" devrimciliklerine dönüşüyor. İşte bu 
yüzdendir ki, çevrem izde saman alevi gibi yanıp sönen infi
ratçı tavırlardan geçilmez oluyor.

Türkiye bu tür " grup-oluşumları" ile çok sık karşılaşı
yor. Verdikleri heyecan ve üm itler de ne yazık ki, hep öyle 
mevsimlik hevesler olarak kalıyor.

Bu bakımdandır: Türkiye'deki islâm cı aydınlardan ba
zıları ihtilal yöntem lerinin cazibesine kendilerini fazlasıyla 
kaptırırlar. Çok söylenir: A llah'ın dini bir, peygamberin sün
neti bir, ve dolayısıyle islâm ın da kendisine has, özgün, tek 
bir mücadele yöntemi vardır. Elbette!.. Fakat neden öyleyse 
İran D evrim i'nin, A li İzzet Begoviç'in, M üslüm an Kardeş- 
ler’in, Refah Partisi'nin, Afgan m ücahitlerinin  ve Abbas 
M edenî hareketinin yöntem leri birbirlerinden farklı olabil
mektedir? Kim söyleyebilir; hangisi M edine, hangisi M ekke 
döneminden yola çıkm aya başladı bu hareketlerin?

Farklı olacak!., özde bir oldukları halde yöntem lerde 
fark her zaman bulunacak. Çünkü bundan tabiî bir şey ola
maz.

B izdeki islâmcı aydınların bir kısm ının ihmal ettiği bir 
gerçek var ki, o da islâm ın bir ülkedeki m evcut durum u, 
m üslümanların seviyesi, o ülkedeki m evcut rejim in özellik
leri ve her toplumun az çok birbirinden ayrılabilen tarihî hu
susiyetleri vs. Tabiî bunlar nazarı dikkate alınamazsa, ciddi 
bir durum  değerlendirm esi yapılam azsa, realiteden kopuk, 
yani gerçekle ilişkisi kurulmamış zihnî tavırlar ve yöntem ler 
revaç bulmaya başlayacaktır. Zaten kendisine "aydın" deni
len sınıf, hele orijin itibariyle biraz da sanat ve edebiyattan 
geliyorsa, eline aldığı her konuyu "tecrid" etm eye ve reali
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teden kopararak onu soyut bir mesele haline getirm eye ol
dukça müsaittir.

Bu tür islâmcı aydınlar ister istemez kendi ülkeleri dı
şında geliştirilen ve az çok başarıya ulaşan bazı hareketleri 
ülkemiz için de geçerli kılmaya, yani genellemeye oldukça 
hevesli görünürler. U nutulm am alı ki her hareket biraz da 
doğduğu ülkenin tarihî, sosyal ve siyasî şartlarının zaruri so
nucu olarak ortaya çıkar. Bu hareketler örnek alınırken ilgili 
ülkelerin toplum sal şartları, kendine has dinam ikleri ve 
mevcut siyasal yapılardan yansıyan veya onlara karşı gelişti
rilmiş taktik tavırlardan arındırılm aya muhtaçtır.

B izde örneği hiç de az olm ayan devrimci "elit" in, ya 
da devrimci romantizmin büyüsüne kapılan bazı lokal çevre
lerin gözden kaçırdığı husus işte buradadır. Onların yapması 
lâzım gelen kendi ülke ve toplumum uzun şartlarından yola 
çıkan, ayağı yere basan ve bu bakım dan az çok devam lılık 
karakteri arzedebilecek yaklaşım lar geliştirmeleridir. Bu ya
pılmadığı için her mevsimin modası nasıl değişiyorsa, onla
rın da devrim cilik anlayışları sürekli değişim gösteriyor. B u
gün "cum a"lar gereksiz olurken, yarın siyasal m ücadelenin 
geçersizliğini ilan ederler. Bununla da kalm ayıp Yugoslav 
m üslüm anlarına gıpta duyup, Cezayir'deki A bbas M edenî 
hareketini göklere çıkarabilirler. Türkiye'ye gelince iş deği
şir: Dem okratik İslâmî m ücadelenin sözcüsü R efah'a burun 
kıvırırlar.D erler ki, asr-ı saadette parti ile mi sonuç alındı, 
islâmiyette parti m i vardı ve daha neler, neler!.. Ve sonuçta, 
bu tür çevrelerin geliştirdiği devrimci tavırlar bir birikim  de 
oluşturmuyor. Son derece bireysel üç-beş kişilik bu gençlik 
ve aydın hareketleri, çevreden ve toplumdan kendisini so
yutlayan kapalı atm osferler olarak, nice em ekleri ve kapasi
teleri heba edip duruyorlar.

Ama bir anlam da da bir yanlışı vurgulaya vurgulaya, 
kendi şartlarım ıza uygun, toplum la iç içe ve toplumsal so
rum luluk şuuru yüksek tavırlara olan ihtiyacım ızı da, bize 
daha derinden hissettirmiş oluyorlar.
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GÜNDEM VE İSLÂMÎ 
YÖNTEM ÜZERİNE

ürkiye'de dinî duyarlığa sahip kamuoyu, sıcak yaz ay
larına Cezayir seçimlerinin hasıl ettiği olumlu bir ha
va ile girdi. Nedense Türkiye'deki islâm cı kesim ler, 

kendi gündem lerinden ziyade dışarıda oluşan gelişm elere 
daha bir dikkatle eğiliyor; bu gelişm elere paralel olarak ya 
aşırı bir sevince, ya da gereğinden çok fazla yeis ve hüsrana 
kapılıyorlar. Tansiyonun İslâm dünyasındaki gelişmelere bu 
derece bağlı oluşu, elbette alâka yoğunluğunu tezahür ettir
mesi bakımından, olumlu bir durum olarak kabul edilebilir. 
F ilistin  konusunda, Afganistan cihadında İran ve Pakis
tan'daki gelişm eler ve nihayet Cezayir seçim leri karşısında 
tansiyonun yeni baştan yükselm esi hep bu alâkanın sonucu 
değil midir?

Bu ilgi yoğunluğu muhakkak ki sevindirici bulunm akla 
beraber, biraz üzerinde durulm ası da gerekiyor. Çok kesin 
hüküm lere vardırmam ak kaydiyle, bazı ihtim aller üzerinde 
durulabilir diye düşünüyoruz:

Bu ilginin ilk akla getirdiği, Türkiye’deki İslâmî geliş
m enin kendisini İslâm dünyasındaki hareket, görüş ve akım 
ların ziyadesiyle tesirinde hissetm esidir. "Müslüman K ar
deşler" hareketi, Iran D evrim i, Afgan mücahitlerinin eylem  
biçimleri ve daha önem lisi, İslâm dünyasında üretilen fikrî 
eserler ve bunların ortaya koyduğu yorum ların hasıl ettiği 
atmosfer Türkiye'de fevkalâde tesirli olmaktadır.
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İkinci olarak. Türkiye'de m üslüm anlar kendileri ile il- 
jiili meseleleri, İslâm dünyasında m eydana gelen bazı geliş
meleri vesile ederek, konuşmak, yazmak, tartışm ak imkânını 
buluyorlar ve bu bakımdan İslâm ülkelerindeki gelişmeleri, 
bilhassa olumlu gelişmeleri ziyadesiyle öne çıkarıyorlar.

Üçüncü bir ihtimal olarak da bizdeki islâmcı kamuoyu, 
bu ilg iy i b ir m ecburiyet tah tın d a  g e liş tir iy o r. Bazı 
muhafazakâr kesim ler m evcut şartlardaki tıkanm ışlıklarına 
bir alternatif olarak nasıl tarihe, tarihin haşm et ve em niyeti
ne ilticâ ediyorlarsa; İslâmî kesim ler de sanki m evcut şart
larda gözle görülür bir mesafe alamamanın verdiği bir sıkın
tı ile, kendi dışlarında ortaya çıkan olumlu gelişmeleri "des
tansı takdimlere" büründürüyor ve buradan ihtiyacını duy
dukları bir teselli ile emniyet duygusuna eriyorlar.

Buna benzer daha başka sebepler ileriye sürülebilir. 
Belki bunlara katılmak da mümkün görülmeyebilir. Ve deni
lebilir ki, bir m üslüman vicdanı Hint'te, Yem en’de olsa da 
bütün m üslüm anlan kardeş bilir. Onların dertleri ile dertle
nir; sevinçleri ile sevinç duyar. Bu ilginin sebebi sadece bu- 
dur.

Tabiî böylesi bir m ütâlea da doğrudur. Ancak burada 
şunu unutmamak gerekiyor:

Türkiye'de ciddi kitap ve dergi yayıncılığının dışında, 
islâm cı kesim lerin kam uoyu önüne çıplak olarak takdim  
edebildikleri, rahatça savunabildikleri iki önemli mesele or
taya çıkm ıştır. B irincisi islâmcı b ir parti örneğini ortaya 
koymaları, İkincisi de bilhassa 1980'den sonra bütün kam uo
yunda ortak tasvip sağlayan "başörtüsü" mücadelesi!...

Bu iki hareketin dışında islâm cı kesim lerin ciddî ve 
müşterek bir gündem ortaya koydukları söylenemez. Bir ta
kım gruplar vardır, cem aatler vardır, bunların yarı ekono
mik, yarı dinî-kültürel organizasyonları vardır. Bazı cem aat
lerin bir takım dergileri, gazeteleri vardır, son yıllarda gide
rek çoğalan ve faydalı sonuçlar verdiği şimdiden gözlenen
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eğitim  kuruluşları vardır. Ama bunların hepsi normal hayat 
içinde ve hukukî imkânların kullanılm asıyla gerçekleşen fa
aliyet türleridir.

Şimdi bu tür faaliyetlerin Türkiye'de insana ve topluma 
nasıl bir sirayet kabiliyeti bulunduğunu gözleme dönemle- 
rindeyiz. N itekim  bazı sonuçları da rahatlıkla gözleniyor. 
Fakat bu tür faaliyetlerin İslâm dünyasındaki bazı gelişmeler 
gibi sivri, akan suları geriye çeviren bir karakteri elbette bu
lunmuyor. Bu özelliğinden dolayıdır ki, Türkiye'deki faali
yetler ve faaliyet biçim leri de dışarıda beklenen yankılarım  
gösteremiyor. Türkiye'deki gelişm eler sivri ve radikal değil, 
tabiî ve kelim enin gerçek anlamıyla bir "istihâle" biçiminde 
gelişiyor.

Fakat buna karşılık bu değişik orijinli, çok sesli, yay
gın ve m üşterek söylemini henüz üretememiş olan İslâmî ge
lişme, bu haliyle ortak bir gündeme de kavuşmuş sayılamaz. 
Ortak bir gündem in bulunm ayışı, bunun henüz sağlanam a
mış olması, çoklarının nezdinde alman mesafeleri de belirsiz 
kılabiliyor. Bu belirsizlik içinde bazıları diyorlar ki; Türki
ye'de m üslüm anlar sürekli şekilde sisteme adaptasyon süre
cine girm iş dürüm dalar. Bazıları da diyorlar ki, son derece 
önem li gelişm eler var!.. İçin için herşey değişiyor, çok 
önemli gelişmeler!..

Bunların hangisi doğru veya hangisi gerçeği yansıtı
yor?

Bu konuda ciddi araştırmaların, kam uoyu araştırm ala
rının yapılm asına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.

Ama yeri gelm işken şu hususu da ifade etmek gereke
cek:

U nutm ayalım  ki Türkiye O rtadoğu'nun yarı askerî, 
şeyhlik ve sultanlık yönetim lerinden oldukça farklı bir sis
tem le yönetiliyor. Türkiye ancak, 1950'den önceki tek parti 
yönetim leri ile bu ülkelere benzetilebilir. Ama bugün dere-

İS LÂM CI A Y D IN L A R  V E T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞUURU
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t v s  i Ve doza jı  ne  o lu rsa  o lsun ,  T ü rk iy e  çok  partili  b ir  s is te 
min içindedir.

Çok partili siyasal yapı içinde bizdeki mücadeleler; ba
zı islâm ülkelerinde olduğu gibi çok yüksek, gerilimli boyut
lara ulaşmayabilir. Oralarda verilen mücadele biçimleri ister 
istemez, kendisini kamuoyu önünde açık bir takdime değil, 
bilâkis gizli ve darbeci bir yapıya oturtmak mecburiyetinde 
kalmaktadır.Bu tür m ücadeleler sonuçta ya zafere, ya da çok 
acı kütle katliam larına m üncer olur. Yani m ücadelenin ka
rakterini tayin eden, ilgili ülkenin siyasal sistemi olmaktadır.

Şimdi soruyu yeniden ve biraz değiştirerek ortaya ko
yalım:

Türkiye’de islâmcı kesim lerin yöntemi, gündem i, bu 
durumda ne olacaktır? Suriye'de M üslüman K ardeşlerin Ha
fız Esat yönetimine karşı geliştirdikleri tavır mı, yoksa Ce
zayir'deki müslümanların demokratik-siyasal mücadele tarzı 
mı?

Bize öyle geliyor ki, Türkiye'nin şartları ile İslâmî m ü
cadelenin yöntemi arasında m utlak bir ilişki kurulm alıdır. 
Bu konuda ciddi irdelemeleri göze almayan, mevcut şartlar
la yöntemi ilişkilendirmeyen her mantık, kendisini iradî ola
rak birşeylerden soyutlamak ihtiyacını duyuyor demektir.
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S. on yıllarda islâmcı kesimlerde moda:

"Islâm ne dem ektir? Tevhidden ne anlıyorsunuz? Ya 
da şu konuyu bir açalım bakalım, neler düşündüğünüz 

ortaya çıksın?" gibi sorular çeşitli kişi ve kesim lere yönelti
liyor. Ve hemen arkasından ekleniyor: "Anladın mı ne kadar 
farklı şeyler çıkıyor ortaya. Görüldüğü .gibi m üslüm anların 
büyük düşünce problemleri var. Belli kavram larda anlaşm a
mız, islâmın m uradı ne ise onda karar kılmamız şart."

Düşünm ezler ki, aynı odaya beş kişi koysanız ve iyice 
inceleyin, gözleyin deseniz ve sonra da bir başka mekânda 
onlara içine girdikleri odayı yazdırsanız!.. Ya da, gene aynı 
odayı beş ayrı filim  yönetmeni kameraya alsa!.. Sonuçta beş 
ayrı oda, beş farklı bakış açısı çıkmaz mı? Çünkü herkes ay
nı şeye dahi bir ayrı perspektiften, idrak seviyesinden, yaş
tan, sosyo-kültürel çevrelerden bakar. A lelâde bir nesneye 
bakış bile aynı sonucu vermezken, son derece "soyut" kav
ramlar karşısında nasıl olur da benzer, birbiri ile çakışan ifa
deler üretebiliriz ki?..

Bu hususlarda kişi kötü niyetli değilse, açıkça bir küfre 
gitmiyorsa ve böyle bir niyet de izhar etmiyorsa; onun bakış 
açısı ve yorumu kendince ciddi gerekçelere de dayanıyorsa, 
bu durum "İslâm adına bir zenginlik" olarak kabul edilm eli
dir. Kaldı ki böylesi umûmî ittifaklar, ancak "akaid" kitab- 
larının formül ifadelerinde mümkündür. Devirler değiştikçe, 
idrakler yükseldikçe, hele iş biraz açmaya ve açıklamaya ya
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nı "şerh"e vardıkça, farklar da kendiliğinden ortaya çıka
caktır. Çünkü kişi o yorumu yaparken, işin içine, ister iste
mez biraz cem aat m enfaati, harekete biçilen ve tem elde 
hasbî olan politik  seyir, konjektürel şartlar, tarih, kültür, 
müktesebat vs. de yavaş yavaş girecektir.

îşte bu farkları islâmı anlamamak ya da islâm dan sap
mak gibi anlamaya ve anlatmaya heyesli bir mantık egemen 
Türkiye'de bu gün. Temelinde, ihtilaf üretm ek ve kendisini 
sürekli "aykırı" düşürm ek gibi bir tavır yatan bu yaklaşım 
lar, bugün yeni ve orijinal gibi gözükse de, onların tarihe 
doğru inen uzantıları her zaman olagelmiştir.

Eğer bu tavra bir isim bulm ak gerekirse "kavram şe
ma tizmi" dem ek mümkündür. Onlara göre önce kavram lar
da anlaşmak gerekir. Nasıl anlaşılacak? Açtıkça ihtilaf, yo
rum ladıkça farklılık!.. Aranan da budur zaten. "Gördünüz 
mü anlaşamıyoruz!.." M üslümanlar önemli kavram larda de
rinliğine bir ittifaka ermedikçe hiç bir şey yapılamaz. Bu ol
m adıkça İslâmî cem aat doğm az ve dolayısıyla hiç bir şey 
yapmak da mümkün değildir!..

Bu düşüncenin temelinde "cedelci"; uzlaşm ak istem e
yen bir mantığın yattığını kolayca hissedersiniz.

Bugün Türkiye'de örneklerine çok rastladığım ız bu tür 
tavır ve tipler, islâm düşüncesini neredeyse kendi tekellerine 
almış görünüyorlar. Tarihteki "kelâm a"  akımın devam ı ka
bul edebileceğimiz bu tipler ve geliştirdikleri yaklaşım  biçi
mi, yirm inci yüzyıla has mantık egzersizleri ile onları birer 
"ideolog" konum una çıkarıyor. Yani onların  kalem inde 
islâm adeta bir din gibi değil de, sadece m antığa dayalı ve 
önceden sistem leştirilebilen bir ideoloji görünüm üne bürü
nüyor.

İkinci bir özelliği de bu tavrın, islâmı sadece ve sürekli 
olarak bir "eleştiri m etodu"na indirgem ek olm uştur. Ger
çekten islâm bu gün bilgi üreten, araştıran, kendisine m uha
tap aldığı insan ve toplum sorunlarıyla ilgilenen, onun şart
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larını dikkate alan, çözümleyen bir tavır değildir. Türkiye'de 
m üslüm anlar bu gün bilgi üreten, ülke ve toplum  adına 
program ve projeler geliştiren bir görüntü vermekte zorlanı
yorlar. Zaten kendi dışım ızda üretilen her türlü bilginin bi
rinci elden aktarıcısı da değiliz. Yani bilgi ile ilk elde yüz 
yüze gelem iyor m üslüman aydınlar. Biz ekonomiye, sosyo
lojiye, psikolojiye ilişkin her türlü gelişmeyi, beşinci elden 
takip durumunda kalıyoruz. Bundan daha önemlisi, kendi ül
kemize ve toplumumuza ilişkin de her hangi bir gerçeği öne 
çıkarmış değiliz. Hangi ekonomik araştırma, hangi istatistiki 
tablolar ve hangi sosyal problem  bizim  elim izden sergilen
miş olup, patenti bize ait bulunsun!

Bu yapılm adığı için, bugün İslâm düşüncesi sadece ve 
sadece hırçın bir "eleştiri yöntem i" olarak kendisini takdim 
ediyor. Ama ölçüleri sağlam, gerekçeleri tutarlı bir eleştiri 
metodu şüphesiz bu!..

Buna bir anlam da tepkici düşünce veya tavır olarak 
bakmak da mümkün.

İslâm, tarihe ait bazı aktarm alar dışında, başkalarının 
ürettiği bilgiye muhtaç. Bu bilginin eleştirisine kendini faz
lasıyla kaptıran islâm cı aydınlar, üzülerek ifade etmek gere
kir ki, bu gün kendi önünü bizzat kendisi tıkam ak gibi biı 
çıkm azı yaşıyor. Kavram  irdelem ekten, cem aatler arasında 
ihtilaf üretmekten, başkalarını suçlamak ve akıl vermekten, 
nerede ise insanı ve toplumu ve ona ait sorumluluğunu unut
muş gözüküyor. Örnekleri giderek çoğalan ve biraz da pirim 
yapan bu entellektüalist tavırları müslüman toplum uzaktan, 
anlamsız seyrediyor.

İslâm  düşüncesinin  özellikle Türkiye'de, ciddi bir 
"gerçekçilik terbiyesine" ve halka yönelik "sorumluluk şu
uruna" ermesine olan ihtiyacı, bu r.'in her zamankinden, da
ha ziyadedir. Dini adeta biraz "felsefeye" ve biraz da "ideo
lojiye" indirgeyen bu jakoben, entellektüalist tavırlarla bir 
yere varılam ayacağı anlaşılm aktadır. Unutuyorlar ki ülke-
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mizde bu gün haklan aranacak, problemleri çözülecek geniş 
bir islâm toplumu mevcut. Bu insanlara sunulacak her türlü 
sosyal, İktisadî ve politik çözümler, hiç şüphe yok ki toplu
mun bütününe şâmil bir şansa sahiptir. Kaldı ki biz kendi
mizden olmayan insanın bile haklarının savunucusu, prob
lem lerinin çözücüsü bir sorum luluğun altındayız. Fakat ne 
yazık ki bunun bilincinde değiliz. Üretilen bunca soyut yo
rumların sanıldığı kadar bir değeri mi var zannediyorlar? Bu 
soyut yorumların, ülkenin ve toplumun realitesiyle yüz yüze 
geldiği anda, hiç bir alternatif değer ifade etm ediği ve he
men tuzla buz olacağı aşikâr değil midir?

H er şeyden önem lisi, bu kesim lerde her m eseleyi 
olum suzlaştırm aktan kaynaklanan garip bir çıkm az yaşanı
yor. Ayrıca bu kesimlerde islâmcı m ücadelenin ve toplumsal 
gelişm enin aldığı ve alacağı m esafe hakkında hiç bir fikir 
bulunmuyor, düşünce gelişmiyor. Onların düşüncesinin za
ten ne zamanla, ne de m ekânla bir bağlantısı m evcut. Za
m ansızlık ve mekânsızlık boyutu bu düşünceyi tam am en so
yut hale getirdiği gibi, dolayısıyla ondaJd mesafe alış fikrini 
de öldürüyor. Bu özellikleri yüzünden,- bu tavırlardan elbette 
toplumsal bir sorumluluk şuuru ve öncülüğü bekleyem ezsi
niz. Onların bunu istediği dahi şüpheli zaten. Sorumlu baş
kaları onlara göre: Kavramlarda birleşmeyenler, bu seviyeye 
yükselmeyen toplum ve bir de şikâyetini m eslek edindikleri 
engeller!..

Kaldı ki bu düşünsel çıkm az, Türk-islâm  kültürünün 
büyük bir zaafı olarak sadece islâm cı kesim lerle de sınırlı 
değil. 1980 öncesinin "so fu n u  tüketen, ihtilâflar içinde bo
ğan ve âdeta aydınların bir zihin jim nastiğine dönüşen "kav
ramsal tartışm aların  akibetini hatırlamıyor musunuz?

(Mayıs, 1991)
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DÜŞÜNCENİN 
TOPLUMSAL BOYUTU ÜZERİNE

üıkiye'de islâmcı düşüncenin teorisyenliğine ve öncü
lüğüne soyunanlarla halkın m uhafazakâr-geleneksel
temâyülleri arasındaki iki açı farkı her zaman kendisi

ni hissettirir. Bu açı farkını 1969'laıdan günüm üze siyasî 
yapılaşmadaki iniş çıkışlarda olduğu kadar, İslâm düşüncesi
nin sözcülüğünü üstlenen kalem lerde, bu düşüncenin sanki 
"kişi dışı" ve "toplum dışı" bir boyuta taşınm ası durum la
rında da gözleme imkânına sahibiz.

1960’lardan sonra, yeni anayasanın verdiği im kânlar 
ölçüsünde, Türkiye'de her düşünce toplumla ilişki kurmanın, 
reel insanı keşfetm enin ve kendilerine toplumsal bir boyut 
kazandırm anın imkânını, el yordam ıyla da olsa keşfetmeye 
başlamıştı.

Bu hususta m arksist düşüncenin çeşitli ülkelerde de
nenmiş, başarıya ulaşm ış veya ulaşm am ış bir takım  hazır 
model kalıpları bulunuyordu. M arksizm bidâyette tarihte ör
neklerine şahit olduğum uz bir nevi felsefe akımı iken, Le- 
nin'Lı getirdiği bir yorum la zenginleşmiş, hareket kabiliyeti 
kazanmış ve bünyesinde zaten var olan bir dinamizme ere
rek politik bir modele dönüşmüştü. İşte Türkiyeli marksist- 
!er. daha önceleri deneye geldikleri ve hiç de başarılı bir so
nuca ulaşam adıkları yer-alt'ı örgütleri dönem inden, 1960 
anayasası ile doğrudan kitlelere muhatap olmak aşamasına 
ulaşmışlardı.
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Bunları m arksizmden yola çıkarak bir şeyler üretm ek 
amacıyla söylemiyoruz. Sadece bir düşüncenin topluma açı
lan bir tarafının bulunması, yani siyasî bir boyuta da ermesi 
gereğini hatırlatmak için üzerinde duruyoruz.

Türkiye'de İslâm düşüncesi son 15-20 yıldır islâm cı 
aydınların elinde toplumsal boyut fikrini neredeyse unutm u
şa benziyor. Her ne kadar Türkiye 1980 öncesi M SP gibi bir 
deneme yaşamış olsa da, islâmcı aydın kesim lerin önünde 
her hangi bir toplum problemi, topluma yaklaşım tarzı ve ta
ban oluşturm a düşüncesi gözlenmiyor. MSP tarafından yü
rütülen siyasî faaliyet toplum a yönelik bir deneme niteliği 
ortaya koysa bile; bizim  üzerinde durduğum uz biçim iyle, 
kitleye açılm a problem i islâmcı aydının daima gündemi dı
şında tutulagelmiştir.

Bu durum  henüz islâm cı düşüncenin kendi aydınları 
nezdinde siyasî bir boyut kazanmadığı, en azından bu kesim 
aydınların böylesi bir perspektife henüz yükselem edikleri 
anlamına geliyor.

Bizim  eski geleneğim izde sürekli "kaht-ı rical" den 
söz edilir ve "seçkin-insan" devamlı yüceltilirdi. Elbette yö
netim lerin dar kadrolar arasında dönüp dolaşan m ekanizm a
sı içinde halk devre dışı m ütâlaa edilecekti. Yani her hangi 
bir İslâmî yönetim in oluşm asında toplum un bir katkısı bu
lunm uyordu. Ona yüklenen fonksiyon sadece "ittibâ" e t
m ekle sınırlı idi. Toplum un bu tür bir sadakati de elbette 
karşılıksız kalmayacaktı. Nitekim bu tür yönetim ler halkı e l
lerine teslim edilmiş bir emanet gibi görür, onu korur, kollar 
ve adaletle-davranmaya çalışırdı.

Çalışırdı fakat, sonuçta halkın ve yönetimlerin karşılık
lı ilişki biçimi, uzun yıllar içinde bir geleneğe dönüşerek, za
manımıza kadar da taşınıp gelirdi.

Türkiye'de halk, derecesi ne olursa olsun demokratik 
dönemlerde, kendisini daha fonksiyonel kılabilmek amacıy
la her türlü denemeye girişmiş sayılır. Buna karşılık dem ok
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ratik dönemlere geçişle birlikte, toplumda gözlediğimiz, ye
ni davranışlar geliştirme kabiliyetini, ne yazık ki aydınları
mızda, özellikle İslâmcı aydınlarda hiç mi hiç göremiyoruz. 
Bu düşüncenin öncülüğüne soyunan kesim ler kendilerindeki 
bu zaafı idrâke yanaşmadıkları gibi, halkın kendini riske at
mayan kayıtsızlığından şikâyetle, tolum karalamalarından da 
sadist bir zevk duyar oldular. Tabiî ki burada yatan asıl se
bep, kendine has bir "halkçılık" karakteri kazanam ayan İs
lamcı aydının kendini ibıâ gayretidir.

Son yıllarda yayınlanan kitaplarda ve m üstakil dene
m elerde gözlediğim iz bir husus dikkatim izi çekiyor. İslâm 
düşüncesi sanat ve edebiyat aşkına insanı reel kim liğinden 
soyarak iyice mücerretleştirdi. Onu m ekân ve zaman dışı bir 
"ide 'ye dönüştürdü. Bu insan her hangi bir coğrafyada, her 
hangi bir zaman diliminde ve toplumsal şartlarda yaşıyan bi
risi değil artık! Herkesin önünde "Zeyd ve Anır" gibi soyut 
tipler var. Ve bütün konuşma, Karagöz'ün kartondan tasvir
lerine benzeyen bu "kavram insan" üzerinde cereyan edi- 
yor.

Bu insan, klâsik edebiyatların işlene işlene haddeden 
geçmiş örneklerini hatırlatıyor bize. Ayet ve hadislere uydu- 
ğunca yüceltilen, herhangi bir hatasıyla m asalların cadısına 
dönüştürülen birisi bu. Siz de elinizin altındaki oyuncak be
beklere istediğiniz hareketleri yaptırabilirsiniz. Onların size 
hiçbir itirazları olmaz ki!.

Bunun böyle olması, aslında İslâm  düşüncesinin "in- 
sansızlaştırılması"nâan başka birşey değil. Bu haliyle dü 
şünce sürekli kendini üreten, kendi şarkısını söyleyen/dinle
yen bir niteliğe bürünüyor. Ya da düşünmek için düşünmek, 
üretmek için üretmek gibi yeni bir alan bu.

Sadece soyut bir düzlemde konuşan bir düşünce, belki 
kendi içinde son derece tutarlı olabilir. Geliştirdiği zihnî ek- 
sersiz yöntemleriyle, belki mücerrette kalan bir dünya da ku
rabilir. Ama bu tür fikir sistemleri realitenin kaba hakikatine 
çarptıkları anda, sadece kendi iflâslarına şahit olurlar ya da

İSLAM CI A Y D IN L A R  V E T O P L U M S A L - S O R U M L U L U K  ŞUURU
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ılınm adan, örneklerine bol bol tesadüf ettiğim iz üm itsiz, 
luv.gin. ya da tam tersi nihilist, anarşist veya islâm devrim 
cisi tipler üretirler.

İslam cı düşünce bugün insana ve toplum a pratik bir 
Y aklaşım geliştirem em enin sıkıntısı içinde, âdeta bir tür fel
sefe akım ına indirgendi. Hem de herkesin reddetm ekte bir- 
biı iyle yarışır göründüğü bir felsefe akımına.

İnsanı ve toplumu horlamayan, onun toplumsal ve eko
nomik konum unu yükseltm eye kendisini aday bilen, ona 
yaklaşacak yeni politikalar üreten ve bundan vicdanî bir so
rumluluk duyan yeni bir tavradır ihtiyacımız.

Toplum sallaşm a amaç ve istidadını unutan her düşün
cenin kaderi, ister istemez kendisini toplum -dışı’lığa itmek 
değil midir? Zaten islâm düşüncesinin Tanzimat'tan beri, çö
züm geliştirem ediği asıl problemlerinden biridir bu. Bu dü
şüncenin, m üslüm anlığının seviyesi ne olursa olsun genel 
insana yönelik yeni bir yaklaşım-mesaj biçimi geliştirmesi, 
toplum a açılm ayı esas alan bir siyasî boyut kazanm ası ge
rekmektedir.

Toplum sal, ekonomik, kültürel ve siyasî şartların deği
şimi ile birlikte, bu düşünce de yeni tavırlar, yeni politikalar 
üretebilmelidir. Üretme ve yenileşm e kabiliyetini yitirmek, 
islâmın kendisiyle izah olunacak değildir elbette. Bu nakise 
islâmcı aydının şahsına ıâcî b ir sorum luluk olarak ortada 
durmaktadır.

Sürekli kendine revâ görülen haksızlık ların  tekrarı 
içinde islâmcı aydın, neredeyse yeni bir melodram edebiyatı 
üretmeye aday görünüyor.

Bu çerçevede ceza kanunundaki 163 üncü m addenin 
kalkması elbette fikir hürriyeti bakımından önemli bir geliş
me sayılm alıdır. Fakat 163’ün kalkması, toplum katm anla
rında yeni tabanlar oluşturm a amacını unutmuş bir düşünce 
için, hangi faydayı sağlayacaktır. Düşünmeye değmez mi?

D I Ş  N Ç E N İ - N  T  O P L U M S A L  B O  Y U T U Z E R İ  N E
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Bu hususta bir söz mü işittiniz, bir yazı mı okudunuz? 
Her hangi bir kitapta, bir pasaja mı rastladınız? Ya da yeni 
örgütlenme m odellerine im kân mı sağlayacak 163 ün kalk
ması?

Sanki 163 üncü madde kalkınca, islâmcı düşüncenin 
önündeki bütün engeller kendiliğinden siliniverecekmiş gibi 
bir hava yayılıyor ortalığa. Böyle havalara kapılmak, Türki
ye'nin gerçeklerinden uzak kalm ak anlam ına gelir. Bu ba
kımdan, bize öyle görünüyor ki ilgili m addenin kaldırılması 
daha ziyade ferdî şovlara imkân verecek, kitle bu tiplerin ce
saret gösterileri ile tatmin edilmiş olacak, fakat sonuçta, asıl 
problem in çözüm süz şekilde ortada kaldığı her halde fark - 
edilecektir.

Tekrar etmek gerekirse Türkiye'de islâmcı düşüncenin 
önündeki en büyük engel, tem silcilerindeki toplum sal so
rum luluk şuurunun henüz yeterince olgunlaşm am ış olm ası
dır.

(Ocak, 1989)
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İRAN, DEVRİM VE İSLÂM DEMOKRASİSİ

Şubat 1989'da İran'da devrimin onuncu yılı büyük göste
rilerle kutlandı. Fakat başkent Tahran'da yapılan top
lantı ve gösteriler ne kadar büyük olursa olsun, devri

min ilk yıllarındaki spontane aşk ve heyecanın azaldığı, bu
na karşılık düzenli, forma sokulmuş yürüyüşlerin, sloganla
rın hakim duruma geçtiği gözlendi.

Bunun altında yatan sebep, 1988 yazında Irak'la İran 
arasında ateşkesin sağlanm ası ve arkasından da, inkılâbın 
hedefleri ile İran'ın gerçekleri arasındaki tezadın kam uoyun
da farkedilm eye başlamasıdır. Zaten ateşkes anlaşması, tak
dim i nasıl yap ılırsa yapılsın , savaşı sürdürm enin artık 
imkânsızlığı üzerine dayandırılan yeni bir politikanın baş
langıcını işaret etmiyor muydu?

Artık bundan sonra, uluslararası niteliklere sahip bir 
islâm devrim inden ziyade, ulusal-islâm î İran politikasından 
söz edilebilirdi. Nitekim  ateşkesden sonra İran yöneticileri, 
Suûdî Arabistan dahil çeşitli Körfez ülkeleri, Batı Avrupa ve 
Sovyetlerle ilişkilerini yeni baştan ve diplomatik prensipleri 
gözardı etmeyerek sağlamlaştırmanın yollarını aramaya baş
ladı. 1988 ateşkesinden önce İran yöneticileri, bu tür ilişkile
re fazlaca önem vermez ve devrim in ruhuna aykırı bulurlar
dı. B unlara ilâve olarak, Lübnan'da oluşturulan Hizbullah 
örgütü ile ilişkilerin, Suriye yanlısı "Emel" lehine kısm en 
de olsa gevşetilm esi, İran'ın uluslararası plânda üstlendiği 
rolden yavaş yavaş sıyrılmak arzusu ile izah olunabilir. Bu
rada, Afganistan konusunda İran'ın yeni bir atak denemesi

43



ise sadece bir istisnadır. İşgal yıllarında bu kozun kullanıl
m asından özellikle sarfı nazar kılınm ası, batı karşısında 
İran'ın Sovyet kozunu kaybetm ek istememesinden ileri geli
yordu. Bugün böyle bir tehlike ortadan kalkmıştır.

Ateşkes anlaşm asının İran'ı, kendi sınırları ile çevrili 
ulusal-islâm î politikalara zorladığı, önümüzdeki zamanlarda 
daha iyi anlaşılacak gibi görünüyor.

Ateşkesin birinci sonucu, devrim in uluslararası niteli
ğinden sıyrılarak m illî hudutlar içine çekilm esi ise; ikinci 
sonucu da "devrimi yeni baştan değerlendirm e"  ve ona 
"yeni bir yorum getirme" dönemini başlatmış olmasıdır. Bu 
ise zaruri olarak, yeni iktidar odaklarının oluşması anlamına 
gelecektir.

Her ne kadar bugün İran'da Humeyni'nin dinî ve siyasî 
otoritesi tartışm a götürm ezse de, 80 yaşını aşm ış im am ın 
boşluğunu doldurmak isteyen, onun dinî ve siyasî tercihleri 
üzerinde tesirler bırakabilen bir takım  odaklar teşekkül et
meye başlam ış sayılır.Bunların en başında da, "batılı" bazı 
çevrelerle bir takını ilişkiler geliştiren Rafsancani gelm ekte
dir. Bu pragm atik yaklaşım , ateşkes konusunda Hum eyni 
üzerinde en büyük tesiri icra edebilm iştir. Zam an zaman 
cum hurbaşkanı H am aney, zam an zam an da Humeyni'nin  
oğlu Ahm et'le  anlaşarak; Başbakan Musavî, H izbullah ör
gütünün kurucusu Ali Ekber M uhteşem i ve İran'ın yedekteki 
lideri M untazarî önünde büyük bir set teşkil edebilm ekte
dir. Bu kargaşa ve çekişm eler içinde, Başbakan1, M usavî'nin 
bir kaç defa istifaya kalkıştığı hatırlanmalıdır.

İşte bugün İran'da, gizli-açık değişik kesim lerin ülke
nin geleceği, devrimin niteliği üzerine farklı görüşleri yavaş 
yavaş su yüzüne çıkm aya başlıyor. Hele İslâm devrim inin 
onuncu yılı kutlam a törenleri, bu görüşlerin su yüzüne çık
ması için büyük fırsat teşkil ediyor.

Bunların arasında Ayetullah M untazarî nin, on yıllık 
devrim boyunca yapılan hataları, dile getiren açıklamaları ise 
en dikkati çekeni oldu. Ebrâr gazetesinin sorularına verdiği 
cevapta M untazarî şunları söylüyor:

İSLÂMCI A Y D IN LA R  VE T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞU U RU
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! Devrimlerin başarısız katması ilahı ve tarihî bir ya 
sa tlı'ğil. Başarı devrimin yöneticilerine bağlıdır. Bizim dev
im lim izin amacı İslâmî ilkelerin uygulanması ve ezılmişle- 
ıııı haklarının korunması idi. Bu hedef İzlense, lıalk inanç 
i r  güvenini sür dür şeydi, devrim yolunda gidecek ve gün 
ı t çiikçe yeşerecekti. Ne yazık ki iş yapm ak ve devrimin de- 
îu ı iııi korum ak yerine slogan attık. Halka değer vermek ve 
hıilkı devrim  konusunda söz sahibi kılmak yerine, halkın ze- 
i ı ve a k tif güçlerini hayal kırıklığına uğrattık. Bu yüzden  
şimdi öyle bir noktaya geldik ki, iktidarda kalabilmek için 
ilk sloganlarımızın ve değerlerimizin karşısında durmak zo- 
ı ııııda kalıyoruz."

B urada devrim in akıbeti adına acı duyan sorumlu bir 
vicdan göze çarpıyor. R afsancanfnin pragmatizmi ile ger
deklere parmak basan bir vukufun farkı ortadadır.

Yalnız ateşkes anlaşması olmasaydı, îran cephelerdeki 
I >aşarısmı sürdürebilseydi, bu değerlendirm eler ortaya çıkar 
mıydı? Elbette hayır.

*

*  *  '

Ancak İran'ın vardığı sonuç ne ilktir, ne de son!..
Yeryüzünde devrimci karakterli radikal hareketler, ço

ğu zaman m eseleyi sadece bir "ideoloji" ve onu uygulaya
cak "iktidar" sorunu olarak sınırlamayı tercih etmek hatası
na düşüyorlar, ideoloji artı iktidar form ülü, ister istemez bu 
ekipleri darbeci m antıklara ve totaliter yönetim biçimlerine 
zorluyor. Bu tarz yönetim ler tarihin bir realitesi olmakla be
raber, yirminci yüzyılın Lenin, Hitler ve M ussolini m odelle
rinin de, Ortadoğulu aydınlar üzerinde fazlasıyla tesirler bı
raktığı ortadadır. İran'daki Hıımeyni hareketi, her ne kadar 
Nasırla  başlayan hüküm et darbelerine benzemiyorsa da, so
nuçta seçkinci bir aydın/ulem â hareketine dönüştüğü de 
inkâr olunamaz. Niteliği itibariyle tek partici uygulamaları 
hatırlatan, halkı sadece teşyî ve tasdik unsuru konum una in
dirgeyen, iç kam uoyuna, her türlü eleştiriyi düşman ülkele-
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rin gizli bir tezgahı olarak takdim edeıı yönetimler, ister iste
mez benzer bir noktada buluşacaklar demektir. Libya'da, son 
zamanlara kadar Cezayir'de, Suriye, İrak vs. ülkelerdeki du
rum budur. Ve bu yönetimlerin sonuçta, halkı devre dışı bı
rakmak, onu sadece bir tasdik ve teşyî unsuru olarak kullan
mak bakım ından bir Kuveyt'ten ve Fas'tan fark, kalmayabili
yor.

M untazarî'nin on yıllık devrim  uygulam asının sonun
da söylemek istediği hususlar bunlar mıdır, bilmiyoruz. Ama 
eminiz ki, tamamen bunların dışında da değildir.

Düşüncesi bir tarafa; "halk achna fa ka t halka rağmen" 
kılıflı politikaların bugün için geçerliliğinin bulunmadığı da
ha iyi anlaşılıyor. Veya bazı hareketler toplumu, belli bir dö
nemden sonra devre dışı bırakabiliyor. M untazarî'nin dediği 
gibi öyle bir noktaya geliniyor ki, iktidarda kalabilm ek için, 
ortaya konan ilk prensiplerin ve değerlerin karşısına, ilk ön
ce devrim in sözcüleri dikiliyor. Bu ise devrim in bittiği ve 
iktidarın "asıl amaç" haline geldiği bir anın zarûri sonucu
dur.

Bu bakımdan, İkinci Dünya Savaşından sonra Ortado
ğu'da geliştirilen çeşitli denem eler onu gösteriyor ki, dev
rimci hareketler başlangıçta nasıl bir örgütlenm e mod,eli or
taya koyuyorsa, iktidarları döneminde onu daha katı bir biçi
me dönüştürüyorlar. Bunun sebebi, bu tür hareketlerin ilk el
de kendi içlerinde açık bir politika geliştirem em esi, katı bir 
hiyerarşi üzerine oturması ve anti-dem okratik niteliklerinin 
ağır basmasıdır. Bu yapıdır ki, bu hareketlerin toplumcu ka
rakterlerini ve demokratik niteliğini zedelediği gibi, gene bu 
hareketlerin dayandığı kütleler tarafından eleştirilm esi ve 
denetlenmesi ihtiyacım da ortadan kaldırıyor.

Bize öyle geliyor ki İran, başlangıçta kendi özgür ira
desiyle yapması gereken tercihi, mecburi bir ateşkes anlaş
masının ardından, en olumsuz şartlarda gerçekleştirm ek du
rumunda kalacak görünüyor.

{Mart .1989)
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K ültür ve medeniyetlerin asü mihverinin din olduğu, in
sanlığın kültür ve uygarlık verim lerinin dâim â dinî 
duygu ve aşktan beslendiği bugün daha iyi anlaşılıyor. 

Yirminci yüzyıl başlarından itibaren içine yuvarlandığım ız 
sarhoşluğun herhalde sonu gelm ek üzere. Zira, aydınım ızı 
ve toplum um uzu dinin sıcak ve içten rüzgarı yeni baştan 
yokluyor. Yüzyılın insanı ferdileştiren ve o nisbette de yal
n ızlaştıran  anlayış ve telâkkilerinden, insanın süratli bir 
uzaklaşmasına ve bu yoldaki arayışlarına şahit olmaya başlı
yoruz. Başlıyoruz ki Türk esnafı, işçisi ve m em uru bugün 
rûhundaki boşluklara bir destek, kalbindeki açlığa bir şifâ 
olmak üzere yeni baştan dine iltica ediyor.

Elbette bu durum farkedilm eyecek bir gelişm e d eğ il!.. 
A şırılıktan ve hırçın davranışlardan oldum olasıya hoşlan
m ayan Türk toplumundaki bu yeni istihâleyi malûm çevreler 
her ne kadar gizli örgütlerle, Almanya'daki hocalarla izah et
meye kalkışırsa kalkışsınlar, sonuçta arzu ettikleri müşahhas 
suç kalıplarına dökm ekte başarılı olamayacaklar. Yasaların 
koyduğu ve çerçevesini çizdiği biçimde, eylemli ve örgütlü 
suç iddialarının hepsi m uhakkak ki boşa çıkacak. Bundan 
kimsenin şüphesi bulunmamaktadır.

Din ve vicdan hürriyeti gibi, fikir hak ve hürriyetleri 
gibi insanlığın temel haklarım  bu topluma çok gören bazı 
vicdansız ve aşağılık tavırlar, her zaman görülecektir. Çünkü 
onların bu tavrı irsiyetlerinin tezahürüdür. Onların iki nesil 
öncesindeki uzantıları da. bu m em lekette "Allah" dem eyi
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suç kavramı içinde miitâlea etm em işler miydi? Ama bu katı 
ve insanlık dışı uygulamalardan ne elde ettiler de, bugün ay
nı teranelerden söz ediyorlar? Bu memleketi 40-50 yıl önce
sinin karanlığına tekrar taşım ak müm kün müdür? Tarih ve 
toplum bir nesne midir ki, onun konumunu arzu ettikleri bi
çimde değ i ş t ire bilsinler?

Bugün Bediiizzanıan'm  ruhuna okutulan bir m evlidi 
bahane ederek memleketi tekrar o eski sarhoş kusm ukların
da boğm ak isteyenler; unutm asınlar ki arzularına ulaşam a
yacaklar, m üslümanlar üzerine yöneltmeye çalıştıkları tehdi
de bizzat kendileri maruz kalacaklar. Hatırlamalılar ki:

Bu memlekette 27 M ayıs'ın en büyük gerekçesi, tüıkçe 
ezana dönüşü gerçekleştirmekti. Ne oldu sonu?

12 Mart bu memlekette sol bir darbe hazırlığı idi. Biz
zat altında kendileri kalm adılar mı? Aynı şekilde, Menemen 
hadisesine benzettikleri Konya m itingini bahane eden 12 
Eylül'ün âkıbeti, din derslerini anayasaya koyarak mecbûrî 
hale getirmek olmadı mı? Bunları ne çabuk unutuyorlar?

Hesaplarında daim a yanılan bu takımlar, gene de yanı
lacaklar. Bundan hiç bir şüpheniz bulunm asın. Bugün baş 
örtüsüne karşı amansız bir savaş açanlar, en masum dinî te
zahürleri dahi hazm edem eyen nasipsizler, yarın bunların 
hukukî, anayasal bir hakka dönüştüğünü görürlerse şaşm a
yalım. Çünkü bu memleketin başına gelen her yönetim, hal
kın umûmî arzu ve isteklerini gözönünde bulundurmak, bun
ları tatmin etm ekten başka bir çare bulamayacaktır. Çünkü 
Allah'ın hesabı onların oyun ve planlarını altüst etmeye kâfi 
gelecektir. Çünkü bir toplum veya kavim kendisini değiştir
me, düzeltme iradesine râm olursa, elbette onun karşısında 
her aksi çare aciz kalacak, geliştirilen her yöntem iflâs ede
cektir. Çok şükür Rabbîmize ki. onlara, kendi hayatlarında, 
kendi batıllarını ve temelsizliklerini idrâk ettirecek!...

Buna karşılık son mevlid olayı ile, son derece önemli 
gelişm elere sahne olmaktayız. Bediüzzaman'ın haleflerinin 
uğradığı insanlık dışı baskılara karşı, yurdum uzda mevcut
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hemen hemen bütün cemaatlerden yüksek bir tepki sergilen
di. Her kesim den avukatlar söz birliği ederek "Yeni Asya" 
yöneticilerinin savunm asını üstlendi. Çeşitli parti ve kuru
luşlar gazeteyi ziyaret ederek durumu anlattılar. "Sevinçler 
paylaşıldıkça çoğalır, acılar ise paylaşıldıkça azalır" hük
mü, bir kere daha gerçekleşmiş oldu. M üslümanlar birbirine 
yeni baştan destek oldu. Ve bunu dost düşman herkese gös
terdiler.

Bu olumlu gelişmeden yola çıkarak demek isteriz ki:
İnsanlar nasıl kavim kavim, m illet millet ve aileler ola

rak yaratılmışlarsa, cemaatler olarak öbekleşmeleri ve kendi 
aralarında tesanütler sergilem eleri de bir haktır. İnsanların 
bir bilginin, bir siyasî önderin veya fikrî bir oluşumun içinde 
bulunması kadar tabiî birşey olamaz. Bazıları bu durumların 
bir "tefrika" üretim merkezine dönüştüğü kanaatiyle karşısı
na çıkm akta ve "cemaatçi" yapılaşm aların düşmanı kesile- 
bilmekte. Bu tür kanaatleri besleyecek doneler eksik değildir 
m uhakkak ki. Fakat insanları bu tür organizasyonlardan, bi- 
rarada yaşayışlardan alıkoym aya kalkışm ak da o nisbette 
abes ve aykırı bir yaklaşımdır. Bu tem enni edilebilir, fakat 
eşyanın ve yaratılışın tabiatına aykırı bir tem enni olduğu 
unutulmamak kaydiyle.

Gene unutulmamalı ki, m üslümanlar arasındaki telâkki 
farklılıkları ne akide ve ne de fıkıhla ilgilidir. G izlenen ve 
üzerinde durulm ayan asıl farklılık siyasî tavırlarda toplan
maktadır. Bu farkları üreten sebep ise, cemaatlerin genişle
mesi ile artan müesseseler olmaktadır. Bunun üzerinde ayrı
ca durulm ak gerekebilir. Asıl sebep göz ardı edilerek, dinî 
grupların birbirini hırpalamalarının da bir anlamı her halde 
bulunamaz. Burada kasdımız, sebebi ve gündemi kaybetmek 
tehlikesidir.

M üslüm anlara düşen, cem aat varlıklarını tarihî, top
lumsal ve dinî bir "hak" olarak görmektir. Bunu kabul et
mek ve içine ve içimize sindirm ektir. Kendi dışındaki her 
oluşumu fazla gören yaklaşım lar, her ne tür dinî gerekçeler
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üretirse üretsinler, eksiklik ve fazlalığı kendi bünyelerinde 
ve b ireysel p siko lo jilerinde aram alıd ırlar. M evlânâ'nın 
Filıimâfih'te dediği gibi: "Karşındaki kişilerde gördüğün  
her yanlışlık senden yansıyan bir akistir."

Bu bakımdan ülkemizdeki müslümanlık, sergilenen ba
zı farklılıklara rağmen, farklı İslâmî kesimlerin ortak bileşke 
iradesi olmak durumundadır.

İdrak sahibi aydınlara ve öncülere düşen, bu sürece bir 
ivme kazandırmaktır.

(Aralık. 1990)
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ORTADOĞU'NUN 
İHTİYACI OLAN

T ek insan ve kalabalıklar kargaşadan, kavgadan daima 
rahatsız olur ve nedense kurulu bir düzenin rahatlığına 
daim a teslim olm aya meyyaldir. İnsan, hergün işine 

aynı yoldan gider, gündelik eşyasını hep ayııı yerden alır, 
yem eğinin üzerine sigarasını, hafta sonu banyosunu tam bir 
m ekanizme dönüştürerek tekrar eder durur. Bu anlam da kit
lelerin daha büyük alışkanlıkları vardır. İnsanın em niyet ve 
haz ihtiyacı mıdır nedir, onu farkına varmadan bu alışkanlık
ların girdabında ezer ve tüketir. Ve âdeta insan ve toplum 
nesneleşir.

Arap-İsrail çatışması olmasa Ortadoğu ülkelerinin san
ki bir problemi yokmuşçasına, asırların rehâvetinden uyana
cakları yok. Hele bu çatışm a Irak-İran savaşı gibi veya şu 
anda Irak'ın Kuveyt'i işgali gibi bir iç çatışm aya döndüğü 
anda, Ortadoğu'da insanın uykuları kaçıyor, toplum ların te
dirginliği ayyuka çıkıyor.

Statükonun devam ına âdeta teslim  olmuş bu ülkelerin 
ve toplum ların uyanışı herhalde böyle çalkalana çalkalana, 
başını taştan taşa vura vura gerçekleşecek. G erginlik içinde 
yaşamaya, tehlike ile burun buruna yaşamaya Ortadoğu in
sanının ihtiyacı var.

Irak'ın Kuveyt'i ilhakına da böyle bakm ak gerekiyor. 
Burada önemli olan Saddam 'ın şahsı, Irak'taki rejim in acı
masızlığı, Kuveyt'in mazlumluğu vs. değil. Tabiî ki olaya bu 
açıdan bakm ak da mümkün. Devam ederek, aynı olaya Tür
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kiye açısından, ABD açısından ve daha önemlisi olayın ta
rafları arasında bir fark görmeyerek zihnimizde yaşattığımız 
"İslâm” açısından da bakabiliriz. N itekim  bu tür yorum lar 
ve görüşler de ileri sürülmüyor değil.

*

*  *

Ancak Saddam'ın Kuveyt'e müdahalesi bizi, biraz gün
delik vukuatın ötesinde düşünmeye de sevketmelidir:

îlk düşünülmesi gereken, gerçekten Kuveyt gibi bir ü l
kenin müstakil olarak mevcudiyetine ihtiyaç var mıdır? A y
nı şekilde Körfez'de ve Ortadoğu'nun değişik noktalarında, 
bunca m inyatür ülkenin varlık gerekçesi nedir ki? Bunlar 
farklı milletlere, farklı dillere mi dayanıyorlar? Ayrı bir ülke 
ve m illet olm alarının hangi hikm eti ve gerekçesi vardır? 
Bunlar sınırların, verdikleri hangi mücadele ile çizmişlerdir?

Birinci dünya savaşından sonra her petrol kuyusunun 
etrafına bir çember çizerek, sömürge ülke statüleri oluşturan 
İngiltere, bu ülkelere öyle bir zaaf yükledi ki, onlar varlıkla
rını kendi toplumlarına değil bilakis bir dış tem inata borçlu 
hale geldiler. Bunların para kaynakları ve mal varlıkları çok 
dar bir aşirete ipotek ediliyor, artan kaynaklar yabancı ban
kaları besliyor. Bu ülkelerin askerleri kendi toplumlarından 
oluşmaz. Yönetim ler kendi toplumlarına da güvenmedikleri 
için, saraylarını ve nasıl bir işse ülkelerini yabancı askerlerle 
korurlar. Bu yetmediği takdirde ABD ve İngiltere gibi ülke
lere askerî üsler tahsis ederler ve sonuçta müstakil bir ülke
nin değil de, sömürgeye dönüşmüş bir coğrafyanın m üstem 
leke valisi derekesine inerler.

Bu açıdan bakınca Kuveyt örneğinde olduğu gibi, O r
tadoğu'nun uzun dönem  içinde bu sunî yapılanm ayı daha 
fazla muhafaza etmesinin bir lüzumu olamaz. Bize öyle gelir 
ki, iki Yemen biri fazla olduğu gibi, Suudi Arabistan ve Ü r
dün'den birisi de fazladır. Buradaki fark; farklı toplumlar, 
farklı yönetim biçimleri değil, bilâkis iki sülâlenin, yani iki 
aşiretin farkıdır. Körfez bölgesi için de aynı şeyleri düşün-
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inek mümkün. Ortadoğu'nun geleceği, bu sun'î yapılanm ayı 
aşabilme iradesine bağlı görünüyor.

Irak, Kuveyt'i işgalinde, "burası" diyor, "daha önce, 
yani Osmanlılar zamanında Basra eyaletinin sınırları için
de id i”. Suriye de Lübnan için gene Osmanlı eyalet sınırını 
esas alarak bir genişleme arzusu izhar ediyor. Bu tür bütün
leşme arzuları Ortadoğu'nun dinamiklerine ve tarihin şartla
rına uygun bir gelişmedir.

Bu ülkelerin liderleri kim olursa olsun, yönetim  biçim 
leri ne olursa olsun, bu yöndeki gelişm elerden tedirgin o l
mamak gerekir.

Ortadoğu tarih içinde ya doğuda Sasanîlerin, ya ku 
zeyde Bizans'ın, daha sonra Emevi ve Abhasilerin, bilâhere 
Selçuklu İm paratorluğunun ve OsmanlIların kontrolünde 
olarak daim a bir bütünlüğün içinde yaşamıştır. Yekpare bir 
bütünlük!.. Çünkü aynı millet, aynı dil ve daha sonraları ay
nı din içinde ve bir im paratorluk yapılanm asında istikrara 
kavuşabilen bir dünyanın, bugünkü parçalanm ışlığını haklı 
gösterecek hiç bir sosyal ve tarihî şart mevcut değildir.

Zaten emperyalizm, gerek sömürge şartlarının devamı 
ve gerekse İsrail karşısında bir güç oluşmaması için bu hari
tayı bilerek ihdas etti. Bu yam alı bohça yapı, bize Selçuklu 
sonrasının Anadolu beylik lerin in  durum unu hatırlatıyor. 
Hepsi müstakil birer beylik ve hepsi liderlik peşinde. K endi
lerine olm adık büyük m isyonları da yüklem iyor değiller. 
Unutmayalım, böylesi şartlarda hak ve adalete dayalı hiçbir 
birleşm e gerçekleşem ez. Y önetim  ve iktidar daim a biraz 
nefs ve kendini hakim kılm ak gibi bir mantığa oturur. Böy
lesi durum larda ikna ve hak bilirlik değil; biraz da tarihin 
şartları konuşur ki, bu da "bir mekîn'in kuvve-i azmi" ne ih
tiyaç hissettirir. Bu dün Turğul Bey veya Osman Bey olur, 
bugün Humeynî veya Saddam, farketmez, Ve burada önemli 
olan, İlâhî iradenin araç unsurunun kim olup olmayacağıdır.

Saddam 'ın günah defteri firavunların seviyesine var
mıştır, bu açık. Biz olaya bu açıdan bakarken, uluslararası
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em peryalizm  İsrail karşısında ciddi bir gücün oluşm asına 
fırsat verm em ek biçim inde yaklaşıyor. D ikkat edersek Hu- 
meyni ile savaşında Saddam etrafında oluşan uluslararası it
tifak, bugün tamamen aleyhine dönmüş bulunuyor. Dün Hu- 
meyni ve İran'ın islâmileşmesine karşı bütünleşenler, bugün 
Şaddanım  o büyük hizm etini ne çabuk unutuverdiler? Hatta 
bu derece bir geriye dönüş!... Saddam İran'dan toprak alsa 
buna karşı mı çıkılacaktı? Elbette hayır. Burada karşı çıkılan 
aslında Irak'm Kuveyt'i işgali değil. Bilakis İsrail ve İsrail'in 
güvenliği merkezli bir strateji yürürlüktedir. Dünya petrolü
nün yüzde 25'ini kontrol edecek bir kuvvet oluşmamah, böy
le bir silahlanm aya fırsat verilm em eli, O rtadoğuda İsrail'i 
dengeleyecek bir başka güç ortaya çıkm am alı. M esele işte 
budur.

Bu işgal olayı bize bunları düşündürüyor. Bir de Orta
doğu'nun çok sayıdaki devleti ve yönetimi sırtında taşıyam a
yacağını!... M ısır, F iravunlardan beri daim a bir devletin 
merkezi olagelmiş bir noktada bulunuyor. Irak Abbasîlerin 
merkezi Bağdat, Suriye Em evîlerin m erkezi Şam üzerinde 
oturuyor. Ve üçü de OsmanlI'nın en önemli üç eyaletini ü l
kelerinin sınırı olarak kullanıyor. Irak eyalet sınırlarının 
içinde yer alan Kuveyt üzerinde Suriye de gene aynı şekilde 
Lübnan üzerinde hak iddia ediyor. Kuzey Afrika için fazla 
birşey söylemeye ihtiyaç var mıdır bilmiyorum. Ama O rta
doğu'nun iki m erkezi daim a bulunacaktır. B unlardan biri 
Anadolu merkezli Türkiye, diğeri de İran.

Ortadoğunun istikrarı tarihin şartlarına dönüşle m üm 
kün. Bu açıdan Ortadoğu'da bütünleşmeye veya genişlemeye 
yönelik her teşebbüs olumlu bir gelişme olarak kabul edile
bilir.

(Ağustos, 1990)
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antik, Allah'ın insana bahşettiği en büyük lûtuflardan
biridir. Beşin üçten fazla, falanın filândan büyük,
onun şundan daha güzel olduğunu, çoğu zaman he

men hiç düşünm eden ifade ederiz. Gündelik hayatta kendi
mizi hemen hiç zorlamadan böyle mukayeseler yapar, haya
tın pratiği içinde hatalarımızı azaltır gideriz. Bu nevi sağlıklı 
mukayese im kânları akıl ve zekâm ızın gelişmesi ile ilerler 
ve kültürümüzün derinliği ile daha bir anlam ve seviye kaza-

Tabiî, bu nevi m ukayeseler hayatın pratiği içinde ço
cukluktan itibaren insanda kendiliğinden gelişir. Fakat bir 
de, bir düşüncenin, bir inancın m antığı vardır.Bu m antık 
"düşünce"nin içinde m eknuzdur ve hemen ilk anda herkes 
tarafından algılanam az. Daha doğrusu insan nüfuz ettikçe, 
ona hakim  oldukça düşüncenin sistem atiğine erer. Bundan 
önce insanın bir fikre m ensubiyeti ya basit bir taraftarlık, 
ya sathî bir iman, ya da çoğu örneklerinde görüldüğü şekliy
le toplumsal bir katılımdan ibaret kalır. Bugün islâm düşün
cesi gerçekten, güçlü bir "sistematiğe" kavuşmuş gibi görü
nüyor. Bu kesim in aydınları yıllar var ki, kendi dışlarında 
oluşm uş her türlü düşünce karşısında edilgen konum ların
dan sıyrılm ış; onu irdeleyen, zaaflarını ve çıkm azlarını ilk 
nazarda sergileyebilen  bir seviyeye erm iştir. Bıı m antık 
salâbetine müslümanların, islâmcı aydınların cidden ihtiyacı 
vardı. Eskiden gayri İslâmî, daha değişik bir ifade ile islâmla 
alâkası bulunmayan şartlarda üretilmiş felsefe ve ideolojiler

nır.



karşısında biraz sinik, ürkek, içinden tasvip etmese de dışa 
yönelik tepkiler geliştiremeyen müslümanlar, bugün her tür
lü düşünce akımı karşısında fütursuzdurlar. Kaygıları azal
mış, moralleri yüksek, inançları noktasında kom plekslerin
den arınmış sağlıklı tavırlar sergileyebiliyorlar.

Gerçekten İslâm düşüncesi geliştirdiği sağlıklı eleştiri 
yöntemleriyle, çeşitli felsefelere ve sosyo-kültürel takdim le
re karşı bugün iyi bir sınav veriyor. Bu sınavı başarı ile ver
diğini kendi gözleri ile gören ve idrak eden bu kesimin ay
dınları, geleceğe yönelik emin beklentiler içinde. Tarihin ve 
toplumun nabzını yakalamanın verdiği bir imkânla, zamanın 
kendi lehlerine işlediğini farkediyorlar.

Bu durum bize ta Abbasiler zamanında eski Yunan ve 
Rom a klasiklerinin tercüm e edildiği devirleri, o zamanki 
m üslüm an âlim lerin konum larını hatırlatıyor. Yeryüzünün 
bu iki eski kültür ve felsefesinin bu zam anlarda İslâm dün
yasına kazandırıldığı malûmdur. Fakat gerçekten güçlü, son 
derece sistemli bu felsefî birikim, ilk anda müslümanlar ara
sında büyük bir kaos da yaratmıştı. Bundan önce ve bu sıra
larda islâm, sistematik bir düşünce olmaktan ziyade, samimi 
ve derûnî bir iman hareketi idi. M üslüman insan inancı hak
kında en ufak bir şüphe taşım ayarak; neyin yasak, neyin 
m eşrû olduğuna bakıyor, herhangi bir konuda öğrendiği bir 
âyet ve hadis neyi âmirse onu yapm akla iktifa ediyordu. Bu 
tavır saf ve samimi bir teslimiyetin izharından başka bir şey 
değildi.

Fakat işte bu samimi atmosfer, kısa tarihi içinde ilk de
fa farklı bir m antıkla karşılaşıyordu: Bir tarafta sa f imanlar 
öbür tarafta akıl ve m antığın kurduğu sistemli felsefeler. So
ran, itiraz eden, delil isteyen, herşeyi akıl ve m antıkla tartan 
bir yaklaşım karşısında saf ve samimi im anlar gerçekten ilk 
anda zorlandılar. Kuşkuya düşen bilginler az olmadı bu de
virde.

Ancak bir zaman sonradır ki müslüman bilginler imanî 
kabullerini yüksek bir mantık örgüsü ile beslemek yolunu
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denediler. Ve buradan, "kelâm" dediğim iz ilim doğdu, j  , 
Kelâm, ebedî hakikatların başka felsefeler ve itirazlar karşı- /  V 
sıııda sistemli bir savunma ve izah denemesiydi. Sonuçta ay
nı asır içinde islâm düşüncesi kendi şartlan dışında üretilmiş 
lıer türlü felsefeyi ve ilmi gelişmeyi ihata etti. Yani islâm bir 
iman ve siyasal genişlem e hareketi olm anın ötesinde, aynı 
zam anda başka fikir ve kültürleri de kuşatm ayı başararak 
onları fethettiğini gösterdi. Bu fetih m üslümanlar için ülke
lerin fethinden daha büyük bir zaferdi.

Bundan sonra bütün kültürlerin kaynakları, insanlığın 
yüzyıllar içinde ürettiği bilgi verimleri müslümanların em a
netine geçti. Asrı saâdette sahabiye yazı ve okum a öğreten 
kölelerin şartlarından, insanlık tarihinin geliştirdiği bütün bi
limsel verilerin ve düşünce birikim lerinin hakimi ve sahibi 
olunduğu şartlara yükselindi. Bu zam anlarda kendisinin d ı
şında oluşmuş her türlü düşünceye kapısını açmaktan çekin
m eyen, onları kendi şartlarında ihata eden, eleştiren fakat 
yerine göre bir bilgi olarak kullanan ve arşivleyen yüksek 
morali; biz ne yazık ki Tanzimat yıllarında sergileyemeye- 
rek, dışım ızdan bir rüzgâr gibi esen her türlü fikrî ve siyasî 
saldırı karşısında köşeye sıkıştık ve sonunda teslim olduk.

Burada şu sonuç ortaya çıkıyor:
Kendi kabuğuna çekilen, farklı fikir ve kültürlere karşı 

kendi etrafında dem ir perdeler ören, insanı ve toplumu za
m an zaman bile olsa böyle karşılaşm alardan koruyan yakla
şım ların; sonuçta bizzat kendi ufuklarını kararttığı, kendi 
kendisini tekrara düştüğü gerçeğidir. Biraz da insan ve top
lum, zıtları ile kendisini test etmeğe, bu vesile ile zaaflarını 
anlam aya ya da üstünlüğünü yeni baştan idrake ihtiyaç du
yuyor. Bu bakım dan O sm anlı'nın ondokuzuncu yüzyılda 
açık bir karşılaşm a sonunda batılı kültür ve yaşayışlar karşı
sında iflâsı ile, Sovyet sistem inin aşırı kapalı ve korum acı 
yapısının bir anda çözülüvermesi aynı anlam a gelmiyor mu?

M em nuniyetle ifade etm ek gerekir ki Türkiye'deki 
m üslümanlık hareketi, bütün karşıtları ile bugün eşit olma-
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yan şartlarla yüzyüzedir ve onlar karşısında daha hakim bir 
tavır sergilemektedir. Bugün müslüman aydınların sahip ol
dukları yüksek morale, belki onyedınci yüzyıldan beri ilk 
defa vâsıl oluyoruz. Ne Tanzim at aydınının, ne Abdülhamit 
ve ikinci M eşrutiyet devri m üslümanlarım n, m üslümanlığın 
geleceğine itimatları bugünkü kadar yüksekti. Bu zam anla
rın aydını aşırı bir iııkiraz psikolojisi altında, yeis ve hüsran 
içinde yüzüyordu. Belki onların şartları daha güçtü, çözülen 
bir im paratorluğun enkazı altında ve pozitivizm in durmak 
bilmeyen saldırıları karşısında onlar gerçekten şaşkındı. On
ların gözünde gelecek karanlık, Allah'ın dini m üstevlilerin 
ayakları altında idi. Bunu gözleri ile gören ve fazla birşey 
yapamayan nice aydınlar, bu moral bozukluğu içinde itikat
larının sarsıldığını ve içinde yaşadığı şartları, sonuçta im an
ları haline getirdiklerini çok geç farkettiler. Ondokuz ve yir
minci yüzyıl Türk aydınının bu büyük trajedisi gerçekten 
yürek parçalayıcıdır.

Ne var ki bugün islâmcı aydın gerçekten bir güce eriş
miş bulunuyor. Bu sayılardan ve nisbetlerden oluşan bir güç 
değil, bilâkis karşısındaki her türlü fikir ve politika karşısın
da kendisinin bağım sızlığını bilm enin ve izah edebilm enin 
verdiği bir em niyet halidir. Kendisinin oluşturmadığı, sahibi 
de olmadığı her türlü zeminde kendisini izah edebilen, fark
lı fikrî yapıları geliştirdiği sağlıklı eleştirel yaklaşım larla 
cerh edebilen bir m antığın bu moral yüksekliğine gerçekten 
ihtiyacı vardı.

(1991)
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CİDDİ BİR VAKAR İHTİYACI 
-TV'LERDEKİ İSLÂMİ TARTIŞM ALAR ÜZERİNE-

Son yıllarda gözlediğimiz aktüel-siyasî gelişmelerin bir 
sonucu olarak, İslâm î söylem in geniş kalabalıklara 
doğru, giderek yayılan ve açılan bir boyut kazandığı 

gözleniyor. Bu arada bazan olum lu, fakat çoğu zam an da 
son derece itici ve olumsuz biçimlere bürünen İslâmî yakla
şımların, televizyon ekranları aracılığıyla bütün toplum a ta
şındığına şahit oluyoruz. Ö zellikle 1994 mahalli seçimleri 
öncesinde başlatılan TV yayınları sonucunda, Türk toplumu- 
nun, hemen her gün çeşitli vesilelerle bir İslâmî tutumu, yan
lış veya doğru b u  uygulamayı konuşur hale geldiği de hepi
mizin malûmudur.

Biraz daha gerilere gidecek olursak, 1994 yılbaşından 
bu tarafa sürüp gelen bir uygulam anın, yani televizyon ek
ranları aracılığıyla toplumun gözünün önünde cereyan eden 
İslâmî tartışm aların, ciddi biçim de ele alınarak yeni baştan 
irdelenmesine, sanıyoruz ki artık ihtiyaç bulunmaktadır. T e
levizyon ekranlarında, İslâmî sıfatlarıyla temayüz etmiş bir 
çevre de islâm a m uârız, bazen atatürkçülükleri öne çıkan, 
bazen de sistemin laik-liberal boyutunu üstlenen malum bir 
çevrenin karşılıklı kapışması, m antığına oturan bu program 
lar, toplumda meydana getirdiği tesirler itibariyle farklı fark
lı algılamalara yol açmaktan geri kalıyor.
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Özellikle islâmcı nitelikleri temâyüz eden aydın çevre
ler, tartışm alı haber program lar konusunda ikiye bölünmüş 
gözüküyor. Bunlardan bir kısmı var ki, onlar bu tür tartışm a
lardan büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. Onlara göre, bu ne
vi tartışm a programlarında İslâm, arzu ettiğimiz seviyede bir 
tem sile ve sunuşa mazhar olamamaktadır. İlk elde buraların 
biraz gazeteci, biraz radikal tem ayülleri öne çıkan, biraz da 
bu toplantıları bir pazar olarak gören garip bir sınıfın elinde 
kalm asından dolayı aşırı biçimde şikâyet ediyorlar. Bu çev
reler diyorlar ki; İslâmî kesimlerden seçilen bu kişiler, her ne 
kadar kendi anlayışları tahtında ve seviyesinde konuşm alar 
yapm akla beraber; toplumun bütün kesim leri, islâm la ilgili 
somut yaklaşımları ilk defa bunlar aracılığıyla işitiyor ve do
layısıyla İslâm hakkında bu kişilerin bakış açılarıyla orantılı 
intihalara ulaşabiliyor. Böylesi bir temsil ve sunuş ile, İslâm 
hakkında olumlu kanaatlere ulaşmak mümkün değildir.

Gene İslâmî çevrelerden bazıları da, bu tür program la
rın son derece faydalı olduğunu, islâmın, toplumun gündemi 
haline ancak bu tür yollarla gelebileceğini ileri sürüyorlar ve 
hemen arkasından da şu görüşleri ekliyorlar:

Dikkat edilirse. Refah Partisi seçimlerde ne kadar yo
ğun bir çalışm a sergilemiş olsa dahi, renkli-renksiz basının 
bu partiyi bahane ederek, benzer program lara yayınlarında 
fazlasıyla yer ayırmasının alm an sonuçta büyük bir payı ol
du. Nitekim lâik atatürkçü çevrelerin din aleyhtarı tavırların
daki yoğunlukla beraber, aşırı Refah düşm anlığı olduğu gibi 
geri tepti. Seçim  sonrasında sergiledikleri politikaların doğ
rudan Refah Partisine yaradığını kendileri de idrak ve ifade 
ettiler. Dolayısıyla, son heykel tartışm asında da gözlediği
miz şekilde, bizi gereği kadar tatmin etmese de, bu yayınlar 
halk tabakalarında olumlu sonuçlar üretm ekten geri kalm ı
yor vs.

Evet, görüşler işte böyle.
Siz bu hususta neler düşünüyorsunuz, şu anda bilmiyo

ruz. Fakat bu sonuçtan ister memnun olalım, ister olmaya-
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hm: hemen her İslâmî çevrede olduğu gibi, değişik toplum 
kr .iinlerinde bu konuların ileri geri tartışıldığından kuşku 
yok.

Şahsen biz, şimdiye kadar, bu alanda yapılan tartışm a 
program larının çoğundan bir haz duyduğum uzu, ihtiyacım  
duyduğum uz bir tatmine ulaştığım ızı ifade edemeyeceğiz, 
i lalbuki buralarda konuşanlardan bazıları yakın arkadaşları
mız olduğu halde dahi, içimizi açan, gönlümüze bir ferahlık 
veren bir sunuşa, bir temsile şahit olabildiğimizi pek söyle
yemeyeceğiz.

Bu sıkıntıyı çoğu kişilerin kalplerinde bir eza olarak 
hissettiklerinden de eminiz.

Sanıyorum sıkıntı şuradan kaynaklanıyor:
Tasavvufı olsun, veya yerine göre radikal bir söylemi 

ya da tutumu temsil ediyor olsun, bu kişiler geneli itibarıyla 
şimdiye kadar kapalı bir dünyadan, şifâhî bir ilişki ortam ın
dan çıkıp geliyorlar. îslâm ın tarikat, cemaat veya sınırlı bir 
grup olarak bazı radikal çevreler içinde geliştirdiği ilişki bi
çimi ve bunun mesaj aktarm ada geliştirdiği üslûp, kabul e t
m ek gerekiyor ki özel bir söylemdi. Anlatacaklarımızı kabul 
eden veya kabule hazır bazı insanlara yönelik bir ifade geliş
tirm iştik biz. Yazış tarzımız böyleydi, toplantılardaki şifahî 
uslûbumuz böyleydi. Yani kam uoyunun bütününü esas alan 
bir yaklaşım ım ız bulunmuyordu. Böyle bir egzersizin iç in 
den çıkıp gelmiyordu çoğumuz.

Televizyon ekranlarına beklenm edik bir anda çıkarılı- 
veren bu kişiler, daha önceleri, tirajı son derece düşük gaze
telerde, konumunu azçok kestirebildikleri bir okuyucu için 
yazıyor, onun beklentilerine cevap verm ek ön yargısından 
kendilerini kurtaramıyorlardı. Benzer şartları yaşayan ve ka
palı muhitler teşkil eden bazı konferans ve seminerlerde ko
nuşuyorlar ve sonuçta, geliştirdikleri ifade ne bir testten ge
çiyor, ne de ciddî alternatifleriyle yüz yüze gelme imkânı 
bulabiliyordu. Yani bu insanlar, biraz da, karanlıkta ıslık ça
lar gibiydiler. Her yaklaşımları kabul gören, her söyledikleri
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tasdik edilen, kendilerinden em in öncüler konum undaydılar 
bizler için.

K üçüklüğü ve m ensuplarının darlığı itibariyle, birer 
kapalı cem aat hüviyeti arzeden m uhitlerden çıkıp gelen bu 
insanları, şim di m edya bütün toplum un önüne taşım akla 
meşgul. M üslüm an kim liğine haiz bu insanlar, şimdi dur
m aksızın konuşuyorlar!.. Önlerine ne çıkarsa, kendilerine 
her ne konuda olursa olsun, som lan her soruya cevap yetiş
tirmekle meşguller. Onlar durmadan konuşuyorlar. Kendile
rini kaptırm ışlar, unutm uşlar ve hatta çok büyük bir fırsat 
yakaladıkları inancı içinde, toplumsal bir hizm et gerçekleşti
riyorlar. K onuşan insanlar, her neredeyse yaptığı konuşm a 
ile, nasıl bir tesir hasıl ettiğini test etme ve karşı bir izleme 
ihtiyacından da müstağni görünüyorlar. Bir toplumu, bir po
litikayı nazarı itibare almadan, bir program ın alacağı m esa
feleri düşünm eden sadece ve sadece kendi nefisleri adma 
konuşuyorlar. Sanki içinde taşıdığı korkuları belirli olaylar 
karşısında tesir ederek, ondan kurtulm ak ihtiyacında olan 
çocuklar gibi, nasıl bir iş becerdiklerinin hayretini üretmek 
istiyorlar.-

Yapılagelen program larda sergilenen tavırlar bize göre, 
uzun vadede son derece zararlı sonuçlar üretecektir. Ortaya 
konan seviyesiz yaklaşımların, Türkiye'de ulaştığımız İslâmî 
birikimle uzaktan yakından bir ilgisi de bulunmuyor. Bunu 
onlara nasıl intikal ettirebiliriz bilmiyorum.

Bir televizyon program ına insanın çıkm am a hakkı da 
vardır. Asgariden buraya kim ler katılıyor diye sorma hakkı 
vardır. Aynı şekilde âlim in zalimle, cahille tartışması kadar 
bir abes de düşünemiyoruz. Bazan da görüyoruz ki, m üces
sem ahlâk niimûnesi bazı kişiler, kam uoyunun tanıdığı en 
ahlâksız, uğursuz ve âdi kişilerle tartışm a program larına çı
kıyorlar. O nlara birşeyler anlatm ak gayretine kapılıyorlar. 
Ne kadar saçma bir şey bu!.. Kendilerini, bu vesile ile toplu
ma birşeyler anlatm a imkânı doğuruyor diye ikna ediyorlar. 
Ne kadar yazık!..

İS LÂM CI A Y D IN L A R  V E T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞUURU
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Hu tür programlarda aklımızdan hiç çıkarmamamız ge- 
ırki'iı husus, bizclcn beklenilen bir vakar ve üstlendiğim iz 
iıiıinctn izzetini daima ayakta tutmak ihtiyacıdır. Adî, ken
dini bilmez, münkir ve münafık, kişilikleri erozyona uğra
m ı ş  insanlara, ya da onların üzerinden veya onlar vesilesi ile 
topluma birşeyler aktarm am ız m üm kün değildir. Vakarını 
koruyamayan, korum a imkânı bulunm ayan kişilerin sözle - 
ı inden bir tesir doğmaz. Bunu niçin unutuyorsunuz?

Ayrıca eşit bir temsil ile, konuşulacak alanların uzmanı 
ı iddî kişiliklerle, bu konuların ele alınm ası gerekm ez mi? 
Hu temsil şartını bizim insanımız niçin aramıyor? Kabul et
miyorlarsa, televizyona çıkılm ayıverir efendim!.. Sizi buna 
kim m ecbur edebilir? Ayrıca bu konuların illâ televizyonlar
da tartışılm ası şartı da yok. Eğer sizin için çok önem li ise, 
luı konularda kendiniz bazı açık oturum lar düzenleyebilirsi
niz, platformlar oluşturabilirsiniz.

Aksi halde, bu tür toplantılarda kendilerini çok sevdi
ğimiz bazı dostlarım ız romalı gladyatörler seviyesine indir
geniyorlar ki, izlediğimiz maçın sonunda bütün taraflar kan 
revan içinde görünüyorlar. Bu bir zafer mi, hezim et mi ne
dir, bizce tam bir meçhul bu!..

Onun için diyoruz ki, amacı sadece cedelleşm e olan, 
bir gerçeğe ulaşm anın murad edilm ediği ve lâyıkıyla bir 
temsile de imkân verilmeyen bu tür programlar; uzun vade
de, ulaştığım ız İslâmî birikimin erozyonuna ve yanlış algı
lanmasına yol açmaktan başka neye yarar?

Birşeyleri ispatlamak gayretinden ziyade, kendini so
rumlu bilen yüksek vicdanların vakar ve haysiyetine olan ih
tiyacımızın, daha fazla olduğu anlaşılm ıyor mu?

CİDDİ BİR V A K A R  İHTİYACI
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20 YILIN ARDINDAN 
DEM OKRATİK İSLÂM İ POLİTİKA  

DENEMESİ

T ürk siyasî hayatındaki dengeler, 26 Mart 1989 tarihin
de yapılan seçimlerle tamamen altüst oldu. Artık önü
müzde yeni şartlar ve yeni dengeler mevcuttur. Bilindi

ği gibi Türk siyasetinde mahallî seçim lerin iktidar değiştir
mek, yeni iktidarlar üretm ek gibi bir fonksiyonu bulunm u
yor. Bulunmuyor ama ilk defa bu seçimlerdir ki, m evcut ik
tidarı âdeta yerle bir etmiş, onun beş yıldır uygulayageldiği 
her türlü sosyal ve ekonom ik politikaları iflâsla başbaşa bı
rakmıştır.

Türkiye'de çoğu dinî ve m illî kesim lerin her nedense 
kendisinden çok şeyler beklediği Turgut Özal iktidarının uğ
radığı hüsran, aynı zamanda bu çevrelerin de hüsranı sayıl
malıdır. Ve şimdi ortalıkta kol gezen büyük bir sukûtu ha
yaldir. Fakat ne yazıktır ki insanların çoğu -ki burada kas- 
dettiklerim iz daha ziyade islâmcı aydınlar ve bir kısım d in î 
gruplardır- kendilerinin vücut verdikleri bir iktidarın iflâs 
etmiş politikalarından bir parça da kendilerini sorumlu his
setmezler.

İşte ortada, insanı ve toplumu âdeta nesne konum una 
indirgeyen bir uygulam anın fecî sonu!.. Gerçekleştirildiği 
sanılan transformasyonun altında tuzla buz olan bir mantığın 
acıklı kıvranışı!...

Türkiye bu acı tecrübeyi yaşam am alı ve bir kısım  
islâmcı aydınlar bu vebale ortak olmamalıydı.

*
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Görüldüğü kadarıyla bu acı tecrübe bir yandan SHP'ye 
yararken, öbür yandan da DYP ile Refah Partisi tarafından 
değerlendirildi. M evcut durumun SHP ile DYP'nin işine na
sıl yaradığını izaha gerek yoktur sanırız. Ama Türkiye gibi 
bir ülkede, m ahallî seçim lerin genellikle küçük partilerin 
aleyhine bir netice verdiği bilinen bir husûsken, nasıl oldu 
da Refah Partisi bu genellemeyi tersine çevirebildi? İstanbul 
dahil, çoğu Orta Anadolu illerinde, Güney ve Doğu A nado
lu'daki bazı vilâyetlerde adı geçen partinin sağladığı oy artışı 
ortadadır. Bir defa geçtiğimiz genel seçime göre Türkiye'de 
yedi milyon civarmda bir seçmen artışı kaydedilm iştir ki, bu 
seçmenlerin çoğu, ilk defa oy kullanacak gençlerden m üte
şekkildi ve 1980 öncesinin M illî Selâmet Partisi uygulam a
larından da bihaberdi. İşte bu iki yeni ve olumsuz şarta rağ
men Refah Partisi oylarını yüzde on'a çok yakın bir noktaya 
yükseltm eyi başarmış bulunuyor. Eğer geçtiğim iz seçimler 
m ahallî seçim değil de, bir genel seçim  olsa imiş, Refah’ın 
aldığı sonuç şim dikinden çok daha fazla olacakmış dem ek
tir.

M eselâ A nkara B üyükşehir belediye başkan adayı 
M ehm et Altm soy'un aldığı oy, ANAP'ın ilçe belediye baş- 
kanlarına verilen oyların toplam ından çok çok yüksek bu
lunmaktadır. Burada bir m iktar Refah ve M ÇP oyunun bu
lunduğu açıktır. Buna benzer çoğu Anadolu il ve ilçelerinde, 
seçim in A N A P'la SHP arasında bir eksene oturm ası da, 
muhtemelen Refah oylarını m enfî şekilde etkilemiştir. Çün
kü 1980 ih tilâlinden sonra ürkütülen islâmcı kam uoyu, 
1969'dan beri yavaş yavaş oluşan geleneğinden âdeta kuşku
ya kapılmış ve, Turgut Özal isminde ve Anavatan Partisinde 
kendisine emin bir sığm ak vehmetmiştir. Yani bunca tecrü
benin ve verimli sonucun arkasından, kütle partileriyle para
lelliği esas kabul eden bazı grup ve cemaatlerle aynı çizgide 
bütünleşilmiştir.

Şimdi sadece eski M SP’liler değil, toplumun bütün diri 
kesimleri "ashab-ı kehf" uykusundan uyanm anın mahmur-
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İlığımda!.. Toplum sağlığı adına bunu iyi bir gelişme olarak 
değerlendirm ek gerekiyor. Çünkü Türk toplumu, 1946'dan 
beri az veya çok idrak ettiği dem okratik bir tecrübenin için
den geliyor. Bunu inkâr etm ek müm kün müdür? Hele 1960 
anayasasından sonra ülkenin problem lerini ve ideolojik m e
selelerini m ümkün olabilen açıklıkta konuşm aya, yazmaya 
alışan ve bu alandaki haklarını her geçen gün geliştiren bir 
ülkenin insanını, daha ne kadar uyutm ak kabil olabilirdi? 
Ç oklarınca önem senm ese de Türkiye, bu şartları ile bir 
Suûdi A rabistan 'dan, bir L ibya'dan ve bir M ısır'dan çok 
farklıdır. Yani Türkiye "tek partici", "kralcı" veya "sürekli 
askerî yönetim "  altında yaşayan bir ülke değildir. Şartların 
böyle oluşudur ki Türkiye'deki islâmcı mücadeleyi, öteki ül
kelerdeki "yer altı faaliyeti"  niteliklerinden uzaklaştırmakta 
ve mevcut hukukun imkânlarıyla orantılı açık-siyasî bir parti 
hüviyetine zorlamaktadır. Bazıları bu durumu, Türkiye'deki 
islâmcı mücadelenin en büyük handikapı olarak da görebili
yorlar. Ne var ki biz o kanaatte değiliz. >

H areketin  bu tarz ına karşı ç ıkan ların  en  büyük 
husûsiyeti, m eseleyi sadece bir "elite" ve "dar kadrolara" 
indirgem eleridir. Gayrı şuurî olarak, kapalı dikta rejim leri
nin -tabiî ki bunlardan m üslüm an ülkelerde bol m ikdarda 
mevcuttur- şartlarında düşünen zihinler, ister istemez böyle- 
si mantıklar üretecekler demektir. Çünkü o tür rejim lerin al
ternatifi, ancak ve ancak, kendilerinin m ukabili tavan arası 
ihtilâlciliklerdir. Ve masum zavallı m üslüman halkın, gıya
bında cereyan eden bu işlerden hiç mi hiç haberi bulunm a
yacaktır. Siyasî iktidarın oluşum unda halka ihtiyaç duym a
yan bu tarz m antıklar, ne yazık ki her mağlubiyetin sonunda 
halka olan itim adını biraz daha kaybediyor, ona saygıyı ih
mal ediyor; onu gönlü alınacak, eğitilecek, uyarılacak, yeri
ne göre sağduyusuna teslim  olunacak Allah'ın bir emaneti 
olarak görmekten uzaklaşıyorlar. Sonunda kütle horlamaları, 
adam yerine koym am alar ve "tek adam cılık"  yüceltmeleri 
birbirini takip ediyor.
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Tabiî ki insanla uğraşmak zor birşey. Hele hele genel 
insana kam uoyu aracılığıyla seslenm ek, ikna ederek onun 
şartlarını yükseltm ek tarzındaki politikalar bizim  geleneği
m ize oldukça yabancıdır. Seslenme alanı câmi olan, halka 
halinde sohbetlerden beslenen ve halka halka öbeklenen, 
mensuplarının her birini yakından tanıyan bir gelenek; şimdi 
kamuoyu aracılığıyla gördüğü ve görmediği bir bütüne hitap 
etm ek durumunda. Bu ise hem  açık, dem okratik bir örgüt
lenmeyi gerekli kılıyor, hem de açık bir mücadeleyi. Bunun 
yolu ise bazılarınca ne kadar yadırganırsa yadırgansın der
nektir, sendikadır ve asıl önemlisi siyasî partidir.

Demokratik sistemin hem imkânı, hem zarûreti olan bu 
durumu iyi idrak etm ek gerekmektedir. Türkiye'de bazı ce
m aatlerin geleneksel kurum laşm alarını m uhafaza etm eleri
nin faydası ortada olmakla beraber, bunun dışmda kalan bazı 
dem okratik hak ve hürriyetlerin getirdiği im kânların gün
dem de tutulm ası da yadırganm am alıdır ve anlayışla karşı
lanmalıdır.

İşte geçmişte "M illî N izam "m , "M illî Selâmet"  in ve 
şimdi de "Refah"m  gövdesi bu şartların üzerine oturuyor. 
Onun bir takım eksiklikleri, yanlışları yok mudur, elbette 
var. Ama unutmayalım ki bu çizgi, Türkiye'deki bütün müs- 
lüm anlar adına gerçekleştirilen bir tecrübedir. Bu tecrübe 
üzerinde m ensupları kadar, hareketin dışında kalanların da 
hakları vardır. Bu bakım dan üzerinde konuşulm alı, tartışıl
malı, geliştirdiği m etod ve yöntem ler ciddi biçim de irdelen
meli ve test edilmelidir. Çünkü tarihimizde ilk defa böyle bir 
denem enin şahidi oluyoruz. Z ira bizim  geçmiş asırlarımız 
içinde din kurumu devletle içiçe ve onunla neredeyse özdeş 
bir konum sergilediği için, devlet din adına toplumu kontrol 
altında tuttuğu içiıl; şimdi dinin toplumsal kesitler vasıtasıy
la bir "karşı murakabe" fonksiyonunu üstlenm esi, İdarî hi
yerarşide olduğu kadar dindar kesim lerde de büyük idrak 
güçlükleri doğuruyor. Dine bu iki zaman kesitinde yüklenen 
fonksiyon farkına, hem yönetimin m ekanizmasını ve hem de
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bizzat dindarın kendisini inandırmakla karşı karşıya bulunu
luyor. Henüz Türkiye bu önemli handikapı atlatmış değil. 
Bunun için ülkemizde dem okratik hakların hem daha kulla
nılır hale gelmesi, hem de m üslümanın kendisine yüklenen 
bu yeni fonksiyonu iyi idrak etmesi gerekiyor.

*

* *
RP Genel Başkanı Necm ettin Erbakan, düzenlediği bir 

basın toplantısında, m ahallî seçimlerdeki hedeflerinin "yüz
de 13-15 arasında bir oy" olduğunu açıklamıştı. Bu hedef 
parti adına makul bir tahmin olarak değerlendirildi. Bundan 
önceki yıllarda yapılan tahm inlere göre de, bir hayli ayağı 
yere basan bir değerlendirm e idi bu. Seçim sonucunda elde 
edilen yüzde 9,8 lik nisbet, ilerisi için büyük bir moral sağ
ladı; hem  parti m ensuplan için, hem de parti dışında kalan 
sağ-m uhafazakâr çevreler için. Hele bu oranın, içlerinde 
Konya ve Sivas gibi önemli şehirlerin de bulunduğu beş il
de meyvesini vermesi daha bir anlamlı oldu. Düzenli bir ça
lışm a ile, iyi ve ayağı yere basan politikalar ve program lar 
üretilm esi ile, önümüzdeki bir genel seçimde yüzde 15 ora
nının yakalanabileceğine dâir, şimdiden bîtaraf çevrelerde 
bile kanaatler oluşmaya başladı.

Bunlar bir tarafa; bizim  burada işaret etm ek istediğimiz 
önem li bir husus bulunuyor: Eskinin M SP 'si ve yeni döne
min Refah Partisine ilişkin eleştiri ve değerlendirme noksan
lığı!..

Fakat bu zaten sadece Refah için değil, bizim  bütün 
yaptığımız faaliyetler için ihtiyacım duyduğumuz bir noksa- 
nım ızdır. Tarihte m üslüm anlığın "devlet" d ışında ortaya 
koyduğu örgütlenme biçim leri genellikle "kapalı" bir nite
lik taşıdığı için böyle bir tarafımızın geliştiği söylenemez.

İşaret ettiğimiz gibi siyasî partiler açık bir faaliyet yü
rütür. Yaptığı her iş, açıkladığı her görüş kamuoyunun göz
leri önünde cereyan eder. Hareketin bu tarzıdır ki, parti hak
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kında hemen herkesin bir kanâati hasıl olur. M uhalif çevrele
rin bu husustaki fikirleri zaten bellidir. Önemli olan bu faali
yete âşinâ olan çevrelerin, islâmcı aydın kesimlerin ve aklı se- 
1 im sahibi politik nosyon sahiplerinin, bu konuda ne düşün
düklerinin bilinmesi ve bunların kam uoyuna yansımasıdır.

Ne yazık ki islâmcı aydınlar bu konuda fazla birşey 
söylemiyor, yazmıyorlar; sanki yazmaktan içtinâb ediyorlar. 
Meselâ 1980'den sonra Türkiye'nin toplumsal, ekonom ik ve 
kültürel şartlarında, politik yapısında büyük değişim ler göz
lendi. Bu değişim  çerçevesinde islâmcı hareketin de, özü iti
bariyle değil, fakat politik nitelikleri bakımından gözden ge
çirilmesi iktiza ederdi. Belki bunlar gerçekleştirildi. Şahsen 
bundan bizim  haberim iz bulunmuyor. Belki bu yeni taktik 
kararların sonucudur elde edilen müsbet netice. Fakat bu hu
susta ne gazetelerimizde, ne dergilerim izde ele avuca alınır 
ciddi bir analiz okumadık, partinin bir değerlendirm esine şa
hit olmadık. Am a buna karşılık arkadaş sohbetleri arasında, 
cemaat m uhitlerinde bazısı gerçekten faydalı, bazısı da ipe 
sapa gelm ez görüşlere m uhatap oluyoruz. "Kol kırılır yen 
içinde" mantığı fevkalâde isabetli bir tavır olm akla beraber, 
bir düşünce kendi problemlerini kamuoyu önünde konuşmak 
seviyesine ve olgunluğuna da m utlaka erişm elidir. Bu hem 
eleştiri sahipleri, hem de muhatapları için bir komplekse dö
nüşmekten çıkmalıdır. Çünkü kam uoyuna maledilm eyen bir 
görüş ve eleştiri, amacı ne olursa olsun "gıybet" derekesine 
düşmekten kurtulamaz.

Şimdi önüm üzde böylesi önem li problem ler varken, 
islâmcı aydınlar tarih değerlendirmeleri, fık ıh  ve akâid tar
tışmaları, ya da tabiat yorumlamaları içinde, m ensubu ol
duğumuz toplumun problemlerinden giderek uzaklaşıyor ve 
ayaklarını yerden kesiyorlar. Hatta neredeyse bir A fganis
tan, bir Filistin konusu bile kendi şartlarımızla göğüs göğüse 
gelmemek için, bir kaçışa dönüşebiliyor. Bir fikrin, düşünce 
akımının bu derece kendi dışındaki alanlara çakılıp kalması, 
hiç de sağlıklı bir gelişme sayılamaz.
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Bu bakımdan Refah hareketi soyut kavram irdelemele
rine göre, insanla meşgul olan, topluma eğilen ve toplum a 
seslenen tavrı ile daha gerçekçi bir çizgiyi temsil etmektedir. 
Bu denemeye herkesin ilgi gösterm esi, onu incelem esi ve 
yeni politikalar üreterek tekliflerde bulunması gerekmez mi?

Bizim bu konularda söylemek istediğim iz bazı husus
lar bulunm akla beraber, bunlar ayrı bir yazı konusudur. Fa
kat ilk elde siyasî partinin yapısı itibariyle, kendi içinde 
"demokratik bir gelenek" teşekkül ettirm esine olan ihtiyacı 
burada hatırlatm ak istiyoruz. İlk kuruluş yıllarının ihtiyatı ve 
daha sonraki zamanların anlamsız heıcüm erci bize göre çok 
gerilerde kalmış olmalıdır. Şimdi yirmi yıla varan uzun bir 
tecrübenin ışığında, bazı m eseleleri daha açık konuşm anın 
imkânı vardır.

Bizi bu noktada birşeyler söylem eye iten sebep hiç 
kim senin kuşkusu bulunm am alıdır ki, Refah'ın m ahallî se
çim lerde elde ettiği önemli sonuçtur. Urfa'da H alil İbrahim  
Ç elik m  Sivas' ta  Tem el K aram ollaoğlu  nun , K onya' da 
Doç. Dr. H alil Ü rü n ü n , Kahramanmaraş'ta A li Sezai'm  
ve V an 'da Fethullah Erbaş'ın başarısı, parti politikası ve 
gayretli çalışmaları kadar, bu adayların kişiliklerinden besle
nen büyük bir güvene dayanmaktadır. Buradaki güven, par
tinin adaya karşı taşıdığı güven değildir, bilâkis muhitin ada
ya karşı beslediği derin bir itimat ve başarılı hizmet vereceği 
beklentisidir. İyi aday sadece Refah partisi için değil, diğer 
partiler için de netice almanın en kestirm e yolu olarak görü
nüyor.

Siyasî partiler vasıtasıyla verilen m ücadele ister iste-, 
mez "demokratik" bir nitelik taşıyacağı için, aday tesbitleri- 
nin; adayı yakından tanıyan muhite, yani il ve ilçe örgütle
rine bırakılması gereği kendiliğinden ortaya çıkar. Nitekim 
bunu son seçim de en iyi değerlendiren parti Doğru Yol ol
muştur. Siyasî muhitlerde Doğru Yol'un elde ettiği neticenin 
büyüklüğünde, adayları tesbit tarzının önemli derecede rol 
oynadığı ifade edilmektedir.
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Böyle bir yöntem parti örgütlerini devam lı canlı tuta
cak, il ve ilçeleri kendi nefislerinde daha da fonksiyonel his
settirecektir. Ön seçimlerde adaylar arasındaki yarış, ilk elde 
bizi rahatsız eder görünse de; ilgili m uhitlerde parti aktüali- 
tesinin canlanm ası, m ahallî niteliği bulunan adayların öne 
çıkması, il ve ilçe örgütlerinin bu konuda aktivite kazanması 
bakım ından parti, bütünüyle canlı bir organizm aya dönüşe
cektir. Tabii ki bu yöntem parti m erkez karar organlarının 
insiyatifine bir halel de getirmeyecektir.

Seçimlerden önce bölgeyi yakından tanıyan bir arkada
şın bize ifade ettiği adaylarla seçime girilse, Refah'm  hemen 
hem en bütün illeri kazanması ihtimali ile karşı karşıya kala
bilecekmişiz. Nitekim seçimlerden en aşağı üç hafta önce bir 
Diyarbakır'ın, M ardin'in, Adıyam an'ın ve B ingöl'ün adaylar 
dolayısıyla kaybedileceği ifade edildi. M uhakkak ki kaybe
den adaylar da iyi ve değerli kim selerdir, bundan eminiz. 
Fakat seçim sadece iyi adayla kaim değil ki. Hem adayın iyi 
olması gerekiyor, hem de seçilme şartlarını taşıması icab 
ediyor. Bilhassa genel seçimlerde bölgeye m üfettiş gibi dı
şarıdan' giden adayların sağlayacağı taban ve elde edeceği 
netice ne olabilir? Düşünme ve tercih yetkisinin bütünüyle 
genel m erkeze devri, parti örgütlerini canlılıktan uzaklaştır
dığı gibi, ilgili muhitlerde parti aktüalite ve atm osferinin kı
sa zamanda sönükleşmesine de yol açmaktadır.

Partide ön seçim m ekanizmasının işletilmesi bu bakım 
dan İslâmî mücadelenin ülke çapm da daha da gelişip serpil
m esini sağlayacaktır. Bize göre önseçim  m ekanizmasının iş
letilmesine şiddetle ihtiyaç bulunmaktadır.

Yirmi yıllık geçmişe sahip bir siyasî mücadelenin, Re
fah dışındaki çevrelerde, "hareketin doğal sınırlarına da
yandığı"  gibi bir kanaat doğurm am ası gerekiyor. Refah'm  
ilk elde yüzde 15'lik bir sonuç alması, ülkenin realitesini de 
değiştirecektir. Bu realite zaten mevcut olm akla beraber, ba
zı çevreler bunu ancak oya dönüşmesi halinde idrake m ey
yal görünüyorlar.

İSLÂMCI A Y D IN L A R  V E T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞUURU
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Bu çevreleri iki grupta miitâlea etmek gerekir: Birincisi 
islâmcı aydınlar İkincisi de Refah'a entegre edilememiş ba
zı d in î grup  ve cem aatlar. A yrıca buna, Refah dışında 
siyasî tercihleri bulunan ferd ferd geniş dindar kesim ler de 
eklenmelidir.

Bir hareketin büyüm e istidadı taşım ası, kam uoyunda 
böyle bir beklenti hasıl etmesi ona karşı olan tavırları derin
den etkileyecektir. Böyle bir gelişme yani büyüme imajı, si- 
yaseten bîtaraf kişilerin katılım ım  hızlandıracağı gibi, ileri
de, sağ-liberal partileri destekleyen dinî kesitleri de asgari
den partiye karşı tarafsızlaştıracaktır. Gelişen bir hareketin 
karşısında durm anın izahı im kânsız olduğu kadar, bunun 
vicdanlarda m eydana getireceği baskı da giderek büyüye
cektir.

Bu noktada yapılacak iş Refah hareketinin ayrı bir ide
oloji veya m evcutlara ilâve yeni bir cemaat teşekkül ettir
mek savaş ve gayreti olarak algılam am asıdır ve buna imkân 
da verilmemelidir.

Bu bakımdan Refah hareketi, Türkiye'deki İslâmî taban 
ve tavırların "bileşke iradesi" biçim inde bir ekseni yakala- 
yabilmelidir.

(N isan , 1989)
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ORTA DOĞU'DA 
DEĞİŞEN DENGELER 

RP ve ÖNÜNDEKİ HANDİKAPLAR

Türkiye 'de 1987'den itibaren, hüküm ete yüklenen  
"ılımlı m üslüm anlık politikaları"  gerilerde kalm aya 
başladı. Yavaş yavaş ortaya çıkan bu destek çekme ha

reketi, İran-Irak ateşkesi ile de kendini iyice açığa vuruyor. 
Zaten adı geçen ateşkesten sonra İran devrimi, sessiz şekilde 
"ulusal sınırlara" çekilm eyi tercih etti. Bu durum, devrim in 
çevre ülkeler üzerindeki tesir kabiliyetini yitirdiğinin de 
âdeta kabulü anlamına gelmelidir.

Bunların Türkiye ile ne ilgisi var denilebilir, ilgisi şu 
ki, Türkiye'de uygulanan bazı politikalar, uluslararası siste
m in yansım alarından başka birşey değil. A teşkesten sonra 
ABD'nin İran'a tavrı yeniden gözden geçirilmiş, İran'ın tesir 
kabiliyetini yitirdiğine karar verilmiş ve çevre ülkeler İran'a 
karşı daha ziyade tahrike tabi tutulm aya başlam ıştır. İşte 
Türkiye'de şahidi olduğumuz bazı gelişmeler, Ortadoğu'daki 
yeni şartların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.

Düşünmek gerekmez mi ki Turgut Özal, İran'a olan ih
racatın büyük çapta bir düşme göstereceğini bile bile, bu ül
ke ile olan ilişkileri zora koşuyor. Türkiye, İran elçisinin ge
ri çekilmesini istiyor. Bu elçi kaç yıldır aynı temaları kaç de
fadır dile getirdiği halde, resmi zevat rahatsızlık duym am ış
tı. Şimdi ne olmuştu da benzer davranışlar ikili ilişkileri bir 
çıkm aza sokabiliyor. Sebep, izah ettiğimiz gelişmelerde.!..

Özal'ın ayakta kalabilmek için, m uhafazakârlığa soğuk 
bakm aya başladığını unutmayalım.
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Üzet olarak şöyle diyebiliriz: Türkiye'nin tavrı İran'a 
I. .11 sı niçin değişm işse, ANAP'ın m uhafazakâr n iteliklerin
den sıyrılm a ve merkeze çekilme gayreti de aynı sebeplere 
dayanmaktadır.

*

Durum  böyle olunca, Refah Partisin in  seçim lerde 
önemli bir sonuç elde etmesi de zaten istenmeyecek demek- 
li. Basın kuruluşları, kamuoyu araştırma şirketleri zaten Re- 
l'ah'ı yok sayıyorlardı. Am açları da seçmen teveccühünün 
önüne, elden geldiğince büyük bir set çekmekti.

Bu bakım dan mahallî seçimlerde Refah Partisinin elde 
ettiği sonucu önem sem ek ve bu sonucun iyi tahlili ve izahı 
gerekiyor. Çünkü elde edilen sonuç, sistemle ve uluslararası 
irade ile gerçek anlamda farklılaşan, yeni bir irade ve tercih 
anlamına geliyordu.

Bu hususta Refah Partisi Genel Başkanı sayın Erba- 
kan neler söylüyor, gelişm eye nasıl bakıyor, bunu bilmeye 
ihtiyaç var. İkinci olarak, Refah hareketinin dışında kalan 
islâmcı aydın kesim lerin görüşlerinin bilinm esi gerekiyor. 
Üçüncü olarak da, partiye bigâne veya m uhalif düşen çevre
lerin ve siyaset yorum cularının değerlendirm eleri ele alın
malı, buradan da sıhhatli bazı sonuçlara varılmalıdır.

Fakat ne yazık ki sağda ve solda bazı siyaset yorum 
cuları gazete ve dergilerde seçim sonuçları hakkında görüş
lerini yansıttıkları halde, islâmcı aydınlardan en ufak bir 
ses ve görüş sâdır olmuyor. Sanki bu olay Türkiye'de değil 
de, Orta A frika'daki bir iilkede cereyan ediyor, islâmcı a y
dınlar Refah hareketlerine bir İdi Amin ve Bokassa kadar 
clahi ilgi göstermediler, göstermiyorlar. Bu son derece sa
kat bir mantık ve büyük bir perspektif çarpıklığından başka  
bir şey değil bize göre. Yoksa Refahlı olmak veya olmamak 
değil mesele. Bir insanın kaldı ki, Refahlı olmak m ecburi
yeti yoktur ve olmamalıdır da. A m a ortadaki alâkasızlığın da 
bir izahı yok mudur dersiniz?
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Refah'm 26 Mart 1989 A tağı

Seçim ler sonrasında Sayın Erbakan yaptığı bir basın 
toplantısında, partisinin Elazığ ve M uş'ta seçim i kıl payı 
kaybettiğini söyledi. Az farkla kaybedilen bazı iller daha 
var. Buralarda da netice alınsa imiş, rahatlıkla on civarında
il belediye başkanlığının kazanılacağı kesin gözüküyor. Bu 
iller E rbakan'a göre Erzurum, A ğ rı, B itlis, Siirt, Bingöl, 
Mardin, D iyarbakır  ve Adıyaman  bulunuyor. B unlara İs
tanbul Bey oğlu mı da eklem ek gerekiyor. Çünkü bu büyük 
ilçede Refah ikinci büyük parti konum una yükselm eyi ba
şardı.

Erbakan basın toplantısında, partisinin elde ettiği sonu
cu yıllara göre m ukayese ediyor ve şöyle diyordu: "25 Mart 
1984 m ahallî seçim lerinde alman oy yüzde 4,4; 29 Kasım 
1987 genel seçimlerinde yüzde 7.2; yani üç buçuk yıl içinde 
yüzde 64; 26 M art 1989 m ahallî seçim lerinde ise yüzde 
9,83. Beş yıllık artış ise yüzde 123. Bu rakam larda RP'nin 
Türkiye sathında nasıl geliştiği açıkça görülmektedir."

Bir başka önemli gerçek de Refah’m altmış ilde oyları
nı önem li oranda artırm ış olması. Bu artışlar Zonguldak, 
Muş, Erzurum, Sivas ve Giresun illerinde yüzde yüz. Buna 
karşılık Ankara, Burdur, Çankırı, Çorum, Erzincan, Eskişe
hir, İstanbul, Kars, Konya, Uşak ve Y ozgat gibi illerde de 
yüzde 50’nin oldukça üzerinde. Sayın Erbakan'm  basın top
lantısından edindiğimiz bilgiye göre, Refah 1984 mahallî se
çim lerinde hangi il, ilçe ve beldelerde seçim i kazanmışsa,. 
1989 seçim lerinde aynı bölgelerde tekrar kazanmış. Bu şu 
anlama geliyor: R af ah hareketi girdiği bir yerden kolay ko
lay çıkacağa benzemiyor. Onun uygulamaları şehir ve kasa
balarda kalıcı bir niteliğe bürünüyor. Bu durum bize de son 
derece önemli geldi ve burada altını çizmek istiyoruz.
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R efa h 'm  G elişm e İstîclâdı
H ocanın  basın toplantısında da vurguladığı gibi, Refah 

Partisi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kendisine önem li 
bir yer edinm işe benziyor. Bu durum parti adına muhakkak 
ki sevinilecek bir husus. Fakat ne yapılıp yapılıp, partinin 
Türkiye üzerinde genel bir dengeye yaslanm a ihtiyacı göz
den uzak tutulamaz. Zira ileride bu durum parti ve islâmcı 
hareket için büyük bir zaaf olarak kullanılabilir ve hareket 
büyük bir töhm etin altına sokulabilir. Partinin Doğu ve Gü
ney doğuda iyi bir netice alması, biraz da bölgenin sosyolo
jik yapısından kaynaklansa da, ileri sürdüğümüz endişe cid
diyetinden birşey kaybetmez. Bu bakım dan parti bu bölge
lerde, genel seçim ler sırasında İslâmî duyarlığı çok sağlam 
adayları esas almalı, oyumu artıracağım  diye, zaman zaman 
yapıldığı gibi renksiz kokusuz aşiret sözcülerine itibar edil
memelidir.

Bize göre diğer bölgelerde de, Refah'm  doğudaki başa
rılı sonucu elde etmemesi için hiç bir sebep görülmüyor.

Seçim  neticeleri gözden geçirildiğinde Refah oyları 
başta Konya olm ak üzere Orta Anadolu'da; Yozgat, Çorum, 
Amasya, Çankırı'da; Sivas, Erzurum  hattını takiben Ağrı ve 
Kars'ta; kuzey'de Rize ve Trabzon gibi birkaç ilde ve Ada
pazarı, İzmit ve İstanbul hattında önem li gelişm eler göster
mektedir. Özellikle ifade ediyoruz Konya, Sivas ve M araş'ta 
olduğu gibi iyi adaylar, halkı toparlam a kabiliyetine sahip 
adaylar bulunursa, genel seçim lerde bu illerde Refah'ın D o
ğu ve Güney Doğu'yu andırır b ir başarı kazanm asına m u
hakkak gözüyle bakılabilir. Parti bu neticeyi tahsile mecbur 
gözüküyor.

İki sebepten mecbur: B irincisi, Refah'm  sadece belli 
bir bölgeye mahkûm parti görüntüsü ve imajı vermemesi 
için.

İkincisi de, gene Refah'ın "hareketin doğal sınırlarına 
dayandığı" gibi, son derece m enfi kanaatler hasıl etmemesi 
için. Bu bakım dan önüm üzdeki genel seçim lerde partinin, 
bu büyük atılımı mutlaka gerçekleştirmesi beklenir.
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Sayın Erbakan verdiği mülakatta, devamlı diğer parti
lerle eşit şartlarda mücadele etm ediklerini, televizyonu eşit 
oranda kullanmadıklarını vurguluyor: "Çünkü biz inanıyoruz 
ki; eşit şartlarda yapılacak olan bir seçimde en büyük parti 
RP olacaktır. Bunda şaşılacak hiçbir durum yoktur." diyor.

K itle  P a rtis in e  D o ğ ru

Doğrudur bu görüşler. Gerçekten Refah'm  diğer parti
lerle eşit imkânları kullanmadığı bir gerçek. Fakat acaba Re- 
fah'ın aldığı sonuç, sadece bu tür im kânsızlıklarla mı izah 
edilmelidir? Sanmıyoruz. Çünkü ilk elde Refah, altmış yıllık  
bir uygulamayı, sosyal ve zihnî yapılanmayı zorluyor. O, bir 

-anlamda, ideolojik bir partidir. Bu tür partilerin gelişmesi, 
eşit imkânları kullansalar da belli bir zaman alır ve büyüme, 
diğerlerindeki gibi bir ivmeye hem encecik ulaşamaz.

Bir başka açıdan, Refah'ın daha sağlam tabanlar ve ze
m inler m eydana getirmesi, bize göre, artık "ön seçim" m e
kanizm asını çalıştırm asına bağlı görünüyor. Ön seçim parti
ye daha bir sağlam lık ve dem okratik n itelik  kazandıracağı 
gibi, toplumsal katılım ı hızlandırıcı bir rol de oynayacaktır. 
Bizzat partinin içinde, sınırları zorlamayan, parti tüzük ve il
keleri çerçevesinde kalan yeni bir hizm et yarışı anlayışma- 
ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca Refah, sayın Erbakan’m da arzu ve ifade ettiği 
gibi, parti dışında var olan grup ve cemaatlerin katılım ına  
imkân verecek bir tavır ve politika sergilem eye başlam alı
dır. Parti yetkili organları kadar, en uzak il ve ilçelerdeki 
parti mensuplarının  da, diğer gruplara karşı büyük bir to
lerans geliştirmeleri gerekiyor. Bunu cem âatler yapamaya- 
bilir. Fakat parti m ensupları bu noktada, büyük bir tolerans 
duygusuna ve sabır ekzersiziııe girmelidirler. Bunun da öte
sinde, parti dışındaki dinî grup ve cem aatlerin de partide  
temsil imkânına yavaş yavaş zemin hazırlaıımahdır. Bu tür 
fedakârlık ve yüksek anlayış örnekleri, sorumluluğu kim du
yarsa onun omuzuna bir yük olarak iner.
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Yazımızın başında Özal iktidarının, İran-Irak savaşının 
"ateşkes"le noktalanm asından sonra, "ılımlı islâm" politika
larım yavaş yavaş terkettiğine işaret etmiştik. Bunun dışarı
ya yansıyan boyutu, İran'la ilişkileri soğuklaştırmakta; içeri
ye yansıyan tarafı da Refah aleyhtarlığını su yüzüne çıkar
m akta toplanıyordu. İşte 26 M art 1989 seçimleri böyle bir 
atm osfer içinde geçti. Afganistan'ın Ruslar tarafından işgali 
ile İran devrim i arkasından ortaya atılan "ılımlı islâm" ve 
"Yeşil K uşak' politikalarının artık hem ABD, hem de Türki
ye tarafından terkedildiğini kavram ayan radikallere ve kon
jonktüre kendilerini ziyadesiyle teslim  etmiş islâmcı aydın
lara geçmiş olsun demekten başka akla birşey gelmiyor.

Herhalde uyanmaları için birkaç yıl daha gerekiyor.

(M ayıs, 1989)

81



SİSTEM İN VAROLUŞLARINA DOĞRU: 

RADİKAL TAVIRLAR VE  

REFAH'IN BÜYÜM E İSTÎDÂDI

Türkiye'nin rahat "ajite" edilebilen bir ülke olduğu kana
atine, giderek bir daha inanmaya başlıyoruz. Ne acıdır 
ki güvensizlik ve bu güvensizliği besleyecek gizli-açık 

tezgâhlar, Anadolu halkının vicdanında tahm inlerin ötesinde 
gedikler açmaktadır.

Geçirdiğimiz otuz yıllık macera, bizi bir kere daha ve 
daha derinden düşünm ek mecburiyetinde bırakıyor. Ve şim
di herkes kendi kendisine soruyor. "Nereye gidiyoruz?" Bu 
tür olaylar, sade vatandaşın zihninde "hazır kalıp" çağrışım 
lar uyandırm akta da gecikmiyor. Geçirilen üç darbe, birbiri 
arkasından devam eden baskı dönemleri hem en herkesin ha
tırında.

İsterseniz burada, k ısaca bir durum  değerlendirm esi 
yapalım.

İster kabul edilsin, ister edilm esin Türkiye bugün git
tikçe "savaş ekonomisi"nm  içine yuvarlanıyor. Ortadoğu ül
kelerine ihracatı gittikçe azalan, bu pazarlardan neredeyse 
çekildiği için, iç pazarlarda tarım  ürünlerinin yarı yarıya fi
yat kaybettiği bir ülkede, savaşın yarattığı sıkıntı devamlı 
zam larla telâfi edilm eye çalışılıyorsa;K örfez gerginliğinin 
hasıl ettiği külfetler giderek artıyorsa; bunun adı "savaş 
ekonomisi" değil de nedir?
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Ülke Körfez Savaşının faturasını daha yeni yeni hisset
meye başlıyor. Sıkıntı daha artacak, enflasyon daha da yük
selecek. Vatandaş buna nasıl dayansın ve nasıl dayanabilir?
I Inutmayalım ki savaş ekonomileri eninde sonunda her ülke
de m evcut iktidarın başını yer. Nitekim yirminci yüzyıl tari
hi, bu akıbetten kendisini kurtaran kaç iktidar kaydediyor?

ANAP iktidarı belki, -o da ihtimal olarak- bu akıbetten 
bir erken seçim le kurtulabilir. Türkiye'de ANAP'ın iktidar
dan gitmesi ise, ister istemez Amerikan politikalarına elsiz- 
ayaksız teslim  olmuş yaklaşım ların az veya çok değişm esi 
zaruretini doğuracaktır. İster SHP iktidarı olsun, ister Doğru 
Yol iktidarı olsun, isterse koalisyonlar dönemine girilsin!.. 
Am erikan stratejisi bölgede sonuç almadan, Türkiye'de bu 
tür boşluklar oluşması kesinlikle istenmez ve istenm eyecek
tir. Savaş ekonom isinin eninde sonunda götüreceği iktidarın 
yerine karşı politikalar ikam esine, yani bölgeye daha ger
çekçi bakm a ihtim ali bulunan yaklaşım lara kesinlikle şans 
tanınmayacaktır.

İşte bunun içindir ki Türkiye, iktidarın seçimle el de
ğiştiremeyeceği, probleme bunun dışmda çözüm arayışlarına 
itilmek istidadında gözüküyor. Belki aşırı bir yorum olacak
tır; iktidarın devreden çıkarılabileceği, fakat Köşk'ün m uha
faza edileceği zeminlere doğru itilmeye çalışılacağız. Bura
da kullanılm aya hazırlanan iki faktör devrededir. Birisi her 
an sun 'i, fakat aynı zam anda sıcak bir çatışma ihtim ali, 
İkincisi de "İslâmî terör" tekerlem eleri!.. Daha şim diden, 
adı sanı duyulm adık paravan örgütler ihdas edilmeye başla
nıyor. Kamuoyu bu yönde tahriklere hazırlanıyor.

*
* *

Bu tür iddialara malzeme üretmek her zaman m üm kün
dür ve oldukça da kolaydır. Çünkü islâmcı kesimler arasında 
genel m üşterek politikalar ve stratejiler taammüm etmiş de
ğil. Henüz bahara girerken tabiatın yeşermesi gibi, yeni yeni 
uç vermiş binlerce nebat, nasıl, asıl şekil ve hüviyetini daha
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kazanm am ışsa, bugün çoğu hasbî, kendi tecrübesini bizatihi 
kendisi oluşturm ak aşkına kapılm ış yüzlerce telâkkî, m eş
rep, yol-yordam göze çarpıyor. Bu bir açıdan bakılınca, ger
çekten büyük bir canlılık ve dinamizm örneği. Ama ülke ge
neli ve tarihi nazarı dikkate alınınca, bizatihi kendisi ayrıntı
dan öteye varmayan oluşumların, m üşterek ırm aklara yönel
mesi lüzumu artık idrak edilmelidir. Siyasî mücadeleyi dış
layan, hatta onu gereksiz ve hatalı bulduğunu sanki bir fazi
letmiş gibi sakıza çeviren bir takım ekstrem  islâmcı grup ve 
oluşumların bu tavrı, kendileri bizzat kendilerine ne ad ko
yar ve ne tür gerekçeler icad ederlerse etsinler, siyasî m üca
delenin dışında ayrı bir yol ihdas ettikleri anlam ına gelmez. 
Amaç sistemin murakabesi, kam uoyuna doğrudan seslene
rek büyüme ve gelişme, yani legal platform larda mücadele 
ise, içinde bulunduğum uz yüzyılın m antığı ve aracı ancak 
budur.

Bu gerçeği, Türkiye'deki bir takım İslâmî grup ve yeni 
oluşumların artık idraki gerekir. Bunu idrak edememek, bu
gün için gerçekten bir mantık çarpıklığını tedâî ettiriyor. Bu
na bir takım İslâmî izahlar getirm ek insan zihnini abes ek- 
zersizlere zorlamaktan öteye de geçmemektedir. Bunları şu
nun için söylüyoruz ki, ülkemizde islâmcı mücadele kendisi
ne isnad edilmek istenen illegalite suçlam alarından m utlaka 
arınmak m ecburiyetindedir. Bunu kendi karşısındaki batıcı 

’ şer güçler istediği için değil, bilâkis dem okratik platform la
rın asıl gündemini islâm ın alma şansı bulunduğu için tercih 
etmeliyiz. Artık anlaşılm alıdır ki, serbest seçime dayalı de
mokratik sistem, enikonu m üslümanların önünü tıkayan de
ğil, açan bir mekanizmaya doğru gidiyor. Bu gerçek, siste
min asıl sahipleri tarafından anlaşıldığı içindir ki, Türkiye 
anti-dem okratik yönetim lere doğru hızla itilm ek isteniyor. 
Aynı tezgâhlar sade Türkiye için değil, M ısır ve Pakistan 
gibi ülkelerde de sahneye konm aya başladı. Pakistan'daki 
darbenin altında yatan sebep bu olduğu gibi, M ısır'da parla
mentonun kapatılmasının sebebi de budur.
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Burada, genel kongresini (1990) geçtiğim iz haftalarda 
idrak eden Refcılı Partisi için de söylem ek istediğim iz bir- 
iki husus bulunmaktadır.

Refah Partisi bize göre, geleceğinin ancak ve aılcak de
mokratik sistem in varlığına bağlı olduğunu unutmamalıdır. 
Siyasî bir mücadele ancak bu tür bir ortamda gerçekleşebilir. 
İkincisi, dem okratik  m ekanizm alar işlediği sürece Refah 
Partisi'nin istikbali parlak gözüküyor. Bir genel seçimde Re- 
fah'ın oy nisbetinin yüzde 15'i bulacağını ilk defa burada biz 
iddia ettik ve bunu geçtiğimiz m ahallî seçimlerin öncesinde 
ifade ettik. Refah varlığım  ve istikrarını m uhafaza edebilir
se, İslâmî kesim lerle birlikte kendi dışındaki çevrelere fikir 
olarak değil, davranış ve tutum olarak güven hasıl edebilir
se, kendi dışında yüzde 15 civarındaki "ehli tarik" oyun da 
sahibi olm aya hak ve istidat kazanacaktır. Daha kuşatıcı, is
tişareye daha önem veren ve saydamlaşan politikalar; kendi
sine karşı 1978'lerden beri bigâne tavırlar sergileyen islâmcı 
aydın entellektüel kesim lerin yüzünün de kendisine çevril
mesini temin edecektir.

Genç entellektüel grupların infiratçılığı kadar, "ehli 
tarîk" züm relerin ihtiyatlılığı da anlayışla ve sabırla karşı
lanmalı, parti onlara rağmen, onların üzerinde bir şemsiye 
görevi yüklendiği bilincinden bir an bile uzaklaşmamalı. Ve 
özellikle sistem den beklediği eşitlikçi dem okratik tavra, bi
zatihi kendi teşkilât ve bünyesinde işlerlik  kazandırdığı 
inancını da pekiştirmelidir.

(1990)

85



DEMOKRATİK İSLÂMÎ MÜCADELENİN 
BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜ

D aha bundan iki sene öncesine kadar, ü lkem izde 
islâmcı aydınların siyasî m ücadeleye, hem en hem en 
hiç bir itimadı bulunmuyordu. Aydınlar siyasî tavırla

ra örneğin Refah P artisin in  temsil ettiği dem okratik İslâmî 
harekete karşı büyük bir duyarsızlık içinde bulunuyorlardı. 
Denenmiş, 12 eylül şartlarında gemisini karaya oturtmuş ve 
belki zihnî kapasite itibariyle, 1960'ların şartlarında donup 
kalmış bir yaklaşımın, Türkiye için ne ifade edeceğini ciddi 
biçimde sorgulamaya tâbi tutuluyorlardı.

Onların nazarında birbirine sımsıkı sarılmış, en küçük 
ayrıntılara kadar şekillenmiş ve m ensuplarınca hatm edilm iş 
bir ideoloji gibi algılanıyordu islâmcı hareket. Aynen İkinci 
Dünya Savaşı öncesi dönemlerin Avrupa'da demokrasiye iti
madını yitirmiş aydınları gibi, Türkiye'deki islâmcı aydınlar 
da kam uoyuna açık ve siyasal katılıma dayalı perspektifleri 
yadırgıyor, hatta şiddetle karşı çıkıyorlardı. Bu aydınların 
nazarında Refah Partisi üzerinde bile durulm aya değm ez, 
basit, halkı oyalam aya dayanan ve hatta halkın ve islâm cı 
kesimlerin üm itlerini sömürmeyi amaçlayan garip bir dene
me idi. Nasıl oluyor da bazı okumuş yazmış kişiler bile, so
nu meçhul boş oyalam aların peşinde enerjilerini ve um utla
rını tarum ar ettirebiliyorlardı? Önlarsa, bütün gençliklerini

D e m o kra tik  T avırların  R ed d i

86



D E M O K R A T İK  İSLÂM Î M Ü C A D E L E N İN  B Ü Y Ü K  D Ö N Ü Ş Ü M Ü

bu yolda verilmiş mücadelelerin tarihini incelemeye, onların 
başarı sebeplerini tesbite hasretmişler; sonuçta siyasal katılı
ma dayalı, dem okratik yollarla kamuoyu ve tasvip oluştur
mayı am açlayan bir yolun yanlışlığına karar verm işlerdi. 
Refah hareketinin öncülüğünde verilecek bir mücadele, bu 
m antığın nezdinde en büyük engeli teşkil etmeliydi. Onun 
için, nasıl olursa olsun Refah'm  önü kesilmeli, onun etrafın
da oluşacak olumlu atmosfer bertaraf edilmeliydi.

İşte daha iki yıl öncesinde bu türden görüşler ileri sü
ren, bazı İslâmî m uhitlerde bu fikirlerini dile getiren çoğu 
aydınlar, bugün Refah'ın alacağı büyük sonucun rüzgârından 
son derece memnun gözüküyorlar. Şimdi onlar her mecliste 
Maraş'ta, Sivas'ta, İstanbul'da Refah'ın kaç m illetvekili çıka
rabileceğini soruyor, karşısındakinin yaptığı tahm inlerden 
yüksek bir m oral buluyorlar. Hiç şüphesiz bu m em nuniyet
leri derin, hem  de son derece samimidir.

A yd ın ın  G erekçesi Z a y ı f

Burada önemli bir noktaya temas etmek istiyoruz:
Bu aydınların dün R efah'a karşı m uhalefetleri, veya 

bugün aynı harekete dönük büyük beklentiler içine girmeleri 
son derece anlamlıdır. Burada yatan faktör hangi sağlam ge
rekçelere oturtulursa oturtulsun, bize göre aydmın kişiliği ile 
ilgilidir. Ve daha ziyade fikrî değil, psikolojik nitelikler taşı
maktadır..

12 Eylül darbesinin yarattığı atm osfer içinde siyasî 
mücadeleye itimadım yitiren aydın, temelde kendisini, uğra
nılan m ağlûbiyetin sorumlusu hissetmek istememişti. Onlara 
göre suçlu olan, gide gide darbenin kendisi değil, bilakis de
mokratik İslâmî mücadelede ısrardı. Güç karşısında yılgınla- 
şanlar, kendilerini geçmişte verilen bir m ücadelenin m ensu
bu ve taraftarı olarak algılatm ak istemiyorlar, hatta bilinçli 
bir şekilde kendilerini ilgili m ücadeleden soyutlama gayreti
ne giriyorlardı. Ve giderek A N A P’m yarattığı bulanık at
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m osfer, eski sıfatlarından soyutlanmak isteyenler için emin 
bir sığınak oluştuıuvermişti.

G erekçe  O lu ştu rm a ya  B a şla n ıyo r

Derken ai'kasından büyük İran devrimi!..
İşte büyük liderler, başarıya ulaşacak m ücadele biçi

mi!.. N ereden çıkm ıştı siyasî m ücadele; parti, dem okrasi 
bunlar da neydi? Tarihte hangi başarı siyasi parti ile gerçek
leştirilmişti vs. biçimindeki sorular da çoğu zaman, böyle bir 
harekete ihtiyaçtan ziyade Refah aleyhtarlığının sağlam ge
rekçeleri olarak kullanılm aya başlanmıştı. Fakat İmam H u
meyni'nin vefatından sonra ve özellikle Iıak 'la yapılan tarihî 
anlaşmanın arkasından İran inkilâbı büyük bir duraksama ile 
karşılaşm ış, islâm cı aydınlar da prestij arzedecekleri yeni 
önderler, yeni hareketler beklemeye başlamışlardı. Bu arada 
imdada Cezayir devrimi yetişti. Hep aynı yüceltmeler, kendi 
dışlarında gerçekleştirilen her hareketi öne çıkarm alar de
vam edip gidiyordu. Bunları ne İran, ne de Cezayir hareketi
ni küçümsemek için zikrediyor değiliz. Kesinlikle yanlış an
laşılmamalı.

D a vu lu n  Sesi
Bizim  gözlediğim iz. Türkiye'deki islâm cı aydınların 

örneğini daim a dışarıdan almak gibi bir hastalıkla malûl bu
lunduğudur. Tabiî ki bunu genelliyor değiliz. Onlara göre 
başarılı bir hareket ya tarihtedir, ya da m utlak Türkiye'nin 
dışında teşekkül eder!.. Türkiye oıjinli bir islâmcı hareket 
imkânsız olur onlar için!..

Bu, şu anlama gelir:
Davulun sesi uzaktan hoş gelir. Aydınlar uzaktan göz

ledikleri, kendileri için bir risk de ifade etm eyecek bir hare
ketin "gazelhanı" olm aya lâyık görüyorlar kendilerini. Sa-
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ıııldığı kadarıyla onlar için ne metod, ye yöntem, ne de hare
ketin diğer nitelikleri önemli! Yeter ki hareket gelişen bir 
görüntü versin. Bayraklaştırılacak bir kaç söz, slogan, örnek 
gösterilecek bir kaç başarılı jest kâfi. Böyle olm asa aynı 
islâmcı aydınlar, yöntemleri itibariyle birbirinden tam am en 
farklı İran ve Cezayir hareketlerine, aynı gıpta ile bakarlar 
mıydı?

Şimdi buradan hareketle, Cezayir örneğinde olduğu gi
bi dem okratik islâmcı mücadeleyi tercih eden, R efah'a yö
nelmeye başlayan rağbetin sebebi üzerinde durmaya çalışa
lım:

Refah'm  çizgisinde, ilkelerinde iki yıl öncesine göre 
değişen nedir ki? Hemen akla, geçen ay içinde gerçekleşen 
"ittifak hareketi" getirilm ek istenecektir. Hayır, bu ittifak 
gerçekleşmese dahi dem okratik İslâmî mücadele etrafındaki 
bu halkalanmalar olacak, islâmcı aydınlar Refah hareketin
den gene de beklenti içine gireceklerdi. Çünkü Refah Parti- 
si’nin yüzde onluk barajı aşacağı, hemen her İslâmî çevrede 
muhkem bir kaziyye oluşturmaya başlamıştı.

R efa h  G ü n d em e G e liyo r

O zaman denilebilir ki, islâmcı aydınlar başarılı bir ge
lişme kaydeden, büyüme istidadı taşıyan ve iyi sonuç alına
cağından em in olunabilen her hareketi desteklemeye hazır
dırlar. Yani aydınlar nezdinde m etodun kendisinden ziyade, 
ilgili hareketin oluşturduğu güç nazarı dikkate alınmaktadır. 
1989 m ahallî seçim lerinden sonra, özellikle İstanbul B ay
rampaşa, N evşehir ve Muş seçim lerinde alman sonuçlar, ka
deme kademe, ülkem iz aydınlarının R efah'a olan ilgilerini 
motive etm eye başlam ıştır denilebilir. Bu ilgi, seçim lerden 
sonra biraz daha artabilir. Ki onu biz daha şim diden yanlış 
buluruz -hele bir koalisyon ihtimali-, bütün islâmcı aydınlar 
nezdinde Refah'm prestijini daha da yükseltebilir.
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Bizim burada yapm ak istediğim iz ne partinin islâmcı 
aydınlara karşı mesafeli davranm asını, onlardan uzak dur
m asını sağlamak, ne de aydınlara olan ihtiyacın yokluğunu 
vurgulam aya çalışmaktır. Böyle bir sonuç son derece sakın
calı olur. İslamcı mücadelenin ihtiyacını duyacağı teorik se
viyeyi ister istemez bu aydınlar oluşturacaktır. Şu da bir ger
çek ki, ülkemizde yetişen islâmcı aydınlar, birikimleri itiba
riyle ciddi bir zemin oluşturm uş bulunuyorlar. Geçen yıllar 
içinde kütleler nezdinde değilse bile yüksek okullarda, sanat 
ve edebiyat muhitlerinde, panel ve açık oturumlarda belli bir 
seviyenin üzerinde kalan çevrelerdeki ciddi dönüşümü ay
dınlar sağladı. Kesinlikle, baştan beri belki çıkmazlarına işa
ret ettiğimiz bu sınıf, İslâmî siyasal m ücadelenin dışında tu
tulmamalı, asgariden böyle bir tavrın varlığı hususunda kuş
kuya düşürülmemelidir. İslâmcı aydınların oluşturduğu biri
kim den nasıl istifade edileceği, partinin gündem inden hiç 
bir zaman çıkarılmamalıdır.

Bu noktada parti kadrolarının düşebileceği en büyük 
hata, aydınları, aynen bir seçmen gibi m ütâlea etm ek ve on
lardan siyasal mensubiyet istemektir. Bu çok büyük bir yan
lış olur ve aydınları onursuzlaştırır. Onların bu mücadeleye 

r oldnH esteği dâima dışardan ve daima üçüncü bir şahıs g i
bi, bîtaraflığı elden bırakmamaya çalışan bir m ürâkabeci 
konumunda tecelli etmelidir. Zaten asıl katkı bu olduğu gi
bi, inandırıcı tavır da bunu gerektirir.

R efa h  ve A yd ın la r

Bu arada islâmcı aydınlar, -ki biz bu niteleme ile oku
yan değil "yazan" bir sınıfı kasdediyoruz-, Refah'a ilişkin 
görüşlerini mâbeynci edalara indirgememelidirler. Bu bir kı
sım aydınlar için geçerli! Diğer bir kısım d a  sızlanıp duran, 
teklifler oluşturmak yerine dedikodu seviyesinin üstüne yük- 
selemeyen yaklaşımlardan kendilerini mutlaka kurtarabilme-
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lidir. Aydınlara yakışan açık olmak, kamuoyu önünde ko
nuşmak ve yazmaktır. Bu ise, kişinin kendisini riske etm e
sidir. Yazıya dönüşen her fikir ve teklif kişiyi sorumluluk al
tına sokar. Zaten sorum luluğu göze alm ayan, kam uoyu 
önünde kendisini riske etmeyen fikir ve tavırlara itibar olu
namaz. Kapalı kapılar arkasındaki en ciddi eleştiriler bile, 
dedikodu seviyesinin ötesinde bir değer ifade etmemelidir. 
Kendini örten bir eleştiri, çok rahat şekilde kendisini inkâr 
da edebilir. Bu tavırdan, daim a biraz m abeyncilik kokusu 
duyulur.

Burada aydından istenen nedir öyleyse?
. ..A ydın fik ir  üreten, tek lif geliştirilen, bir harekete için

den ve dışından bakabilen, konjoktürü iyi takib eden, sezgi
leri ve mantığı sağlam, ehli vuku f bir zümre demektir. T e-/ 
melde ortak değerleri paylaşmakla beraber, farklı düşünebi
len ve oluşturduğu görüşleri kamuoyu önünde hiç bir kom p
lekse kapılmadan deklare edebilen kişidir. O ilkel aşiret tep
kileri ile değil, mantık ve m uhakemesi ile, bir şeyi red veya 
kabul eder. Ö nyargılarını örtm esini, pragm atik tavırlara 
bîgâne kalmasını bilir. O islâmcı mücadele adına, kam uoyu
nun vicdanı gibi hareket eder, asgariden böyle bir edâ ile ko
nuşur. Hata yapabilir, fakat bunu inanarak yapar. Yaptığı ha
tayı, fik irlerindeki değişikliği de aynı şekilde kam uoyu 
önünde itiraf etmekten çekinmez. Onun bu tavrıdır ki, itiba
rının da kaynağını teşkil eder.

İşte bu aydının ilgi ve alâkasına Refah'm  ihtiyacı bü
yüktür.

Bu aydın Refah'ı yok saymaz. Çünkü onun yok sayma
sıyla, Refah yok olmayacaktır. O, özü itibariyle doğrudan 
bir siyasal mücedeleye taraftır. Bu mücadeleye halkın itimat 
ve güvenini tazeler durur. Ama goygoyculuk yapmaz, çünkü 
buna ihtiyaç duymaz. O aydın, peşine milyonları takmış bir 
siyasal hareketi, özellikle bir takım  şahıslara indirgeyerek 
küçümsemez. O daima genel ilkelerden doğabilecek m uhte
mel sapmaların rasatçısıdır. Onun bu konumudur ki, onu da-
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ima sözü dinlenir, yazdığına itibar olunur bir mevkide tutar.
O kendine böyle bir fonksiyon yüklem ese bile, İslâmî ka
muoyu, onu her zam an ciddi b ir "murakabe" konum una 
oturtur.

İslâmcı aydın bir siyasal mücadelenin sadece genel il
keleri ile de yetinmez. Ülkenin toplumsal ve ekonomik veri
lerini bilmekle yükümlüdür. Ülkenin ve toplumun içinde ya
şadığı realiteden yola çıkar. M evcut şartlar içinde nasıl bir 
dönüşüm sağlanabilir? Bunun yollarını arar, bulur ve ciddi 
tekliflere dönüştürür. Çoğu zaman yapılageldiği gibi soyut 
m ugâlataların çıkm azında kaybolm az. O bilir ki gerçekçi 
politikaların sağlam ölçüleri ebedî hakikatlerde meknûzdur. 
Fakat bunun yolu, toplum sal şartlarda büyük dönüşüm ler 
sağlayabilecek tutarlı "programlarla" mümkündür.

T asavvu f, K elâm , İd eo lo ji

Ama islâm cı düşünce biraz tasavvufun, biraz kelâm  
geleneğinin ve özellikle de yirm inci yüzyılın ideolojik yak
laşımlarının tesiri ile, kendisini hemen her konuda realiteden 
soyutlamaya, her şeyi soyut bir düzleme çekerek tartışm aya 
da mahkûm görünüyor. Bu yaklaşım  onu realite içinde m e
safe almak yerine, zihnî planda tatm inler peşinde koşm aya 
sevkediyor.

Halbuki siyasal m ücadele bir âlim in yaptığı eğitim in 
ve büyük m ürebbilerin tebliğinin yanında, daha farklı bir 
yaklaşımı gerekli kılar.

Siyasal yaklaşım lar yukarıdaki tavırları reddetmez, Fa
kat onlarla da iktifa etmez. Siyasî mücadele temelde, biraz 
da sevk ve idare sanatıdır. İrşad etm enin yanı sıra nasıl dö
nüşüm sağlanabilir, bunun plan ve program larını ihdas etme 
becerisidir. Bir âlim, bir mürebbi, insan ruhunu açar, onun 
ruhunu arındırır, fetheder. Onlar bizim, kendi zaaflarım ızı 
kendilerinde seyretme imkanı bulduğum uz büyük aynalaı-
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ılıı Ama bu tavır gene de ayrı!.. Biz onlardan besleneceğiz, 
liiiıcketimiz muhakkak ki onların teveccühüne muhtaç. Fa-
I ,ıl kesinlikle siyasî temele oturan bir mücadele, bu çizginin 
dışında yeni bir eksendir. Hiç şüphe yok ki onlar büyük 
manevî önderler!.. Bugün politik platform larda toplum dan 
sorumluluk talep eden ve buna soyunan kişiler, kesinlikle

[ toplumların sevk ve idaresi hususunda ruhlarında büyük bir 
islîdat duymalıdırlar. Onlar konum ları itibariyle dünün ordu 
komutanları gibi, sultanları gibi netice alm anın sanatım ya
pacaklardın İslâm toplumu adına isabetli kararlar vermek, 
irâde izhâr etm ek kolay bir şey olm asa gerektir. O zaman 
politika, tebliğ ve eğitim fonksiyonlarını da ihmal etm eye
rek, m evcut im kanları kullanm a ve bunlarla netice alma sa
natı olarak karşım ıza çıkar.

İslâm cı aydınlar böyle bir konum  karşısında ne basit 
şerhçiliklerle, ne de ucuz redciliklerie vakit geçirm ek yeri
ne, islâm toplumunun vicdanı olarak, yüksek bir sorumluluk 
şuuru ile hareket ederler.

(E kim , 1991)
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SİSTEM İN VAROŞLARINA DOĞRU 
DEM OKRATİK İSLÂMİ HAREKET  

VE SEÇİMLER

ürkiye'de siyasî dengelerin ve yapının ne kadar oynak,
hareketli ve çeşitli alanlara yönlendirilm eye ne kadar
m üsait olduğunu ortaya koyacak yeni şartlara doğru 

hızla ilerliyoruz. 1980 sonrasının âdeta dondurulm aya ve 
herkesin kafasına yerleştirilm eye çalışılan "tek adamcı"  de
mokrasi içinde"tek partici"  uygulam aların sonlarına geldik 
sayılır. Öyle görülüyor ki Türkiye'de herşey, şimdi kendi 
şartlarına ve im kânlarına yeni baştan rücû edecek. Yani dı
şarıya angaje iktidarların ve uygulamaların aküsü boşalmak 
üzere!.. Hele önüm üzdeki sonbaharın ortalarına doğru za
man biraz daha ilerlesin, toplumun ve aydınların önü biraz 
daha açılsın, ufuk biraz daha berraklaşsın!..

Bize göre sonbaharda Türkiye büyük bir ihtimalle bir 
genel seçimi yaşayacak, asgariden bir genel seçim atmosferi 
bir sıtma gibi bütün toplumu ve siyasal kadroları yeni baştan 
sarmaya başlayacak.

Bunda ne var denilebilir; ya da bir genel seçimin müs- 
lümanları niçin bu kadar ilgilendirdiği sorulabilir:

Böylesi bir ilgiyi fuzûlî bulanlar, m iislümanların reji
min m ekanizmalarına tâbi süreçlerin dışında kalması gerek
tiğini ileri sürenler, dâimâ bulunagelmiştir. Hatta siyasal bir 
mücadeleyi islâmın tabiatı ile te lif etmekte güçlük çekenler, 
buna açıktan açığa karşı çıkanlar; islâmcı gençler ve özellik
le aydınlar arasında az değil. Bu düşüncelere katılmamakla
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beraber, bu yolda fikir beyan edenlerin samim iyetlerinden 
cıı ufak bir kuşkumuzun bulunmadığım da belirtelim.

1973 Şartlarına Doğru

Fakat Türkiye çoklarının farkına varmadığı şekilde, ye
ni baştan, 1973'iin şartlarına doğru hızlı bir şekilde m esafe 
alıyor: "Merkez-sağ" 'partinin veya partilerin tek başına ikti
dar olm a im kânının kalm adığı, "sosycıl-demokrat" ların da 
1973'teki eski şansının iyice ortadan kalktığı bir dönem e 
doğru ilerliyoruz.

Anavatan Paıtisi'nin başına M esut Yılm azın  getirilm e
si hadisesi, bu partiyi iktidara getirm enin bir hazırlığı ol
m aktan ziyade, "Doğru Yol P artisi"ne, daha doğrusu Sü
leyman D em ir el'e, bir m arkaj anlam ı taşım aktadır. Yani 
ANA P'm  uğrayacağı erozyon karşısında, "merkez-sağın" 
tek başına iktidar üretme şansının böylece önüne geçilmiştir 
sayılabilir. Ve bunun yanı sıra, 1973 şartlarından farklı ola
rak, "merkez-sol" veya sosyal dem okrat partiler bütünlüğü
nü kaybetm iş durumdadırlar. Bugün SHP ve DSP gibi iki 
ana bloka bölünmüş bulunan sosyal dem okrat akımın, önü
müzdeki seçimleri takip edecek bir başka genel seçime k a
dar bütünlüklerini sağlamaları da kolay kolay beklenemez. 
Her ne kadar Deniz Baykal hareketi sosyal demokrat akıma 
yeni bir doping denemesi ise de, bundan umulan sonucun 
hasıl olm ayacağını burada rahatlıkla ifade edelim. Bugün, 
Bülent Ecevit öncülüğündeki hareketin, sosyal demokrat ta
banlarda aynen Refah Partisi'ni hatırlatacak şekilde, gizli 
bir genişlemeye, yeni yeni tabanlar oluşturmaya başladığını 
da yeri gelmişken ifade edelim.

İşte 1973 u hatırlatan, fakat sosyal dem okratlar arasın
daki derin ihtilâtların  yol açtığı bölünm eler dolayısıyla, 
1973 şartlarından da bir hayli farklılaşan bu yeni dönemin, 
Refah partisi bakımından ifade ettiği anlamın iyi teşhis edil
mesi gerekiyor.
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Sistem in A sıl Zaafı Burası

Öyleyse siyasal tabanlar açısından son derece ciddi oy
namalar dönemine yeni baştan giriyoruz dem ektir bu. Siste
min 1946'dan beri üzerine oturduğu "ikili siyasî muvâzaa" 
45 yıldır ilk defa böylesi bir çatlamaya hazırlanıyor. Siyasal 
yapıdaki bu çallama, rejimin en ciddi dayanaklarından biri
nin yerinden oynaması anlam ına gelebilir. Toplum  belki, 
üzerindeki muvâzaacı statünün kendi içinde taşıdığı çıkmazı 
bu tür vesilelerle yakalayabilecek. İkili siyasal yapının özel
liği, "üçüncü bir göriiş"ün, yani asıl toplumsal alternatifin 
gözlerden gizlenmesi; topluma, kendine has değer ve potan
siyeli farkettirmeme hokkabazlığıdır. İşte önümüzdeki döne
min bu paslı, fakat kağşamış yapısında toplum kendini, ken
di gücünü ve imkânlarını idrak etme fırsatını belki yakalaya
bilecek.

Demek istediğimiz o ki, Türk siyasî hayatı önüm üzde
ki genel seçimlerin sonucunda, Selçuklu sonrasının "tevâif-i 
mülûk" dönemlerini yeniden idrak edeceğe benziyor. B en
zetm ek yanlış anlaşılm asın merkez-sağ  ve merkez-sola  ait 
siyasal tabanların iktidar çıkarm a şansları, Selçuklu'nuıı yı
kılışı gibi, yıkılış sonrasının perişanlığı gibi, kaybolm akla 
yüz yüze kalacak. Ve işte bu vasatta "demokratik İslâmî ha
reket", kendisini toplum önünde daha bir farkedilir görecek, 
diğer parçalanmış bloklarla eşit seviyede bir güç olarak, top
lum önünde yerini alma şansına kavuşacak.

Bütün bunları, Refah Partisi'nin gücünü, konjonktüıel 
gelişm elere borçlu bir hareket olarak değerlendirm ek için 
yapıyor ve izah ediyor değiliz. Bu parti zaten 20 yılı aşan bir 
zamandan beri ısrarlı, sabırlı bir nlıesâînin sonunda lâyık ol
duğu bir tasvibe mazhar olacak, bundan bir şüphemiz de bu
lunmuyor. Zaten onun sağladığı başarı grafiğini sadece ken
di m ensuplan değil, ona oldukça m esaî ve bîgâne duranlar 
da giderek farketmeye başlamış sayılır. Hemen hemen bütün 
illerde, 12 eyliil sonrasının ümidini yitirm iş, bezgin insan, 
grup ve cemaatleri yavaş yavaş kendi kimlik ve kişilikleri-
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ııin karşılığı olan bir çizgiye avdet sürecine girmiş bulunu
yor. Hele Anavatan iktidarının sağladığı bazı ekonom ik 
imkânların, kenarından köşesinden teğet geçen borükratik 
ümitlerin de sonu geldiğine göre; herkes kendisini içinde ra
hat hissedeceği bir "bütünlükte" yerini alm ak isteyecektir. 
Zira insanı ve bazı toplum kesimlerini, son on yılın tercihleri 
artık iyice sıkm aya başlam ış, kendi vicdanları karşısında 
kendilerini sorumlu hissettirir hale gelmiştir. Neredeyse bü
yük bir "kamu vicdanı" olarak tezahür eden bu rahatsızlık, 
önüm üzdeki dönem de Refah'ın hanesine olumlu bir puan 
olarak kaydedilecek ümidindeyiz. Hem Refah'm uzun soluk
lu mücadelesi ve hem de toplum vicdanındaki bu ciddi oy
namalar, bu partiyi çoklarının tahmininin ötesinde bir geliş
me seyrine sokmuş olacak.

Bizim üzerinde durmak istediğim iz husus, bu anlamlı 
gelişmenin, siyasal tabanlardaki ciddi oynamalar sonucu da
ha da büyük bir tezahüre ereceğidir. Her zaman büyük parti
lerin, iktidara yakın partilerin lehine işleyen seçim kanunla
rının bu büyüğe destek mantığı, kuvvetle muhtemeldir ki bu 
dönem işlemeyecek. Bu durum  da, Refah'a çok ciddi ilâve 
imkanlar sağlayacak, aldığı oyları ile çok daha fazla temsilci 
çıkarma şansına sahip olacak.

Refah ve Seçim Kanunları

Bunlar tabiî ki beş veya on ay sonrasının şartları için 
söylenebilen sözler. Önümüzdeki sonbaharın başlarında ikti
dar, iki grubu bulunan siyasî parti ile dirsek temasına geçe
rek, seçim kanununda büyük değişikliklere gidecek, gitmeye 
çalışacak. Fakat hemen ifade edelim ki, girişeceği her teşeb
büs, alacağı her sonuç dahi, neticede kendi ayaklarına dola
nacak. Umdukları sonucu alamayacaklar. Zaten iktidarın se
çim kanunlarında yaptığı her oynama, oyu azalan bir siyasî 
grubu nasıl iktidarda tutabiliriz, sorusuna bir cevap arayışı 
anlamına geliyordu. Bundan sonra hangi denemeye girerler
se girsinler, giriştikleri her oyun kendi aleyhlerine neticeler 
üretecek.
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Bize göre burada Refah Partisi'ne düşen, muhtemel 
seçim kanunu tekliflerinde herhangi bir fikir ve görüş beya
nında bulunmamasıdır. M esela yüzde 10 barajını ister kal
dırsınlar, ister indirsinler. İsterse parlamentodaki üye sayısı
nı altı yüze çıkarsınlar, ya da 150, ne anlama geldiği belli ol
m ayan "Türkiye m illetvekilliği"  kadroları ihdas etsinler, is
ter kaldırsınlar. Bize göre bunların, bu türde ilişkilerin hiçbi
ri Refah Partisin in  alacağı sonuca, m uhtem eldir ki tesir e t
meyecek. M evcut şartlar böyle devam ettiği takdirde Refah 
Partisi ANAP, Doğru Yol, SHP  ve DSP, hem en hemen bir
birine çok yakın yüzdelerle oy alacak, dolayısıyla bir seçim 
kanununun getireceği avantaj ve dezavantajlar bu dört siyasî 
parti için eşit tesirler üretecek. Bir başka açıdan Refah'ın se
çim  kanunları hakkındaki açıklam ası, karşı siyasî partiler 
özellikle ANAP, Doğru Yol ve SHP açısından Refah'ın zaaf
larının dışa vurması biçiminde algılanacak. Böyle bir intiha
ya yol açmak bize göre sakmcalıdır.

Burada Refah'a düşen, önüm üzdeki genel seçimin so
nunda, Türkiye'nin yeni baştan bir seçim sürecine gireceği 
gerçeğini hatırdan uzak tutmamasıdır. Türkiye'nin alışık ol
m adığı bir siyasî parçalanm a, rejim in sahiplerini ciddî 
m ânâda rahatsız edecek, siyasî iradenin yeniden bütünleş
mesi için büyük arayışlara girilecektir. İşte bu ikinci dönem 
de yapılacak seçimler, Refah'ın asıl handikapını teşkil ede
cektir düşüncesindeyiz. Z ira merkez-sağ veya m erkez-solda 
m uhakkak başlayacak bütünleşm e ihtiyaç ve arayışları R e
fah Partisi'ne doğrudan tesir edebilir.

Taktik ve Stratejiler Savaşı

Refah gibi 20 yılı aşkın bir siyasî tecrübe ve birikimin, 
bu tür taktik ve strateji değerlendirmeleri yaptığından kuşku 
yoktur. Çünkü demokratik-islâmî mücadelenin temsilcisi bu 
ekibin başından, yakın dönemlere kadar büyük bâdireler gel
di geçti. Bölünmeler, çözülmeler, üzerinden geçen ihtilaller 
vs. Elbette siyasî bir mücadele, hele Refah gibi partiler için,
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temelde sağlam bir fikir ve tutarlı kadrolar demektir. Fakat 
bunun yamsıra siyasî mücadeleler, biraz da taktik ve strateji
ler savaşıdır. Belki Refah'm geliştireceği taktik ve stratejiler 
ilk planda sistem in yapı ve fonksiyonlarında büyük dönü
şümler sağlamayacaktır. Sağlaması da beklenmemelidir,. Fa
kat evvel emirde İslâmî tabanların beklentilerine cevap vere
cek, onları tatm ine yönelik, tevhîd edici ciddi dönüşümleri 
de, muhakkak ki sağlamayı amaçlamalıdır. Buradaki kastı
mız kesinlikle "eklektik" bir büyüme anlamı taşımaz; kade
me kademe, sindire sindire bir gelişme ve açılmadır m uradı
mız. Türkiye'deki siyasî, İslâmî gelişmenin, tabanlardaki ge
nişlem e yüzdelerinin biraz daha ötesinde oranlara doğru 
yükselm esidir arzumuz. İşte şimdi bütün Türkiye, Refah'a, 
beklediği bu potansiyel katılım ları sunmanın arifesinde. Bu 
fırsatın üzerinde iyi durulmalıdır.

Bu, Refah Partisi için, işin sadece bir yanı!..

V asıflı Kadrolar İhtiyacı

Bir başka yanı ise, Refah'm  1973'te çıkardığı kadrolara 
göre, daha vasıflı ekiplerle kendisini topluma sunması zaru
retidir. İm anlarda bir kemâl, elbette ihmal edilmemeli!.. Fa
kat onun kadar önemli, özellikle siyasal m ücadeleler için 
önemli olan "vasıflı ekip ve kadrolar"\a  kendini takviye ve 
takdim ihtiyacı!..

Bir de şunu ifade etmek gerekiyor:
Refah hareketi, önüm üzdeki dönem de, sanayileşme 

politikaları ile mi kendisini kam uoyuna takdim  edecek? 
Yoksa sosyal politikaları, ekonomik ve sanayileşmeci ya k
laşımlarla eşit seviyeye çıkaracak mı? Partinin geliştireceği 
program ve politikaların ağırlığı, istikameti hangi tarafa ka
yacaksa, ekip ve kadrolardaki ağırlık da o tarafa kaydırılm a
lıdır. Bizim  düşüncem ize göre sosyal politikalara ağırlık 
vermek böylesi bir parti için daha anlamlı gelecektir. Bunun 
sebep ve gerekçeleri ayrı bir m evzudur. Ve üzerinde çok 
ciddi hazırlıklar yapılmalıdır.
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Refah'a D üşen Sorumluluk

İlk genel seçimde ciddi bir testten geçecek bu anlam 
daki vasıflı kadrolar, arkasından gelecek erken bir genel se
çim de; yani parçalanm ış "merkez-sağ"  ve "merkez-sol"un 
toparlanma, bütünleşme denemesine girişeceği yeni bir bir 
seçimde bu oyunu bozma, birleşm e denemelerini neticesiz 
bıraktırm a gücüne sahip olacaktır. Türk toplumunun bu yol
dan, alışılmış muvazaacı tercihleri güvenli, kam uoyunda az 
da olsa tanınan, tecrübe sahibi, bir iş içinde tecrübe edilmiş, 
siyasî şuuru yüksek kadrolar ve geliştirilm iş yeni program 
larla boşa çıkartacağına inanıyoruz.

(T em m uz 1991)
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SİSTEM İN VAROŞLARINA DOĞRU:

DEMOKRATİK İSLÂM'IN 
PARLAMENTO DÖNEMİ

^  Ekim genel seçimlerinden sonra (1991), henüz daha 
/ \  I  Refah Partisinin veya ittifak hareketinin aldığı so- 

"  nuçlar üzerinde kapsam lı bir değerlendirm e yapıl
mış sayılmaz. Seçim öncesinde bu hareketin alacağı sonucu 
oldukça küçültm eye çalışan çevreler, seçim  sonrasındaki 
şaşkınlıklarından daha yeni kurtulm uşa benziyorlar. Asıl 
İslâmî kesimlere gelince, onlar alınan sonucun m em nuniye
tiyle tatmin olmuş ve vazifesini yapm ışlık duygusu içinde 
derin bir hazzı yaşıyorlar.

Fakat her ne olursa olsun, bir seçim bitmiş ve şimdi 
islâmcı hareketin parlamento dönemine girilmiştir. Bu döne
me biz gereğinden ziyade önem veriyoruz. Çünkü bir kaç 
yıldan beri kalem e aldığımız yazılarda, islâmcı mücadelenin 
m utlaka dem okratik niteliklere bürünm esini ve genç aydın 
kesimlerin anti demokratik, gizli örgütçülük hastalıklarından 
m utlaka sıyrılması gerektiğini vurgulayarak geliyoruz. Hatta 
seçim öncesine yakın yazılarımızda, seçim sonrası dönem 
lerde darbeci ve devrim ci karakterli, halkı dışlayan ve halkı 
yanına almak ihtiyacını dahi hissetm eyen yaklaşım ların eski 
cazibesini yitireceğini de sık sık hatırlatıyorduk. Evet ger
çekten, islâmcı hareketin parlamento döneminde bu tür arzu
ların, yani üçüncü dünya devrim ciliğini andıran havaların 
değer ve itibar kaybettiğini yakinen gözleme imkânı bulaca-
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cak, onlar böylece adları unutulmayan gerçek birer değere 
yükseleceklerdir. Bu anlamda onların hareketleri ve hareket
sizlikleri hep bizim adımıza, islâm toplumu adına fatura edi
lecektir. Onların hiçbir hareketi kendileri ile sınırlı kalm aya
cak, şahıslarını da aşarak islâm toplumunu ilzam edip dura
caktır.

Bu değerli arkadaşlarım ızı biz böyle görmek istiyo
ruz!..

Onlar eminiz ki, çok yüksek öncülükler sergileyecek
ler. Zaten bunu, bulundukları iller çapında yıllardır yapıyor 
olmalılar ki, bir seçim atmosferinde etraflarında böylesi yük
sek hâleler oluşturdular.

Ve bunun sonucu olarak, şimdi parlamentodalar. K en
dilerine, parlam entoya hoş geldiniz diyor, başarılar diliyo
ruz.

(K asım  1991)
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GİDEREK DARALAN BİR 
TABANIN KADERİ(1)

osyal Demokrat Halkçı parti ekibinin seçim sonrasında
içine girdiği zafer sarhoşluğu çok kısa sürdü. M ahalli
seçimlerde aldığı netice ile birinci parti olan ve Türki

ye'deki önemli belediyelerin hem en ekseriyetini alan sosyal 
dem okratların, "olağanüstü kurultay" dolayısıyle içine sü
rüklendiği kaos cidden acıdır. Öyle ki SHP, her seçim önce
sinde ve seçim sonrasında böylesi bir girdabın içine girm ek
ten kendisini kurtaramamaktadır.

Nedir SHP'nin sancısı?
Bu soruya şöyle veya böyle, vaziyeti kurtarıcı bir ce

vap bulunabilir. Ekipler çatışm ası denilebilir, parti politika
sındaki vuzuhsuluk denilebilir, ya da 12 Eylül sonrasında 
sosyal dem okrat ekiplerin derinden derine duyduğu bir "iç 
eleştiri" keşmekeşi denilebilir. Fakat sorun her halde bunla
rın ötesindedir ve bize göre daha derinlerde seyretmektedir.

(1) Sosyal D em okra t p o litik a la rın  p rc s tro y k a  son rasında  iç ine  sü rük lend iğ i 
ç ıkm az hâlâ  sürüyor. Sovyet uygu lam asından  ve m arksizm den yansıyan anti-em per- , 
yalist ve "toplum sal karak terli"  tav ırla r, bug ü n ü n  sosyal dem okratları için sadece bir 
h a tırad ır artık . T ü rk iy e 'd e  bu bilinç  çarp ılm asın ı sol ayd ın lar ve m a ıksist kesim ler 
daha derinden  yaşadı. N eticede bu p a rtile r ve sol aydın  g rup lar toplum sal so rum lu 
luklarını da b ıraktılar.

Bu o rtam da on ların  g ündem ine , B irleşik  A m erik a  ve Batı A vrupa kökenli f e 
minizm  ve çevrecilik  politika la rı âd e ta  yeni b ir ideolo ji o larak  taşındı. SH P bu  o r
tam da kad ın  po litikaların ı öne ç ıkard ı, kad ın  bakan lığ ı tezlerine yaslandı. B öylece 
sosyal dem okra tla r yeni b ir "toplumsal çatışma" o rtam ına  sürüklenm iş oldular.

K arayalç ın ’ın genel başkan lığ ı ile de  bu k esim ler, Batı A vrupacı b ir parti o l
m aktan ç ıkarak  tam am en A B D  eksen ine  o tu rdu lar. N eticede, kem alist ortak  cephe-, 
ye î'ücû ederek . 1960 sonrasında  içine g ird ik leri "o rtan ın  solun defterini böylece  ka
patm ış oldular.
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Sosyal Demokrat partiler aslında bu nevi problemlerle
12 Eylül 1980 ihtilâlinden önce de karşılaşm ıyor değillerdi. 
Fakat partinin her zaman uzansa iktidar oluverecekm iş gibi 
bir beklenti içinde bulunm ası, sosyal dem okratların kronik 
problem lerini dâima örttü, büyüme ve iktidar olm a histerisi 
ana sorunların su yüzüne çıkmasını dâima önledi.

SHP'nin bize göre kronik problemi iktidar olam am ak
tan kaynaklanıyor. Kendilerini iktidara getirecek nisbette bir 
oy potansiyeli temin edemem ek, bu parti m ensuplarını her 
zaman ya keskin tavırlara, ya da anti-dem okratik ilişkilere 
sevketm ektedir. T ürkiye'de seçm en çoğunluğunun "sağ- 
muhafazakâr" bir yapı sergilemesidir ki, bu partinin seçmen 
tabanlarını iyice daraltm akta ve bu daraltılm ış tabanlar da 
sosyal dem okratları iktidara getirmeye yetm em ektedir. Y a
pılan bütün seçim ler "sağ-m uhafazakâr-liberal" partilerin 
yüzde altm ışın üzerinde oy aldığını gösteriyor. G eriye ise 
yüzde 40 civarında bir nisbet kalıyor. Bu nisbet ise sosyal 
demokratların kaderini tayin ediyor.

1950 den beri bu "dar alan"a hapsolm uş bulunan sos
yal demokratlar; yaptıkları yorumlarla muhatap partileri suç
larken, farkına varmadan ilgili partilerin seçmen tabanlarına 
da şiddetli bir eleştiri üretm iş oldular. Bu noktada en çok 
kullandıkları sloğanlar "din ve lâiklik" etrafında döndü do 
laştı. Halbuki onların bu eleştirileri, sosyal tabakalarda din 
aleyhtarlığı biçim inde algılanıyordu. Zaten en m enfi hatıra
ları besleyen eskinin Halk Partisi uygulam ası ortada değil 
m iydi? Ne yapmak istiyordu bunlar? Bir takım aşırı sol ka
lem lerin ve gençlik örgütlerinin yaptıklarına, bu kadroların 
katı İnktlâbçı tutumları da eklenince, dem okratik ortamı te
dirgin eden, halk kitlelerini ürküten eylemli bir tavır kendili
ğinden ortaya çıkıyordu. Düşünm üyorlar ki bu tavır, Türki
ye'deki gerilim  ortam ının başlıca sebebidir. Seçm endeki oy 
dönüşümünü kilitleyen, dem okratik tercihlerin önünü tıka
yan bu menfi tavırdır. Sosyal Demokrat Halkçı Parti ise bu 
tıkanm adan en büyük zararı kendisi çekmekte, fakat bunun 
farkına da varamamaktadır.
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Ö yle gö rü lüyor ki "sivil-asker aydın"  kesim lerle 
"alevî" ve "bölücü" unsurları kendisine asıl taban seçen bu 
zihniyetin akıbeti, kolay kolay da değişmeyeceğe benzem ek
tedir.

Bilm iyorlar ki Türkiye, 1950 öncesinin şartlarının çok 
dışındadır. D em okratik kuralların işlem esi ile, halk unsuru 
giderek fonksiyonel bir konum a yükselmekte, onun yıllarca 
bastırılmış olan temel kültürü "din", seçmen tercihinin asıl 
motivasyonu tayin etmektedir. Ortadoğuda uzun asırlar bo
yunca etkili olmuş bir toplum ve kültürün insanı, kendisinin 
devre dışı kılınmasının hıncını alırcasına, bugün çok tabii bir 
temayül içinde dine sarılmakta. Yani din, İslâmiyet cum huri
yetin ilk yıllarının hilâfına bugün âdeta konum değiştirm iş 
bulunuyor. İslâm iyet insanı ve toplumu, çağdaş teknolojinin 
nim etleriyle içiçe yeni bir kim liğe yükseltiyor. Türk toplu- 
munun bastırılmış kamuoyu yeniden su yüzüne çıkıyor. Ve 
giderek öyle görünüyor ki İslâmiyet, toplumsal kim liğimizin 
asıl göstergesi haline gelecek. Çünkü demokrasinin tanıdığı 
imkânları kullanm aya alışan insan ve toplum, temel kültürü
nün dinamikleri doğrultusunda hareket etmeyi bilinçli olarak 
tercih edecektir. Ve bunun önüne de geçmenin im kânı bu
lunmuyor. H aberleşm enin ve her türlü iletişim in m uhatabı 
olan Türk vatandaşı, artık tek parti yıllarının akvaryum da 
balığı olm ak zilletinden kurtulm ak istiyor. Bu insan edilgen 
bir tip değil, kendisini fonksiyonel hisseden ve yaptırımcı ta
raflarını keşfeden bir insandır artık. Bu toplumsal gelişm e
nin sanıldığı kadarıyla önüne geçm ek imkânı da bulunm u
yor. Sosyal dem okratlar bu toplum sal gelişm eden rahatsız 
olurlarsa, farkına varmadan kendilerini darbeci ekiplerin ye
değinde bulurlar.

Ama bu toplum sal gelişm eye rağmen, Türk halkının 
gerçekten toplumcu sosyal demokrat uygulamalara ve teklif
lere de ihtiyacı yok değildir. İşte sosyal demokratlara düşen, 
halka, onun değerlerini horlam ayan, asgari olarak tarafsız 
davranan toplumcu politikalar üretmeleri ve teklif etm eleri
dir.
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Ne yazık ki böyle yapılmıyor. Bilâkis bu gelişm eler, 
sağ-muhafazakâr partilerin lâiklikten ödün verişleri ile izaha 
çalışılıyor. Bunun yanlışlığı bilâkis dar bir mezhepçi tabana 
gereğinden fazla ödün vermek, artı bölücü unsurlara açabil- 
diğince kadroları açmak oluyor. Bu tabanların parti üzerin
deki aşırı nüfûzu ise ister istem ez parti politikalarına tesir 
ediyor, onların şirret ve şamatacı tavırları Türk halkının asıl 
büyük ekseriyeti olan "sünnî kitleleri" daha da "sağ- 
muhafazakâr" partilerin kucağına itiyor. Her seçim öncesin
de dinci örgütler, tarikatler, İran'la ilişkiler etrafında dönüp 
dolaşan ve gazetelerin manşetlerini işgal eden sipariş haber
lerin üzerine atlayan sosyal dem okratlar, daha işin başında 
oyuna gelmektedirler. Bu durum da onların gerçekten ihtiya
cını duydukları seçmen midir, yoksa devrimci mantık ekzer- 
sizleri m idir tahmin etmekte güçlük çekiyoruz.

Şimdi olağanüstü kurultay vesilesi ile Sosyal D em ok
rat Halkçı Parti kendi üzerindeki mezhepçi ve bölücü kam 
buru silkeleyip atabilecek midir, atam ayacak m ıdır m esele 
budur.

B ir de m esele şudur ki, bu parti gerçekten din ve 
lâiklik anlayışını ciddi biçim de gözden geçirm eye m uhtaç 
görünüyor. Türk seçmeni karşısında sosyal dem okratların 
din konusunda ibrâ olunm aya hakikaten ihtiyaçları vardır. 
Bunu yapamayanların kaderi, bugün değilse bile yarın dar
beci m antıklara zemin hazırlam aktan öteye geçemez. Din ve 
vicdan hürriyetini SHP, en aşağı 141-142 kadar samimiyetle 
ele almalı, buna türk halkını ve islâm cı kesim leri inandıra
bilmelidir.

A rzu ed ilir ki, SH P, u fu k tak i ik tid a rın ı, sağ- 
m uhafazakâr seçmenlerdeki kronik bölünmelere muhtaç his- 
setmemelidir. Zaten bu yoldan tem in edilecek bir iktidarın 
tem elsizliğ i idrak edilm iş olm alıd ır. Sağlam  ik tidarlar 
SHP'ye, ancak seçmen tabanını değiştirm e iradesine göre 
nasip olabilecektir.
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Böylesi bir bilinçli tercih, tek ayak üzerinde durmaya 
çalışan sistem içinde, SHP'nin iktidarı için de tek çıkar yol 
olarak gözüküyor.

Böyle bir durum değerlendirmesi yapılamayacak, parti 
politikalarını kendi toplum realitem izden bağım sız yürüte
cek olurlarsa, onları cidden acınası bir âkıbet beklemektedir.

Sovyetlerin yeni geliştirdiği prestroyka ile, uluslararası 
marksizmin yanı sıra sosyal demokrat partilerin temellerinde 
de ciddi oynamalar görüleceğinden kuşku duyulamaz. SHP, 
kendisine şunu sorm alıdır: "Acaba toplum cu politikaların 
sonuna doğru mu gidiyoruz?" Evet, durum  onu gösteriyor. 
Unutulmasın ki, sosyal demokrat tezlerin toplumcu karakter
leri çözülüyor, çürütülüyor. Kendi toplum una karşı m evcut 
sorumluluklarından soyunan bir sosyal demokrasi ne işe ya
rar, onun insanı kavrayan, saran bir tarafı mı kalır? O zaman 
kendisini, liberal merkez partilerden nasıl ayrıştıracak?

Bu nokta hem  marksistlerin, hem  sosyal demokratların 
en zayıf karnı mesabesindedir. Şöyle ki, halktan, kendi insa
nından ve ona karşı olan tarihî vecibelerinden soyunan bir 
görüş; artık kendisine yeni değerler, yeni bakış açıları ü ret
mek m ecburiyetinde kalır. İşte burada dem ek istiyoruz ki, 
ülkem ize ve halkım ıza, tarihî kültürüm üze ilişkin ciddi bir 
durum değerlendirmesi yapılarak, sosyal demokrat görüşler
le kendi realitemiz arasında sağlam bağlar oluşturulabilir.

Bu yapılam adığı takdirde de, m arksist ve sosyal de
m okrat tezler klasik din diişmalığı eksenine ve çeşitli alt 
kültür gruplarının baskılarına kendisini daha ziyade teslim  
etmek durumunda kalır. Böyle bir temsil ve siyasal m ücade
le ise batıcı em peryalist tezlerin düm en suyuna kapılmaktan 
başka bir anlama gelmez.

(15 Hazinin 1989)
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DARBELER YAŞAYAN 
ÎSLÂM ve MÜSLÜMAN 

BİREYE DAİR

Son birkaç aydır basında, 12 Eylül 1980 askerî darbesi 
hakk ında çok değişik  değerlend irm eler yapılıyor: 
"İhtilâl niçin yapıldı, yapılmalı mıydı? Anarşiyi askerî 

yönetime başvurmadan halletmenin bir yolu yok muydu? Bu 
konuda darbeci kadrolar ne düşünüyorlardı ve ne um dular, 
ne buldular?” biçim indeki sorular, bütün gazeteleri baştan 
başa işgal ediyor.

Bu konuya gösterilen aşırı duyarlılığın sebebi, m uhak
kak ki 12 Eylül'ün yıl dönümüne doğru psikolojik bir kuşat
m adır ve bu kuşatm a başarılı da olmuş sayılır. B ir ihtilâl ki, 
daha onuncu yılını doldurmadan kam u vicdanında m ahkûm  
edilm eye başlıyor. D aha dün denebilecek bir zam anda, 
askerî heyetin hazırlattığı anayasa yüzde 92 gibi yüksek bir 
oranla kabul edilir, Türk halkı tarafından alkışlanırken; bu
gün halkın öncüsü sayabileceğimiz siyasî kadroların hem en 
tam am ı tarafından mahkûm hale gelebiyor. İmkân ve şartlar 
m üsait olduğu takdirde, hazırlanacak yeni-sivil bir anayasa 
taslağının halka sunulması halinde, bunun çok rahatlıkla ka
bul göreceğinin de işaretleri iyice belirmiş bulunuyor.

Şu ortaya çıkıyor ki, Türk halkı bugün çoklarının san
dığının aksine son derece dinamik, gelişmeye, büyüm eye is
tidatlı bir yapı arzediyor. Son otuz sene içinde üç ihtilâle
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m aıuz kalan ve gene son otuz sene içinde, kendisine arm a
ğan edilen üç "hııkûkî statü"yü en kısa zamanda yıpratan, 
eskiten bu dinam ik yapı, taşıdığı potansiyel değer itibariyle 
yeni baştan ve ciddi biçimde kendisine yaklaşılmasını bekli
yor. H albuki kendisine sunulan anayasalar, bizzat kendi 
menfaatine yönelik bir lütuf gibi, bir atıfet gibi takdim edil
diği ve özellikle kendisine tasdik ettirildiği halde!..

Yeryüzünde bu kadar kısa süre içinde, bu kadar anaya
sa eskiten bir başka toplum bulmak oldukça zordur. G örül
müştür ki topluma biçilen her elbise, çok kısa zaman sonra 
ona dar gelm ekte; onun hak aram a ve kullanm a, m evcut 
ekonom ik ve sosyal statüsünü geliştirme, iş yaratma, m illî 1 
gelirden hakkı olan payı talep etme gücü karşısında, "hukukî 
statü" zorlanm akta ve toplumsal, kültürel ve ekonom ik ge
lişme karşısında "anayasal kurum lar” kendilerini boşlukta 
hissetm eye başlam aktadır. Toplum daki bu hayatî gelişm e j 
örgütlü bir nitelik arzetm ediği için, çoğu zaman doğru teş
hislere ulaşm ak da oldukça zorlaşmaktadır.

Bunun sebebi, toplum  adına hukukî statüyü tayinle 
kendilerini yetkili hisseden m ihrakların, batıcı eğitim  kana
lıyla edindikleri bir takım zihnî şablonlardan hareket ederek; 
toplumu duran, hareketsiz bir nesne ya da istenilen biçimde 
program lanabilen bir robot olarak algılam alarıdır. Halbuki 
bilmiyorlar: Toplum, devamlı hareket halinde, akan, gelişen, 
fikir değiştiren ve yaratılış hikm eti doğrultusunda kendi ha
kikatini arayan kollektif bir şuur, bir vâkıadır. Bizde elitin 
ve totaliter zihniyet sahibi m ihrakların anlamadığı, anlamak 
istemediği; toplumun bu son derece değişken, hareketli, sta
tükoyu zorlayan konumudur.

Onlar istiyorlar ki toplum  adına, onun doğrularını biz 
tercih ve tayin edelim. Sistem tercihini biz belirleyelim, had
leri biz koyalım  ve icra edelim. Laiklik mi bizim anladığı
mız şeklinden başkası olamaz.
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Belki böyle bir m antığın da yeri vardır. A m a gene ken
dilerinin de tercihi olan "demokratik sistenı' içinde, bu tür 
bir emrivâkiye dayalı uygulam alar ne kadar devam edebilir? 
Demokrasinin icabı olan kamuoyu, vatandaşın oyu ile ortaya 
çıkacağına göre, ve her m esele eninde, sonunda genel oyla 
test edileceğine göre, bu statüko daha ne zam ana kadar sür
dürülebilir?

Bugün Sovyetler Birliği'nde bile toplumsal talebe ken
disini teslim  etmiş görünen sistem, Türkiye'de bundan nasıl 
müstağni kalabilir? Şunu unutm am ak gerekir ki, Türkiye'de, 
eğer İkinci Dünya Savaşı sonrasında dem okratik sisteme ge
çiş olm asa idi, yirm inci yüzyılın yeni şartları içinde yöne
tim ler şimdikine nisbetle daha ciddi zorlam alarla karşılaşır, 
dinî-toplumsal muhalefet aynen Sovyetler Birliğinde olduğu 
gibi, sistemin asıl dayandığı tem elleri irdelemeye, sorgula
m aya soyunurdu. Ve bugünküne oranla sistemin sözcülüğü
nü üstlenen kesimler daha bir zorlanır ve köşeye sıkışırlardı.

Kim derdi ki Sovyetler B irliği'nde Stalin 'i bırakalım , 
Lenin ve "Leninizm" açıktan açığa eleştirilecek!.. K ütleler 
bizzat yöneticileri tarafından dışlandıkları, fonksiyonsuzlaş- 
tırıldıkları zehabına kapıldıkları anda, en evvel "kurtarıcı" 

darından kuşku duym aya başlayacak. Sovyetler B irliğinde 
Leninizm in eleştirilm eye başlam ası ile, hristiyan toplumla- 
rın bir yandan ulusal biİince ulaştıklarını, bir yandan da yön
lerini kiliseye çevirdiklerini nasıl gözden uzak tutabiliriz? 
Ve arkasından hristiyanlığın  R usya'ya g irişinin 1400’ncü 
yıldönümü  kutlamaları!.. Aynı boşluk içinde Sovyetler B ir
liğindeki m üslüm anlar da, İslâmiyetin 1100’üncü yıldönü
münü gösterişli törenlerle, tarihlerinde ilk defa kutlam aya 
kalkışıyorlar. Bugün Polonya ve Sovyetler Birliğinde olduğu 
gibi her totaliter sistem, kendi içinde meknûz bir dini m uha
lefetle yüzyiize gelmek kaderiyle başbaşadır.

Burdan şu ortaya çıkıyor ki, bir topluma, -onun kendi 
gerçekleri ne kadar çalışılırsa çalışılsın- unutturulamaz. Top
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lumlar üzerinde yaşadıkları toprakların, içinde teneffüs ettik
leri her ne kadar devreden çıkarılm ak istenirse istensin kü l
türlerin tayin ettiği "kollektif şuura” zaman olur ki teslim  
olurlar. Toplumlar bu şuurdan uzak kalmanın acısını ve gur
betini duyarlar. Toplum uğradığı her mağlûbiyetin, karşılaş
tığı her başarısızlığın sebebini bir gün gelir ki ciddi biçimde 
aramaya ve sorgulamaya başlar. Onun vicdanında makes bu
lan hakikat, bir gün idrak eder ki, bizzat yöneticilerin de
vamlı horladığı, kınadığı şeyin ta kendisidir. Bir gün insan
lar, "meğer ne büyük bir aldanış içindeymişiz" diye derin bir 
acıya giriftar olurlar. Bu durum gerçek anlam ıyla toplumsal 
bir jo&tur. Bu şok içinde bütün toplum sal kesitler kademe 
kademe, irad edilen resmî nutuklara karşılık, geniş sessiz yı
ğınlar oluştururlar. Ve statükonun tem silcileri, seslerinin 
yankısızhğı karşısında dizlerinin titrediğini idrak ederler. 
Zam an olur ki yönetimlerinden gayri memnun geniş züm re
ler, yerli yersiz bazı öncüler aracılığıyla harekete de geçirile
bilir. Bu bazan anarşiye, bazan da beklenmeyen siyasî patla
m alara dönüşebilir.

Bunun, bu tür gelişm elerin alternatifi kesinlikle b ir 
ihtilâl olmamalıdır. Nitekim olmadığı da, her halde şu geçir
diğim iz tecrübelerle ortaya çıkm ıştır. Burada yapılacak iş, 
toplumsal gelişm eyi dondurm ak, saptırm ak değildir. Belki 
onun üç-beş tesadüfi öncüsünü veya tem silcisini nötralize 
etm ek kabildir. Fakat kütlesel boyuta ulaşmış ve m âşerî bir 
vicdana dönüşmüş toplumsal gelişme, nasıl birden sıfıra in
dirilebilir? Susturmakla yok etmek aynı şey midir?

Bu açıdan, her seferinde ülke ve toplum potansiyelinin 
yanlış yönlere kanalize edilerek boşa harcanm ası yerine, 
toplumun beklentilerine tekabül edecek biçimde, sistemin ve 
bürokrasinin mesafe alışım tercih etmek daha isabetli olur 
düşüncesindeyiz. Zaten sistem her ihtilâl döneminin ardın
dan bazı kabullere yanaşm ıyor da değil. M esela 27 Mayıs, 
asıl gerekçelerinden biri olan "tiirkçe ezan" meselesini, biz
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zat kendisi bir daha hatırlanmaz hale getirmiştir. 12 M art'ın 
■ sonucu ise "ülkücülüğü" m eşrulaştırm akla son bulmuştur. 

Din derslerinin orta öğretim kuram larında mecburî hale geti
rilmesi de, böyle bir vaziyet alış olarak değerlendirilebilir. 
Bu açıdan biz o kanaatteyiz ki, bazılarının hayalini süsleyen 
yeni bir ihtilâlin ilk işi, ihtilâl gerekçesi olarak takdim edile
cek "başörtüsü" meselesinin meşrulaştırılması olacaktır.

Bu anlam da son derece kaba ve katı laiklik uygulama
ları, okullarda mescit açılması, açılmış mescitlerin kapatılıp 
kapatılmayacağı tartışmaları, tarikatlerin ve türlü tasavvufî 
cereyanların anlam sız takipleri, kitap yasakları, nikâhın  
imamlarca kıyılması ve türlü d in î âyin ve törenler etrafın
daki her türlü menfi tavır, hugiin için geçerliliğini tamamen 
yitirmiş bulunmaktadır.

Derecesi ve dozajı ne olursa olsun, değil mi ki "de
mokratik" bir yönetimle idare edilm ekteyiz, seçmen olarak 
halka karşı tek parti yıllarının "buyurgan tavrı" ile yaklaşıla- 
mamaktadır. Siyasî elit din karşısındaki asabiyetini geçmiş 
zam anlara oranla giderek yum uşatm ak m ecburiyetinde kal
mıştır. Bunun sebebi sadece siyasî kadroların "oy ihtiyacı" 
değil; aynı zam anda halkla, yani insanla devamlı bir aradk 
bulunm aktan doğan pratik b ir ünsiyetten kaynaklanm akta
dır. Politikacının halkın işini takip etmesi, onun insan olarak 
dert ve ihtiyaçlarını dinlemesi, oy istediği seçmeninin evin
de m isafir kalm ası ve bağdaş kurarak çorbasına kaşık salla
ması; onu, m em ur ve asker orijinli bürokrattan ayrı bir kişi
liğe dönüştürmektedir. Belki çoğu politikacıların da bürokrat 
kadrolardan fikir ve ideoloji olarak fazla bir farklılığı bulun
mamaktadır. Bulunm am aktadır fakat, halkla, m üşahhas in
sanla yüzyüze ilişkisidir ki onu daha bir anlayışlı hale getir
miş, ilişki geliştirm ek durum unda olduğu kesitleri incitme
mek endişesine sevketm iştir. Türk halkı bu durumu, uzun 
yıllar maruz kaldığı ideolojik saldırganlık karşısında, politi
kacıyı tarafsızlaştırabildiği biçiminde değerlendirmektedir.
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Nitekim Sosyal Demokrat Halkçı Partinin inanmayarak 
hile olsa, cum hurbaşkanlığı m akam ının alenî işaretlerine 
rağmen (Evren zamanı), başörtüsü konusunu anayasa m ah
kemesine götürm ekten çekinmesi, seçmen iradesi karşısın
daki yılgınlığın açık bir göstergesidir. Bu anlam da siyasî 
kadrolar açısından ne M enemen hadisesin in , ne de çeşitli 
devrim yıldönümlerinin kutlanacak bir hali kalmıştır. Bugün 
hiçbir politikacı Ege'de üzüm, pamuk ve tütün fiyatları kar
şısında gösterdiği duyarlılığı, Menemen olaylarında göstere
mez. Kaldı ki göstermek de içinden gelmez.

Artık bu alan sadece bürokrasiye, bazı anayasal kuru
luşlara ve asker orijinli kadrolara kalmıştır. Demokrasi için
de alacağımız mesafe, eminiz ki bu kesimleri de tesirsizleşti- 
recek, asgarîden pervasız saldırgan tavırlardan geri bıraka
caktır.

Burada kişiye düşen görev, sadece kendi mensubu bu
lunduğu dinî-siyasî ve kültürel öbekleşm elerin biraz olsun 
dışm a taşarak, çevresindeki her türlü esnaf ve ziraat odaları 
gibi kurum  ve kuruluşlarla temas geliştirmesi, bulunduğu il 
ve ilçelerde fert olarak kalmayıp tüzel kişilikler konumuna 
bürünmesidir. Tarihteki lonca mensupları ve ahî birliklerin
de olduğu gibi, halka yani kendine ve herkese hizmeti, derin 
bir hazza yükseltmesidir. Bu anlamdaki bir hizmet, dinî hiz
m etlerin m evcut lokal alanlarını genişleteceği gibi, aynı za
m anda kam usal bir niteliğe de büründürecektir. Bu imkân 
bir anlamda, kendi içine kapanan m uhitlerin il ve ilçe bazın
da bürokrasi ile doğrudan temasını sağlayacak, siyasî m uhit
lere eşit seviyeli m ünasebet imkânı doğuracaktır.

Bu tür imkânların, halkın ve özellikle kendini kısmen 
de olsa tecrit etm iş cem aatlerin dem okratik tecrübelerine 
katkı sağlayacağı kesindir. Bugün suç işlem ediği için polis
le, adliye ile hem en hemen hiçbir teması bulunm ayan züm 
relerin; çeşitli esnaf ve sanatkâr kuruluşları, fakir-fukaıaya 
yardım dernekleri ile hizm etlerini genişletm eleri, eminiz ki
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tarihteki ''ahî ruhu"na yeni bir ivme kazandıracak, bu arada 
da sistemin çalışm a tarzını daha yakından m üşahade etme 
im kânı hasıl olacaktır. Zaten "suç" kavram ından özellikle 
uzak kalmayı becerebilen dindar muhitler, geçirdiğimiz dar
belerden en az yara alarak sıyrılmasını da bilmişlerdir. Kes
kin bir bilinçle içiçe bir hale bürünen "teennî", müslüman fe
rasetinin en açık tezahürü olarak kabul edilmelidir.



DİNÎ ÖRGÜTLENME KARŞISINDA..

G eçen gün, Türk Ceza Kanununda fikir suçlarıyla ilgili 
m addelerin kaldırılm ası çerçevesinde oluşturulan bir 
kom isyonla yakından alâkalı bir dostumuzla konuşur

ken, konuya nasıl yaklaşıldığı hususunda biraz olsun aydın
latılm ış olduk. H ukukçu dostum uz, kendi ifadesiyle, fikir 
suçunun kavram olarak ortadan kalkm ası gerektiğini belirti
yor. Bunu belirtirken de, yüksek bir tolerans örneği sergile
diği için bayağı m em nun görünüyordu. Fakat hukukçu dos
tumuz "örgüt", "örgüt kurma" veya "örgütlenme" konusun
da ise bir hayli çekimser. İlgili maddelerde, bu alanlarda da 
hafifletilmeye gidilm esi nasıl olurdu? İşin sonu nereye varır
dı?

Ona göre, ipe-sapa gelmez bir takım  zararlı cereyanla
rın önü alınmazdı. Bazı bozuk ve akidesi itibariyle sapık d i
ni görüşlerle de başa çıkılamazdı.

Herşeyden önce unutulan şu:

Bir defa Sovyetler Birliği'ndeki yeni gelişmeler sonu
cu, marksizm adına, bundan böyle ne anayasanın, ne de ceza 
kanununun getirdiği yasakların uygulanma kabiliyeti kalma- 
yacaktır.G eçen gün Türkiye B irleşik K om ünist P artisi 'nin 
kam uya açık toplantısı herhalde izlenm iştir. Bu toplantıda 
verilen mesajlara göre marksizm, "Leninist" yorumdan ken
disini arındırmak arzusundadır. Nitekim kom ünistler olarak
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sınıf hakimiyeti fikrinden vazgeçtiklerini, norm al dem okra
tik seçimlerle iktidara gelme prensiblerine vardıklarını açık
ça ifade ettiler. Bu durum da m arksizm in aldığı yeni yorum 
ve biçim, suç kavramı oluşturmaktan uzaklaşmış sayılır. Y a
ni ne 141-142, ne de anayasanın ilgili maddelerine aykırı bir 
durum hasıl olmaz. O zaman da, fikir olarak suç olm aktan 
çıkan bir düşünce, dernek veya parti şeklindeki örgütlenm e 
biçimiyle de yasak kapsamından uzaklaşmış sayılır.

Buna karşılık ceza yasası fikir suçlarını takip dışı bı- 
raksa bile, din kavramı, toplu dini ibadet ve âyinler, bu ara
da kitap okumalar, ortak zikirler dilendiği zaman polis ta
kiplerine ve adlî kovuşturm alara açık olabilecek demektir. 
Ceza yasasının ilgili maddelerinin değiştirilm esiyle, dinî fi
kirlerin yazılı ve sözlü propagandasının serbest hale getirile
ceği ifade ediliyor. Fakat bu faaliyetin birden fazla kişi veya 
grupla icrası ise derhal "örgüt" ve "örgütlü faa liyet"  olarak 
nitelenebilecektir. Bu durumu tem inat altına almayan hükü
m et tavrı, oy aldığı kütleler adına, büyük bir yüz karası ola
rak asla unutulmayacaktır.

Denilebilir ki Türkiye'de ibadet hürriyeti yok mudur, 
camilerde cemaat olarak nam azlar kılınm ıyor mu? Konuya 
böyle yaklaşım, meseleyi saptırmaktan öteye bir anlam taşı
mıyor.

Çünkü bugüne kadar cami dışındaki her toplu ibadet, 
konjonktürün tayin ettiği bir atm osfer içinde suç teşkil ede
bilmiştir. 163'ün o kadar muğlak, kapalı, dilendiği gibi yo
rum lanabilen öyle m addeleri bulunm aktadır ki, bir cami ha
tibi istenildiği zam an em niyete yaka-paça taşm abilm ekte, 
yatsı sonrasında cemaatin bir evde kitap okuması "âleme şan 
verircesine" basılabilm ekte ve yine toplu dualar için takibat 
açılabilmektedir. Bütün bu tür dava ve takiplerin beraatla so
nuçlandığı da bir gerçektir. Fakat Anadolu'da berber, kasap, 
imam hatip okulu öğretmem binlerce insan, hukukun yoru
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muna; özellikle şahsî ve kasdî yorum una dayalı psikolojik 
ve hukukî bir tehdidin dışında mıdır?

B urada asıl endişe eğer "tarikat örgütlenmeleri" ise, 
lütfen siyasî iktidar çifte standarttan kendisini kurtarsın. 
Çünkü bu grupların oyu "blok halinde" kendisinde toplan
mış bulunuyor. N itekim cemaat oyları 1973 seçim lerinden 
itibaren kadem e kadem e M illî Selâm etten  ayrılarak, 1980 
öncesinde Adalet Partisinde, 1980 sonrasında da Anavatan  
Partisinde toplanmıştır. Refah'ın devamlı artan oyu ise kay
bettiği cem aatlerin geri dönen oyu değil, bilâkis Türkiye'de 
sıfırdan  o luşm aya başlayan  b ilin ç li yen i b ir İslâm î 
gelişmenin tezâhürüdür.

Buradan varmak istediğimiz sonuç, tarikat oyları ve bu 
tür cemaat yapılaşm aları genelde orta-sağ kütle partilerinde 
toplandığı için, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan böyle de 
sistemi zorlam a istidadı taşım ayacak radikal eğilimlere dö- 
nüşm eyecektir. Bu bir defa denenmiş ve bundan vazgeçil
miştir.

M evcut iktidarın ilk başlardan itibaren giderek gevşe
yen yaklaşımı, bakalım hangi noktada duracak. Fakat tarihî- 
sosyal bir oluşum un devamı niteliğini taşıyan her türlü ta- 
savvufi oluşum lar "gizli örgüt" olarak algılanm aya devam  
edilirse, bunun en büyük zararı bizzat iktidar partilerine do
kunacaktır. Son m ahallî seçim lerde ANA P'ın aldığı yüzde 
21 oyun yarıdan çok fazlası bu tür cemaatlere aitti. Bu odak
ların tesir ettikleri çevre ile bu oy, yüzde 15'ler civarındadır. 
Böylesi büyük bir toplumu kendi nefislerinde suçlu hissettir
m eye devam ettirecek bir tavır, islâm ın geleceğinde ve top
lumun vicdanında derin bir ezâ olarak daim a hatırlanacaktır.

B urada A NA P'a ve Doğru Yol'a düşen İnönü'nün ve 
Baykal'ın gerisinde kalmamaktır. SHP'nin sergilediği din ve 
"örgütlenme" konusundaki tavrın gerisine düşm em ektir.(*) 
Aksi türdeki yaklaşım lar tarihî ve sosyal oluşumları ortadan
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kaldıram az, fakat bu kesim leri bugün değilse bile yarın 
siyasî tavırlarını gözden geçirmeye m ecbur bırakabilir. Bek
leyin, göreceksiniz!.. '

"Görelim Mevlâm neyler 
Neylerse güzel eyler!.."

(Aralık, 1989)

(*) Yazının yayınlandığı yıllarda Sosyal Demokrat Halkçı Parti he
nüz daha iç kargaşaların içine girmemiş ve Erdal İnönü bu partinin başın
dan ayrılmamıştı. Bu yıllarda Sosyal Demokratlar, 12 Eylül 1980 öncesin
den kalan bir insiyakla, kâmil mânâda bir fikir ve örgütlenme hakkını sa
vunurlardı. Daha sonraları, Sovyet prestroykası ile beraber, sosyal demok
rat görüş ve politikaların özü çürüdüğü gibi, toplumsal her hangi bir fonk
siyonları da kalmadı.

Bu boşluk içinde, 3. Dünya ülkelerinde rol üstlenmiş bu tür partile
re yeni tabanlar ve yeni hedefler ihdas edildi. Kadın hareketleri, femi
nizm, çevrecilik ve azınlık haklarının sözcülüğü biçimindeki tezler öne 
çıkmaya başladı. Böylece, marksist ve sosyal demokrat aydınlara, prest- 
royka sonrasında, kendi kendilerini dinleme ve özeleştiri fırsatı tanınma
mış oldu. Sanki onların önüne yeni bir toplumsal çatışma denklemi ihdas 
edilmişti. Kendi toplumuyla bütünleşmeye değil de, çatışmaya yatkın 
marksist ve sosyal demokrat mizaçlar, bu yoldan "laik ortak cephe"ye ko
layca transfer edilebildiler. Bu durum ülkemiz adına büyük bir kayıp teş
kil eder.

İnönü sonrasında Murat Karayalçın ise, lâiklik ve atatürkçülüğü da
ha da öne çıkararak, dinî görüş ve örgütlenmeleri temel hak ve hürriyetler 
kavramının dışında mütalea etmeye başladılar.

120



C U M H U R B A Ş K A N L IĞ I  
B A R İK A T IN D A K İ Y A R IL M A

Türkiye bugün, içinde yaşadığı siyasî rejimin uygulam a 
feiçimi açısından önemli değişikliklere sahne oluyor. 
Veya istikbâle yönelik değişiklik denemelerini, kavga 

gürültü arasında işin aslını kaybederek, gözden kaçırarak ge
çiriyor. Daha doğrusu iktidar ve m uhalefet arasındaki ger
ginlik, kam uoyunca bir çatışma, kavga biçiminde algılandığı 
için işin aslı gözlerden kayboluyor. Kamuoyu bir maç seyir
cisi gibi, belli bir heyecanın güdüm ünde kendisini unutmuş 
görünüyor. Hele hele sayın Özal'ın cum hurbaşkanlığı göre
vini devralışı, Anıtkabir'e gidiş gelişleri ve oradan cuma na
m azına azîmeti, hareketli bir film in sağladığı m eraklı takip
lere dönüşmüş bulunuyor.

Ve hele cum a nam azına giden cum hurbaşkanına sahip 
olmak duygusu, muhafazakar ve İslâmî kam uoylarını iyiden 
iyiye tatmin etmiş bulunuyor. Gerçi Cum huriyetin ilânından 
beri, bir cum hurbaşkanının cum a nam azına gittiği gerçeği 
ilk defa vuku buluyor. Halkm bu noktada gösterdiği m em nu
niyetin vicdanî tatm inler sağlam ası elbette beklenen bir du
rumdur.

M uhalefet hadiseye cumhurbaşkanlığı makamının hak
sız işgali olarak yaklaşırken; biraz da olup bitmiş, neticelen
miş bir hadisenin tartışm a gündem inden uzaklaşm am asını 
istem ekten öteye gitmiyor. Eğer, "siyaset bir netice alma 
sanatı" olarak kabul edilirse, bu konuya bitmiş nazarıyla

121



İSLÂ M C I A Y D IN L A R  V E T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞU U RU

bakılabilir. M uhalefet kaybetm iş, iktidar ve daha doğrusu 
Turgut Özal neticeyi alıp götürmüş sayılabilir.

%
5{C *

Bilindiği şekliyle Türkiye'deki sistem parlam enter de
mokrasi o larak adlandırılır. P arlam enter dem okrasilerde 
devlet başkanlarının konumu sembolik bir değer taşır. Dev
let başkanı milletin topyekün temsilcisi olarak, siyasî atmos
ferin içine fazlasıyle girmez, doğacak siyasî krizlerde taraf
sız kişiliğiyle ağırlığım  hissettirir ve bir hakem  rolü üstlenir. 
Hele hele yürütmeye hiç karışmaz. Yürütmeye karışmaması, 
Onun siyasî sorumluluğunu da iyice sınırladığı için 1950'ler- 
den beri örneklerine alıştığım ız Cum hurbaşkanları ile karşı
laşırız. Am a buna karşılık başbakanlar yürütm enin başı ola
rak, siyasî sorumluluğu doğrudan üstlenirler.

Fakat buna rağm en Türkiye'de cum hurbaşkanlığı m a
kam ı oldukça önemlidir. Cumhurbaşkanlığına politik kam u
oyunun yüklediği fonksiyonla, yabancı çevrelerin ve özellik
le dış politik güçlerin yüklediği fonksiyon her zam an farklı 
olagelmiştir. Bu fonksiyon farkı şuradan ileri geliyor:

C u m h u rb a şka n lığ ı B a rika tı

Siyasî iktidarın halkın oyları ile tayin olunan bir m eka
nizm aya dayanması, Türkiye'de halkın potansiyel tem ayülle
rinin sisteme ve hayata yansıtılm asını yerine göre zorunlu 
k ılab ilm e k te d ir . H a lk ın  b ü y ü k  ço ğ u n lu ğ u n u n  sağ- 
m uhafazakâr nitelikler taşım ası sonucu, siyasi iktidarlar ge
nellikle bu doğrultuda teşekkül etm ektedir. V e dolayısıyla 
seçmenin sürekli bir ısrara dönüşen dinî ve kültürel talepleri, 
kendi iktidarlarını rejim  aleyhine sayılabilecek uygulam alara 
m ecbur bırakmaktadır. Halkta giderek ivme kazanan bu ta
lep yoğunluğu iktidarları güç durumda bırakm akta,’oy deste
ği ihtiyacı ve bunun devam ı arzusu sonucu siyasî iktidarlar, 
sistemin ilkeleri açısından tavizkâr tutumlar takınabilmekte-
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dir. İşte cumhurbaşkanlığı makamı bu noktada önem kazan
m akta ve halkın tem ayüllerine aracı olan siyasî iktidarların, 
isteyerek veya istem eyerek yaptığı faaliyetler karşısında 
"dizginleyici" bir rol üstlenmektedir. Yani dinî gelerçek, kül
tür ve tarihî birikimle oluşan halk vicdanının önüne, sistem 
adına bir barikat rolü yüklenilmektedir.

Bunun dışında Türkiye'de sivil ik tidarla hukukî ve 
askerî iktidarlar nedense devamlı çatışm a halinde olagelmiş
tir. Bu iki kuvvetin iradesi, çoğu zaman siyasî iltidarlar kar
şısına, cum hurbaşkanlığı iradesi olarak konulabilmektedir. 
Bu bakımdan son yıllarda karşılaştığım ız ihtilâl hareketleri, 
takdim edilegeldiği gibi anarşiden ve kardeş kanının akm a
sından ziyade, gücünü halkdan alan sivil iradelerin sistemi 
halkın arzuları doğrultusunda zorlam aları sonucu hasıl o l
m uştur denilebilir. Şim di burada önem li olan say m Turgut 
Ö zal’ın kişiliği ile birleşecek cum hurbaşkanlığı makamının, 
bundan sonra alacağı şekil ve oynayacağı roldür. Normal si
vil dönemlerde siyasî iradeye fazlaca karışmayan, iktidarla
rın ısrarlı olması halinde susan, susmasını bilen ve ancak k- 
riz dönem lerinde, gücünü h issettiren  bu m akam , Turgut 
Özal'ın kişiliğinde hangi fonksiyonları üstlenecek, kam uo
yunda nasıl bir intiba hasıl edecektir?

Bu noktada herkes konuyu uzun bir vade içinde düşün
m ekten ziyade, A navatan ik tidarın ın  öm rü, m uhalefetin  
Özal'a karşı takınacağı tavır ve bunun sonuçları ile sınırla
maktadırlar. Düşünülüyor ki, gelecekteki bir seçimde A na
vatan İktidarı kaybedecek, muhalefet meclisteki ekseriyetiy
le sayın Özal'ı Cumhurbaşkanlığından indirecektir. Neticede 
sistem Türkiye'de eskiden olduğu gibi kendi istikam etinde 
ilerleyip gidecektir.

Bize öyle geliyor ki, çok büyük olaylar vuku bulmazsa 
Ö zal’la birlikte Türkiye'de C um hurbaşkanlığı yepyeni bir 
hüviyet kazanacak ve kam uoyu bu hüviyeti yadırgam aya- 
caktır. Özal'ın sistem in zaaflarını bilen tarafı, ekonomi ve 
kalkınm ayı kontro l kabiliyeti ve kom plekslerden  uzak
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m edenî cesareti, onu her türlü yetkiyi kullanan bir otoriyete 
yükseltm ekte gecikm eyecektir. Türkiye bu açıdan ilk defa, 
ciddi bir başbakanlık tecrübesinden geçmiş Cum hurbaşkanı
na sahip durumdadır. Y ıllarca başbakanlık yapm ış, Türki
ye'nin imkânlarını ve zaaflarını bilen, dış tecrübesi olan, hü
küm et politikalarını kalkınm a, yatırım  ve para politikaları 
açısından irdeleme şansına sahip bir cumhurbaşkanı, ister is
tem ez hüküm et politikaları üzerinde söz sahibi olacaktır. 
Onun geçmiş tecrübelerinden beslenen birikimi, siyasî ikti
darlar üzerinde varlığını devam lı hissettirecektir. Bundan 
önceki cum hurbaşkanları bu alanlardaki eksikliklerini gü 
venlik sorunları ve lâiklik konusunu lüzum undan fazla irde
leyerek kapatm ak yolunu tercih etmişlerdi. Onların ekono
m iye olan yabancılıkları, yetişm e tarzları ve toplum sal so
rum luluktan bigâne tavırları, ülke yönetimini katı disiplin ve 
laiklik olarak algılamaları sonucunu doğurmuştur. İşte T ür
kiye'de cum hurbaşkanlarının dikkati ilk defa bu dönem de 
değişme şansı ile karşı karşıya bulunuyor.

Şimdi burada sorulacak soru şudur:
Özal'ın cum hurbaşkanlığının ne kadar süreceği, veya 

sürüp sürmeyeceği kesin m idir ki, bu makam ın konum unda 
böylesi değişiklikler beklenebilsin?

Ö zal'dan  A r ta  K a lan

Özal uygulam ası uzun veya kısa olabilir fakat Özal'ın 
geliştireceği tavır, bundan böyle devam lı hatırlanacak ve 
cum hurbaşkanlarına yönelik beklentiler, artık hep bu istika
mette gelişecektir.

Tabiî ki Özal'ın yedi yıllık cum hurbaşkanlığı dönemi 
bazı siyasî kesintilerle yüzyüze kalabilir. Fakat bunlar ol
dukça zayıf ihtimaller olarak kalm aya mahkûm gibi görünü
yor. Olabilecek şeyler bu durumda: ya Anavatan İktidarının 
seçime gitm eden parçalanm ası ve dolayısıyla koalisyonlara 
gidilmesi, ya da büyük ihtimal seçim kanununda değişiklik
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ler yapılarak seçimlere gidilmesidir. Her iki halde de sonuç, 
ülkede Özal'ı zorlayacak güçte bir iktidarın o,rtaya çıkmasına 
manidir. Seçim kanununun değişm esiyle m evcut partilerin 
hiçbiri tek başına iktidara gelemez. Tek başına iktidar için o 
zaman % 40'ları aşan bir oy potansiyeline ihtiyaç doğar ki, 
hiçbir siyasî parti ve hele kamuoyu böyle bir beklenti içinde 
görünmüyor: Ne Doğru Yol ve ne de Sosyal Demokratlar!.. 
Siyasî tablonun yeni bir koalisyonlar dönemine girm esi ise, 
Özal'ın konumunun devamından öteye bir anlam taşımaz.

Durum onu gösteriyor ki, Türkiye'de Cum hurbaşkanlı
ğı makamı fonksiyonları itibariyle büyük değişikliklere sah
ne olacak demektir. Bu Özal'la başlayan ve Ö zal'dan sonra 
devam edecek olan yeni bir dönemdir. Hatta Doğru Yol Par
tisinin; yetkileri ne kadar sınırlı tutulursa tutulsun, Cum hur
başkanını halkın seçmesi yolundaki teklifi de aynı sonucu 
kuvvetlendirm ekten başka bir işe yaramayacaktır.

Şimdi yetki ve sorum luluklarını bilen bir Cum hurbaş
kanı dönem inde Türkiye'nin alm ası m uhtem el yeni şekil, 
doğrusu düşünm eye değer. Bütün anayasal kuruluşların olu
şum unda cum hurbaşkanlarının atayacağı, sayısı bir hayli 
yüksek tem silciler nasıl olacaktır? A nayasa M ahkem esi, 
Yargıtay, Yüksek Hakim ler Kurulu ve Danıştay'dan YÖK'e 
kadar. Buralarda siyasî iktidarların doğrudan bir tesiri söz 
konusu değildi. Şim di Özal b ir siyasî iktidarın başından 
cum hurbaşkanlığına yükselmiş bulunm aktadır. Seçmen, ya
ni halkın beklenti ve m urakabesinin dışında, apayrı bir dün
ya olan bu alanlarda sayın Özal nasıl bir insiyatif kullana
caktır? Buralara kimleri atayacak, bunlarla nasıl bir ilişki ge
liştirm eyi düşünecektir? Bu alanlar Türkiye'de, siyasî ik ti
darların yasak alanları olarak kalm ıştır hep. Şimdi siyasî ik
tidarlara çoğu zaman kapalı kalmış bu alanlar, ilk defa seçil
miş bir kişinin insiyatifi altına girm iş bulunuyor. Din ve vic
dan özgürlüğünün kullanılmasından tutun da, anayasanın ço
ğu zaman yorum lanm asına kadar, oldukça farklı tavırlarla 
karşılaşabileceğiz demektir.

125



....... ""......................... ............. .

Sayın Süleyman Demirel'in sıksık ifade ettiği gibi Tür
kiye 'de sistem in en büyük sorunu, bu m akam ın norm al 
hukukî yollarla el değiştirm em esinde toplanıyor. Cum hur
başkanları 1960'dan beri, hemen hemen askerlerin gölgesin
de değişmiş, sonuçta da bu kesim lerin sözcülüğüne soyun
muştur. Şimdi ilk defa sayın Demirel'in de arzusu, yani as
kerlerin baskısı dışında bir cum hurbaşkanlığı seçimi idrak 
edilmiş, fakat bunda da ne yazık ki malûm tatsız önyargılar 
ortaya çıkarak, bu seçim Türkiye'de insanın içine sindirile- 
mez bir hale sokulmuştur. Fakat işte, ne kadar tartışılırsa tar
tışılsın, seçim gerçekleşmiş ve bu makam sivil birisi tarafın
dan doldurulmuştur.

(Kasım, 1989)
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TÜRK, KÜRT VE BAZI 
ALT-KÜLTÜRLER ÜZERİNE

arihte okuyoruz ki Anadolu, onlarca kültür ve m edeni
yetin gelip geçtiği kıtalar arası bir kesişme noktası. T a
rih öncesi devirlerden tarih çağlarına kadar, zaman za

man batıp çıkan kültürlerin, talihleri parlayan küçük-büyük 
devlet ve im paratorlukların resm î geçidine dönüşen bu top
raklarda, onların geçmiş hatıralarına bir nişâne, varlıklarına 
birer delil olmak üzere binlerce m alzeme mevcuttur. Frigya- 
lılardan A surlulara, T raklardan Perslere, R om alılara ve 
Araplara kadar, her bir kavim ve kültürün varlığından bugün 
bizi rahatsız edecek bir durum  beklenm iyor. Beklenm ediği 
gibi, bunca kültür ve m edeniyetin belirgin hususiyetlerini 
kaybetm ekle beraber, onlardan arta kalan nice değerler, ge
lenekler; toprağa, insana ve eşyaya sinmiş nice tavırlar haya
tın terkibi içinde hâlâ varlığını sürdürebilmektedir. Hatta de
nilebilir ki bu anlam da hayatım ız eklektik, suni bileşim ler 
olarak değil de, kim yasal bir terkip olm ak seviyesine ulaş-

Türklüğün Anadolu’ya gelm esiyle birlikte, müslüman- 
lığın form ve m uhtevasına da bürünen bu binlerce insan 
emek ve tecrübesini, bugün toplum sal çalkalanm alarla âdeta 
daha bir bütünleşmiş olarak algılıyoruz.

O kanaatteyiz ki, Anadolu topraklarının çağlar içinde 
yoğrula yoğıula oluşan bu terkibi, yepyeni istihalelerle olu
şumunu kesintisiz devam edecektir.

mıştır.
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İşte bu topraklar üzerindeki Türk ve Kürt varlığına da, 
bu m ânâda yaklaşm ak yerinde olur kanaatindeyiz. Zira kon
jonktürdeki iniş ve çıkışlar, zaman zaman karşılaştığım ız in
firatçı tavırlar, tarihin akış ve uğultusu arasında yarm sadece 
birer küçük nüans olarak hatırlanacaktır.

Tarihte islâm coğrafyası içinde, m illetlerin dil ve kü l
tür varlıkları büyük m erkezî im paratorluklar için bir prob
lem teşkil etm iyordu. Ve daha önem lisi toplum lar, kendi 
kendilerin i ayrıştırm a ihtiyacını da duym ayabiliyorlardı. 
Em evî ve Abbasilerde olduğu gibi, Selçuklu ve Osm anlIlar
da da durum böyle idi. Fakat ukçı ve infiratçı tavırlara alış
kın olm ayan Ortadoğu insanı, son yüzyılda, batıdan sirayet 
eden bu hastalığı da yaşam ak m ecburiyetinde kalacaktı ve 
nitekim  kaldı da.

Şimdi yeni ulaşılan bir merhale ile, bu topraklar üze
rinde yaşayan Kürt varlığına -bu az veya çok görülebilir-, 
kendini ifade ve kendi kim liği ile kendini takdim  im kânı ta
nınm ası bekleniyor. Burada Kürt toplum una yeni bir yakla
şım geliştirilmeye çalışıldığına dikkat çekmek istiyoruz. Sis
tem ve hukuk açısından bu insanın varlığının kabulü, kendi
sini kendisi olarak takdim  etme im kânının tanınm asıdır bu. 
Bu merhale, Türk toplum una verilen hakların azlığı ve ya 
çokluğundan daha önem li bir hadisedir ve üzerinde ciddi 
olarak durulmalıdır.

Türkiye'de, nüfusunun neredeyse üçte ikisine yakın bir 
bölümünü, doğduğu topraklardan Adana, Antalya, İzmir, İs
tanbul ve Ankara gibi büyük metropollere uğurlayan bir top
lumun; kendi tabiî ve tarihî şartlarının dışında yepyeni m u
hitlerde yaşam aya başladığını, buralarda yeni akrabalık ve 
komşuluk ilişkilerine girdiğini, ekonomiyle büyük entegras
yonlara uğradığım, hatta yeni müşterilerle kuşatıldığım  nasıl 
görm ezden gelebiliriz? H ayatın akışı öyle gizli bir irade 
oluştuyor ki tarihte beraber yaşayan, istiklâl m ücadelesini 
omuz omuza beraber yürüten, ve asıl önemlisi Lozan'da be
raber ve birarada yaşam a iradesini bir tercih olarak sergile
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yen Türk ve Kürt toplumları, kendi dışlarında oluşan siyasî 
iradelerden bağım sız olarak yeni bir birlikteliğin kapılarını 
aralıyor bugün.

Gariptir, sanayileşme ve bunun doğurduğu toplumsal 
sorunlardan şikâyet, günümüzde âdeta bir m oda oluşturm ak
tadır. Eski dinî ve millî kültürümüzün, gelenek ve görenek
lerimizin birer birer hayatımızdan çekilmesi ile, çoğu zaman 
büyük bir paniğe kapılıyoruz. Kullandığımız bütün eşya ile 
birlikte tarım sal hayatın çoğu figürleri de günlük yaşayışı
m ızdan vedâ ederek çekilip gidiyorlar. Gerçekten yaşadığı
mız "iç göç"lerin neticesinde, içinden çıkıp geldiğimiz haya
tın bütün formları, birer eski elbise gibi üzerimizden dökülü
yor. Öylesine hızlı bir değişim içindeyiz ki, bu değişimden 
Türkiye'deki hakim kültür olan Türk kültürü kadar, alt kü l
türler konum undaki Kürt, Çerkez, Arnavut, Gürcü kültürle
ri de nasibini alıyor. Ve belki onlar bu değişimi daha ciddi 
olarak yaşıyorlar.

Tarihte, özellikle Osm anlı İm paratorluğu dönem inde 
insan ve toplumlar şimdiki gibi fazla seyahat edemez, "teh- 
cir"ler dışında yer değiştirm ezlerdi. A skerliğin tercihli bir 
m eslek oluşu da, farklı kültür ve toplum ların birbirleri ile 
ilişkilerini sağlayan bir im kâna dönüşmezdi. Şunu unutm a
yalım  ki, Türklerin A nadolu'ya gelişinden bu yana, bu alt 
kültürler ilk defa bu derecede birbirleriyle karşılaşıyor ve 
ilişkiye geçiyorlar. Bu ilişki ve sosyal gelişm eler, m evcut 
devletin irade ve politikaları ile değil, bilakis hayatın kendi 
akışı ve dinam ikleri istikam etinde gerçekleşm ektedir. Tabiî 
ki bu temas ve kaynaşm aların tem elinde yatan asıl sebep, 
köyden şehire ve büyük m etropollere doğru yönelen içgöçler 
olmaktadır.

Bu "içgöç" olgusu o kadar önemli, hayatı derinden et
kileyen bir gelişm e olarak ortaya çıkm aktadır ki, "aleviliği" 
bile kapalı cemaat havasının dışına çıkm aya, başka coğraf
yalarda bütünlüklerinden vazgeçerek yaşamak zorluyor. Bu 
gelişm eler karşısında, uzun bir vadeiçinde "Anadolu alevi-
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liginin", Türkiye'nin gündeminden yavaş yavaş çekileceğin
den bile söz etm ek mümkün olabilir. Nitekim Osmanlı haki
m iyeti altında birer Türk şehri olan Diyarbakır, Bitlis ve Ur- 
fa gibi şehirler de, zam anla kırsal nüfusun kentlere doğru 
kaym ası ile, Kürt nüfusun hakim  olduğu önem li beldelere 
dönüşm üşlerdir. Bu gerçeği kabul etmeliyiz. Bu toplumsal 
akışın önünde devlet iradesinin yapabildiği birşey olmadığı 
gibi, yapabileceği birşey de yoktu. Toplumun ekonom ik ve 
sosyal şartları bugün daha farklı akış ve oluşum lara doğru 
sürüklüyor bizi. Bunu hep beraber yaşayacağız ve hep bera
ber göreceğiz. Siyasî iradeler neyi, nasıl ifade ederse etsin: 
toplumsal şartlar ve oluşum lar bu iki toplumu giderek daha 
bir içiçe kılacak, beraber yaşam a ve birbirlerini olduğu gibi 
kabul etm ek zaruretini daha derinden duyuracaktır. Türkler 
aynı işyerinde beraber çalıştıkları, m ahallede kom şuluk, 
kahvede arkadaşlık, tarikatta m üridlik ettikleri bu insanları 
asıl hüviyetleri ile kabul etm ek ve benimsemek; Kürtler ve 
diğer farklı "alt kültürler" de kendilerini kendileri olarak 
ifade etm ek rahatlığına ererek, daha kom plekssiz ilişkiler 
geliştireceklerdir.

Şunu söyleyebiliriz: Zaten bugün herkes birbirini yete
rince tanımaktadır. "Örtük" sıfatlarını dile getirmeden geliş
tirilen ilişkiler yerine, daha açık ve çıplak kabuller dönemine 
gireceğimiz anlaşılıyor.

*
* *

Bazı infiratçı tavırlar ve neredeyse Kürtlerin bütününe 
teşmil edilmek istenilen PKK terörü gibi sivrilikler bir tarafa 
bırakılacak olursa; A nadolu'da bugün hakim nüfusu teşkil 
eden Türkler son yetmiş yıl öncesine kadar, büyük bir impa
ratorluk terbiyesi içinde farklı kültürleri, toplumları ve dille
ri kabul etmek, onlarla ilişki kurmak gibi bir rahatlığa sahip 
olagelmiştir. Belki aradan geçen bunca zurnan zarfında o es
ki "nosyondan" biraz da olsa çözülmeler gözlenebilirr. Fakat 
Türk toplumunun bu vasıflarına kısa zamanda ererek, daha
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anlayışlı tavırlar sergileyeceğinden şüphe edilemez. Ancak 
K ültlerin de, beraber ve birarada yaşam ak lüzumunu duy
dukları bu insanlara karşı, bu duygu ve düşüncelerini, hükmî 
şahsiyetleri aracılığı ile açıkça ifade etmeleri gerekir kanaa
tindeyiz.

İki toplumun birbirinden beklentilerini açıkça ifade et
melerine, biz gereğinden de ötede ihtiyaç duyuyoruz. Bu ye
ni dönemi, bu iki toplumun başarı ile idraki yepyeni bir ufuk 
olacak, Ortadoğu'nun ve İslâm'ın kaderinde yeni bir merhale 
teşkil edecektir.

(1992)
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um hurbaşkam  Turgut Ö ZAL'ın "kürtçe" televizyon
yayınları hakkındaki sözleri, bir sürü tartışm alara yol
açarken, en başta aydınların kafası allak bullak olm u

şa benziyor. Başbakan Dem irel'in biraz hırçın, biraz erken 
tepkileri, kendi etrafında canlı bir kam uoyu oluşturabilmiş 
sayılmaz. Sayın D em irel'in bu konudaki tepkileri şuur dışı 
bir refleksi hatırlatm ıyor değil. Ana m uhalefet partisi lideri 
ise, kendisini ve partisini "Ozal kom pleksi”nden  arındırmak 
için olsa gerek, Demirel'in erken reflekslerine çakılıp kalmış 
durumda. İnönü ve Erbakan biraz da ihtiyatlı bir görüntü 
sergileyerek zevâhiri kurtarmanın yolunu tercih ediyorlar.

G azetelerde, geçm işleri itibariy le ''sol tecrübe"den 
gelm e bazıları ise, m eselâ Cengiz Çandar, Altan'lar, Barlas 
ve Zülfü Livaneli gibiler, Özal'ın sözlerini hüküm etin oyu
nunu bozm a, İnönü ve Dem irel'in arasına "fit sokma" gibi, 
dâhiyane yorumlarla zengileştiriyorlar ve Özal'ın görüşlerin
deki ısrarı sürdürmesi üzerine de, bunda bir iş var diyerek, 
geleneksel Özalcılık sendromları sergilem ekten geri kalm ı
yorlar.

Sonuçta TRT, kürtçe televizyon yayınlarına geçse, ba
zılarının kıyameti hemen kopmaya hazır görünüyor. M antık
ları, zihinleri, şuurları ve şuur altları bu "sıkleti" çekm eye
cek anlaşılan. Zihinlerin takılıp kaldığı nokta; kürtçe televiz
yon yayınlarının "bölücülüğün" zorlaması olarak algılanm a
sı ve sonuçta bu yayının kürt ayrdıkçılığını davetten başka 
birşeye yaramayacağıdır. İkinci husus da "anayasa" gerekçe
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si!.. Resm î dil tiirkçe olduktan sonra nasıl böyle bir cüret 
gösterilebilirdi? Bu ülkede kaç dil egemen olacaktı?

Arkasından gelsin Danıştay'ın, Yargıtay'ın görüşleri!.. 
Anayasa M ahkemesi niye susuyor acaba, o da bu kervana 
katılıp muhalefet histerisine kapılmıyor, şaşmamak mümkün 
değil!.. Hem de Başbakan, âdeti olmadığı halde, sırf bu yüz
den Anayasa M ahkemesini ziyaret ederek, büyük hakimleri 
de yanm a çekm eye, onları gönüllem eye çalıştığı halde!.. 
Belki onlar da "anayasaya aykırıdır" fetvasını bugün yarın 
verebilirler.

H erkesin  Y an ıld ığ ı N o k ta

Herkesin yanıldığı bir nokta var:
Bugün TRT Türkiye'nin Sesi radyosu, her Allahın gü

nü arnavutça, boşnakça, bulgarca, rum ca, arapça, azerice, 
peştuca, ve bunlar yetmiyormuş gibi TRT 3 postasından İn
gilizce, almanca, fransızca haber ve program lar yayınlanır
ken, ve bunlar neredeyse 30-40 yıldır devam ederken.. Ana- 
yasacıların, Danıştaycıların hangi iznine ve fetvasına başvu
rulmuştu? 1964 den beri Türk siyasetinde ön planda yer alan 
sayın Demirel'in, buna benzer bir gerekçesini hatırlayanınız 
var mı? M eselâ M illî Güvenlik Kurulu kararı, bu yayınlar 
için oluşturuldu mu? Hayır, bunların hiçbiri yok. Çünkü ne 
bir ihtiyaç, ne de bir zaruret var.

Bu m antıkların hepsinin altında "Yurtta sulh, Cihanda 
S u lh 'u n  kaba m antığı yatıyor. D olayısıyla bugün devleti ve 
milleti "ırk" esasına oturtan bir yaklaşımın tayin ettiği ilkeler 
ve bakış açıları birer birer sınavdan geçiyor. Ölçüleri altüst 
olan zihinlerin içine düştüğü kaos, gerçekten acınacak bir 
durum arzediyor.

Nasıl olur da, yetmiş yıldır hergün ve her saat, and içer 
gibi tekrar ettiğim iz ilkeler teker teker inandırıcılığını yiti
rir? Nasıl olur da, bunca zamanın bıkıp usanmadan tekrar et

Ü N İ T E R  D E V L E T  /  K Ü R T Ç E  Y A Y I N
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tiğim iz doğruları, daha işte kendi gözlerim izin önünde tek
zip edilir durur? Bu tekziplerin sırf bu noktada kalmayarak, 
çok ciddi bir tarih yargılamasına yol açmayacağını kim  iddia 
edebilir? Bunun sonu, daha hayatî sandığımız doğruların ir
delemesine varmayacak mıdır? Öyleyse, nerede set çekebi
lirsek kâr kârdır.

B ir in c i S a tır  B aşı

Bugün Türkiye'de okumuş yazmış herkesin dilinden 
düşürm ediği bir gerçek var: "iç göç olgusu"'... Ülke nüfusu 
kürdü ile, çerkezi ile, boşnağı ile ve tabiî ki en yaygın ve ha
kim  kütle türkler, köy ve kasabalardan büyük m etropollere 
doğru büyük bir göç olgusunu yaşıyor. Yurdun belli bölgele
rinde öbek öbek kendi âlemlerinde birer "kapalı havza" teş
kil eden bu "alt kültür grupları", bu iç göçler neticesinde, 
eski ve son derece kapalı atm osferlerinden çıkarak, hâkim  
dil ve kültürle daha açık, ön yargısız bir ilişkiye geçiyorlar. 
B elki eski bütüncü yapılarından biraz da soyutlanarak bu 
ilişkiler gerçekleşiyor. Hemen ifade edelim  ki, bu gelişmeyi 
organize eden ne devlet, ne hükümet, ne de A vrupa ve A m e
rika!.. Toplumun bu iç hareketliliği, "alt kültür gruplarının'' 
dar şartlarını aşarak, yaşanan hayat ve ekonomi ile aracısız 
ilişki kurm a hali, çağdaş hayatın ve toplum sal gelişm enin 
zarurî sonucu olarak gerçekleşiyor. Bu durum sadece ülke
m izde değil; sanayileşen, tarımsal ekonom iden, kırsal yaşa
yışlardan şehirleşm eye doğru bir gelişm e sergileyen bütün 
dünya toplum larında gözlem e imkânı bulduğum uz önemli 
bir hadisedir.

Bugün doğuda yaşayan kürt nüfusun, neredeyse üçte 
ikisinin batıdaki büyük metropollere kaydığını hepim iz bili
yoruz. Bu insanların kendi geleneksel aile ocaklarından, tar
la ve topraklarından ayrılarak büyük m etropollerin varoşla
rında iş kuyruğuna girmesi, tayin edilmiş politikaların sonu
cu olmayıp, bilâkis kır ve kent dengelerinin yüzyılım ıza has
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yeni göstergelerinden başka birşey değil. Aynı gelişme boş- 
naklar, gürcüler, arnavutlar ve tabiî ki türkler için de geçerli.

Böylece Anadolu, çeşitli alt kültürlerin ve dillerin inzi
va niteliği taşıyan kapalı havzalarını aşarak, kom plekssiz 
ilişkiler, hareketli ve sıcak ilişkiler dönemini yaşıyor. Yer 
yer karşılaştığım ız bazı sancıları ise toplum, kendi içinde 
çözme, yumuşatma, veya karşılıklı kabullenmelere dönüştü
rerek yeni bileşkeler üretecektir. Bundan bizim şahsen kuş
kumuz bulunmuyor. Bu yeni oluşumun sağladığı dinamizmi 
göz ardı etmemek gerekir.

ik in c i S a tır  B aşı / iş in  Tarih  B oyu tu

Buna karşılık Türkiye, ondokuzuncu yüzyıldan itibaren 
devamlı dış göç alan bir ülke oldu. Tarih bilincinden ve hafı
zasından yoksun şuurumuz, Anadolu'da türklüğün, neredey
se asırlardan beri bir "m illî devlet" özelliği sergeleyegeldi- 
ğini zannedebilir. Durum, hiç de sanıldığı gibi değildir. B u
gün, daha dün sayılabilecek bir zamanda, büyük bir ''müba
dele'' olayı yaşandığını kim seler hatırlam ıyor. Türkiye'nin 
çoğu il ve ilçelerindeki m ilyonlarca Rum'un, İstiklâl savaşı 
sonunda yapılan bir anlaşma ile Yunanistan'a göç ettiğini ve 
buna karşılık Girit'ten, 12 Adalardan ve Batı Trakya'dan da 
m ilyonlarca türkün Anadolu'ya yerleştirildiğini, İzmir'in bel
ki tarihinde ilk defa, bu büyük "mübadele" sonucu ekseriyet 
nüfusu Türk olan bir şehir haline geldiğini, bugün kimlere 
hatırlatmalı ki?

Bu "mübadele" olayı çok yakın bir zam ana aittir ve 
Cum huriyetle hem en hem en aynı yaşa denk düşer. Fakat 
Anadolu'nun maruz kaklığı "dış göç" dalgası sadece bunun
la sınırlı kalmamıştı ki!

Anadolu'yu yorgun argın bir trenle baştan başa kate- 
denler bilirler ki, zam an zaman "Mecidiye", "Aziziye" ve 
"Hamidiye" adlarını taşıyan küçük büyük köylerle karşılaş
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mışlardır. Unutmayalım; bu köylerin tarihleri, âdını aldıkları 
Osmanlı Sultanının cüluslarından daha geriye gitmez. Örnek 
verelim: Plevne kahramanı Gazi Osman paşanın Plevne m ü
dafaasında, biz Balkanların hemen tam am ını yitirm iştik ve 
Çarlık Rusya kuvvetleri İstanbul'da Yeşilköy'e kadar dayan
mıştı. Bu sıralarda Osmanlı pâyitahtı savaştan ziyade, M it
hat Paşanın anayasa tartışm alarıyla meşguldü. Sonuç tabî ki, 
acı bir mağlubiyet olacaktı.

Halkın ”93 Harbi" olarak adlandırdığım ız savaşın so
nunda Romanya'da, Kuzey Arnavutluk'ta ve Yugoslavya'da 
yaşayan türk, arnavut, pomak ve boşnak nüfusun büyük ço
ğunluğu, daha önce tebaası oldukları OsmanlI'nın iç bölgele
rine geri çekilmek durum unda kaldı. Gelen göçmen nüfusun 
büyük çoğunluğu kendi dilleri ile birlikte geliyordu. Osman- 
lı yöneticilerinin hem en hiç biri, onlara siz türk değilsiniz 
demedi. Rumeli ve Balkanlar fethedildiği sıralarda da, bun
lara Türk olmaları gerektiğini hatırlatm ak kim senin aklına 
gelmedi. Çünkü onlar Türk kardeşleri ile birlikte Rusya'ya, 
A vusturya ve M acaristan'a karşı asırlardır O sm anlı adına, 
İslâmiyet adına savaşıyor, aynı ideali ve ruhu paylaşıyorlar
dı.

Aynı savaşın K afkasya cephesindeki m ağlûbiyet ise, 
çerkes ve gürcü nüfusun büyük kafileler halinde Anadolu'ya 
göç etm esine yol açtı. Böylece Türkiye, O sm anlı türkleri 
aracılığıyla müslüman olmuş arnavut, boşnak, pom ak, çer
kes ve gürcü nüfusları bağrına basma büyüklüğünü gösteri
yordu. Bir de bunlara, Anadolu'dan gitmeyen, fakat A nado
lu'ya sığınan Türk unsurları katm ak icabeder. Özellikle R o
m anya bölgesinde, daha Atilla zamanında Balkanlara gelmiş 
ve yerleşmiş, sonra hristiyan olmuş ve bilâhere O sm anlılar 
zam anında m üslüm anlığa geçmiş değişik Oğuz ttirkleıini 
unutm am ak gerekil*. Nitekim onların bir kısmı bulundukları 
bölgelerde hristiyan olarak kalm ışlardır ki. bugün "Gagcı- 
vıızlar" adıyla anılırlar.
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İşte ondokuzuncu yüzyıl başından beri yaşadığımız bü
yük göç dalgalan ile Türkiye, kendi aracılığıyla islâm la şe
reflenmiş bu kavim lerle birlikte, sınırları daralmış bir im pa
ratorluk bakiyyesi ve potansiyeli olarak karşımızdadır.

Bunlara ilâve olarak, Anadolu'nun türklerle birlikte en 
eski kavmi kürtler, hepsi bir arada yeni, yepyeni bir süreci 
yaşıyor bu toplumlar. Bu durumu bazıları bir kargaşa olarak 
algılıyorlar. Hayır, bu bir kargaşa değil, kendi gerçeği içinde 
sağlıklı bir oluşum  olarak devam  ediyor. Bu "nota"ların 
dizgesi ise elbette ve sadece islâm iyettir. Bu ortak kaderin 
elbette ortak, resm î bir dili olacaktır ve bu türkçedir. Buna 
karşılık aynı ortak kaderi paylaştığım ız ve bugün "alt kü l
türler" adıyla sosyolojik bir zemine oturtm aya çalıştığım ız 
bu grupların, elbette kendi dilleri ve bu dille yapılacak m ü
zik vs. yayınları da bulunabilir. N itekim  bu gerçeği, en iti
razcı kafalar dahi anlam akta fazlaca gecikmeyecek. Ayrıca 
şu iki noktayı da aklımızın bir köşesine koyalım:

1. Hemen hatırlatalım  ki, Sovyet im paratorluğunun y ı
kılması ile, Türkiye'nin Orta Asya türklüğü ile ilgilenmesini 
hiç kimse fazla göremez. Bu lüzumludur. Amerika da buna 
Türkiye'yi teşvik ediyormuş, farketmez! İsterse teşvik etm e
sin!.. F akat bu ilişk in in  b iç im ine , hele  T ü rk iy e 'n in  
lâikleştirme taşaronu olarak kullanılm asına yapılacak itiraz
ların da, yerden göğe kadar hakkı var.

2. Saddam in zulmünden yılgınlaşan büyük kürt yığınlarının, 
biraz da fizikî şartların zorlam ası ile ve fakat tem elde şuur 
altı bir akış halinde, Türkiye'ye sığındıklarını da unutm aya
lım. Şimdi aynı ilticalar Bosna-Hersek'ten olursa da şaşm a
yalım. Dün Bulgaristan'dan gelen türkler ve Saddam'dan ka
çan kürtler hangi sebeple Türkiye'ye sığınıyorsa, boşnak 
kütleleri de aynı gerekçelerle ülkem ize iltica etmektedirler. 
Osmanlı siyasî coğrafyası içinde uzun asırlar yaşamış ve Os- 
manlı türkünün yanı başında onunla aynı kaderi paylaşm ış 
bu toplumlar, artık kabul edelim ki, farklı ırktan olsalar dahi; 
"millet gerçeği"nin şerefli birer mensubudurlar.
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Z ıt G ö rü n en lerin  T erkib i:

Eğer böyle olmasa idi, parçalanan Yugoslavya'da kuru
lan Bosna-Hersek, M akedonya, hemen yakında Kosova b i
rer "H acet Kapısı" olarak, m eşrûiyetlerini gelip A nado
lu'nun eteklerinde ararlar mıydı? Aynen bir Azerbaycan, Ö z
bekistan veya Kazakistan gibi, kendilerini ilk tanıyan ülke
nin Türkiye olmasını isterler miydi? Bunu neden bir M ısır, 
İran veya Suudi A ıabistandan değil de Türkiye'den bekliyor
lar? Bunu iyi düşünmek gerekmiyor mu?

Barzanî ve Talabanî'nin meşruiyet arayışlarına da, nite
kim İran ve Suriye değil de, Türkiye "melce” olm uyor mu? 
Gürcistan'da halkın serbest oylarıyla seçtiği Gamsakurdiya, 
yönetim den devrilince onu niçin G ürcistan'daki m üslüm an 
kesim lerle azeriler arkalıyorlardı acaba? Bunları, bu gerçek
leri hangi anayasa mantığı izah edebilir? Hangi laik m antık 
ve cumhuriyet kafası bu realiteyi izah edebilir?

Türkiye, başta politikacıları ve aydınları ile, bu ülkenin 
konumunu farketmekte gecikmiyor mu dersiniz?

Türkiye bugün kendi sınırları ile, anayasası ile, sistemi 
ile elbette millî bir devlettir. Fakat bu devletin mantığı "yurt
ta sulh cihanda sulh"un katı cenderesinde, kendi ufuklarını 
ve sorumluluklarını dışlayarak, bir yer altı karanlığının uzle
tine sığınmayı, kendini yalnız hissetmeyi, uluslararası hiç bir 
riski göze almamayı, ürkmeyi, sorumsuzluğu, kendi uzantısı 
unsurlarla bile ilgilenm em eyi "millîlik" haline getirm iş bir 
ülke değil midir? M illîlik yani; kendisini, kendi m enfaatle
rinden ve sorum luluklarından uzak tutm ayı m arifet kabul 
eden, bunu bir de "ihtiyatlı dış politika" adıyla kutsallaştı
ran son derece geri yönetimlerin elinde değil m idir bu ülke?

Niyetimiz ve düşüncemiz kesinlikle bir fütûhatçılık ol
mamakla birlikte, Türkiye sorumlulukları itibariyle büyüme 
istidadında bir ülke olarak karşım ıza çıkıyor bugün. Bu so
rumluluk "millî devlet" sorumluluklarının ötesinde, bir m in



yatür/potansiyel imparatorluk sorumluluğudur. Türkiye bun
dan böyle Balkanlardaki her kargaşanın istese de, istem ese 
de içinde olacaktır. Başımızda her kim  olursa olsun, bu du
rum değişm eyecek. Türkiye aynı şekilde kürt politikasının 
ve Kafkas problemlerinin içindedir, bundan kurtuluş yok.

Türkiye'nin bünyesinde barındırdığı "alt kültür grup
lan"  şim diye kadar Türkiye'nin ciddi zaafları olarak kabul 
edilirken, bugün bu unsurlar, iyi düşünülecek olursa en bü
yük imkânlara dönüşmüş kabul edilmelidir!...

İşte, ancak bunu erken farkeden şuur, tarihin önünde 
seyrediyor demektir.

(Mayıs, 1992)

Ü N İ T E R  D E V L E T  /  K Ü R T Ç E  Y A Y I N
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arabağ ve Bosna-Hersek olayları ne de olsa üzerini 
örttü sayılır.
Çünkü her iki bölgedeki önemli gelişm eler T ürki

ye'yi, Türk kam uoyunu yakından ilgilendiriyor. Bu ilginin 
diğer İslam ülkelerine, hatta Orta Asya Türk cum huriyetleri
ne göre Türkiye'de daha yoğun yaşandığını da söylem ek 
mümkün. Çünkü Arap dünyasından ve Orta Asya cum huri
yetlerinden olaya karşı geliştirilen ne resm î, ne de norm al 
kam uoyu tepkilerinin beklenen karşılığını alabilmiş değiliz. 
Bunu, uluslararası haber ajanslarının bir oyunu olarak yo 
rum lam ak da, ne yazık ki m üm kün değil. Çünkü bu bölge
lerde, neredeyse batı kam uoyundaki seviyeye ulaşan bir can
lılığı ne işitiyor, ni okuyor, ne de televizyonlarda seyredebi
liyoruz.

Aslına bakarsanız bu garip ve "sinsi uyku" hiç de hayra 
alâm et değil!

Fakat bizim  üzerinde durm ak istediğim iz husus daha 
başka.

Hatırlayacaksınız, yazılı basında zaman zaman, Türki
ye'de artık ihtilâller döneminin kapandığı, Türkiye'de gerçek 
ve kesintisiz bir demokrasi dönemine girmiş sayılabileceği
miz hususu dile getirilir dururdu. İşte yukarıda işaret ettiği
miz Karabağ ve Bosna-Hersek'teki gelişmeler, kamuoyunda
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dem okrasiye, sivil idarelerin devam hlığına ilişkin güçlü iti
mat ifadelerinin üzerini iyice örtmüş durumda. Yani dışa 
tek sif ed ilm iş d ikkatler, sistem in  işley işi hakk ındak i 
m ülâhazalara ara vermiş görünüyor. Aksi halde bir takım 
yazarların, düşünürlerin bu yoldaki ifadeleri, yorum ları ile 
sık sık karşılaşm amız gerekecekti.

Gerçekten sayın Özal'ın genelkurmay operasyonundan 
sonra, ülkem izde sivil idarelerin, askerler üzerindeki irade 
ve insiyatiflerini belirgin şekilde hissettirdikleri, yabancı 
bankaların ve sermayenin uluslararası tem inatlarla takviye 
edildikleri bir dönem e girdiğim ize göre, Türkiye'de askerî 
yönetim lere ihtiyaç kalm adığı, sistem in ihtilâllere ihtiyaç 
duyulm adan, kendi kendine uluslararası sistemle entegras
yonunun sağladığı yolundaki görüşlerin haklılık payı yok 
değil.

Burada son koalisyonun, özelikle iki tarihî alternatif 
siyasî programın bir takım batılı ülkelerde sağladığı ittifakla, 
uluslararası kuruluşlara ve batılı ülkelere verdiği güven, bu 
kanaatleri daha da doğrular hale gelmiş sayılır. "İnsan H ak
lan" m  bir bakanlık seviyesinde ele alma, "Kadın H aklan"  
için müstakil bir bakanlık oluşturma; tutuklama, sorgulama, 
gözaltında bulundurm a vs. hususlarında da batılı standartlara 
uygun bir paralellik sağlama gayretleri ve uygulam aları da 
herkesin gözü önünde cereyan ediyor. Ve bu arada "Alt kül
tür gruplarına" yönelik ve m eselâ kürtlere karşı geliştirilen 
uygulam alar da ortada. "Kürt varlığının" kabul edilmesi, bu
gün "konuşma", yarın "yazılı ifade"ye dönüşecek bir takım 
haklar da kanunlar çerçevesine alındıktan sonra, batılı ü lke
ler Türkiye'deki uygulam alar için ne diyebilirdi ki?

Yani T ürkiye'de genellikle darbeler, sivil idarelerin 
gizli-açık uluslararası sisteme karşı gerekli diyeti ödem em e
si, bazı alanlarda seçmen veya toplum adına uluslararası ira
deye direnerek bazı fedakârlıkları göze alamaması, bazen de 
Y unanistan 'ın N A TO 'ya alınm asına karşı bir direnm e ve 
m eselâ Kıbrıs'ta verilecek tavizlere yanaşmam a gibi, batılı-
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lara göre gereğinden fazla bir sanayileşme histerisi, gümrük 
duvarlarının yükseltilmesi vs. sebepler de, bu üstü kapalı ge
rekçeler arasına zaman zaman girebilir. Artık bunların hiçbi
risi yok bugün. M evcut siyasî partiler bu hususlarda ulusla
rarası sistemi kuşkulandıracak ne bir program, 11e de bir ted
bir serdediyorlar. D olayısıyla ülkem izin yakın geleceğinde, 
gerçekten askeri darbeler için ciddi bir gerekçe kalm am ıştır 
denilebilir.

Bütün bunlar son derece mantıki, Türkiye'nin şartların
dan beslenip gelişen görüşler. D aha doğrusu, Türkiye'yi ve 
Türkiye'nin uluslararası sistem le ilişkilerini yakından izle
yenlerin varacağı zaruri sonuçlar!

*
* ^

Fakat biz, artık bu tür görüşlerin ne kadar sağlam olur
larsa olsunlar, geçerliliği hakkında hafiften kuşkular duym a
ya başlıyoruz.

M eselâ dem ek istiyoruz ki, Türkiye'de dem okrasinin 
artık rayına oturduğunu, sivil idarelerin devamlı hale geldi
ğini, askerî yönetim ler için ciddi gerekçelerin kolay kolay 
ihdas edilm eyeceğini söyleyenlerin ihmal ettikleri hususlar 
var: Sovyet faktörünün tam am en ortadan kalkm ası ve arka
sından "yeni dünya düzeni" dedikleri teorilerin icra safhası
na sokulması gibi.

Bugün "yeni dünya düzeni" kavram ının içi tam  olarak 
ortaya çıkmasa da, gözlenen gelişm eler, batı dünyasındaki 
ülkeler hariç, özellikle m üslüman dünyadaki ülkelerin top
rak bütünlüklerini yitirmesi, bu dünyada varolan her türlü et
nik grupların m üstakil, bağımsız, fakat minyatür yönetim le
re dönüştürülmeleri anlam ını taşıyor. Sovyetlerin parçalan
m ası, Irak'ın bütünlüğünü yitirm esi tehdidi, A fganistan'ın 
benzer bir âkıbete doğru hızla ilerlem esi, Yugoslavya'nın 
dağılması ve daha benzeri beklentiler!.. Yarın bunlara Pakis
tan'da karışıklıklar, İran'da Azeri ya da Kürt unsurların ba-
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ğınısızlaşma istidatları, Orta Asya Türk Cum huriyetlerinde
ki beklenm edik kaoslar eklenebilecektir. Özbekistan, T aci
kistan, Kazakistan'da yaşayan ve asıl hakim  unsurdan biraz 
olsun farklı düşen grupların (kavmî veya aşiret nitelikli) in
firatçı hareketleri eklenerek, Orta Asya’nın ve bütün O rtado
ğu'nun minyatür, sun'i, her türlü zaaflarla m alû l birer devlet
ler m ozayiğine dönüşmesi arzu edilebilir. "Yeni Dünya Dü- 
zeni"ninden bizim  çıkarabildiğimiz sonuç işte budur. Bu du
rumu şöylece ifadelendirmek de mümkün:

Birinci ve İkinci Dünya savaşları ile sun’î şekilde par
çalanarak m üstakil, yekpare bir siyasî irade oluşturm a insi- 
yatifi elinden alınmış olan Ortadoğu/islâm  ülkeleri; Orta As
ya, İran, Afganistan ve Pakistan’ın da eklenm esiyle yepyeni 
bir parçalanm a sürecine daha sokulacaklar dem ektir. Tabiî 
ki bu yüksek tehditle Türkiye de yüzyüze kalacak!.. Kuzey 
Irak'ta oluşturulan minyatür, ırkî asabiyetten veya ilkel ref
leks tepkilerden ötede bir anlam taşım ayacağını düşündüğü
müz Barzani/Talabani organizasyonu da, Çevik Güç'ün göl
gesinde, bu yeni program ın kapsam ı içinde m ütâlea edilm e
lidir. Fakat bu nevzuhur tatlı emeller, bütün Kürtlerin yekpa
re bir bütünlük oluşturm asına da, kesinlikle im kân verm eye
cek. İran'da veya Türkiye'de farklı bazı Kürt aşiretleri, birbi
rinden bağım sız, m uhtem elen biribirine hasım  politikalarla 
yüklü, küçük şehir devletçiklerine dönüştürülürse, buna da 
şaşmamak icabeder. Yani "batı orta çağı"m hatırlatan bir 
durumun işaretleri bunlar.

Çünkü istenen şey , parçalam ak ve küçültmek; bütün
leştirmek değil.

Halbuki tarih bize gösteriyor ki Ortadoğu, ya Anadolu 
merkezli büyük im paratorluklarla bütünleşerek haysiyetini 
yaşar ve korur, ya da Şam veya Bağdat m erkezli, A nado
lu'nun yarısını da içine alacak şekilde genişlemiş m üslüm an 
imparatorluklarla istikrara kavuşur. Bunun dışında kalan her 
alternatif bölünm e ve parçalanm adır. Ortadoğu toplundan 
böylesi büyük, kucaklayıcı, haysiyetli uygulamaların altında
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rahata erer, huzur bulur. Unutmayalım  ki, ortadoğu toplum- 
ları, ırka dayalı "milli devlet" uygulam alarına tarihen yaban
cıdır. Aynı şekilde Orta asya toplumları da, genellikle Özbe
kistan merkezli geniş ve büyük bir imparatorluğu çağrıştıran 
uygulam alara alışıktır. İşte hem tarihin, hem  coğrafyanın ve 
hem  de bu topraklarda yaşayan toplum ların insiyaklarıyla 
arayıp bulabilecekleri bu hakikatin ve ihtiyacın önü tıkan
m ak isteniyor.

Tabiî böyle bir gidiş, bütün bu ülkeleri sırasıyla iç kar
gaşaya, ayaklanmalara, kom şularıyla çatışm alara v.s.ye so
kacak. O zaman bu ülkeler savaş şartları, iç istikrarsızlık, 
ayaklanm alar ve dolayısıyle hak etm edikleri baskı rejim leri 
ile yüzyüze kalabilecekler demek, fazla kehanet kokan bir 
görüşmüdür bilemiyorum.

O zaman sormak gerekiyor:
Böyle bir gelecekle demokrasi, dem okratik idareler na

sıl uyuşsun?
*

* *

Bir de Sovyet faktörünün ortadan kalktığına işaret et
miştik.

Sovyet varlığı karşısında batılı ülkeler, özellikle Türki
ye'de dem okrasinin ayakta kalm ası yolunda, gösterm elik de 
olsa bir "murakabe" fonksiyonu üstleniyorlardı. Zaten Tür
kiye'de dem okrasi uygulam asının bir iç ihtiyaç ile değil, 
bilâkis İkinci Dünya savaşı sonrasında ortaya çıkan bir "da
yatma" ile gerçekleştiğini elbette unutamayız. G iderek görü
yoruz ki, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuna girm esi ihtimali 
her geçen gün azalıyor. B AB'm dışında bırakılmak istendiği
miz de unutulamaz. Ayrıca Varşova P aktın ın  dağılması ile, 
NATO'ya olan ihtiyacın gerekçeleri de tartışılır hale gelmedi 
mi?

Bu durumda Batı Avrupa'nın dışına düşmüş, dışlanmış 
bir Türkiye'de dem okrasinin ayakta kalm a kabiliyeti nedir

İS LÂM CI A Y D IN L A R  V E T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞU U RU

1 4 4



ki!.. Demokrasinin sözcülüğünü kim yapacak? Aydınlar mı, 
m enfaatciliğin çukurunda yüzen sermaye sınıfı mı, yoksa 
halk mı? Ya da askerler mi? İlişkilerini, hangi sebebe dayalı 
olursa olsun büyük 'çapta ABD'ye ipotek etmiş bir Türk i
ye'de dem okrasinin yaşama şansı ne kadar devam edebilir? 
Kaldı ki ABD, geçirdiğimiz üç ihtilâlin arkasında, sivil yö
netim lerin berteraf edilm esini göze alabilm iş, pragm atik 
menfaatlerini kimin tatmin edeceğine bakmıştır. Burada, Ba
tı Avrupa ülkeleri ile ABD'nin Türkiye'deki rejim  hakkında- 
ki tavır farklılıklarına özellikle işaret etmek istiyoruz. Fakat 
bu farkın, bugün için geçerliliği de artık su götürür olmuştur.

Bir başka husus da, Sovyetlerin dağılm asından sonra 
dünyada "blok" fikrinin ve kam plaşm anın ortadan kalktığı 
gerçeğidir. Yani artık dünya, her ne kadar bugün ABD ulus
lararası tek güç görüntüsü verse de çok başlı bir yapıya doğ
ru gidiyor. ABD, Almanya, Japonya ve yarın Çin!.. Bize öy
le geliyor ki, dünya yeni baştan, İkinci Dünya savaşı öncesi
nin şartlarına doğru hızla ilerliyor. İkinci Dünya savaşı ön
cesi ki, yeryüzünde, hatta bizzat batılı ülkelerde bile dem ok
rasiye itimat ve güvenin iyice azaldığı dönemlerdir. İşte po
tansiyel, olarak, yavaş yavaş böylesi şartlara doğru ilerliyo
ruz.

G erek B alkanlaşm a denem eleri, gerekse bloklaşm a 
im kânlarının ortadan kalkması ve Türkiye'nin A vrupa Birli
ğinin dışına itilmesi biçimindeki gelişmeler, biraz uzunca bir 
zaman alabilir ama, Türkiye dahil çoğu ülkelerde dem okra
silere olan ihtiyaç, yönetim ler nezdinde giderek azalabilir 
diye düşünm ek istiyoruz.

Dünyanın bu yeni şartlarında demokrasiye, çok partili 
siyasal yapılara, sistemin ve yönetim lerin açık m urakabesi
ne, yönetim lerin demokratik mekanizmalar işleyerek el de
ğiştirm esine ihtiyaç duymayan, hatta bunu bir külfet ve is
tikrar açısından ciddi bir zaaf olarak gören m antıklar, kamu
oyu nezdinde kendilerine makul gerekçeler üretmekte fazla
ca zorlanm azlar. Yeni dünya düzeni olarak adlandırılan

D E M O K R A S İ L E R İ N  S O N U N A  D O Ğ R U
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"konjonktür" içinde bu tür gelişm eler daha haklı, makul ve 
m antıklı da gelebilir. Bu mantığın "ülke menfaatlerinin bir 
gereği olarak sunulması ise, sanıldığının aksine fazlaca ya
dırgatıcı bulunm ayacaktır".

Bu m ülâhazalarım ızı, şöyle bir soru ile noktalayalım  
isterseniz:

Türkiye’de çok partili siyasal sisteme, acaba asıl kim le
rin ihtiyacı var?

Bu soruya herkes kendince bir cevap verebilir.
(Hazinin. 1992>
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İNGİLTERE, TÜRKİYE VE 
BEDİÜZZAMAN'A DAİR

Son Körfez Savaşından itibaren İngiltere, Türkiye'ye 
ilişkin politikalarda daha bir ön plana çıkmaya başla
dı. Kuzey Irak ve Kürt otonom yönetimiyle ilgili ola

rak geliştirdiği tavırlar iyi takip edildiği takdirde, İngilte
re'nin bu konuda ne büyük bir hassasiyet içinde bulunduğu 
gayet iyi anlaşılır. Körfez Savaşı dolayısıyla Irak'ın aldığı 
büyük yarada, Birleşik A m erika ve İsrail'in yanı sıra, O rta
doğu'dan elini hiç bir zaman çekm ek istemeyen İngiltere'nin 
de büyük bir dahli bulunuyor. Çekiç Güç'ün kaldırılması gö
rüşmeleri arefesinde İngiltere cenahından gelen tepkili açık
lamalar, bu meyanda iyi hatırlanmalıdır.

Türkiye'nin, günümüzde İngiliz politikaları ile yüzyüze 
geldiği alan, sadece Kuzey Irak ve Çekiç Güç'le sınırlı değil. 
Güney kom şularım ız Suriye ve Irak'la, neredeyse aramızda 
büyük bir krize dönüştürülm eye çalışılan "su problem i"nde  
de, İngiltere'nin gizli-açık tahrikleri bilinm iyor değil. Zaten 
İngiliz politikası İkinci Dünya Savaşında Alm anların galib 
göründüğü bir-iki yıllık süre hariç, bizim  güney kom şuları
m ızla m ünasebetlerim izin olum lu bir seyir takip etmesine, 
hemen hemen hiç fırsat tanımak istememiştir.

îjc ^

A lm anların savaşa hâkim göründükleri yıllar ki, 1940- 
1943 arasına rastlar. Bu yıllarda Alman birlikleri bütün doğu
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Avrupa'ya hakim oldukları gibi, Balkanlara da inerek Türki
ye'ye komşu haline gelmişlerdi. Tabii, o yıllarda bütün Türk 
komuoyu, Almanya'nın.ülkemize saldırıp saldırmayacağının 
heyecanı ve endişesi içinde kıvranıyordu. Fakat H itler Al- 
m anyasm ın Türkiye sınırlarına ulaşm asından asıl endişeye 
kapılan ise, Türk halkından ve hükümetinden ziyade İngilte
re olmuştu. Çünkü savaşın tedirgin atm osferinde m illî ka
muoyu m uhtemel bir Alman saldırısını konuşurken, kısa bir 
süre içinde, Alm anların Türkiye'yi tehditten ziyade, T ürki
ye'nin tarafsızlığını terk ederek, aynen Birinci Dünya Sava
şında olduğu gibi, ciddî bir ortaklık teklifinde bulundukları 
ortaya çıkmıştı. İşte İngiltere'yi ve tabiî ki Rusya'yı asıl en
dişelendiren husus bu idi.

Fakat Türkiye Hitler Alm anya'sından gelen bu teklifi 
kabul etmedi. Ancak Türkiye ve Almanya, kendi aralarında, 
son derece ciddi bir "Saldırmazlık Paktı" im zalam aktan da 
geri kalmadılar. Yapılan saldırmazlık anlaşması Türkiye ka
dar Almanya'yı da tahminlerin ötesinde rahatlatmıştı. Çünkü 
bu anlaşm anın daha haftası dolm am ıştı ki, H itler o uzun, 
m eşakkatli ve bir örneğini ancak Napolyon'un gerçekleştire
bildiği Batı Rusya, M oskova seferlerine girişerek, bütün 
dünyayı derin bir endişeye sürüklemişti.

İşte İkinci Dünya Savaşının bu dağdağalı ortam ında 
Almanlar, özellikle İngiliz sömürgesi durum undaki Ortado
ğu islâm  ülkelerine yönelik yeni politikalar sunm aktan da 
geri durmuyorlardı. Almanlar, Ortadoğu'nun m üslüman, fa
kat söm ürge durum undaki halklarına, eğer İngiliz işgaline 
karşı ayaklanırsanız, biz sizin yanınızda oluruz. O luşturaca
ğınız yeni ve bağımsız yönetimleri destekleriz, diyordu. İn
giliz yönetimini bölgede asıl rahatsız eden fenomen de bun
dan başkası değildi.

O zamanki savaşta, Alm anlarla saldırm azlık paktı im 
zalam ış olsa bile, Türkiye'nin rolü, görüntüsü son derece 
önemli olmalıydı. Zira İngiltere, Sovyetlerin esiri durum un
daki Türkler'de olduğu gibi, m üslüm an söm ürgelerinde de
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kendisine m uhalif bir havanın oluşabileceğinin ciddi bir te
dirginliğini yaşıyordu. Hele Türkiye de, güneyindeki Arap
ları bu yolda uyarır, m uhalif unsurları örgütlerse, hatta A l
m anlarla işbirliği yaparak Kuzey Irak 'ta yeni bir cephenin 
açılmasına fırsat verirse, sonuç daha da kötü olabilirdi.

Birinci Dünya Savaşından sonra, Ortadoğu İslâm ülke
leri ile Türkiye'nin ilişkilerinin daim a soğuk ve gergin kal
m asına dayalı olan İngiliz politikalarında, işte bu birkaç yıl 
içerisinde ciddî bir değişiklik gözlendi. Sadece bu birkaç yıl
la sınırlı olarak, sömürge Arap hüküm etlerinin başbakanları, 
dışişleri bakanları, hatta sun'î ve iğreti görüntüleriyle genel
kurm ay başkanları âdeta A nkara'ya m ekik dokuyorlardı. 
Türkiye, acayip bir itibara boğduruluyor, Türkiye kamuoyu 
İslâm ülkeleriyle girişilen bu tür yapm acık ilişkilerle tatmin 
ediliyordu. O yılların Türkiye'sinde, nedense bütün sinama- 
larda Arap film lerinden geçilm ez olmuştu. Türk m üziğinin 
önü açılmış, yerli film lerin müziklerinde Arap karması ezgi
ler moda haline dönüşmüştü. (Rahm etli Sadettin K aynakm  
belki en popüler zamanları olmalıydı..)

Türkiye'ye gelen sömürge Arap yöneticilerin işledikle
ri tek konu, tabiî ki İngiliz idaresinden mem nuniyetlerini di
le getirmekten başka birşey değildi. Eh, Türkiye ile yıllardır 
kesik bulunan ilişkileri işte düzeliyordu. Türkiye de bundan 
m em nun olm alı değil miydi? Bu atm osfer içinde Ortadoğu 
İslâm ülkelerinden ve Ortadoğu coğrafyasından tam am en 
tecrit edilmiş olan Türkiye; şim di neredeyse 20-25 yıldır 
ilişkileri kopmuş haç ziyaretlerinin bile yapılam adığı bu dö
nem leri gerilerde bırakarak, yeniden O rtadoğu'nun sıcak 
koııjoktürü içinde yer almaya başlıyordu.

İsteniliyordu ki, hem Ortadoğu'nun sömürge yönetim 
leri, hem de Türk hüküm etleri bu im kânları kendilerine İn
giltere'nin bahşettiğinin farkına varsınlar. Farkına varsınlar 
ki, sömürge İslâm toplumları İngiltere'ye karşı, m uhalif Al
man vaadlerine kurban gitmesinler; Türkiye de, Almanların 
gizli-açık tahriklerine kapılmasın!..
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Neticede Alm anların mağlûbiyet grafiği farkedilir edil
mez, Ortadoğulu söm ürge yönetim lerin Türkiye ziyaretleri 
anında kesiliverdi. Çünkü artık bu sun'î ziyaretlere ihtiyaç 
kalm am ıştı. Bundan böyle ne Fransa Suriyeli yöneticilere, 
ne de İngiltere Iraklı, M ısırlı veya Ürdünlü yetkililere vize 
verecekti.

 ̂ îfî

B ediüzzam an hazretlerinin hem en bütün eserlerinde, 
bir vesile ile dile getirilen, "kökü dışarda bir ifsat komite- 
S7'"nden söz edilir. C um huriyet tarihinde gerçekleştirilen 
önem li tutuklam alar, m üslüm anlara reva görülen şümûllü 
baskılar, basında harekete geçen islâm  aleyhtarı bir saldır
ganlık  ya da hüküm et ileri gelenlerin in , durduk yerde, 
"İslâmî bir tehlike"den söz ettikleri anlarda, rahmetli Üstad, 
meclislerinde, "fesat komitesi"nin harekete geçtiğini hatırla
tırdı. Bu hatırlatm aları m eclislerinde bulunanlara şifâhî ola
rak  yaptığını, bulunm ayanlara da daha bir kalıcı şekilde, 
eserleri vasıtasıyla tevsik ettiğini ve buna ne kadar lüzum 
gördüğünü bugün daha iyi anlıyoruz. Risale-i Nurların  de
ğişik bölümlerine serpiştirilmiş bulunan bu hatırlatmalardan 
ortaya çıkan odur ki, cumhuriyet yıllarının iç ve dış politika
larında asıl m üessir unsur, işte bu fesat komitesinden başka 
birşey değildir. Kökü dışa bağlantılı bu kom ite sanki gizli 
bir sömürge kom iserliği gibi bir faaliyet yürüterek, önemli 
olaylar karşısında rical-i hüküm eti ve basım  istediği istika
metlerde harekete geçirebilecek roller üstlenmiştir.

Üstadın eserleri bu açıdan yeni baştan gözden geçirile
cek olsa, ya da adı geçen "fesat komitesi" ile ilgili değerlen
dirm eleri bir araya getirilerek, M ütâreke yıllarında gizlice 
bastırıp dağıttığı ve işgal kuvvetlerine karşı büyük bir kam u
oyu oluşturan  "Hutuvât-ı Sitte"  adlı eseri ile b irarada 
m ütâlâa edilse, bu komitenin İngiliz İstihbarat Örgütünden 
başka birşey olmadığı rahatlıkla ortaya çıkacaktır.
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Bu komite, içeride fesat türü faaliyetleriyle, dışarıda da 
resmî İngiliz politikaları nâm ına Türkiye ile yakın plânda 
uğraşmaktadır. Sovyetler B irliğinin yıkılmasından sonra or
taya çıkan müsait ortamda; Türkiye’nin rahat bir nefes ala
maması, Kafkaslarla ve Orta Asya ile ilişkilerini sağlıklı bir 
şekilde geliştirememesi için elinden gelen gayreti sarfetme- 
ye devam etmektedir.

S ırf bu yüzden Irak'ın yaralarını sarmasına fırsat veril
mediği gibi, Çekiç Güç ve Kuzey Irak otonom yönetimi ara
cılığıyla, Türkiye'nin bölünmesini amaçlayan politikalara da 
birinci elden destek verilmektedir. Türkiye aleyhtarı bu poli
tikaların asıl patenti İngiltere ile İsrail ve Birleşik A m eri
ka'ya aittir.

Bosna M üslümanlarına karşı İngiltere'nin Sırpları des
teklediği, barış görüşmelerini çıkm aza sürüklediği, hatta bu 
bölgeye yönelik politikalarda ABD'yi dahi etkileyerek cay
dırıcı bir rol oynadığı hiçbir zaman gözden uzak tutulamaz.

H atta son yıllarda çok konuşulan  "Ortodoks ittifa 
kı" nın asıl mürevvicinin de İngiltere olduğunu, burada ha
tırlatm adan geçmeyelim.

(Ocak 1994)

İ N G İ L T E R E .  T Ü R K İ Y E  V E  B E D İ Ü Z Z A M A N ' A  D A İ R



İSLÂMÎ GÜNDEM 
ÜZERİNE

Ülkem izde "İslâmî" kam uoyunun öncelikleri her geçen 
gün, değişiklik gösteriyor. Eskiden üzerinde durulm a
yan veya önem atfedilm eyen mce konular var ki, bu

gün onları konuşuyor, onları tartışıyoruz.
M ese lâ  1940-44 y ılla rı a ra s ın d a  is lâm ın  bazı 

lâfızlarından söz edebilen dergiler çıkarm ak, en büyük m e
sele idi.

Buna karşılık, 1960 sonlarına doğru, İslâm î vasıflarıy
la temâyüz eden öğrenci dernekleri gündemi daha ziyade iş
gal eder oldu. 12 Eylül 1980 şartlarında "demokratik hak ta 
lepleri" moda iken, bilâhere dem okrasilerle hiç bir sonuca 
varılamayacağını, islâmla demokrasi kavramlarının bir arada 
düşünülemeyeceğini ileri sürenler ortaya çıktı.

Şimdi, mahallî seçim  şartlarının içine girildiği şu dö
nem lerde, çok partili siyasî hayat, batılı dem okratik rejim  
veya sivil toplum  vs. şeklinde ifade edilen kavram lara karşı 
geliştirilen tavırlarda, yaygın bir yum uşam adan söz etm ek 
mümkün görülüyor.

*

Gerçekten içinden çıkıp geldiğimiz uzun süreli istiha
lenin gündemi, durmadan devrevî olarak değişikliklere uğru
yor. Bu bakımdan her geçen neslin öncelikleri birbirine karşı
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fa rk lılık lar arzediyor. M eselâ eskiden çıkan Edebiyat, 
Mâverâ gibi dergiler, şimdi daha iyi fark ediliyor ki, herşeyi 
sanata ve edebiyata indirgerlerdi. Bizim islâmı iyi anlayan, 
ifade eden sanatçılarımız, roman ve hikâye yazarlarım ız, ti
yatrocularım ız olsa idi, şimdikinden daha güçlü olurduk d i
ye düşünürlerdi. Her okuyan yazanın da yegâne am acının 
böyle olmasını beklerlerdi. Hatta bir yerde okumuştum, rah
metli Fethi G'emuhluoğlu, "Kısrak düştüğü yerden kalkar!.." 
dermiş. Ve arkasından da eklerlerm iş. "Biz Tanzim attan 
sonra sanat ve edebiyatı, bu alandaki öncülüğü başkalarına 
kaptırdık. Aynı düştüğümüz yerden kalkm ak m ecburiyetin
deyiz."

Kulakları çınlasın, Şevket Eygi'nin  önceliği daha farklı 
idi. O ise herşeyin gazeteden geçtiğine inanırdı. Çıktığı yıl
larda zevkle okuduğumuz Yeni istiklâl'in, ciddî bir günlüğe 
dönüşmesinin, Şevket Bey'in en büyük rüyası olduğunu şim
di daha iyi anlıyoruz. Daha sonraları çıkan Bugün  gazetesi
nin, 1960 sonlarına doğru, müslüman kesim lerin ihtiyacını 
duyduğu bir prestij sembolüne dönüşmesi de, sayın Eygi'nin 
büyük arzularından biriydi. Toplu sabah nam azlarıyla tirajı 
yüz binleri aşan Bugün gazetesi, her nedense, haftalık dergi
leri hatırlatan iri, sivri manşetler atmayı tercih ederdi.

Sonra yavaş yavaş İslâmî iddialı tiyatro kum panyaları 
moda oldu. M erkezi İstanbul'da olan bu kum panyalar, sah- 
nesiz Anadolu şehirlerine, bin bir müşkilât içinde, islâm tari
hinden bazı kesitler aktarırlardı. Loş ve küf kokan salonlarda 
toplanan Anadolu'nun muhafazakâr kesimleri, toplu olmanın 
sağladığı bir atm osfer içinde, kendilerini daha doygun ve da
ha güçlü hissederlerdi. Sonra tabiî, bu tür oyun denemeleri 
tam am en terk edilerek, yerini sinem aya bırakmak m ecburi
yetinde kaldı.

*
* *

1980 öncesi yıllarda, üç-beş senede bir ancak değişebi
len gündem, bu tarihten sonra iyice hareketlendi. Belki bu
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dönemler, ekonomideki liberalizasyon politakalarm ın az çok 
kararlı sayılabilecek uygulamaları içinde, fazlaca inişli çıkış
lı bir seyir takip etmedi. Fakat İslâmî kesim lerin gündemi 
sürekli olarak canlılığını korudu: Afganistan'da m ücahitle
rin verdiği hüyiik m ücadele , Türk kam uoyunda ciddî bir 
motivasyon rolü oynadı. Emperyalist ve işgalci güçlere karşı 
yürütülecek mücadelelerin başarı şansının yüksek olduğunu 
herkes gözüyle gördü. Bu mücadelenin verdiği yüksek m o
ral içinde, Türkiye'deki m üslüm anlar kendilerini daha da 
fonksiyonel hissetmeye başladılar.

Aynı şekilde İran devrimi de Türkiye'de geniş yankı
lar uyandırdı. Birleşik Amerika'ya ve siyonizme karşı başarı 
ile sürdürülen İran devrimi, ülkemiz aydınları arasında, özel
likle İslâmî kesim lerde anti-dem okıatik tavırları da besledi 
sayılır. İran'da ulaşılan başarının büyük kitle ayaklanm aları
na oturduğunu ve devrimci tavırların daha bir prim yaptığı
nı, buna karşılık demokratik anlayış ve tavırların Türkiye gi
bi ülkelerde toplumu pasifize etm ekten başka bir işe yara
madığım ileri sürenler bir hayli çoğaldı. Bu görüşlerin haklı 
yanları yok değilken, Cezayir de yapılan seçim lerin sonun
da islâmcı kesim lerin iktidara gelmesi, dem okratik tercihle
rin kısmen de olsa ibrâsı ile sonuçlandı.

Çok partili sistem içinde ulaşılan bu başarı, İran devri
mi kadar büyük sonuçlar üretmese de, işte bu yoldan da neti
ce hâsıl edilebiliyordu. Cezayir seçimleri, ülkem izde radikal 
kesim lerin yöntem  şartlanm alarına ağır bir darbe indiriyor
du. Daha doğrusu, bizi amaca taşıyabilecek başka yöntem le
rin varlığı ortaya çıkıyordu. Bu zamanlar biraz şaşkınlık, bi
raz da kaos zam an ları o la rak  kend isin i h isse ttird i. 
Hum eynî'nin ölümü ve Rafsancanî'nin başa geçmesi sırala
rında, İrandaki devrim ci heyecanın kademe kadem e geriye 
çekilmeye, ya da kontrol altına alınmaya çalışıldığı gözlendi 
ki, bu şartlar altında Cezayir'de elde edilen başarı daha bir 
anlamlı bulundu.
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1980 sonrasında çok partili siyasal m ücadele dışında 
kalm aya, hatta kendisini siyasal partilere karşı apayrı bir 
"kutup" olarak sunmaya çalışan devrimci kesim ler, ilk defa 
demokratik katılım yolları aramaya giriştiler. Türkiye şartla
rında sık sık durum değerlendirmeleri yapılır oldu. 1991 ge
nel seçim leri, dem okratik katılım  platform larım  her geçen 
gün daha da besler oldu. Yani devrimci kesitlerin, gündemin 
dışına itildikleri, ya da siyasal katılım ı tercih mecburiyetinde 
kaldıkları yeni bir döneme giriliyordu.

Bilâhare Cezayir'de vuku bulan darbe, demokrasi kar
şıtı tavırları yeni baştan nüksettirse de, bunun gençlik kesim 
lerinde ve aydın grupları arasında fazla bir yankısı gözlen
medi. Şu sıralarda, bu görüşlerin yeterince prim yaptığı da 
söylenemez.

İslâm cı radikal kesim lerin siyasal parti zeminlerine çe
kilm esinde, "yeni oluşıımcu" tezlerin  de büyük rolü oldu. 
Bu gruplar, özellikle "İkinci cumhuriyetçi" görüşlere çok ra
hat entegre edildiler .'Birinci Cum huriyetin devrimci ilkeleri
nin irdeleme altına alınması, rejim in lâik karakterinin değiş
tirilm esi talepleri ve bu arada G üneydoğu'daki problemler, 
bu grupların gündem ini dışarıdan içeriye taşıdı. Yani bu 
gruplar, özellikle dışarıda "örnek" yokluğu ile karşı karşıya 
kaldılar. Bu arada "yeni oluşıımcu" tezlerin kısa süre içinde 
geçirdiği zafiyet de, devrimci kesim leri zor durumda bıraktı. 
Daha doğrusu bu gruplar adına "yeni oluşum" tecrübesi, bir 
ara istasyon rolü oynam aktan ileriye gidem edi. Ve onlar 
şimdi, içine girdiğimiz m ahallî seçim  şartlarında, kendi dış
larında oluşan bir rüzgârın anaforuna kapılmış görünüyorlar.

Oluşan bu yeni aydın sınıfının kendi ülkemizin realite
sine çekilerek, ayağı daha ziyade yere basan bir çizgiye 
oturmasında büyük faydalar vardır. Bunun faydasını ve hâsıl 
edeceği can lılığ ı yakın y ılla rd a  hep b irlik te  gözlem e 
imkânına sahip olacağımızı ümit ediyoruz.

I
İ S_L Â M î G Ü N D E M  Ü Z E R İ N E

(Şubat 1994)



LÂİK SÖYLEMİN 
İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇARESİZLİK

on zamanlarda önemli bir merhale teşkil etmişe benze
yen İslâmî gelişm elerin, içeride ve dışarıda, bazı çev
releri ciddi şekilde rahatsız ettiğinden şüphe yok. Bu

günlerde, bir yerlerden düğmeye hasılmışçasına, önüne ge
len İslâmî bir tehlikenin varlığından söz ediyor, laik uygula
ma ile toplumsal irade arasında doğacak bir krizin tellâlığına 
oynuyor.

Bu edebiyatın bazı sözcüleri de, mevcut İslâmî toplum 
sal gelişme karşısında; lâik eksenli kesimlerin, siyasî partile
rin, ekonom ik çevrelerin nasıl olup da, birlikte hareket ede
m ediklerine derinden derine hayıflanıyorlar. Gerçekten sözü 
edildiği şekilde, laik düşünceye sahip aydınlar arasında ve 
onların oluşturduğu her türlü platform larda genel bir dağı
nıklık, parçalanm ışlık söz konusu. Ekonomiye getirilen libe
ral politikalar, 163 gibi düşünce hayatının önündeki bazı en
gellerin kalkm ası, ve bu arada "özel televizyon ve radyo" 
yayıncılığının başlam ası gibi sebepler, bu kesim leri kendi 
nefisleriyle başbaşa bırakarak; rejim ve sistem adına kendi
lerine yüklenen misyonu ihmal etmeleri sonucunu doğur
m uştu. Daha doğrusu cum huriyetin "ideoloji memurları" 
özel m enfaatlerini öne çıkararak, laiklik paydasında toparla
nabilecek "amme menfaati" niteliğindeki rollerini ihmal et
mişlerdi. Bu hususta hiçbirinin diğerinden farkı yoktu. Ayrı
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ca yeni bir m isyonun ve heyecanın etrafında toparlanma ka
biliyetleri de kolay kolay gözükmüyor.

m

* *

B urada asıl dikkati çeken husus aydın sınıf ideolojisi 
laikliğin; tıkanm ış ve toplumun ihtiyaçlarına cevap veremez 
hale gelmiş bir sistemin ideolojisi olarak ayakta tutulmak is
tenmesinde toplanır. Rüşvetin kol gezdiği, alelâde vatandaş
lık h izm etlerinin bile yerine getirelem ediği, hacet kapısı 
olan kam u idarelerinin halka hizmet inancını yitirdiği, bu
nun yerine yönetici kadroların "rant" peşinde koştuğu, top
lumdan ve toplum a hizm et aşkından eser kalmayan bu han
tal yapının sözcülüğünü, hangi düşünce ve ideoloji üstlenir
se üstlensin, sonuç işte böyle olur.

Şimdi geri zekâlı, kültürleri ve ufukları kıt bazıları la
ikliğin içine düştüğü tehlikeden söz ederken, farkında olm a
yarak, tefessüh etmiş bir İdarî aygıtın ayakta kalm ası yolun
da ısrarlı bir irade sergilemeye kalkışıyorlar. Siyasî tarih bi
ze gösteriyor ki, insana olan inancını yitirmiş, toplum adına 
bir işlev gerçekleştiremez hale gelmiş bir sistem kolay kolay 
ayakta kalam az. Aynı şekilde insanı ve toplumu dışlamayı, 
topluma rağm en ayakta kalm asını açık-gizli bir tehditle ger
çekleştirm ek çaresizliğine düşen ideolojiler de, bir zaman 
sonra toplum lar adına taşınması anlamsız bir yük haline ge
liverirler.

B ilind iğ i gibi, S ovyetler B irliğ i'nde prestroykanın  
ilânından sonra, özellikle üçüncü dünya ülkelerinde rejim le
rin ideolojik alt yapıları iyice boşaldı. Aynı şekilde Türkiye 
gibi batı bloku içinde yer alan ve çok partili siyasî yapılarla 
yönetilen ülkelerde, sistemin sözcülüğünü üstlenen partilerin 
birbirine alternatif olma özelliği de ciddi bir erozyon geçiri
yor. Türk halkı görüyor ve anlıyor ki, sistemin liberal orga
nizasyonları ile sosyal demokrat veya dem okratik sol .aygıt
ları artık birbirinden farklı bir taahhüt geliştirem iyorlar. Bu
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tıkanm ış ve insandan soyutlanm ış hantal yönetim  anlayışı
nın, artık "sosyal demokratlar" tarafından değiştirileceği, ye
niden restore edileceği vaadleri de tamamen terkedilmiş gö
rünüyor. Türk toplumu vicdanında ürettiği adalet arayışları
na, eşit muamele beklentilerüıe ve toplumsal kesitler arasın
daki derin uçurumların telâfisine dair ümitlerini, şimdi nere
ye kanalize etsin, bunun çarelerini kim den ve kim lerden 
beklesin?

Ayrıca Türk halkı, 1947'de İnönü  ve Celâl Bay ar ara
sında m utabakatları sağlanan derin "muvazaa"dan dolayı, 
biraz horlanm ışlık ve aldatılm ışlık kom pleksi içinde yüzer
ken ve "sol"un ülke ve toplum adına tehdit niteliğini yitirdi
ğini gözleriyle görürken, ondan hâlâ tarihî zafiyetlerinin ese
ri yeni "sığınmalar" nasıl beklenebilir? İşte anlaşılmayan hu
sus burası değil mi? Her rejim  ve yönetim  belirli bir dönem 
dahi olsa, bir ülkede pâyidâr olabilir. Fakat adaletsizliğin 
bütün bir toplum un gözleri önünde cereyan ettiği, rüşvetin 
ve hırsızlığın alenî bir m eslek haline dönüştüğü bir dönem 
de, insan ve toplum yaratılışından gelen bir şevki tabiî ile, 
kendisini bu bataklıktan soyutlamak ihtiyacını elbette ki du
yacaktır. İşin bu safhası, laiklik sözcülerinin sandığı gibi 
İslâmî bir nitelik arzetmez. Bu, insanlığın hilkatinden gelen 
bir dışlama, kendini soyutlam a ve hantal İdarî yapı ile onun 
ideoloğlarını teşhir kabiliyetinin ortaya koyduğu son derece 
ciddi bir sonuç olabilir ancak. Bu ciddi sonucun verdiği ür
küntüyü, bugün hepim iz gazete sayfalarından takip ediyor; 
la ik  ideo loğ ların  çaresiz liğ ine  karşı halk ın  gösterd iğ i 
lâkaytlığı da tarihin bir seyri olarak ilgi ile izliyoruz.

Türk halkının bu derin ve tarihî berzahtan geçişte gös
tereceği olgunluğa, hepim izin büyük ihtiyacı var. Heyecan
sız, acelesiz ve hatta kimseleri rahatsız etmeden gerçekleşen 
bu dönüşüm, hiç şüphe yok ki, ilk olarak islâmcı aydın ke
simleri yüksek bir tesir altına alacak gibi gözüküyor.

Yüksek ideoloji tartışm aları içinde kendini unutarak, 
islâm düşüncesini yirm inci yüzyılın armağanı "ideoloji ek-
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zevsizleri" biçim inde algılayan ve sunan, Türk toplum unu 
sisteme entegrasyon histerilerine kapılm ış görerek devamlı 
suçlayan, ona hep kendi tecrübesi dışında kalan ülkeleri ve 
modelleri aktaran islâmcı aydın kesimler, m evcut gelişm e-
1 eıden lâik ideoloğlar kadar şaşkın dürümdalar. Radikal söy
lemleri meslek edinirken, bu söylemin toplum sal boyutları 
hakkında ve hatta Türk toplumunun tarihî, siyasî gelenekle
ri, insiyakları, motivasyon noktalan hususunda hiç bir ciddi 
teşhise ulaşamamış İslâmî aydın kesimlerin, bu dönemde ge
liştireceği yeni söylem, bizce dikkatle takip edilmeye değer 
görünüyor doğrusu!..

Bu aydın sınıfı, mevcut gelişmenin ve dönüşüm  anının 
neresinde? Bu um ûm î hareketin oluşturucusu mu, yoksa 
sevk ve idaresinde bir rol mü üstlenm iş bulunuyor? Ya da 
bir kısım larında olduğu gibi, radikal söylem lerin dışında 
gerçekleşen bir durum mu söz konusu? Yahut, mevcut geliş
meyi, hangi m etod ve yöntem  tartışm alarıyla izah edelim? 
Bize göre, şu anda islâmcı aydın m uhitler, yavaş yavaş h ız
lanan ve gelişen .toplumsal rüzgârın anaforunda, m etod ve 
yöntem  tartışm alarını unutarak m evcut durum u iştiyakla 
seyrediyorlar.

Hem laik aydınlar, hem de islâm cı aydınlar açısından, 
kendi ihata ve kontrollerinin dışında gerçekleşen bir toplum 
sal gelişme söz konusu. Ne var ki bu oluşum karşısında, la- 
ik-batıcı aydınlarla islâmcı aydınların içine girdikleri pisiko- 
loji, birbirinden o nisbette de farklı bulunuyor.

(Şubat, 1994)



"H UTUV ÂT-I SİTTE"DEN N A T O  V E  R U S  
K IS K A C IN D A  Y A Ş A N A N  B İR  K A O SA

Son zam anlarda Bosna-Hersek ve Kuzey Irak konusun
da aşırı İngiliz gayretkeşliğinin yol açtığı acı sonuçla
rı, Türk kam uoyu, tam bir keşm ekeş m anzarası arz 

eden seçim atm osferinde bütünüyle gözden kaybediyor. Ne 
talihsiz bir durum dur ki, ekonom ideki iflâs sinyalleri ile dış 
politikadaki stratejik  kayıplar hepsi bir arada yaşanıyor. 
Ciddî ekonomik iflâslarla stratejik bir "tecrid"i aynı anda id
rak edecek görünen ülkem izde, geniş toplum sal kesim ler, 
muhtem el bir seçim  zaferinin sarhoşluğuna kendini kaptır
mış gidiyor.

Etrafta kıyam et kopuyor, biz kapalı bir atm osferde, 
özünü yitirmiş Romalı hatiplerin kuru hitabetleriyle zihnimi
zi süslemeye m ahkûm  görünüyoruz. Daha üç-dört sene ön
cesinin dışa açılan, ufkunu genişleten Türkiye'sinden hiçbir 
iz ve işaret yok ortalıklarda!.. Kuzey Irak'taki gelişm eler es
kisi kadar gündem im izi işgal etmiyor. Azerbaycan'daki ge
lişmenin aslını, esasını araştıracak dermanı kalm adı kim se
nin. Bosna'ya ilişkin ne karar alınırsa alınsın, bütün toplum, 
siyasal öncüleri ile birlikte, derin bir yutkunm anın ötesinde 
birşey yapamıyor. Sadra şifa bir demeç verilmiyor, ortadaki 
oyunu izah eden resmi bir açıklama yapılmıyor.

Sanki sivil ve İdarî kuram ların hemen bütününe gizli 
bir el temas etm iş, onları hareketsiz bırakıyor. Toplum sal.
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siyasal mekanizmalar "karşı devre"ler tarafından m eflûç ha
le getirilm iş. Karanlık bir dehlizin içinde ne kendim izi, ne 
etrafımızı ve ne de önümüzü görecek halimiz kalmamış du
rumda.

Ve siyasal mekanizmalar, tam  bir köıdüğüşünü andıran 
çırpınışlar içinde, bir seçim m ücadelesi veriyor. Ortada göz- 1 
lenen kaosun sonucu için yarın, "zafer veya hiç!.." dem ek
ten kendimizi belki alamayacağız.

*
* *

Bu kaos bize, İstanbul'un işgal edildiği ve koca bir im 
paratorluğun mirasının paylaşılmak amacıyla masaya yatırıl
dığı "mütareke yılları"m hatırlatıyor. İstanbul halkı ve Türk 
aydınları, silâh bıraktırılmış bir ülkenin esaretine ağlayacağı 
yerde, ittihatçı kadroların hükümeti terk ederek, yurt dışına 
kaçışlarının bayram ına hazırlanıyordu. Ortalıkta kol gezen 
onlarca gazete ve dergi, hilâfet ve saltanatın, Boğaz'daki İn
giliz kruvazörlerinin mahkûmu hale getirildiğinin ne yazık 
ki bilincine erem iyor da, bilâkis İngilizleri, Türk halkını itti
hatçı haydutların tasallutundan kurtarmakta yardımcı unsur
lar olarak görüyorlardı.

İngiliz politikaları aydınları, dinî çevreleri ve basın ku
ru lu şla rın ı neredeyse tam am en ih â ta  etm işti. P o litik  
husûmetlerin gözleri kör, kulakları sağır ettiği böyle bir esa
ret ortamında, ittihatçı ileri gelenlerinin M alta'ya sürülmesi 
karşısm da duyulan sevinç, İngilizlerin planlı olarak ürettiği 
bir sonuçtan başka birşey değildi. Peki bu kadroları M alta’ya 
süren irade hangi irade idi? İngiliz işgal kuvvetleri bu ülke
nin asıl icra organı mı idi ki insanları sürgün ediyordu? B u
nun adına o zaman sürgün denemez, İngiliz işgal kuvvetleri
nin kendi sömürgesi olan bir adaya, bu aydın ve politikacıla
rı esir olarak götürmesidir söz konusu olan.

Bu yıllarda yerli aydınlar, çöken bir im paratorluğun 
yasını tutamıyor, bırakın geniş imparatorluk topraklarının el
den çıkm asını, esir düşm üş bir pâyitahtın , saltanatın ve 
hilâfetin izm ihlalinin farkına dahi yaramıyorlardı.
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İnsanlar niçin bu kadar ufalmış, toplum niçin bu dere
cede çürümüş ve ülke adına sözcülük üstlenen aydın ve poli
tikacılar, niçin böylesine aşırı bir kin ve garaza kendilerini 
terkedivermişlerdi.

Çünkü, heyûlâ gibi, bütün kalplerde çöreklenm iş bir 
korku kol geziniyordu. Hemen herkes İngilizlere karşı veri
lecek bir m ücadelenin im kânsızlığı duygusu içinde yüzer
ken, yönetim  gücünü ve m eşrûiyetini işgal kuvvetlerinden 
alırken, çıkm akta olan onlarca gazete ve dergi de m evcut İn
giliz stratejilerinin gizli, açık m otivasyonlarına kendilerini 
teslim  edivermişti. Gizliden gizliye kurdurulan İngiliz m u
hibbi derneklerle bunların sözcülüğünü üstlenen basın kuru
luşları, kısa zamanda, ülke kamuoyunu, yani gerçek iktidarı 
ele geçirmekte gecikmemişlerdi. İngiliz istihbaratı bu basmı,
o y ılla rd a  d iled iğ i b iç im d e k u llan ab iliy o r, is ted iğ i 
istikâmetlere sevkedebiliyordu.

Artık bütün toplum, başta hüküm et olm ak üzere, bu 
basının gündem ine teslim  olmuştu. İngiliz kruvazörlerini 
Boğaz'da herkes demir atmış gördüğü halde, bunu unutmuş 
da, falan bakan veya tüccarın yolsuzluklarından başka bir 
konu konuşamaz hale gelmişti.

*
* *

İşte Bediüzzaman  hazretleri böyle bir ortam da İstan
bul'a  inmişti. C ihan Savaşı içinde, bütün bir İm paratorluk 
İngiliz ve Rus kıskacı altında cendereye alınm ışken, esir 
düştüğü Rus kuvvetlerinin elinden, ta  Sibirya'dan kaçarak 
nihayet İstanbul'a yenice gelmişti. Heyhat!.. Bu nasıl bir İs
tanbul idi ki, dün savaş verdikleri İngilizleri, bugün saltana
tın ve hilafetin m erkezinde dinî otorite, aydınlar ve halk 
huşûyla dinliyor? İngiliz idaresini, kendilerini, ittihatçıların 
zulmünden kurtaran kahramanlar olarak tebcîl ediyorlar!..

Uyuyan ve iradesi felç olan bir m illetin uyandırılması 
icab ederdi.

İS LÂ M C I A Y DINLAR V E  T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞUURU
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HUTUVAT-I SİTTE'DEN NATO VE RUS KISKACINDA YAŞANAN BİR KAOSA

İşte bunun için "Hutuvât-ı Sitte" kalem e alındı. İşte 
bunun için esir İstanbul’un en kuytu hanelerine kadar, 
"Hutuvât-ı Sitte" gizliden gizliye ulaştm ldı.

İstanbul belki yüz yıllık uykusundan uyanıyordu o an
da. Tarihin ve islâmın bilinci aydınlara, topluma yeniden av
det ediyor ve bu uyandırılmış bilincin tesiri Ankara'ya’kadar 
ulaşıyordu:

"İstanbul'u işgal eden İngilizlerin başkumandanı, İslâm 
içine ihtilâf atıp... hatta şeyhülislâm  ve bir kısım  hocaları 
kandırıp b irbirinin aleyhine sevkederek... İtilafçı-İttihatçı 
fırkalarını birbiriyle uğraştırm asıyla Yunanın galebesine ve 
hareket-i m illiyenin m ağlûbiyetine zem in hazırladığı bir sı
rada... İngiliz ve Yunan aleyhinde "Hutuvât-ı Sitte" eserini 
E şre f Edib'in gayretiyle tab ve neşretmekle; o kum andanın 
dehşetli plânını kıran ve onun idam tehdidine karşılık geri 
çekilmeyen... Ve Ankara reisleri o hizmeti için onu çağırdık
ları halde Ankara'ya kaçmayan"... (Şuâlar, Envar Neşriyat, s. 503)

"Fesat K om itesi"nin oyunu işte böyle açığa çıkarıla
rak, bütün toplum ruhundaki ve üzerindeki esaretin farkına 
varmaya başlıyordu.

Şimdi Türkiye M ütareke yıllarını andıran bir çıkmazın 
içine yeniden girm iş gözüküyor. Kendisini hırpalam aktan, 
kendi kadrolarının zaaf ve suistim allerinden başka birşey 
konuşam ayan, dünyanın değişen dengelerinden gafil de de
ğilken, bu yeni durum lara ilişkin hiçbir söz ve tavır geliştire
m eyen bir girdaba teslim  olmuş gidiyor. 1991'den beri, he
m en bütün ülkenin, irade oluşturacak mekanizmaları meflûç 
gözüküyor. Davranamayan, sonunu gördüğü bir âkıbete kar
şı reflekslerini dahi yitirmiş bir ülke görüntüsü var üzerim iz
de.

Parlamento neredeyse susmuş!.. Gerçek iktidarı ve top
lumsal insiyatifleri eline geçirm iş "medya", bütün siyasal 
kadroları, toplumun önünde bir sirk hayvanı gibi çarpıştırı
yor. Bunlardan herhangi birinin desteklenmesi, öne çıkarıl
ması da söz konusu değil. Önemli olan vuruşturmak, kırmak
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ve kırdırmak!.. Bütün siyasal kadroların elleri, ayaklan k ı
rık, bütün vücutlar kan revân içinde. Kimsenin birbirinin yü
züne bakacak hali kalmamış!.. Bu kadrolar o hale gelmiş ve 
öyle sanıyorlar ki, medyanın imkânlarından faydalanıyorlar! 
Halbuki hemen herkes kendi gündemini yitirerek, m edyaya 
malzeme hazırlam aktan başka bir iş görem ez hale gelmiş. 
Nemrud'un ateşini hatırlatırcasm a, kendini yakacak bir bü
yük ateşe odun taşım aktan hem yöneticileri, hem  siyasal 
m uhalefet organları ve hem de toplumun kendisi helâk ol
muş görünürken, ufkumuzda doğacak hangi zaferi, kim  veya 
kim ler müjdeleyecek dersiniz?

(Şubat 1994)
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H A Ş A N  M E Z A R C I, İT T İH A T Ç IL A R  V E  
İN G İL İZ  İS T İH B A R A T I

lkemizin üzerinde aynen Uğur M umcu’nun katlinin ar
kasından gelen terör benzeri karanlık bir hava yeniden
egemen hale getirildi. Sun'î bir kıyamet gibi, bir gizli 

elin bastığı tuşlar, teker teker harekete geçiyor. Binbir renkle 
donatılmış gazetelerin bütün sayfaları, neredeyse tek renge 
büründü. Görsel m edyanın, güya hayata renk katm ak am a
cıyla kurgulanm ış yayınları da, anında rengini değiştirdi. 
Bütün m edya ve siyasal mekanizmalar, aralarındaki ihtilaf
ları geçici bir sulh ile noktalamış bulunuyorlar.

Şimdi bütün ülkede, on kasım ları andırır şekilde hep 
aynı ses işitiliyor. N e var ki bir farkla: On kasım ların ağla
maklı edası ortadan kalkmış, m azlum luk edebiyatının yerini 
umûmî bir saldırganlık devralmış durumda. Bu sivilize edil
miş teröre, Türkiye, bildiğim iz kadarıyla hiç de yabancı sa
yılmaz. Uğur M umcu olayında olduğu gibi, umûmî bir koro
yu andıran daha nice denemelerin içinden çıkıp geliyor Tür
kiye!.. Unutmayalım  ki, bu sun'î, zorlam a ittifakın gücü, sa
nıldığı kadar uzun ömürlü olamaz. Bir "gizli e l”in sağladığı 
bu umûmî ittifak, topluma yansıtılan bu karanlık illüzyon en 
kısa zamanda dağılacak, var olduğunu gördüğüm üz "ortak 
cephe" kendi zaaflarını açığa vurm akta gecikmeyecektir.
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Yalnız burada bir hususa hem en işaret etm ek gereki
yor.

Kendisini islâm cı olarak bildiğim iz bir yazarla, genel 
kültürel birikim inden söz edilen m illiyetçi bir köşe yazarı, 
Haşan M ezarcı'm n  M eclise sunduğu ve aklanm asını am aç
ladığı İttihatçılarla  kendi düşüncesi arasında büyük bir 
tenâkuz bulunduğuna işaretle, okuyucularına, araştırm a 
önergesinin tutarsızlığını hatırlatm ak ve öğretm ek istediler. 
Onlar demek istiyorlardı ki, sayın M ezarcın ın  am acı üzüm 
yem ek değil de bekçi dövm ektir. A yrıca tek lif sahibinin 
ucuz şovmenliğe heveslendiği, m eseleyi neredeyse provake 
ettiği biçimindeki sözleriyle de, her halde kendi vicdanlarını 
rahatlatmış olmalılar. İnşallah bu tavırlarıyla, "karanlık üre
ten koroya", biz de az çok sizinle beraberiz dem ek istem e
mişlerdir. Ama böyle dar zamanlarda sergiledikleri bulanık 
tavır ne kendi gözlerinden, ve ne de okuyucularının nazarın
dan kaçmayacaktır diye düşündüğümüzü, burada ifade etmiş 
olalım.

*
* *

Cihan savaşının büyük bir mağlûbiyetle ve im parator
luğun umumi tasfiyesi ile sonuçlandığı yıllarda, hiç şüphesiz 
bundan en büyük acı duyanlar M ehm et A k if  ve Bediiizza- 
man gibi büyük islâm cılar oluyordu. Bu büyük acı onları, 
her çareye baş vurm aya zorladığı gibi, ikisi de benzer sebep
ler dolayısıyla Ankara'nın yollarına düşüyorlardı. Uğradığı
mız büyük m ağlûbiyetten gerçek bir ızdıraba düşenler ara
sında, hiç şüphesiz ittihatçılar da vardı. Politikaları bazı ba
kım lardan yanlış olsa bile, unutmayalım  ki ittihatçıların bir 
haylisi Ermeni kurşunlarıyla canım verdiler. Hatta onlardan 
büyük bir bölümü, Anadolu'da m illî mücadelenin örgütlen
mesini sağladılar. Osm anlı ordusunun lağvedildiği bir dö
nemde, başta Anadolu olmak üzere Trakya, Azerbaycan, Kı
rım, KafkaSya ve Orta Asya gibi ülkelerde, yerden m antar 
biter gibi bir anda ortaya çıkan Türk devletlerinin kuıuluşu-
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HAŞAN MEZARCI. İTTİHATÇILAR VE İNGİLİZ İSTİHBARATI

nu da onlar sağladılar. Halk ayaklanm aları, verilen milis 
mücadeleleri de bütünüyle onların eseriydi.

Teşkilat-ı Mahsûsa  mn planladığı bu yeni ve halk ha
reketlerine dayalı mücadele biçim inden en çok rahatsızlık 
duyanlar ise, dönemin İngiliz politikaları oluyordu.

1897 Bazel siyonist kongresi ile İngiliz hüküm etinin, 
m üşterek bir politika ile, Osmanlı İmparatorluğunu tasfiyeyi 
am açladıklarını bu gün daha iyi biliyoruz. Ahdülhamid'e 
karşı İttihatçıları destekleyen İngilizler, umûmi savaş önce
sinde, A lm anların kucağına itilm eye bizi mecbur bıraktılar. 
Çünkü İngiltere Çarlık Rusyası ile anlaşarak, Osmanlıyı tas
fiyeyi amaçlıyordu. Nitekim bu politikalar aynen bugün de 
geçerli olup İngiltere, Rusya'yı sürekli Balkanlara çekmekte 
ve Ortodoks ittifakının oluşması için elinden geleni geri bı
rakmamaktadır. Son Bosna krizinde şahit olduğum uz şekil
de, Yeltsin'i Bosna'ya asker göndermeye ikna eden ve S ır
bistan'a yönelik NATO kararlarını devre dışı bıraktıran ülke, 
yine İngiltere olmuştur. Bu hususun iyi anlaşılması için, Ma- 
jor'un, Rusya seyahatinin ve yapılan açıklamaların yeniden 
gözden geçirilm esi yeter de artar bile. Ayrıca Ortodoks itti
fakına. yönelik haberlerin ilk önce İngiliz haber ajansları ka
nalıyla üretildiğini ve âdeta Rusya'nın yanı sıra bölge ülkele
rinin de, böyle bir dayanışm aya teşvik ve tahrik edilerek 
yönlendirildiğini kolayca farkedebiliriz.

İşte büyük savaş ve m ütâreke yıllarında olduğu gibi, 
m illî mücadele yıllarında da, İngiliz istihbaratı, ittihatçıların 
temizlenmesine, bulunduğu yerlerde suikastlarla öldürülm e
sine, kendi ülkelerinde elden geldiğince politika dışında bı
rakılarak, yıpratılm asına dayalı, cihan şümûl bir politika uy
guluyordu. İstanbul'un işgali sırasında ittihatçılar halkı ör
gütleyebilir ve İngilizlere karşı eylem li bir muhalefet ürete
bilir düşüncesiyle, İstanbul'da bulunan ittihatçıları bunun 
için nefyettiler. Süleyman N azif ittihatçıların o kadar aley
hinde olduğu halde, onu niçin M alta'ya sürdüler? Çünkü Sü
leyman Nazif, Irak'ta İngiliz oyunlarını bozan, cepheden ya
zılar yazıyordu, hem de İstanbul'un işgalinden hemen önce!..
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Anlaşılan oydu ki, amaç tek tek ittihatçılar değil, İngiliz po
litikalarına teslim olmayacak bütün ekipleri temizlemekti.

*

İstanbul'da ve yurt dışında bu amaçlarına ulaşan İngi- 
lizlerin, ikinci endişesi, Ankara'daki hareketin etrafında yeni 
bir ittihatçı halkasının oluşm asına fırsat vermemekti. N ite
kim Malta'dan kurtulan değerli ve tecrübeli bir kadronun, ol
madık sebeplerle m ücadelenin içine sokulm adıklarını, itti
hatçıların en alt grupları kullanılarak çeşitli ihtilafların kö
rüklendiğini, bazılarının da en basit sebepler bahane edilerek 
suikastleıe kurban edildiklerini artık bilmiyor değiliz ki!..

İşte Haşan M ezarcı'm n  sunduğu araştırm a önergesi 
adı doğrudan konmasa da, bu gizli fesadın, çift taraflı çalıştı
ğı sanılan çarmıhın açığa çıkarılmasını amaçlıyor olmalıdır. 
İngiliz emperyalizminin ürettiği politikalara daha, birkaç yıl 
öncesinde, Hürriyet ve İtilafçılar, bazı dinî çevreler kolaylık
la düşürülmüşken; koca im paratorluk halkı ile batıcı aydın
lar, ittihatçılardan bizi kurtarıyorlar diyerek İngiliz ortak 
cephesine elsiz ayaksız sarılırken; bu kom binezonların A n
kara varyantının ortaya çıkarılm asından kimler, niçin gocu
nuyorlar acaba?

Birara ümitsizlik ve çaresizlik içinde, bütün İslâm dün
yasının, İngiltere'nin işgali altından nasıl kurtulacağını düşü
nen bu aydınlardan bazıları, Sovyetlerin yenice ortaya attık
ları antiem peryalizm  tezlerine bel bağlam ışlarsa, bunun k ı
nanacak bir tarafı mı vardır? Bu yıllarda, sömürgeye dönüş
müş bu ülke halklarına "İslâm şûrâları" teklif eden bir poli
tikaya kim, nasıl olur da icabet etmezdi? Sultan Galiyef, ve
lev ki yanılmış olsa bile, bugün samimiyetinden şüphe ede
bilir miyiz?

Unutmayalım  ki, ne kadar büyük hataları olursa olsun, 
bu ittihatçılar, evrensel bakmayı bilen, İngiliz söm ürge im
paratorluğuna karşı evrensel düzlemde bir mücadeleyi göze 
alabilen, "son neslimiz" olarak ortaya çıkar. Bu gözü kara,

İS LÂMCI A Y D IN LA R  V E T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞUURU
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HAŞAN MEZARCI, İTTİHATÇILAR VE İNGİLİZ İSTİHBARATI 
\

İngiliz politikalarının arka yüzünü herkesten iyi bilen ve İn
giliz istihbaratının amaçlarını anında keşfetmeyi bilen bu in
sanların, hatalarıyla beraber yeniden anlaşılmaya ihtiyaçları • 
vardır.

Bu kadroların tasfiyesinden sonra, Türkiye'de ve O rta
doğu'da, İngiliz politikalarını göğüsleyecek neslin kökü ku
rutulmuştur. Bediiizzaman H azretlerinin, üzerine basa basa 
tekrar ettiği "fesat komitesi"nin önü de böylece açılıvermiş- 
tir. Bu komite, Ingiliz entelijan servisinden başka ne idi ki?

(Mart 1992)
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aklaşan m ahallî seçim ler dolayısiyle bütün kamuoyu,
Refah Partisinin üzerine daha bir dikkatle eğilm işe
benziyor. Refah'ın kendi seçmen tabanlarında da, bu 

bakımdan ciddi bir hareketlenme söz konusu. Partinin konu
munun şubat başlarından itibaren m anşetlere taşınm ası, sa
dece Refah seçmenini değil, Refah'a karşı bağımsızlığını ko
rum aya çalışan farklı cem aat yapılarını da âdeta teyakkuza 
geçirdi: Ne oluyor ve nereye gidiyorduk?

Zam an zaman bu sorunun, kapalı m uhitlerde biraz da
ha açılm aya çalışıldığı oluyordu: A caba Refah Partisinin 
üzerindeki "marjinallik" yaftası kaldırılm ak mı isteniyordu? 
Şimdiye kadar yazılı ve sözlü basının yok farzettiği bir fikir 
ve siyasî hareket, nasıl oluyor da böyle bir cesâmet ile takdi
me m azhar oluyordu. M erkezin temsilcisi partiler bu derece 
parçalandığına, oylar artık bir iktidar vadetm ediğine göre, 
Refah Partisi gerçekten birinciliğe veya ikinciliğe oynaya
cak mı demekti. Öyleyse, hiç de beklenilmeyen böyle bir ge
lişme karşısında ne yapabiliriz, ya da ne yapmak gerekirdi?

Türkiye'de siyasal statünün içine düştüğü acziyet dola- 
yısıyle, Refah'taki gelişm e gerçekten daha bir anlamlı gözü
küyor. Zaten sağ-muhafazakâr kesim ler geçtiğim iz seçim 
lerdeki "ittifak' denem esiyle, siyasal tercihlerinde zaman 
zaman geleneksel davranışlarının dışına çıkabilmişlerdi. Her 
grup veya fcemaat kendi yerel şartlarının zaruretleri ile baş- 
başa kaldığında, içinde bulunduğu konumu daha bir anlamlı 
hale getirmek zorunluluğunu duyabiliyordu. 1991 genel se
çimlerinde İstanbul'da ortaya çıkan sonuçlar, cemaat bireyle-
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rinin "ferdi tercihlerini" öne çıkardıklarını ve neticede itti
fakı desteklediklerini ortaya koyuyordu. Gene İstanbul'daki 
ara veya genel m ahallî seçimlerde cemaat bireylerinin, ce
maat hükm î şahsiyetlerinin  dışında, Refah Partisini destek
lediklerine şahit olduk. Çünkü özellikle İstanbul'da Refah'ın 
aldığı anlam lı sonucu, sadece Refah'm  kendi gücü ve taba
nıyla izah mümkün görünmüyordu.

Ş im di aynı sonucun İstanbul'da Tayyip Erdoğan'ın, 
A nkara'da da M elih Gökçek!in şahsında yeni baştan tecellî 
edeceği açıkça görülüyor. Bu adayların, cum huriyetin eko
nom ik ve siyasî başkentlerinde, sonuç alıp alam ayacakları 
ciddi olarak merak ediliyor. Velevki aksi yönde bir sonuç te
celli etsin!.. Ulaşılan başarının büyüklüğünden gene de kuş
ku duym anın imkânı yok. Bu arada, Refah tabanlarının d ı
şında kalan çeşitli kesim lerden destek alacak bu tür isimler, 
diğer illerde de yok değil.

Şuraya varm ak istiyoruz ki, önüm üzdeki seçim lerde 
Refah Partisi bazı tepki oylarıyla birlikte, bireysel tercihleri
ni öne çıkaracak cemaat oylarının da mazharı olacak gözü
küyor.

Burada önemli olan, partiye son saldırılar dolayısiyle, 
Refah'taki gelişm enin önünün alınıp alınamadığı hususudur. 
Haşan M ezarcı olayı, Refah'm  Bosna'ya gönderdiği paralar 
m eselesi ve Tayyip Erdoğan'a izafe olunan gayrı ciddi arsa 
spekülasyonu vs. hususları ile, toplumun içine sürüklendiği 
derin şok dalgaları şu anda herşeyi altüst etmiş görünüyor. 
Bu isnadların amacının, Türk topİumunda Refah ve dolayı
sıyla Islâm  karşıtı bir teyakkuz üretm ek olduğundan şüphe 
edilemez. Bu neviden yüksek şok uygulamalarına Türk top
lumu zaman zaman maruz bırakılsa dahi, bunların Ram azan 
ayına tesadüf ettirildiğine şahsen biz ilk defa şahit oluyoruz.

Bu şiddetli şokun ve aceleciliğin muhakkak ki bir anla
mı bulunm alıdır. Biz şahsen sergilenen acelecilikte -Rama- 
zan'a nazaran- büyük ve ciddi bir telâşın gizli olduğu kanaa
tindeyiz. Sanki bir son çare gibi; elde, avuçta ne varsa hepsi
ni boca etm enin telâşı!.. Elbette son çareleri değil, ama ciddi 
bir zafiyetin varlığından da kuşku yok.
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Zafiyet şurada ki, sistem kendi savunmasını siyasal ku
rum lan  aracılığıyla yapamıyor. Ü lkem izin Körfez Savaşı 
sonrasında içine sürüklendiği yapısal tıkanm a karşısında, 
merkez partiler  toplumun önüne birşey sunam az hale geldi
ler. Türkiye dış politikasıyla, ekonom isiyle, sosyal-kültürel 
kuram larıyla tamamen iflâs etmiş görünüyor. M em ur ve işçi 
m aaşlarının verildiği günlerde ekonom i ciddi depresyonlar 
geçiriyor. Bu maaşlar ise artık dış borçla karşılanm ak duru
m unda kalmıyor. Dış politikada iki bloklu yapıya şartlanmış 
hariciye , hüküm ete yeni alternatifler sunamıyor. Hüküm et 
ise, kör bir bilinç yokluğu içinde, bu alanda hiçbir tedbir 
gerçekleştiremiyor.

Sanki Türkiye tam bir kum pasa alınm ış, hareket ve 
tedbir kabiliyetini tamamen yitirmiş, sığ denizlerde can çe- 

. k işerek seyrediyor. Böyle durum larda toplum lar kuvve-i 
mâneviyelerini bir başka alternatifin peşine takviye etm eye 
m üştak ve müheyya olurlar. Çaresizlik ve üm itsizlik psiko
lojilerini toplum dediğimiz kalabalıklar, bir başka grubu, yo
lu, hizbi ve partiyi aracı kılarak zam am nda telâfi etm esini 
iyi bilir. Toplum yüz kerre kandırılsa dahi, ümit ve kurtulu
şunu bir başka alternatife havale etmekten kolay kolay bık
maz. Zaten yapacağı başka ne olabilir ki? Şimdiye kadar ya
pılanlar da bunun dışında birşey mi idi?

Toplum un en alt kesim leri dahil, hem en herkes derin
den hissediyor. Türkiye, bütün statülerin yeniden oluşacağı 
bir anı yaşıyor. Yeni dünya düzeni denilen uluslararası yapı 
içinde, Türkiye'nin konumu, İkinci Dünya Savaşı ile şekille
nen konjonkürün dışına taşacak, Türkiye'nin statüsü yeni 
baştan şekillenecek. Geçirdiğimiz büyük tıkanm a işte bura
dan kaynaklanıyor.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu hal, ne yazık ki bize 
Mütareke yıllarının  derin fetretini hatırlatıyor. Bir fetret ki, 
herkes birbirini yiyor. Yaşadığımız çıkmazın sebeplerini yi
tirdik. Bütün bir ülke ve toplum  olarak ayrıntıların içinde 
boğulmuş vaziyetteyiz. Bosna-Hersek, Körfez Savaşı ve so

172



İ K İ N C İ  M Ü T A R E K E  B E R Z A H I

nucunda ortaya çıkan Güney Doğu m eselesi, sistem in ve 
onun sözcüsü siyasal mekanizmalardaki derin çürüme ve ko
kuşma, cumhurbaşkanlığı makamının patlayan bombalardan 
ürken feraset zafiyeti ve kendi sesinin dinlenilip dinlenmedi
ğinden em in olm ayan şaşkınlığı içinde Türkiye, bütün m e
kanizm aları ile m arkaja alınmış bir ülke m anzarası arzedi- 
yor. İşte bu durum, 1918-1922 arasında Osmanlı devletinin 
ve İstanbul’un yaşadığı mütâreke yıllarını hatırlatıyor bize. 
Türkiye kendi ayrıntılarında boğulmuş, ayrıntılarına raptedi
lerek hareketsiz bırakılmış. Göründüğü kadarıyla bu fetretin, 
mütareke yıllarının fetretinden hiçbir farkı yok.

Yaşadığımız fetretin sonunda, ülkem ize yeni statülerin 
dayatılacağından kimsenin şüphesi bulunamaz. İşte m evcut 
şartlar içinde, ülkemizin geleceğine ilişkin hükümetten sadra 
şifa bir söz işitilmiyor. M uhalefetin ANAP kanadı ise, ikti
darın verdiği toplumsal yorgunluğu, bezginliği, ruhî karan
lıkları ticarete tahvilin kolaycılığını hesap ediyor. Fakat ne 
kadar boş b ir çaba!.. ANAP'ın önünün tıkandığını veya tı
kanmak istendiğini kendisinin dışında herkes farkediyor da, 
onlar bu durum un farkına varm ak istemiyor. ANA P’ta ger
çekten tecrübeli ekonom istler var. Fakat hâlâ niçin anlamak 
istem iyorlar ki, Türkiye’nin sıkıntısı sadece ekonomide top
lanmıyor?

Yeni bir ufuk lâzım bu ükeye!.. M evcut karanlığın so
nunu gören, toplum a içinde yüzdüğü karanlığın m ahiyetini 
anlatan ve bu berzahtan "Benim  klavuzluğum da çıkm an 
mümkündür" güvenini veren tarihî kişiliklere ihtiyaç o kadar 
fazla ki!..

(Şubat, 1994)
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P A N D O R A 'N İN  K U T U SU : 
İZ M İR  S U İK A S T İ

engiz Çandar son yazılarından birinde Şeyh Sait isya
nı, İzmir Suikasti ve İstiklâl M ahkemeleri ile, sertlik
yanlısı İsm et İnönü’nün, Rauf Orbay'ın yerine başba

kanlığa getirilişi arasında sağlam bir ilişki kurdu. Yeni kabi
nenin, yani İsmet Paşa kabinesinin kurulm asından daha he
m en birgün soma, 4 mart 1925'te meclisten m eşhur " Tahrîr-
i Sükûn" kanunu geçiriliverdi. Aynı zamanda, istiklâl Mah- 
kem eleri'nin görevinin iki yıl daha uzatılması da dahil olmak

İki İstiklâl M ahkemesinden biri doğudaki olayları ka
rara bağlarken, ötekisi de İzm ir Suikasti bahanesiyle, yeni 
iktidarın yegâne muhalefetini teşkil edecek ittihatçı grupları
nı ve Sebiliİrreşat etrafında toplanan Eşref Edip ve arkadaş
larını yani islâmcı murakabeyi tasfiye edecekti.

Tam ve ciddi bir tasfiye gerçekten yaşandı:
S ırasıy la  K ıyafet İnkılâbı (1925), M eden î K anun  

(1926) ve yeni bir alfabenin kabulü (1928) için bütün yollar 
açılmış bulunuyordu.

M illî M ücadele'niıı karakter değişimine uğradığı, ger
çekten nirengi bir tarih 1925. Artık 1925 den sonra bütün ü l
kede tek bir ses hakim dir. Bütün vicdanî karakollar tutul
muş, ideolojileri ne olursa olsun Hüseyin Cahid'in "Taniri'i, 
V elid Ebüzziya'nın Tanzim at'tan beri yayım ını sürdüren

üzere!..
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M ERK EZİN  M E SA FE  A L M A  İHTİYACI (D Y P ve A NAP)

"Tevhid-i E fkâ r"ı ve bütün basın kam ilen susturulm uştu. 
Verdiği bir istiklâl mücadelesi ile kendini bağımsız kılan bir 
iilke ve onun kamuoyu sanki mütâreke şartlarını yeni baştan 
yaşamaya, dem okratik ve İdarî bütün vasıflarından soyun
maya zorlanıyordu.

Bunun, bu durumun daha üç-beş yıl öncesinde İngiliz 
işgali altındaki İstanbul'da revâ görülen uygulam alardan ne 
farkı vardı. O zaman da, İngiliz işgal kuvvetleri İstanbul ba
sınına aynı m uâm eleyi revâ görm em işler miydi? Kapanan 
dergilerin, gazetelerin sayısını şimdi tek tek saym anın bir 
anlam ı var mı? Y a İngiliz sansürünün yasakladığı yazılar 
dolayısıyle, çoğu sütunları bomboş çıkan gazeteler!.. Bu bir
birinin devam ı olan uygulam anın m ahiyetleri arasındaki 
benzerliği hâlâ daha sorgulamayalım mı?

M ütareke yılları içinde, İstanbul'da, İngilizlerin em per
yalist ve sömürgeci politikalarına karşı duran, Birinci Dünya 
Savaşı y ıllarında çoğu, cephelerde bu politikanın  n ihâî 
amaçlarını farkeden bir bilinçle savaşan aydınları teker teker 
M alta'ya sürgün edenlerin am acı ile, bu son uygulam alar 
arasındaki paralelliği hâlâ farketmeyelim  mi?

İttihatçı iktidarların  İâşe n âz ın , büyük vatansever, 
mağlûbiyetlerin acısını ruhunun derinliklerinde duyan Kara  
Kemal'i, İngilizler M alta'ya sürerken, siz niçin, hiç. alâkası 
yokken İzm ir Suikasti dolayısiyle idam  sehbalarm a götür
m ek istiyordunuz? Bütün ittihatçıların M alta'dan kaçırılm ası 
ve kurtarılması için bu tecrübeli kadroların M illî M ücadele
ye kazandırılm ası için elinden geleni arkasına bırakm ayan 
"Câmi Baykurt"u  bütün cum huriyet yıllarında ev ve göz 
hapsine niçin m ahkum  ettiniz? K ara K em al, vatanın ve 
istiklâlin o dar günlerinde daha henüz bir nefes bile alm a
dan, Ankara'nın yolunu tutarak sizlere gelmemiş miydi?

Yani bu tecrübeli, İngiliz politikalarına karşı son dere
ce uyanık kadrolar neden hep devre dışı bırakılıyordu? A na
dolu'daki ve bütün çevre ülkelerdeki bütün halk hareketlerini 
bu kadroların beslediği bilindiği halde?
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Bu bakımdan, İzmir Suikasti bahanesiyle gerçekleştiri
len ittihatçı tasfiyesi ile İngiliz sömürge kom iserliğinin icra 
ettiği M alta cinayeti arasındaki bağlantı ve paralellik m utla
ka çözüme kavuşturulmalıdır demek istiyoruz.

Bizim ve tarihin en büyük im paratorluğu olan Osmanlı 
devletinin, ittihatçıların elinde can verdiğini elbette bilmiyor 
değiliz. O ittihatçılar ki, içlerinde R um u, E rm enisi ve 
M usevîsi eksik değildi. O ittihatç ılar ki biliyoruz, çoğu 
gençti ve genç yaşta yüksek iktidarların sahibi olmuşlardı. 
Fakat gene o ittihatçılar ki, ruhlarını yüksek bir ideale, esir 
Türk illerinin, İngiliz ve Fransız ordularının sömürgesi duru
mundaki esir islâm âlem inin kurtarılm asına vakfetmeyi bil
mişler çoğu hayatlarını ölüm ün soğuk yüzüyle sınavdan ge
çirmeyi ciddi şekilde tecrübe etmişlerdi.

Onları uzun yıllar A bdülham id iktidarına karşı, nasıl 
İngiliz ve Fransız istihbarat güçleri motive etti ise; aynı ül
keler ve istihbaratları, bu sefer kendi iktidarlarına ve temsil 
ettikleri ülkenin bütünlüğüne karŞı aynı derecede bir m üca
deleyi de başlatm akta gecikm emişlerdi. Şunu unutmayalım  
ki ittihatçı kadrolar, göreve gelişlerinden itibaren hep İngil
tere'den yana bir politika takip etmek istediler. Bu destekleri 
ve y an d aşlık la rı g e rçek ten  sam im i id i. O sm an lın ın  
selâmetini, Güneş batm ayan bir im paratorluğun politikaları 
ile paralel kılm akta görüyorlardı. Aynen rahm etli Özal'in, 
Körfez Savaşında M üttefik Güçlerle işbirliğini tercih edişin
deki gibi!.. Yanlış da olsa, bu tercihte fazlasıyla kınanacak 
bir durum bulunamaz. Çünkü biz "yanlış" hükmüne, tarihin 
uzun seyrinin arkasından, daha doğrusu bir im paratorluğun 
batmasından sonra varabiliyoruz. Zira bu anda biz bir yorum 
yapıyoruz, fakat ihtiyaç anındaki riskli kararın sorumluluğu
nu ise onlar üstleniyorlar.

Zamanın ilerlediği, taşların artık yerinden oynadığı bir 
zamanda Abdülham id H an’ın yaptığı gibi İngiltere, Fransa 
ve Rusya arasında kurulm aya çalışılan büyük dengenin sür
dürülm esinin de im kânı kalm ıyordu. Kalm ıyordu çünkü,
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Abdiilhamid Han da güçlü istihbaratına ve iktidarına rağmen 
olanların önüne geçememiş, M eşrutiyeti ilân etmek zorunda 
kalmış, Selânik ve Rumeli'ye gönderdiği bütün askerî ve si
vil kadrolar isyancılara katılır hale gelmişti. 33 yıllık bir ik
tidar, sultanın gözleri önünde çözülüyor, Hareket Ordusu İs
tanbul’a yürüyor ve kelim enin gerçek anlam ıyla büyük bir 
ihtilâl oluyordu.

Hiç şüphe yok ki, ittihatçıların Abdülhamid’e yaptıkları 
bir cürümdü. Fakat burada takılıp kalm ak meseleyi çözm e
yeceği gibi, tarihin ve politikanın sürekli değişen şartlarını 
ve dengelerini bize kaybettirm ekten başka neye yarar ki!.. 
Aksi halde Hint m üslüm anlarm ı istiklâllerine kavuşturm ak 
için, Doğu Türkistan’ı Ç in’e karşı uyandırmak için, Ota Asya 
Türklerini ve Kuzey Afrika m üslümanlarmı sömürge güçle
re karşı teşkilâtlandırmak için, ittihatçıların emek verdiği ev
rensel m ücadeleyi kavram a imkânını da kaybetmiş oluruz.

Unutmayalım: Hint müslümanlarmm daha sonra Pakis
tan adı altında bağımsız devletlerini kurmaları, İstiklâl sava
şında bize yaptıkları yüksek yardımlar, ittihatçıların verdiği 
bir ruhun m eyvesinden başka nedir? H atta M ısır’da, daha 
sonraki yıllarda ortaya çıkacak olan özgün İslâm yorum ları
nın bu yıllarda, savaş içerisinde oluştuğunu nasıl unuturuz?

Burada, bu insanların her biri tek iek masaya yatırılsa, 
öm ürlerinin "seyyiâtı"m sayıp bitirm ek imkânı yoktur. F a
kat onların "hükmî şahsiyetlerinde üstlendikleri yüksek ide
aller, emperyalizme karşı Osmanlımn son savleti olarak ken
dilerini m eydana atışları ve herkim  nasıl izah ederse etsin 
İslâm  adına "cihad-ı mukaddes" ilân edişleri ve önlerindeki 
her işe ve tehlikeye karşı gösterdikleri fütursuz samimiyettir 
ki. onları bizim nazarım ızda "trajik" birer kahram an haline 
getirmektedir.

Tarihin büyük sorumluluğunun altından belki kalkam a
dılar. Bir annenin çocuğu kendi kucağında boğazlanır gibi, 
koca bir imparatorluk da onların ellerinde son nefesini verdi. 
Şeytanın desiselerine kapılan Havva anamız ve Hazreti
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Adem (a.s.) gibi, bir anda kendilerini çırılçıplak ve yapayal
nız hissettiler. Keşke yer yarılsa ve koca bir tarih kucağını 
açsa da; bu onursuz sonucu ve m ağlûbiyeti, kendi halkları
nın ve islâm âleminin yanık ağıdmı duymasalardı.

Hiç kim se şüphe etm em elidir ki onlar, büyük düşün
müş ve büyüğe oynamışlardı.

Gene hiç şüphe etm em elidir ki, onlar bizim , "evrensel 
bakmayı" bilen son neslimiz olarak hatırlanmalıdır:

Şimdi hâlâ, ittihatçı düşm anlığının prim ini kendilerine 
geçim  vasıtası yapanlardan geçilmiyor. İttihatçı kadroların 
kendi şahısları ve uygulamaları elbette eleştirilm eli, irdelen
meli. Hangi noktalarda siyonistlerin oyununa geldikleri, bu 
oyunları niçin geç farkettikleri tabiî ki sorgulanmalı. Ta ki, 
tarih yerli yerine otursun, biz tarihin aynasında herşeyi kendi 
yeri ve fonksiyonları içinde seyredebilelim. Her devri ve po
litikayı birbirinden kopuk, ayrıntılarda boğularak ve bütünü 
yitirerek algılamak gibi reflekslerden kendim izi kurtarabile
lim.

Eğer böyle yapmazsak; İngiliz emperyalizm inin, Hür
riyet ve İtilafçıların , Lozan bezirgânların ın  ve T akrîr-i 
Sükûn'a teşne duran iradelerin ittihatçı düşm anlığı ile aynı 
ortak cephe içinde yer aldığımızın farkında bile olmayız. Sa
vaş içinde İngilizlerin, savaş sonrasında devrim lere giden 
yolda gene İngiliz politikalarınm  ve inkılâp yaptırım larının 
önündeki en büyük engeldi ittihatçılar!.. M utlaka bertaraf 
edilmeliydiler, ve edildiler de!...

İttihatçıların bu yönlerini unutmak, mütâreke yıllarında 
İngiliz sermayesiyle beslenen çoğu basın organlarının üretti
ği bir vâveylâdan ve İzmir suikastı sonrasındaki karalam a 
kampanyalarından ileri geliyor.

İhtilâlin ürettiği devri sâbık fikrini, bugünün Fransa'sı 
tamamen silmişken; Ruslar devrim  kom pleksinden kendile
rini kurtararak tarihi tashîhe hazırlanırken; biz de hem  itti
hatçıları, hem İngiliz işgali altında politika icra eden Sultan
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Vahdettin i aynı zam anda Anadolu hareketini ve arkasından 
gelen devrim sürecini bir bütün olarak algılamak seviyesine 
ulaşabilelim. Zam anın konjoktürünü bir bütün olarak kavra-: 
yam ayanlar, ifrat ve tefritle, ayrıntıların keşm ekeş ve kao
sundan ne yazık ki bir tarih şuuruna eremiyorlar. Devri için
den yaşadığı halde, ona dışarıdan bakabilm enin şuurunu, 
Bedîuzzanıan v e Â k if  i de tekrar okumak gerekiyor.

(Mart, 1994)

P A N D O R A N I N  K U T U S U :  İ Z M İ R  S U İ K A S T İ
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M E R K E Z İN  M E S A F E  A L M A  İH T İY A C I  
(D Y P  ve A N A P )

a  m  m art mahallî seçim lerinden sonra Refah Partisi'nin 
y  /  aldığı sonuç karşısında, sistemin sözcülüğünü üstle- 

" nen "laik blok" beklenm edik bir feveranla ortaya 
çıkmakta gecikmedi: Adı geçen partinin din istism arcılığın
dan tutun da, Demokrat Parti'den itibaren iktidara gelmiş bü
tün sağ-muhafazakâr iktidarlar teker teker sigaya çekilm eye 
kalkışıldı. İm am -hatip Okullarını açarsanız, ezanın türkçe 
okunmasından taviz verirsezin, imam hatip m ezunlarını po
lis, öğretmen vs. görevlerine atarsanız sonuç böyle olur de
nilmek istendi.

A yrıca buradan yola çıkılarak, Refah dışında kalan 
siyasî partilerin bir "laik blok" etrafında toparlanm ası için 
güçlü bir propagandaya girişilm eye başlandı. Ne yazık ki, 
ciddi ve sistemli yapıldığından kuşku bulunm ayan bu top 
lumsal ajitasyon karşısında, bu oyunu bozacak önemli bir ç ı
kış da sergilenm edi. "Laik blok" içinde m ütâlea edilm eye 
kalkışılan Doğru Yol ve Anavatan  gibi partilerin tüzel k işi
likleri, bu oyun karşısında hiçbir ses çıkarmamayı tercih etti
ler. Onlar öyle düşündüler ki, "aşağı tükürseler sakal, yukarı 
tiikürseler bıyık" gibi, iki arada bir derede hissettiler kendi
lerini. Ve gene düşündüler ki, nasıl olsa zaman geçer, koa
lisyon tartışmaları veya ekonomik paket irdelemeleri arasın
da, üzerlerindeki bu baskı ortadan kalkar. Tartışılan problem 
tavsayarak, neticede herşey eskisi gibi kendi ekseninde cere
yan etmeye devam eder gider.
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İ K İ N C İ  M Ü T A R E K E  B E R Z A H I

Bu partilerin içine yuvarlandığı ucuzluk, temelde prob
lemi zamana yaymak, problemi kendi dışlarına kanalize et
mek ve yerine göre küçüm sem ekte toplanıyor. Tabiî ki bir 
problem eğer âcil bir tehlike niteliği taşım ıyorsa, böyle bir 
yöntemin tercihinde beis yoktur. Fakat ülke yönetim indeki 
siyasî ve İdarî elit, "zamanı", sadece içinde yaşadığı şu "an" 
olarak algılıyor da, konuyu uzun bir süreç içinde mütâlea et
m iyorsa söylenecek bir birşey kalmaz. Ama ülkemizin çoğu 
problemleri, zamanı sadece bölük pörçük, parça parça anlar 
olarak algılayan, uzun vadeli düşünme sorumluluğunu kay
betmiş bu tür politikacılardan kaynaklanm ıyor mu? Bunun 
için farkına varmıyor veya varmak istemiyorlar?

Halbuki ülkem izin şu anda içinde bulunduğu şartlar, 
1945 den beri sürüp gelen konjoktürün tam am en dışında, 
yepyeni bir konjoktüre oturmuşken, halâ günübirlik politika
larla ülkenin yönetim i nasıl kabil olabilir? Bu müm kün m ü
dür?

Burada Doğru Yol ve Anap  gibi iki büyük partiye cid
di görevler düşmektedir. Bunlardan bugün birisi iktidar ise, 
yarın diğeri olacaktır, ya da öyle bir ihtim al yok değildir. 
Dolayısıyle bu iki partinin, günübirlik politikaların dışında, 
ülke hakkında uzun vadeli düşünceler geliştirm esi, Refah 
Partisi ve onun etrafında toparlanan "toplumsal-islâmî m u
tabakat" ile sistem arasında katalizörlük görevini bihakkın 
üstlenm eleri gerekir. Eğer bu iki parti, bu sorumluluklarının 
bilincine erm ez de, Türkiye’deki politik  gelişm eler Refah 
Partisi ve rejim  arasındaki çatışm aya oturursa, bundan asıl 
büyük zarara kendileri uğrar, bu zıtlaşmanın doğurduğu ge
rilim  karşısında dayandıkları fonksiyonları birer birer kay
betmeye başlarlar.

Rejimle Refah veya İslâmî gelişm e öyle görülüyor ki, 
bundan böyle yukauda işaret ettiğimiz zıtlaşm a çizgisi üze
rinde ilerleyecek demektir. Bu karşılıklı zıtlaşma şuuru, öyle 
bir an gelebilir ki, bu iki kutubun belirli bir noktada kesiş
m esine imkan vermeyebilir. Böylesi bir gerginliğin devamlı
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olması durumunda, çok partili siyasasî hayatın üzerine otur
duğu odaklaşm alar ve zaman içinde onların iktidarı seçim 
yoluyla birbirine devretmesi mekanizmaları sona erer, biza
tihi rejim veya sistem kendisini bir siyasi parti olarak algıla
m aya kalkışır. İşte o zaman ülke olarak, siyasî ve İdarî m e
kanizmaların tıkandığı bir noktaya ulaşmış oluruz.

Böyle bir prosedürden en fazla zarara uğrayacak unsur
lar hiç kuşku yok ki, kitle partilerinin kendileridir. Ülkem iz
de bu vasfa haiz şu anda Doğru Yol'un ve Anavatan'ın dışın
da üçüncü bir parti de gözükmemektedir. Yukarıda işaret et
meye çalıştığımız ve her geçen yıl içine daha bir hızla gire
ceğimizden hiçbir şübhe bulunm ayan sürekli gerilim e daya
lı, zıtlaşma üreten politik tezat içinde, kütle partileri ister is
tem ez fonksiyonlarım  yitirecek, dayandıkları toplum sal ta
banlar üzerindeki sahiplik haklarını süratli şekilde kaybet
mekle yüzyüze kalacaklardır. Rejim  ve Refah Partisi tezadı
nın yarattığı gerginlik karşısında, kütlelerden tarafsızlık bek
lenemez. Bunun işaretlerini, adı geçen kütle partileri geçtiği
miz seçimlerde en açık şekilde görmüş olmalıdırlar.

Refah'a ilgi duyan seçmenleri caydırmak, bu partiye oy 
vermek düşüncesindeki toplumsal kesitleri Atatürkçülük ve 
laiklik suçlamaları ile töhm et altında tutm ak isteyen medya 
saldırısının ne sonuç verdiğini herkes kendi gözleri ile gör
dü. Politik konjoktürün böyle bir saldırı ya da karşı saldırı, 
veya savunma üzerine oturm ası gibi halleri, bundan sonraki 
yıllarda daha yoğun yaşayacağım ızdan kütle partilerinin ga
fil olmamaları gerekir.

Nitekim seçim sonrasında bunun bir başka biçimini da
ha yaşadık. Refah'a oy veren halk tabanları acım asızca suç
landığı gibi, bunun yanı sıra Refah dışında kalan ve 1950 
den beri iktidarların sahipliğini yapan Doğru Yol ve Anava
tan da bu suçlam alardan kendilerini kurtaram adılar. İşte bu 
tür gerginliklerin devam etmesi halinde, ki devam edeceğin
den şüphe edemeyiz, kütle partileri rejim ve onun ortak cep
hesinde yer alacak güçlerle Refah Partisi arasında sıkışıp ka

İSLÂM C I A Y D IN L A R  V E  T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞU U R U
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M E R K E Z İN  M E S A F E  A LM A  İHTİYACI (DYP ve ANAP)

labileceklerdir. Siyasal konjoktürün ekseni böyle devam etti
ği takdirde, kütle partilerinin büyük ve geniş bloklar halinde 
devamlı oy kaybetm eleri kaçınılmaz bir sonuç olarak kabul 
edilmelidir.

Böyle bir anda bazı toplumsal tabanların, dinî m uhitle
rin tarafsılık  fonksiyonları ellerinden çıkar, daha doğrusu 
bunu anlatacak ve ifade edecek, seslerini duyuracak m ecal
leri dahi kalmaz. Bu sonucun en fazla zarar vereceği kesim 
hiç kuşkusuzdur ki sağ, liberal ve muhafazakâr partiler olur.

Onun için diyoruz ki, sağ-m uhafazakâr partilere bu 
noktada önem li bir görev düşmektedir. Bu görev, Refah ve
ya Türkiye'deki "İslâmî gelişme" ile sistem arasındaki "açı 
farkı"m ekstrem  boyutlardan kurtararak, bu açıyı izah ve 
kabul edilebilir bir noktaya çekmektir. Açı farkı büyüdükçe, 
ülkem iz adına tahm in edilem eyen acı sonuçlar doğm aya 
başlanır. Buna m eydan verm em ek noktasında gerekli olan 
aklı selimi, sistem in gizli sahiplerinden ya da Refah ekiple
rinden bekleyem eyiz. Daha doğrusu bunu karşılıklı kutup
lardan beklem ek, problem i dışlamak, göğüslememek, prob
lem in altında kalm ayı kabul etm ekten başka bir anlam a da 
gelmez.

Onun için diyoruz ki, Doğru Yol veya Anap gibi par
tiler, islâm cı gelişm e ile rejim arasındaki açı farkını azalt
m ak amacıyla, sistem in aldığı veya alacağı mesafeyi açıkça 
"deklare" edebilm elidirler. 1950 den beri kendilerinin sağ
ladığı dinî ve m illî m esafeyi, açıkça savunarak, toplum  ve 
sistem nezdinde yeni baştan ciddi biçimde deklare etm elidir
ler. Ve bu noktada kendi konum larını yeni baştan ifade e t
melidirler.

Kendi yerleri neresidir? Hâlâ laik ortak cephe içinde 
kalm aya devam  m ı edeceklerdir? İslâm cı gelişme ile rejim 
arasında, kendilerinin tayin ettikleri alanı ve fonksiyonu ye
ni baştan tanım ları gerekmiyor mu?

(Nisan. 1994)
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YENİ BELEDİYELER, 
YENİ BİR DÖNEM

eçen hafta yapılan m ahallî seçim lerin doğurduğu so
nuçlar hakkında, basm a çeşitli yorumlar yansıyor. İle
ri sürülen görüşler arasında: İktidarın devam  etm esi 

fikri, Anavatan partisinin geçirdiği zafiyet, sosyal demokrat 
oylardaki büyük gerileme özellikle dikkati çekiyor. Ayrıca 
kam uoyu araştırma şirketlerinin önyargılı tutumları ile R e
fah Partisinin aldığı büyük sonucu küçültm ek ve lekelemek 
yolundaki gayretler de gözden kaçmıyor.

Seçim lerle ilgili söylenm edik şey bırakm ayanlar, ne 
yazık ki Türk halkının doğusuyla, batısıyla büyük bir aklıse
lim sergilediğini ifade etm ekten özellikle kaçınıyorlar. Se
çim ler boyunca dillerinden düşürm edikleri atatürkçülük is
tismarları, şeriat korkutm aları ne sonuç verdi? İşte ortada!.. 
M edya ile birlikte bazı sol-liberal siyasî kuruluşların geliştir
diği ittifakın aldığı sonuç, doğrusu, kendilerini derin  bir 
sukûtu hayale sevkederken, m illetim izin geleceği adına acı 
duyan nice vicdanlara da yüksek bir ferahlık imkânı doğdu.

Hiç kuşku yok ki Türk halkı, seçim ler sırasında ciddi 
bir sınavdan geçmiştir. A tatürkçülükle, şeriat korkutm aları 
ile; yolsuzluğu meslek haline getiren kesim ler ayakta tutul
mak istenmiştir. Hiç kuşku yok ki, atatürkçülük paydasında 
toplanan düzenin kokuşm uşluğu, Türk halkına yeniden 
onaylatılm ak, halkın gerçeği ve doğruyu, kendi hakikatini
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n ama iradesi frenlenm ek istenilmiştir. Çok şükür ki, böyle- 
ıne iğrenç oyunlara itibar edilm ediği gibi, halk toplumsal 

ve kültürel hayatımız adına ciddi bir ivmeye yol açmakta ka- 
ı arlı gözükmüştür.

Alınan sonuç sadece Refah Partisi ile sınırlı değil. R e
fah, İstanbul ve Ankara gibi sistem in ekonom ik ve siyasal 
başkentlerine damgasını vururken, Anadolu'da sayıları elliye 
varan çeşitli illerde de benzer sonuçlar hasıl olmuştur. Bütün 
Anadolu, m etropollerden başlayarak, beş yıl boyunca, yep 
yeni bir hayatın kuruluşuna sahne olacak. Halkın gönlünde 
yatan ve yüreğinde büyüttüğü bir ruh, şehirlerde yeniden ha
kim kılınm aya çalışılacak. Betonlaşm ış şehirler, tarihte ol
duğu gibi yeniden bir ruh ve kalp taşıyacak, insan ve toplum 
hizmeti yeniden bir ibadet olarak algılanmaya başlayacaktır.

Bundan, alınan bu büyük sonuçtan ciddi bir sürûra e r
m em ek mümkün değil. Şu anda doğusuyla-batısıyla bütün 
Türkiye, büyük bir vakar içinde, kendi aldığı bu büyük so
nucu yeniden idrak ediyor. Kamuoyu şirketlerinin ön yargılı 
değerlendirm eleri, liberal politikaların  içine girdiği tarih î 
çıkmaz onu ilgilendirm iyor artık!.. Fakat düzenli akan m us
luklar, işleyen bir trafik, rüşvet ve yolsuzluk çetelerinin önü
ne geçilm esinin yanı sıra; Selçuklu ve Osm anlı toplumunu 
derinden kucaklayan "ahî dervişlerini", yirmi birinci yüzyı
lın kapılarını aralayacak isimsiz hizm et erlerini de sabırsız
lıkla bekliyor!.. Fakiri fukarayı gözeten, ram azanlara dikkat 
eden, camileri süsleyen ve hemen her gönüle, her akşam m i
safir olan hizm et erleri olmalı bunlar.

Hiç kuşkusuz, bu seçim ler sayesinde şehir ve toplum  
hayatım ız ciddi bir m esafe alacak, A nadolu şehirlerinin 
silûetleri yeniden oluşacak. Türkiye'de halkın islâm la şeref
lenmesi her geçen gün daha bir m esafe alırken, ruhlar yeni
den Allah'ın nuruyla parlarken ve bu gelişme herkes tarafın
dan farkedilirken, bu halin şehirlerin ve toplum un yapısına 
yansımaması elbette beklenemez. Artık Türk halkının müs- 
lüm anlığı ruhlarda hapsedilm iş, sadece ferdî ibadetlere tah-
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sis edilm iş dar bir alandan yükselerek, şehirlerin yapısına 
yeni bir şekil vermeye doğru ilerlemeye başlayacaktır.

Bu ilerlemeyi çoğu zaman, günlük kavgalar dolayısıyla 
biz belki çok zor hissedeceğiz. Belki çoğu yanlışlarını fazla
sıyla öne çıkaracağız. Basında başı sonu gelm eyecek pole
m iklere şahit olacağız. Fakat bunca kaosa rağmen, hayatın 
aldığı m esafe o kadar büyük olacaktır. İktidarların gelip git
m esiyle değişmeyen kalıcı bir hayat!..

Bu bakım dan rahatlık la  ifade edebiliriz ki, bugün 
m ahallî iktidar m üslüm anların tekeline devredilm iş durum 
dadır.

Bu büyük sonucun idrakinde olm ayan siyasî hastalara 
gerçekten acımak gerekiyor.

Bugüne kadar, dini sadece bir "ideolojik telkin" olarak 
algılayan nice müslümanlar, artık çoktan unutur hale geldik
leri bir hizm et alanını bu vesile ile yeniden keşfedecekler. 
Halka veya topluma hizmetin ne dem ek olduğunun bilincine 
erecekler. Bir hasta ziyaretinin, tütmeyen ocakların ve sahip
siz ailelerin farkına varacaklar.

Bu hizm et ideolojik olmaktan, çoğu zaman bir felsefe
ye dönüşen m antık ekzersizlerinden daha anlam lı bir alan
dır. A rtık " toplum" bundan sonra, m üslüm anların nazarında 
soyut bir kavram olarak değil de; açları-tokları ile, fakiri-fu- 
karası ile ve de basit ihtiyaçların girdabm da kendini tüket
m eye ram ak kalm ış kalabalıkları ile algılanm aya başlaya
caktır. Bu kesitlere zam anında ve âdilâne ulaştırılacak her 
hizm et, âdeta bir hayatı yeniden kurm ak ve ihya etm ek me
sabesine yükselecektir. Bu noktadaki her hizmet, ibadet hük
mündedir.

Bu şuurdan hareket eden ekseriyeti Refah Partili bele
diye yetkililerini ve diğer partilerden muhafazakâr başkanla- 
rı şim diden tebrik ettiğim iz gibi; onların başarılı, samimi 
h izm etlerin i yansıtm ak da, basınım ız üzerinde bir farzı 
kifâye hükmünü taşıyacaktır.
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Devlet hizmetini "halka hizmet" boyutuna yükseltecek 
bu yeni denemenin, müslümanlara Cenabı Hakkın büyük bir 
fırsatı ve. lütfü olarak kabul edildiğinden hiç bir kuşku duy
muyoruz. Bu şuur içinde, yeni bir hizmet anlayışı ile işe baş
layacak bütün yirm ibirinci yüzyıl "ahilerine" başarılar dili
yoruz.

(Nisan, 1994)
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1945 REJİMİ, 
ANAMUHALEFET PARTİLERİNE 

YÜKLENEN FONKSİYON VE 
REFAH PARTİSİ

945 sonrası yıllarda devrin cum hurbaşkanı İnönü ile
C elâl Buyar arasındaki sıkı m ünasebet, kam uoyunun
gözünden ne kadar gizlenm eye çalaşılırsa çalışılsın , 

m utlaka bir fısıltıya dönüşür, duyulur ve rejim in kurucusu 
CHP ile yeni yeni oluşm aya başlayan Demokrat Parti'nin bu 
gizli diyaloğu çoğu vicdanları m uztarib kılardı. H albuki o 
y ılla rd a  ü lkede öyle b ir hava doğm uştu  k i, re jim in  
istinadgâhı CHP'nin öncü kadroları sokaklarda "üryan" gezi
yordu. D iktatoryal niteliklere bürünm üş otorite etrafındaki 
"ortak cephe", kış ortasında cemreye m aruz kalmış gibi her 
geçen gün daha bir çözülüyor, kralın kisbetleri bir bir üze
rinden dökülüyordu.

Ne oluyordu, am an Allahım!.. "Kral", çıplak mı kala
caktı?

Hal böyle iken, Demokrat Parti'nin bu tutuk muhalefeti 
de nereden kaynaklanıyordu? CHP rejim i kuran parti oldu
ğuna, devlet ile parti içiçe geçmiş bir bütün oluşturduğuna, 
vali ve kaymakamlar CHP'nin il ve ilçe başkanları haline dö
nüştüğüne göre; Dem okrat P artiy e  hem  CHP'nin, hem  de 
sistemin, yani rejim in m uhalefeti rolü düşüyor değil miydi? 
Demokrat Parti'nin lider kadrolarında bu hususta görülen is-
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(eksizlik, İsmet Paşa nezdindeki "meşrûiyet" arayışları, sa
vaş sonrasının giderek berraklaşan havasını yeni baştan ka
rartıyor, büsbütün sislere boğuyordu.

1 9 48 'de  Y aşanan  C idd i "Ana M u h a le fe t"  K riz i

İşte M illet Partisi, Demokrat Parti'nin bu tutukluğu ve 
rejim in partisinin çizdiği laiklik kulvarında mücadeleyi ka
bul etmesi dolayısıyla doğdu. İnönü ile Bayar arasındaki de
rin "m uvâzaa"m n DP platform larına taşınm am ası, gizli tu 
tulmak istenmesi Demokrat Parti'yi içinden çatlatmaya yetip 
de artmıştı bile. Parti bölünüyordu, fakat ittihatçı fütüısuzlu- 
ğu içinde, Bayar'ın kılı bile kıpırdamıyordu. Aynen 12 M art 
öncesmde Demokratik Parti'nin ortaya çıkışı sıralarında, Sü
leyman Demirel'in etrafından örülen "yeminli" tezgâhını ha
tırlatan acımasız bir fütursuzluktu bu. Bu safra m utlaka atıl
malı, takarrür eden "meşrûiyete" ve gizli m uvâzaaya gölge 
düşmemeliydi.

Bu zam anlar, çok partili rejim in istinadlarının tayin 
edilm eye çalışıldığı yıllardı. Ayrılanlar, yani M illet Partisi 
mi? Onlar, kesinlikle Demokrat Parti'nin önüne geçmemeli, 
ülkede çığ gibi gelişen toplumsal muhalefet bu irtica kokan 
seslerin etrafında toparlanm am alıydı. İşte asıl "muvâzaa", 
m uhalefetin  gerçek eksenine oturm aya başladığı, T ürk i
ye'nin İslâm  âlem ine açılm a arzularının dile getirildiği ve 
m üslüm anlığın gizli kapılar ardında değil de doğrudan ka
muoyunun, geniş kalabalıkların.önünde konuşulm aya geçil
diği sıralarda kendini açığa vuruverdi.

M illet Partisinin önü m utlaka kesilmeliydi. Yoksa asıl 
muhalefet, yani CHP karşısındaki "ana muhalefet" fonksiyo
nu, Bayar ve ekibinin yerine M illet Partisi'nin eline geçebi
lirdi. Bu nokta son derece önemliydi.

Zira 1945 rejiminin bir ayağı Türkiye'nin batılı "strük- 
tür" içinde yer almasını ifade edecekse, ikinci ayağı da, reji
mi temsil eden oligarşinin alternatifi rolüne soyunan partinin

1945 REJİM İ.  A N A M U H A L E F E T  P A R T İL E R İN E  Y Ü K L E N E N  F O N K SİY O N
VE REFAH PARTİSİ
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mahiyetinde toplanır. İktidar ve "ana m uhalefet", yapıları ve 
m ahiyetleri itibariyle birbirinden farklı olm ayacaktı. Çok 
partili hayata geçiş yıllarındaki temel stratejinin özü, işte bu 
noktada toplanıyordu.

Zira, aksi halde 1923'ten itibaren toplum  hayatında 
alınmış bütün mesafelerin ve değerlerin m asa başına yatırıl
m ası, Türk m illetinin önünde yeni baştan irdelenm esi söz 
konusu olabilirdi. Buna fırsat verilm em eli ve M illet partisi 
m utlaka marjinalliğe itilmeliydi. İnönü, Bayar ve ilâhiyatçı 
Başbakan Şemseddin Günaltay üçlüsünün oluşturduğu tarihî 
bir girdap yaşandı, o sıralarda. Bu girdâbm  tarihi sonuçları 
ve stratejik nitelikleri üzerinde m üsait bir fırsatla elbette 
durmak isteriz.

Y ıllardan beri Refah Partisi önünde oluşturulan tarihî 
"set"de, işte bu gizli ve karanlık duvardı. Türk milleti bu du
varı, çok partili dem okratik m ücadeledeki tecrübe noksanlı
ğı, dolayısıyla M illet Partisi denem esinde yıkam adı, fakat 
Refah hareketi şu anda "majino" hattını yarm ayı başarm ış 
bulunuyor.

C H P 'n in  A n a  M u h a le fe t Y ılları

Bu sıralarda henüz daha 1950 seçimleri ufuklarda gö
rülmüyordu. Sözünü ettiğimiz tarihî operasyon yapılmalıydı 
ki, sağ-salim 1950 seçimlerine gidilebilsin!..

Burada öne çıkardığım ız husus, cum huriyet tarihinde 
iktidarın ilk defa olacak olan bu el değiştirm e anında, ana 
m uhalefet partisinin yükleneceği fonksiyonda toplandığı 
gözden kaçm ıyor olmalı. Çünkü bu parti, yani "ana m uha
lefet" rolünü üstlenecek siyasal organizasyon bir adım ötede 
rejimin işleticisi, sahibi ve sözcüsü konum una yükseleceğine 
göre, bu ekibin ve program ının son derece "muayyen" ve 
"teminatlı" kılınm ası gerekiyordu. M eşrûiyetinden kuşku 
duyulm ayacak ve kendisine tayin edilmiş kulvarda oynaya
cak bu partinin stratejik fonksiyonu, rejimin tem inatı odak-
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lar için asıl şartı teşkil edecek ve iktidarların el değiştirmesi 
dolayısıyla hasıl olacak fer'î hürriyetler de, toplum yani m u
halefet tabanları için kâfi gelebilecekti.

1950 sonrasında yaşadığım ız bütün zam anların özeti 
işte bu denklemde toplanır.

M ekanizm anın iyi işlem ediği, ya da kendini "teminat 
bilen" m ihraklar adına tıkandığı durum larda, telâfi mekaniz
m aları geliştirilmekte gecikilmedi ki, bunları hepimiz biliyo
ruz.

Gene hepim iz biliyoruz ki, yaşadığım ız kısm î hürriyet 
ortam larında dahi Türk toplumu büyük acılar yaşadı. Fakat, 
tarihen alışık olmadığı çok partili siyasal hayat içinde dahi, 
geliştirdiği çağdaş "talep m ekanizmalarını" az çok kullana
bildi. İlkokularda, ardından ortaokul ve liselere din dersleri 
konulm ak durum unda kaldı. M illet Partisinin oluşturduğu 
müzayakadan ürküntü devam ettiği için ezanlar serbest bıra
kılırken, rahmetli Celâl Hoca ve çevresi İslâm âleminde eşi 
ve örneği m evcut olm ayan İm am -H âtip okulları m odelini 
geliştirdiler. Türk halkı, liberalize olm aya başlayan ekonomi 
dolayısıyla yeni bir pazar fikrine ulaştı. Para nedir bilmeyen 
Türk köylüleri mal m übadelesinden, değişim  aracı olarak 
parayı kullanm aya geçtiler. Yani m ahkem enin dışında da 
şehre ve kasabaya inilebiliyor, üretilen mal para ediyordu 
demek ki... Işıklarını yıllarca uzaktan seyrettikleri ve birbiri
ne "Binbir Gece M asalları" gibi anlattıkları şehirlerin büyü
sü ilk anda onları çarptı. Bu hayata garip bir ürkeklikle bera
ber, derin bir gıbta da duydular. Sokaklarında yürüdüler, 
mahkeme celpleri olmadan rahat nefes alabildiklerinin farkı
na vardılar. Sonra!..

Sonra, azçok tanır hale geldikleri bu şehrâyinde çocuk
larını okuttular.

Yaşanan bu büyük tahavvülât içinde köy şehre, şehir 
köye ünsiyet kesbetti. O denizaşırı m esafelerin ayırdığı top
lumsal kesitler, otuz yıllık demir perdenin kalkması dolayı
s ıy la , ' n e red ey se  unu tu r h ale  g e ld ik le ri ''müşterek
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191



İSLÂ M C I A Y D IN L A R  V E T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞU U RU

m ensubiyet" şuuruna erdiler. Tek partili siyasal sistem in 
toplum sal tabakalaşm ası, yerini yavaş yavaş aynı partiden 
olm a, m üşterek tem ennileri paylaşm a fikrine terketm eye 
başladı. Ve nihayet aşırı biçimde kim seleri rahatsız da etm e
den, toplumsal tesanüd şuurundan uzaklaşm ayarak, marjinal 
konum lara tenezzül de etmeden yaygın, acelesiz bir "müslü- 
manlaşma süreci" içine girildi. Son yetm iş yılın geçirilm iş 
her acısı, yaşanm ış bütün azapları, düş k ırıklıkları içinde 
toplum yeniden oluşuyor, kendini her geçen gün yeniden ku
ruyordu. M âşerî vicdanların uzaktan işitilen islâm i sesleri, 
bir inilti gibi de olsa toplum a ulaşıyor, içinde bulunduğu 
m addî sefalete rağm en halk kendini onarıyor, onarmaya ça
lışıyordu. Garip bir acelesizlik içinde, insanlar aldığı m esa
felerin bile farkına varam ıyordu. Halbuki, işte nihayet bir 
kam uoyu boyutuna yükselm işlerdi. Bu noktada, kendisi bu
nun farkına varm asa bile, kendi dışındakilerin yüzlerindeki 
dehşet cidden müthişti!..

R ejim in  K u ru cu su  C H P -S H P 'n in  
T a r ih î R o lü  So n a  m ı E riyo r?

Bu uzun ve az çok tarihî süreçte, iktidardan düşmüş 
olan Cum huriyet Halk Partisinin, üzerindeki "ana m uhale
fet" rolünün de kalkmış olduğu günlere gelip dayandık.

1991 de, bunun farkına Türkiye'de kim seler varmadı. 
Daha doğrusu önemi ve ciddiyeti idrak edilmedi. Konunun 
üzerinde ilk olarak BBC  ve dolayısiyle İngiliz istihbaratçıla
rı durdu. Ve bu sonucu Türkiye'de rejim in istikrarına yöne
lik ciddi bir tehdit olarak öne çıkarm akta gecikmediler. Sos
yal Demokrat Halkçı Partinin düştüğü zafiyete rağmen, yani 
"ana muhalefet" konum undan düşm esine rağmen, alelacele 
Doğru Yol ile koalisyona sokulm asının ardında yatan asıl 
irade, adı geçen partinin "şahs-ı m anevî”sinde değil de, onu 
buna zorlayan .şu tem inatlarda aransa daha isabetli o lur ka
naatindeyiz.
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Bilindiği üzere millî kamuoyu, SHP koalisyonuna, bö
lücülüğün ancak bu yoldan bertaraf edilebileceği düşüncesi 
ile ikna edilmişti. Yani SHP'nin dışında kalacağı bir hükü
met, ülkenin bölünmesini engelleyem ezd i!) Bu görüşte, ba
zılarına göre doğruluk payı yok değildir. Fâkat aynı zam an
da, bu iddianm altında, gizli bir tehdit niteliği de sezilmiyor 
mu acaba?

Geçtiğim iz mahallî seçimler sırasında yaygın bir koro 
ile, SHP'nin ciddi bir yükseliş trendinden söz edilirken, as
lında bu çevreler arzuladıkları bir sonucu dile getiriyorlardı. 
Böyle bir yükselişe "rejim" açısından duyulan ihtiyaç ise, 
herşeyin üzerinde idi. Doğudaki DEP oyları, SHP'ye nasıl 
transfer edileb ilir, ayrıca üç büyük şehrin belediyesini 
SHP'ye tapulam ak nasıl müm kün olabilirdi? Elbirliği halin
de içerisi ve dışarısı bununla meşgul oldu. İSKİ ve ASKİ gi
bi kokuşmuş yaralar bunun için medyanın gündeminden çı
karılm ak istendi. Ayrıca 27 M art öncesinde televizyonların 
sağladığı seçimlerle ilgili açık oturumlar, bu platformlardaki 
eşitlikçi sunuşlar, SHP aleyhine doğan büyük kanaat oyna
m aları derhal farkedildiği için, m edya SHP'yi şirinlik m us
kasına dönüştürerek yeni baştan büyütmek, onu yeni baştan 
"ana m uhalefet" konum una yükseltm ek denem esine g iriş
mişti. Yani iletişim araçları sadece ve sadece SHP'li adayları 
sunuyor, SHP etrafında geniş katılım lı laik ve atatürkçü bir 
"ortak cephe" denemesine girişiliyordu.

Yapılm ak istenileni yeni baştan özetleyelim isterseniz:
-  " Türkiye'de çok partili siyasî hayat eğer devam ede

cekse, iktidar ve ana muhalefet fonksiyonunu yüklenen par
tilerin ikisinin de sağ jenerasyondan gelm esi kabul edile
mez. Doğru Yol, Refah  veya ANAP  etrafında oluşacak bir 
siyasal strüktür, Türkiye'yi engel olunam ayacak bir "islahıi- 
zasyotı" sürecine sokar. Buna fırsat verilm em elidir. Ya da 
bu tür partilerden, tek başına bir iktidar çıkmayacaksa, Re
fah Partisin i devre dışı bırakabilm ek amacıyla, etibudu ye
rinde bir SHP her an elde hazır tutulmalıdır."

1945 REJİM İ.  A N A M U H A L E F E T P A R T İL E R İN E  Y Ü K L E N E N  FO N K SİYO N
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Sık sık yaşadığımız atatürkçülük çıkartmalarının altın
da yatan sebeplerden biri Refah'm  önüne set çekmekse; bir 
diğeri de ajite edilmiş laik, sosyal demokrat, formel atatiirk- 
çü, bölücü ve parçalanm akla yüzyüze kalmış "alevi" taban
larının SHP'ye yeniden transferi denemesi niteliğini taşıyor
du.

A tatürkçülük ve Refah ajitasyonunun nıucidi Ecevit'e 
geçmiş olsun!..

Fakat burada asıl olan Ecevit'in  geldiği oyun ya da 
SHP üzerindeki sistematik yatırımın boşa çıkm asından ziya
de, İkinci Dünya Savaşı sonunda Türkiye'nin batı entegras
yonu içine sokulması sonucunu doğuran uluslararası statü
konun geçirdiği sarsıntıdır. Çünkü 1945 rejim inin istinadını 
teşkil etm ek üzere, "ana muhalefet" partilerine biçilen rol ve 
fonksiyonlar ciddi mânâda yerinden oynamış bulunuyor. Z i
ra Refah Partisi 50 yıllık bu dengeyi yerinden oynatm akla 
kalm am ış, aynı zamanda "ana muhalefet" fonksiyonunu b i
hakkın ele geçirmiş durumdadır.

Artık 50 yıllık liberal sağın sola, sol kem alizm in sağ 
iktidarlara muhalefeti sayesinde; iki ileri bir geri biçiminde, 
ya da birbirini karşılıklı markaj altında tutma denemeleri ile 
yerinde saymaya, hareketsizliğe mahkûm hale getirilen "sis
temin" ipoteklerinin çözülmeye başladığı yeni bir tarih süre
ci başlıyor.

Çünkü yeni dönemde politika sağın sağa, ya da islâmcı 
ana muhalefetin liberal sağa muhalefeti esasına oturm ak du
rumundadır.

Bunun anlamı, Türkiye'de oluşan bu yeni konjonktürün 
tarihiliğini, çokları bir kaç sene içinde ancak farkedebilecek- 
ler.

Bu arada Cumhuriyet Halk Fırkasının türevi sayılabile
cek sol partilerin tarihî fonksiyonu da sona ermiştir. Çoğu 
çevreler de bu durumu ancak bir kaç sene sonra idrak edebi
lecek gözüküyorlar.

( Nisan. 1994)
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BİRAZ GERİLERDEN:

20. YÜZYILDA İSLÂM TAVRI(1) 

- I -

M illetlerarası ilişkilerde İslâmî ilkelerin hakim oldu
ğu yeni bir çağ doğacak; baskı, sömürü, adaletsiz
lik, söm ürgecilik ve "yeni sömürgecilik"le her türlü 

fark gözetici uygulama, dünyadan ebediyyen silinecektir."
"Çeşitli ırklardan oluşan, dünyanın çeşitli bölgelerine 

yayılmış, muazzam kaynaklara sahip bir milyar kişilik islâm  
âlemi, m addî ve m anevî gücünü azam î ölçüde kullanarak, 
kendisine dünyada seçkin bir yer sağlayabilir."

Bu iki paragraf, 25-29 Ocak tarihleri arasında T aifte  
gerçekleştirilen İslâm  Zirve Konferansı'nın kapanış bildiri
sinden alındı. Ekvatorun güneyinden ve kuzeyinden, dünya
nın doğusundan ve batısından islâm ın m ukaddes beldesine 
hac m evsim inde fevc fevc akan m ilyonların Kâbesi M ek
ke'de, son derece önemli kararlar alındı. 38 M üslüman ülke-

(1) B u yazı 2 Ş ubat 198 l.'de T a if te  top lan an  "İslâm  Z irve  T op lan tıs ı"  
üzerine kalem e a lınm ıştı. 1979 'da İran 'da  Şah R ıza  Pehlevî'ye  karşı gerçek leştiri
len İran dev rim i, b ü tü n  d ünyada  b tiyiik  y an k ıla r uyand ırırken ; ö bü r yanda da 
R u sla rın  A fgan is tan 'ı işgali h ad ise le ri yaşan ıyo rdu . A yrıca  O rtadoğu  da, hâlâ, 
"R ed C ephesi" po litikaların ın  yüksek tesirleri hakim di.

Bu o rtam da islâm  dünyası, bım iine göre  daha derli toplu, daha güçlü ve 
geleceğ ine daha güven li bakab ılen  bir hava serg iliyordu. İran-ırak  savaşı ve arka- 
sındaıı~gelen K örfez  Savaşı bu dünyayı m ânen çökertti. İran  D ev ıim in in  ve Af- 
s a n  m ücadelesin in  o luştu rduğu  bir a tm osferde cereyan eden  "T aif Z irvesi"nde de 
Bu yüksek m oral kendisin i açıkça h issettiriyordu.

Şim di bu havadan ne kadar uzaklardayız.
Fakat bunun geçici o lduğundan  kuşku duyulam az. Çekiç Giiç ve Irak am 

bargosu  ile ilgili e m riv ak ile rin  sona e rm esinden  itibaren , bu dünyanın  yeni bir 
hareketlenm eye gireceğin i şim diden ifade edebiliriz .
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nin tem silcileri Kabe'ye yüz sürdüler, bu ülkelerin m ilyon
larca halkı, dikkatlerini burada alınacak önemli kararlara çe
virdiler. Filipinler'deki, Hindistan'daki, Çin'deki ve Sovyet
ler B irliği'ndeki m ilyonlarca esir müslüman da; mukaddes 
beldelerde kendileri adına yapılacak bir konuşmayı, atılacak 
bir adımı, verilecek bir sözü öğrenmek için, onlar da dikkat
lerini buraya çevirdiler. A fganistan'ı işgal eden Sovyetler 
Birliği, Filistinlilerin haklarını gasbeden İsrail ve onu arka
dan destekleyen Birleşik Amerika da, Taif Zirvesinde alına
cak kararları beklediler.

M ukaddes toprakların üstüne yerleştirilm iş uydular va
sıtasıyla, yapılan bütün konuşm alar, alınan bütün kararlar 
anında bütün dünyaya yayıldı. 97 teleks hattı ve özel teknik
lerle donatılmış 32 otomatik telefonla, dünyanın çeşitli m er
kezlerinden gelmiş 600'ün üstünde gazeteci konferans ha
berlerini anında geçme imkânı buldular. T a if ten, Ankara ile 
sadece bir dakikada irtibat kurulabildiği düşünülecek olursa, 
düzenlem enin ne derecede m ükem m el bir hale sokulduğu 
anlaşılmış olur.

*
* *

Türkiye, 1981 yılının en büyük toplantılarından biri 
olacağa benzeyen Zirve'ye, bundan öncekilere nisbetle daha 
hazırlıklı, toplantrda alınacak kararlara daha yatkın, m esele
lere daha v âk ıf o larak  katıld ı. B undan önce F as 'ta , 
İslâm abad'da yapılan Dışişleri Bakanları seviyesindeki top
lantılarda olduğundan daha açık ve net bir tavır alındı. T ür
kiye'nin, yakın bölge O rtadoğu'da B irinci D ünya Sava- 
şı'ndan beri sürüp gelen ve hele İsrail'in kuruluşundan sonra 
daha da karmaşık bir görünüm kazanan politik gelişm elere, 
daha derinlemesine indiğini ve tarihî bilincinin zorladığı bir 
tavrı kısmen de olsa benimser göründüğü intibâı uyandı.

Hele bu tavrın, tarihin uzun dönem lerinde ortak kader 
birliği içinde bulunduğum uz kardeş m üslüm an ülkelerle, 
belli noktalarda teksîfine gidildiği hissinin; sağından soluna,
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okum uşundan okum am ışına bütiin Türk milletini derinden 
saracağına şüphe yoktur. Kişilerin, nasıl derin bir hafızası 
varsa, milletlerin de o nisbette ortak bir hafıza birikimi bu
lunduğu gerçektir. Büyük sevinçler gibi, derin acılar da m il
letlerin ortak hafızasından hiçbir zaman silinmez. Aynen bu
nun gibi, Türk halkının bin yıllık m üslümanlık tecrübesinin, 
millet hayatı için kısa bir dönem sayılabilecek devrelerdeki 
uygulamalarla unutulması, terkedilmesi ve bu on asırlık tec
rübenin aksine tavırların sürekliliği beklenebilir mi? Sosyal 
hadiselere vâkıf olanlar, m illetlerin tarihin derinliklerinden 
gelen m anevî ve kültürel tem âyüllerinin, hiç beklenm edik 
anlarda yeniden filizleneceğinden, bu büyük gücün yeniden 
ülkenin ve m illetin kaderine yön vermeye başlayacağından 
kuşku duymazlar.

id eo lo jile r  Ve. S ö m ü rg ec iliğ e  B a ş  K a ld ır ış

Bugün yeryüzünde ideolojilerin sihirli bir gücü kalm a
m ışa benziyor. İnsanları baştan başa saran, kütleleri yerin
den oynatan, milletleri biribiıine kırdıran ideolojiler, yirm in
ci yüzyıl başlarındaki tesirini artık icra edemiyor. Hele hele 
İslâm âleminde, bu yirm inci yüzyıl m itolojilerine itibar, pek 
azalmışa benziyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yer yü
zünde hür ve müstakil bir İslâm memleketi olarak birkaç ül
kenin bulunduğu düşünülecek olursa, bugün kırkın üzerinde
ki İslâm ülkesinin beynelm ilel forum larda oynadığı büyük 
rolün kaynağında, m üslüm anlığm  "d iriltic i fonksiyonu  
kendiliğinden ortaya çıkar.

Yirminci yüzyılın siyasî mücadeleler literatüründe eğer 
bir "millî kuruluş", "bağım sızlaşm a", "emperyalizme karşı 
mücadele" gibi terim ler baş köşeyi işgal ediyorsa, bunların 
varlığı, çeşitli m üslüman halkların söm ürgeciliğe karşı ver
dikleri m ücadelenin sonucudur. İkinci D ünya Savaşından  
sonra Sovyetlerin, Ortadoğu ülkelerine karşı özel bir politika 
uyguladıkları m alûm dur. Bunu, "milli kurtuluş savaşlarını
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desteklemek" şeklinde özetlemek mümkündür. Savaş sonra
sında Sovyetlerin kancasına takılan veya bu ipe sarılan çeşit
li m üslüm an direniş hareketlerinin, sonunda kendilerini bu 
ağdan kurtardıkları anlaşılıyor. Ne var ki, yirm inci yüzyıl 
başlarında müslüman ülkeler, batılı em peryalistlerin tahak
kümü altına sokulduğu için, İslâmî hareketlerin hidâyetinden 
beri, büyük bir "batı tepkisi" olarak çıktığı görülür. "Garbın 
cebîıı-i zalimi" diye A kif  nasıl İs ta n b u l'd a n  haykırıyorsa, 
aynı tarihlerde Hint m üslüm anları'nın sesi de, Allâm e ik 
bal' in m ısralarından şakıyordu. Cezayir'in bağım sızlığı bir 
m ilyon m üslüm anın kanları pahasına elde edildi. İran kaç 
defa, aynen Polonya'nın uğradığı akibete m üstahak kılındı. 
Aynı m ücadeleler, hiç kesintisiz şekilde bugün de sürüyor. 
Uzak D oğu'da, O kyanus'un ortalarında, Ferdinand M ar- 
kos'un zalim  yönetimine karşı Filipinli müslüman gerillalar 
yıllardır direniyor. Silâhlan yok, destekleyicileri yok. Afga
nistanlI m ücahitlerden daha yalnızlar. Seslerini bile işitm i
yoruz. Ama bütün bu im kânsızlıklara rağmen onları yürek
lendiren, onlara mücâdele azmi veren, islâmın evrensel m e
sajından. başka ne olabilir?

Habeşistan'da, Eritre'de aynı kurtuluş savaşları veril
meye devam ediliyor. M üslümanların karşılarındaki güçlere 
gö re  sonuç a lm aları, b ağ ım sız lık la rın ı k azan m aları 
imkânsız. İm kânsız ama, bugünün 44 m üslüm an ülkesinin 
verdiği m ücâdeleler de, başlangıçta aynen onlarınki kadar 
imkânsız görünüyordu.

İç i P a rça  P a rça  Ya D ıştan?

İslâm Zirvesinde bir Suûdî lideriyle Tunuslu tem silci
nin, Afrika'nın siyah M üslümam ile Türk tem silcilerin, Af
ganistan'dan gelmiş gerilla liderleriyle Çad'ın yeni devlet 
başkanı U veydî'nin ırklarıyla, davranışlarıyla, dilleriyle, 
renkleriyle, coğrafyalarıyla aralarında ne gibi bir benzerlik 
yakalanabilir? Benzerlik değil, tezatlar oluyor insanın gözü
ne çarpan!.. Bir Hafız Esad Suriye'den, M üslüman Kardeşle-

2 0 0



20. Y Ü ZY IL D A  İSLÂM TAVRI

ıc karşı verdiği m ücadelenin içinden geliyor. Bir İkinci H a
şan, Polisario gerillâlarına karşı mücâdelesine ara vermeden 
devam ediyor. Çeşitli ülkelerde yeni m üslüm anlık cereyan
ları halen ceza görmekten kurtulamıyor. Ama bütün bunlara 
rağmen Kâbe'nin sıcak ikliminde, islâmın evrensel mesajının 
tesiri, bütün liderleri belki geçici de olsa tesir çemberine alı- 
veriyor. Onların kendi ülkelerinde ya tahtlarını, ya iktidarla
rını, ya da bağlantılar kurdukları ülkelerle m ünasebetlerini 
sarsıcı İslâm î hareketler, ilk elde nefislerin i zorluyor, 
im kânlarını sarsıyor. Fakat bütün bu m enfî durum lara rağ
men, islâmın çağa yönelik zinde çıkışı, zaman içinde hepsini 
iyi düşünm eye m eseleyi daha derinden idrake zorlayacak, 
yirm ibirinci asır başlarında dünya, daha gür bir İslâm sesi 
işitecektir.

İslâm ülkelerinin her biri, kendi iç problem leri ile ele 
alınamaz bir m anzara teşhîr ediyorsa da, işe bütününden ba
kılınca, durum o kadar vahim olm aktan çıkıyor. M üslüm an
lık bugün kendisini muhakkak ki bir "Mekke çıkışı" ile tak
dim edemiyor. Küfre, şirke, em peryalist kültürlere, batılı ya
şama biçim lerine karşı beklenen çakışını yapamıyor. Burası 
bir gerçek. M evcut liderlerle bunun gerçekleştirilm esi zaten 
im kânsız. Fakat bir diğer nokta var ki, o nisbette önemli. 
M üslümanlık bugün yeryüzünde politik bir tavır olarak, kor
kunç bir cazibeye kavuşmuş görünüyor mu?

İlâhî kader m üslüm anları, İsrail gibi süper güçlerin 
desteğini sağlamış ve onların sayesinde varlığını sürdüren 
bir kavim le karşı karşıya getirmiş durum da. İsrail’in m üca
dele kabiliyetinin kesileceği nasıl beklenem ezse, müslüman 
toplum lar da, bu em peryalist ve ırkçı devlete karşı sonunun 
m utlaka alınması şart olan bir mücâdelenin lüzumunu duyu
yorlar. Allah m üslüman ülkeleri sanki siyonizmin zulmü ile 
imtihan ediyor. Gasbedilmiş topraklan geri alma olarak baş
layan mücâdele, Ortadoğu m üslüm anlarm a ve onların ardın
dan çeşitli dünya m üslüm anlarm a İsrail gerçeğini, siyonizm 
gerçeğini tanım a fırsatı verdi, siyonizm in nüfûzunu öğretti
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onlara. Siyonizm in arka plânda hangi güçleri kullandığım , 
ve hangi güçlerin siyonizme destek olduklarını öğretti. Bu 
bilme ve tanıma, m üslüm anlara yalnız olduklarını, verecek
leri m ücadelede kendilerinin dışında destekçilerinin bulun
madığını idrak etme fırsatı tanıdı.

İslâm  dünyasının en tesirli ülkelerinden M ısır, İsrail 
karşısında Sovyetlere güvenişinin acı hüsranını yaşamadı 
mı? A rkasından A m erika 'ya yaslanm akla, şim di ikinci 
hüsrânını yaşam ıyor mu? N efislerine ve dinlerine güveni 
kalm am ış bir takım islâm ülkesi liderleri, acı tecrübelerini, 
m illetlerine de çektirmekten geri kalmıyorlar. Fakat ne olur
sa olsun, her m enfî gelişme bile, sonunda bir ibret çıkarmak 
bakımından faydalı olmuyor değil!..

M ekke bildirisinde yer aldığı şekliyle, söm ürgeciliğe 
olduğu kadar, "yeni sömürgeciliğe" de bundan sonra bazı 
tavırlar geliştirileceği beklenir. Ekonomileri zayıf, sanayileri 
yok denecek kadar zayıf bu halklara Allah, petrolü vermekle 
adeta onları nimetlendirmiş.

Bugün m üslüm an ülkelerin Türkiye dışında kalan ta 
mamı, bağlantısızlar hareketi içinde yer almış vaziyette. B ir
leşmiş M illetlerde en tesirli grubu onlar oluşturuyor. Şim di
lerde, İsrail'in Birleşmiş Miletlerdeki üyeliğinin askıya alın
ması hazırlığı içindeler. Bloksuz ülkelerin hemen hemen ta
mamını tesiri altına alabilen bu ülkelerin, bu yolda teşebbüse 
geçmeleri halinde, sonuç alm alarına kesin nazarıyla bakılı
yor. B irleşik  A m erika 'nın böyle bir gelişm e karşısında, 
"Birleşmiş M illetlerin fonksiyonunun artık kalm ayabilece
ği" şeklindeki tehdidi bile onları yıldırmıyor. İsrail karşısın
daki nefis m ücadelesi, m üslüm an ülkelerin kendilerini bul
malarına, tavırlarının keskinleşmesine yarıyor.

İsicimin Yeni Sesi...

Cezayir'in bağım sızlığına kavuşmasında büyük m üca
deleler veren hızlı sosyalist Bin Bella, 14 yıllık hapis haya
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tından keskin bir m üslüman ideolog olarak çıktı. Sosyalist 
görüşlerinin artık tarihe karıştığını, hapiste yattığı yıllarda 
islâmı yeni baştan inceleme fırsatı bulduğunu belirten Bin 
Bella, şimdilerde m üslüm an ülkelerin kurtuluşu için, yani 
yeni söm ürgecilikten kurtuluşu için fikirler geliştiriyor. Bin 
Bella'yı bundan sonra sosyalizmin doyurması, tatmin etmesi 
beklenebilir mi? Çağdaş batılı düşünce akım larına kendileri
ni kaptıran çeşitli m üslüman ülkelerde yeni aydınlar müslü- 
manlığı Bin Bella örneğinde olduğu gibi, yeniden idrâke yö
neliyorlar. Bu ülkelerde aktiviteyi bu yeni hareketler inhisa
rına geçirmiş dürümdalar. İslâm dünyasında yeni yetişen ne
sillerin, anne ve babalarının tanıdıklarından çok farklı bir 
m üslümanlık anlayışı geliştirdikleri açıktır. G elişm eler hep 
bu yönde. Kendini yenileyen Bin Belki, bakın neler diyor:

"İran ve diğer İslâm beldelerinde cereyan eden hadise
ler.. Suriyeli hacıların yüzde 60-70'inin 25 yaşından aşağı 
olması.. Cezayir camilerinin 20 yaşından küçük gençler tara
fından doldurulması, perşembe ve cum a günleri vaazlar ve
rilmesi, hatta bu gençlerin camilerde gecelemeleri.. Filipinli 
m üslümanların silâha sarılarak inançlarını m üdafaa etm ele
ri.. M üslüman gençlerim izin kalplerinde daha şimdiden Al
lah'ın tahtının yer etmesi için derin bir iştiyak duymaları.. 
"Modern Babil" ABD'nin kalbinde islâm ın söz sahibi olm a
ya başlaması.. Kuzey yarım  küre insanlarının hızla islâm a 
tâbi olm aları.. H ristiyan m isyonerlerin ifadeleri ile, A fri
ka'nın toptan islâm ın egemen olduğu bir kıta haline gelm e
si.. Bütün haksızlıklar karşısında, her yanım ızı sarmış olan 
ve A llah (c.c.)ın zaferini haykırtan kuvvet şudur: "Allahu 
Ekber

*

İslâm Zirve Konferansı ile bütün dünya yakından ilgi
lendi. BM. Genel Sekreteri Valdheim, bu uluslararası konfe
ransa ilk defa iştirak etti. Yeni ABD Başkanı R eagan, 
alelâcele bir mesaj gönderdi. Reagan m esajında, ne diyece
ğini şaşırmışa benziyordu: Bir tarafta İsrail gerçeği, öbür ta
rafta kırkın üzerindeki müslüman ülke...
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Süper güçler Zirve haberlerini değerlendirirken de şaş
kındılar. M eselâ Sovyet H aber Ajansı TASS, geçtiği İslâm 
Konferansı haberlerinde, bu ülkelerin Filistin ve ABD'ye yö
nelik kararlarını sitayişle verirken, Afganistanla ilgili haber
lere ve gelişm elere kulağını tıkam aya çalıştı. 250 m ilyonluk 
Sovyetler Birliği ile Varşova Paktı ülkeleri, Z irvede alınan 
Afganistan kararlarından haberdar edilm ek istenmedi. Buna 
karşılık Amerika, Afganistan'la ilgili haberleri gerektiğinden 
daha fazla mübalâğa ederek verdi. Ancak ünlü batılı ajanslar 
bin yana, Amerika'nın Sesi Radyosu, İsrail ve Filistin konu
sundaki gelişm eleri ise daha da küçülterek yansıtm aya gay
ret etti.

Şu ortaya çıkıyor: Süper güçler, Konferansı toptan red
dedemediler. İslâm dünyasını karşılarına alm ak istemiyorlar. 
Fakat Konferansa farklı bakıyor ve alman kararı birbirlerinin 
aleyhinde bir unsur olarak kullanıyorlar. Bir başka cepheden 
bakınca, her iki güçe karşı bir tavır ortaya çıkıyor. Bu tavır 
m üslüm anlarm  tavrıdır. Belki şim dilik m evcut dengeleri 
zorlam ayacak ama, gelecek öyle görünüyor ki önüm üzdeki 
yüzyılın başlarında İslâmiyet gür bir sestir bütün dünyada.

Hem de seslerin güzeli: Tabiatı devindiren, ruhlara ve 
kalplere inşirah vererek, onlara asıllarını ve m âhiyetlerini 
hatırlatan bir ses!..

(Şubat, 1981)

........................................ ............................. ........................... ..................m m ım ım ım m m m m m M m m ıım m ııııım ıım ım m ııııiM iıııııim m ilim iill|l
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BİRAZ GERİLERDEN:

ÇOK KARMAŞIK BİR 
LİDERLİK DURUMU

- I I -

H  er şey bir yıl içinde oldu. Sovyetler Birliği'nin A fga
nistan'ı işgali, İran devrim i, İran ile Irak arasında  
savaşın pa tlak vermesi, bir de bunlara petrolün batı 

ekonom ileri açısından önemi eklenince, mesele kendiliğin
den ortaya çıkıyor. Sorumluluk alanım ız dışındaki çıkarla
rımıza yönelik tehditlerin farkına varabilmemiz ve buna gö 
re bir strateji geliştirm em iz için, dem ek ki, Sovyetlerin A f
ganistan’ı işgalini beklememiz gerekiyordıı.(\)"

Bu sözler, NATO Sonbahar toplantıları sırasında, yük
sek dereceli bir generalin ağzından çıkan sözler. Aradan iki 
ay gibi bir zaman geçmiş olm asına rağmen, henüz hiçbir şey 
aydınlığa kavuşmuş değil. Ne var ki, her geçen gün, m esele
nin üzerindeki perdeler bir bir kalkıyor ve konu giderek ber
raklaşıyor.

Bu sözler, yeni Amerikan yönetim i henüz iş başı yap
madan söylenmiş olm asına rağmen, Reagan’sın görevi dev
ralmasından sonraki gelişmelerle, hiç de tezat teşkil etmiyor.

Bu fırtınalı ortam da yurdum uzu gerek NATO'dan ve 
gerekse Birleşik A m erika yönetim inden önemli kişiler ziya
ret ediyor. Bunların son örneği John Tow er oldu. Tower, 
ABD Senatosunun Silahlı Kuvvetler Komitesi Başkanı! To- 
wer yurdum uzdan ayrılalı bir hayli oluyor. Ancak arkasında, 
bir sürü yorum larla tartışm alar bırakarak gitti. Durup durur
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ken, turistik nitelikte bir seyahat yapmadığı, Tower'in açık
lam alarıyla ortaya çıktı. Tovver, gazetecilere yaptığı açıkla
malarda; Türkiye'nin Ortadoğu için liderliğinden söz etti ve 
bunu "çok karmaşık bir liderlik durumu" olarak niteledi.

N eyin  ve kim in  liderliğ i?

Türk kam uoyu her ne kadar, tâbi olduğu yönetim ler
den, her zaman böylesi liderlikler beklemiş olm akla beraber, 
şimdiye kadar Cumhuriyet hükümetlerinin temenni ile hare^ 
ketleri, resm î ağızlardan böyle bir temayülün açığa vurulm a
sını sürekli engellemiştir. Lâiklik prensibinin sürekli canlı 
tutulduğu bir ülkede, Ortadoğu ülkeleriyle geliştirilecek m ü
nasebetlerin, anayasa hükümleriyle tezat teşkil edeceği, zım 
nen çok sık ifade edilegelmiştir. Şu halde, hüküm et yetkili
lerinin açıkça talip olmadıkları bir liderlik durum uyla karşı 
karşıyayız demektir.

*
* *

Geçen günlerde Amerikan Genel Kurmay Başkam  Jo- 
nes, K ongreye sunduğu bir raporda: "Birleşik A m erika'nın 
Avrupa'daki kuvvetlerini, Ortadoğu'ya kaydırm ası lüzum un
dan" söz etti. Avrupa'da karışıklığın en üst düzeye çıktığı, 
Polonya bunalım ının doruk noktasına ulaştığı bir dönemde, 
bu kuvvetler niçin çekilecek ve ne am açla çekilecekti? Av
rupa'daki kuvvet indirimi görüşmelerinde sürekli bahaneler 
uyduran Amerikan yönetimleri, Polonya hadiselerinin en ka
rışık şekliyle cereyan ettiği şu günlerde, böyle bir açıklam a
yı niçin yaparlardı? Ayrıca O rtadoğu'da ne gibi gelişm eler 
oluyordu da, en yüksek Amerikan yetkilisinin ağzından böy
lesi sözler çıkabiliyordu?

Gerçi ABD'nin epey zamandır, Afganistan'daki Sovyet 
işgalini bahane ederek, Basra Körfezi’ııe yönelik yeni bir po
litika oluşturduğu bilinen bir husustur. Batı için Basra K ör
fezini tehdit eden iki durumdan söz ediliyor: Bunlardan biri
si, İran'daki batıya ve Sovyetlere m uhalif Humeyni yönetimi 
ve İkincisi de: Afganistan'daki Sovyet kuvvetlerinin, Hint 
O kyanusuna her an inebileceği tehlikesi(!)
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Basra Körfezi ülkeleri, kendi bölgeleri için ortaya atı
lan bu görüşleri sıksık ele alarak, üzerinde görüş serdetmiş 
olm alarına rağmen, mesele bölgevî nitelikten uluslararası n i
teliğe özellikle kaydırılıyor. Islâm K onferansı'nda alm an  
kararlar arasında, Basra K öıfezi'n in  savunmasının, sadece 
bölge ülkelerine ait olduğu açıkça vurgulanmıştı. Buna rağ
men, şu anda, Basra Körfezi'ne açılan beş ülke, kendi arala
rında bölge güvenliğini korum ak am acıyla birleşmeye doğru 
giderken, Avrupa'daki Amerikan 7. Ordusu'nun Ortadoğu'ya 
kaydırılması konusu gündeme getiriliyor.

Tower Türkiye'den ayrıldıktan sonra, Türk kamuoyu, 
bu Amerikan senatörünün izini kaybetti. Halen nerede oldu
ğu, ülkesine dönüp dönmediği bilinmiyor. Bu konuda gaze
telerde herhangi bir haber de çıkmıyor. Tower, Türkiye'den 
ayrılır ayrılmaz soluğu İsrail'de aldı ve oradan M ısır'a geçti. 
M ısır görüşmelerini, Suudi Arabistan'daki temaslar takip et
ti. Ve Tower şimdi M askaita!.. M askat'ı haritalardan hatır
la m a n ız  b ile  m ü m k ü n  d e ğ il .  A z iz  E fe n d i 'n in  
"M uhayyelât"mı okuyanlarınız varsa, belki hatırlayabilir. 
M askat, ancak Aziz Efendi'nin hayallerinin uzanabileceği 
kadar uzak bir şehir: Umman'ın başşehri!... Sultan Kabus'un 
ülkesi olan Um m an, Basra K örfezi'nin Hint O kyanusu’na 
açıldığı bir noktada bulunuyor. Onbeş gün kadar önce bu 
topraklar üzerinde, özel Am erikan kuvvetleri bir tatbikat 
gerçekleştirdi. Bir öncesi M ısır'da gerçekleştirilen tatbikatın 
ikinci seansı, Kabus'un ülkesinde sergileniyor.

Tow er'in seyahatinin çizdiği grafik, doğrusu çok dik
kate değer bir durum  arzediyor. N edense Türkiye'ye gelen 
her batılı diplom atın, hem en arkasından İsrail ve M ısır'ı da 
ziyareti, olağan bir durum halini aldı. Henüz Reagan göreve 
başlam adan önce, yeni başkan adına Ortadoğu ülkelerini 
Kissinger de gezmişti. Gezi program ları hemen hemen aynı 
ekseni takip ediyordu. Nedense K issinger Türkiye'ye uğra
madı. Türkiye'ye de uğrasa, aynı ülkeleri, iki Amerikan ileri 
geleni iistüste ziyaret etmiş olacaktı.

Tabii ki bu ziyaretlerin amacı, Amerika'nın Ortadoğu 
politikasının yeni baştan tesbiti noktasında düğümleniyor.
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Türkiye 'n in  K a rm a şık  L id erliğ i

D urup dururken "Türkiye adına liderlik"ten  söz edili
yorsa; şimdiye kadar batı âlemi Türkiye'nin Ortadoğu ülke
lerine yaklaşm asından sürekli kuşku duyduğu halde, bunlar 
birden unutuluveriyorsa; Türkiye bu konuda çekingen dav
randığı halde devamlı teşvik görüyorsa, orta yerde Cum huri
yet tarihinin en büyük dış politik tercihlerinden biriyle karşı 
karşıyayız demektir.

Bunun ilki, İkinci Dünya Savaşı sonrasında dem okrasi
ye geçişle birlikte, Batılı Savunm a sistemi içinde yerim izi 
alm am ız şeklinde tecelli etmişti. Bu politikanın özelliklerin
den biri batıyla iç içe olmaksa, İkincisi de Ortadoğu ülkele
riyle selâmı sabahı kesmek değil miydi?

Şim di tam  aksi değilse bile, bam başka gelişm elerle 
karşı karşıyayız. Türkiye'nin başbakan seviyesinde katıldığı 
İslâm Konferansı, Türkiye açısından bu gelişmelerin başlan
gıcını teşkil ediyor. Tovver'in "Türkiye adına karm aşık li- 
derlik”ten bahseden sözleri, İslâm K onferansında tarafım ız
dan atılan adım ları aştığı düşünülecek olursa, m esele biraz 
olsun, kaypak bir zemine oturmuş sayılmaz mı?

İslâm Konferansı sırasında, Türkiye ile Suûdi yönetimi 
arasında askerî bir işbirliğine gidilmesi yolunda görüşler or
taya atılmıştı. Şimdilerde ise bu işbirliğinin, adı geçen iki ül
ke ile sınırlı kalm ayacağı ileri sürülüyor. Irak'taki Baas yö
netim inin gittikçe nötrleşm esi ve arkasından A m erika ile 
m ünasebetlerini düzenlem e yoluna gitm esi de göz önünde 
tutulacak olursa, Ortadoğu'da ileriye m atuf düşüncelerin ge
niş bir konsepte dönüşmesi arzu ediliyor demektir.

Ortadoğu bugün, dünyanın en bunalımlı bölgesini oluş
turuyor. İsrail’in işgal ettiği Arap topraklarından çekilm em e
si, bütün Arap ülkelerini Amerika karşısında tavır alm aya 
zorluyor. Amerikan politikasının bölgedeki en m utem et ü l
kelerinden biri olan Suûdi Arabistan bile, Reagan'm  gönder
diği m esajlara, reaksiyon yüklü cevaplar verebiliyor. B ildi
ğiniz gibi Ürdün, bölgeyi ziyarete çıkan Kissinger'i kabul et
medi. Bütün Arap ülkeleri, işgal edilm iş topraklardan İsra
il'in geri çekilmesi ve bu topraklarda Filistin devletinin ku
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rulm asından yana. Amerika'nın İsrail'den yana oluşturduğu 
değişm ez politikalarla, en Amerikancı bilinen Arap yöne
timleri bile çatışır bir duruma girdi. Öyleyse Ortadoğu'da ge
liştirilecek yeni politikalar, bu düğüm ü çözdüğü nisbette 
gerçeklik kazanabilecektir. Bu durumda, İsrail büyük taviz
ler verecek, ya da Amerika'ya yakın bilinen Arap ülkeleri!.. 
Arap ülkeleri için bu, şimdiye kadar izledikleri politikaların 
inkârı anlamını taşır. İsrail'in ise dizginlenm esi, şu gün için 
oldukça güç görünüyor.

Yeni N A T O  Y orum ları

Hemen burada, NATO Genel Sekreteri Luns'un bir sö
zünü aktarmakta fayda var:

"Türkiye'nin Ortadoğu'daki ağırlığı ye etkisi bütün ül
kelerden daha fazladır. Belki ABD 'yi bunun dışında tutabi
liriz. Türkiye'nin Arap ülkeleri ile güçlü bağları vardır. K a
nıma göre, Arap ülkeleri, Ankara'nın öğütlerine diğer ülke- 
lerinkinden daha fa zla  açıktırlar. O nedenle Türkiye'nin ağ
zı kapalı diplomasisi, bölgede büyük önem taşımaktadır."

24 Ocak 1981 tarihli M illiyet'te M ehm et Ali Birand'ın 
bir yazısının başlığı da bu durumu iyiden iyiye vurguluyor: 
"Türkiye'nin bölgedeki ülkelere ağabeylik yapm ası isteni
yor. "

M eselenin bu tarafları gayet açık sayılır: Türkiye böl
gedeki bazı Arap ülkeleri nezdinde telkin görevi üstlenecek 
dem ektir. B irşeyler telkin etm ek!... Sözüne inanılırlık ise, 
kolay kolay sağlanabilecek bir durum  olm asa gerek. Peki 
Türkiye bu güvenirliği nasıl elde edecek? Arap ülkeleri, 
Türkiye'ye hangi noktalardan kendilerini bağlı hissetsinler 
ki, A nkara'nın sözlerine inansınlar. İşin bir başka cephesi: 
Türkiye böyle bir görevi ne adına, kimin adına üstlenecek?

Bilindiği gibi Başbakan Bülent Ulusu İslâm Konferan- 
sı'nda, Basra Körfezi'nin savunmasının süper güçlerce değil, 
bizzat bölge ülkeleri tarafından yapılması gerektiğini en açık 
bir şekilde belirtmişti. İslâm K onferansında Türkiye'nin bu 
açık tavrı, bölge ülkeleri nezdinde büyük tasvip görmüştü. 
Türkiye'nin özel konumunun izahı sırasında, Başbakanın ağ-
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zindan çıkan bu sözler, ne var ki yeni bazı gelişmelerle gide
rek gölgelenmiyor mu?

Zira geçenlerde UPİ'nin geçtiği bir yorumda: "Türki
ye'nin NATO şuurlarının, kendi sınırlarının ötelerine uzan
dığı ve belki Basra Körfezi'ne kadar indiği inancını taşıdı
ğ ı” belirtiliyordu. B ilindiği gibi NATO, Sovyetleıe karşı 
kurulm uş batılı bir savunm a sistemidir. Tesir çemberi ise, 
üye ülkelerle sınırlıdır. Halbuki yorumda, bizzat Türkiye'nin 
görüşü olarak, NATO sınırlarının Türkiye'nin güneyine doğ
ru giderek indiği ifade ediliyor. Bu yorum, şimdiye kadar 
hiçbir yetkilinin ağzından tekzip edilmedi. UPİ'nin yorumu, 
ilk başta T ercüm anda yayınlanm ıştı. Bu yorum un tesirini, 
Tower'in ziyareti daha da perçinledi.

NATO sınırlarının Türkiye dışına kadar uzandırılması, 
bölge ülkelerinin de NATO'ya kabul edileceği anlam ına gel
miyor. Bu nüfuz genişlem esi Türkiye vasıtasıyla temin edi
lecektir, anlamım taşıyor.

Türkiye'nin bu dalgalı ortamda, karşılıksız bir rizikoya 
girmesi elbette beklenemezdi. Bizzat Türkiye de bir takım 
hesapların içinde bulunmalı. Sivil hüküm etler zam anındaki 
gibi şimdi de Türkiye, NATO konusunu böyle değerlendiri
yor olmalı. NATO Savunm a Bakanları toplantıları sırasında, 
Türkiye'nin bu konulardaki görüşleri, en belirgin şekliyle or
taya konmuştu. Türkiye, NATO'nun kendi am açlan dışında 
kullanılm asına karşı çıkıyordu. Son yapılan üsler anlaşm a
sında bile, bu noktalar açıkça belirtilmiş sayılmaz mı?

Ama buna rağmen bir takım gelişm eler oluyorsa, buna 
rağmen yeni politikalar oluşuyorsa, Türkiye'nin de bunlara 
karşı şartları bulunm ak gerekm ez mi? Bu şartlar nelerdir, 
bilmiyoruz. Ancak karşılıksız fedakârlıklar, faydadan ziyade 
zaıar getiriyor. Cezayir'in bağım sızlık m ücadeleleri sırasın
da takındığımız tavırda olduğu gibi!...

Ancak burada hem en kaydedelim : Türkiye'yi esasta 
zorlayacak bir başka bunalım  kapım ızda bekliyor. İran ile 
Irak arasındaki savaş şu anda durğuııluğunu korum akla bera
ber, ilânihaye sürüp gidecek anlamına da gelmez. Her ne ka
dar bu harp kilitlenm iş bir vaziyet aızediyoısa da, m utlaka 
bir sonuca ulaşacaktır. Taraflardan birinin güçlü bir desteğe
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I nvuşması sonucu değiştirilebilir. Fransa'nın Iıak 'a  miraj 
uç,ıklan  vermesi, harbin kaderini değiştirici bir faktör ol
maktan uzaktır. Büyük ihtim aldir ki, harbin sonucunu, iki 
ülkeden birisinde yönetim in değişm esi belirleyecektir. Bu 
durum, taraflardan birinin savaşta kaybetmesinden daha ko
ni sonuçlar yaratma istidadındadır. Hangisinde tecelli ederce 
etsin bir iç yönetim değişikliği, o ülkede istikrarın darmada
ğın olmasını sağlayacaktır. îki ülkede de sınırların bütünlü
ğü sağlanam ayacaktır. D olayısıyla olaylar ne kadar yavaş 
seyrederse etsin Türkiye'nin önünde bir Kürt meselesi sü
rekli gündemdedir. O layların Türkiye'yi alâkadar eden bir 
yapıya intikali her an mümkündür.

*
^ îJ<

Ortadoğu tarihin hütiin dönem lerinde çalkantı içinde 
yaşadı. Bu topraklar yer yüzünde kurulmuş büyük im para
torlukların ya merkezini teşkil etti, ya da merkezi başka top
raklarda bulunan büyük imparatorluklar, Ortadoğu'yu bün
yeleri içinde görm edikleri müddetçe kendilerini rahat his
setmediler.

Tarihte ebedî gerçeklerin, peygam ber mesajlarının be
şiği olan bu topraklar, bugün bam başka bir canlılığa gebe. 
Kıyılan, horlanan, her türlü hegem anyolara maruz kalan Or
tadoğu insanı ve oturduğu topraklar, petrol gibi bir nimetin 
de varlığı ile, ciddi bir stratejik kıymet ifade ediyor.

Yeni Çarlar ve M odem  Rom a İm paratorları O rtado
ğu'yu bu yüzden kendi nüfuz alanları olarak görmek istiyor
lar. Petrol, batı teknolojisinin kanıdır çağımızda. Ancak O r
tadoğu insanı, bu teknolojiden ne nisbette istifade ediyor? 
Bunu düşünen yok.

Türkiye ise coğrafi konum uyla, üç kuvvetli m esajın 
hedefi durumunda:

Kuzeyden gelen sosyalist cereyan, batıdan gelen libe
ral sistem  ve şim dilerde daha güçlü bir rüzgâra dönüşmeye 
başlayan Islâın daveti ki, güneyden esiyor. Üç cereyan da 
Türkiye'yi kendi yanında görm ek, Türkiye'yi kendi ittifak 
sistemi içinde tutmak iştiyakıyla yanıp tutuşuyor.
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Türkiye, toplum tercihi olarak ve komşuluğu itibariyle, 
Ortadoğu'ya yaklaşmak mecburiyetim hissediyor. Sovyetlere 
komşuluğu, aynı şekilde Türkiye'yi batı ile ittifaklara zorla
mış. Buna karşılık Sovyetler, Türkiye'yi batı karşısında daha 
serbest tutum takınabilmesi için, ekonomik yönden destekli
yor. Doğu Bloku ülkelerinden daha fazla teknolojik yardım 
yapıyor.

Türkiye bu şartlar altında, iki tarafdan birine angaje ol
m ak yerine, çok yönlü tercihleri her zaman m uhafazaya dik
kat etmeli. Büyük ülkelerin dostluğuna olduğu kadar, düş
m anlığına da taham m ül güç. Yeryüzünde ittifaklar, üye ü l
kelerin stratejik şartlarına oturuyor. Fakat ittifakların ana 
üyesi büyük devletler, herşeyi kendi adına görmeye ve işlet
m eye gayretten de geri kalm ıyorlar. Onların iradeleri, m illî 
iradelerden çoğu zaman üstün gelebiliyor.

Türkiye yeni gelişmeleri son derece ihtiyatla değerlen
dirmeli ve ona göre davranmalı. Ortadoğu ülkeleri arasında
ki iç ihtilaflara bulaşm am ayı gelenek haline getiren onbeş 
yıllık "Türk Ortadoğu politikası", şimdi ağırlığını tek yönlü 
olarak mı kullanacak?

(23 Şubat, 1981)
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S ovyetler Birliği Kom ünist Partisi'nin 26. Kongresi bu
gün (23 Şubat 1981) başlıyor. Sovyetler Birliği ve V ar
şova Paktı ülkelerinde devrim yıl dönümleri dışında, en 

büyük gösteriler kongrelerde sergilenir. Bu kongre de bun
dan öncekilerde olduğu gibi, parti yüksek kademelerinin şo
vuna dönüşecek ve beş yıl som a aynı şov yeniden tekrar edi
lecek.

Sovyet kom ünist Partisi'nin kongreleri, öyle herhangi 
bir kongreye benzemez. Krem lin'in ağır havasınm  iyice sin
diği Moskova, kongre dönemlerinde Sovyet muhtar cum hu
riyetlerinden, B irlik C um hiriyetlerinden ve Varşova Paktı 
ülkelerinin Kom ünist Partisi tem silcilerinden gelen kalaba
lıklarla sanki bir m ahşeri andırır. Bildiğiniz miting m eydan
larından daha geniş salonlara doluşan binlerce delege, kür
süye çıkan parti liderlerini ufuktan seyreder. O kadar uzak 
ve o kadar ulaşılm az bir mesafeden!.. Büyük alkışlar kopar; 
buğday tarlalarının bir deli rüzgâr önünde savruluşunu andı
rır. Her söz alkışlanm aya, her jest takdir edilm eye ve her 
teklif kabule şâyândır bu kongrelerde.

^ %

( I )  G orbaçov 'un  y ü rü rlü ğ e  koyduğu  "Sovyet p restroykası" öncesinde  g e r
ç ek leş tirilen  son K om ünist P artisi K ongresi üzerine  ka lem e  alınan bu yazıda  (23 
Ş ubat 1981), Leninizm in çöküşüne  daha o y ıllarda işaret edilm işti. G orbaçov 'un  im 
parato rluğu  tasfiye politikası ile L en in izm in  çöküşü  arasındaki ilişkiyi vurgu lam ak  
am acıy la  bu yazıya b u rada  özellik le  yer veriliyor.
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P olonya  'elan A fg a n is ta n  'a

Bu kongreye Polonya Komünist Partisinden  tem silci
ler de m uhakkak ki katdacak. Onlar da aynı havayı teneffüs 
edecek. Fakat Polonya delegelerinin olayları- dışardan değer
lendirmeye müsait tecrübeleri ışığında, durum bam başka bir 
anlam kazanacak tabiî ki.

Bu kongreye Sovyetler yeni bir başbakanla giriyor. 
Kosigin'in yerine şimdi Tikhanov görev başında! Tabiî, bu 
çok önemli değil. Fakat yaşlı lider Brejnev bu kongreye, Po
lonya olaylarının acısı içinde ve Avrupa Kom ünist Partile- 
ri’nin çoğunun katılmadığı bir ortamda girdiğinin farkında. 
Avrupa'nın üç büyük komünist partisi lideri, Sovyetlerin Po
lonya’ya karşı m uhtem el bir saldırı ihtim alini her zaman 
mümkün gördükleri için, bu kongreye iştirak etmiyorlar.

M arks’ın felsefesini teoriden pratiğe dönüştüren Le- 
nin'ci uygulama, son on-onbeş yıldır, bütünlüğünü koruya
mamanın acısını çekiyor. Mao ile başlayan komünist pratik
teki ayrılık, Çekoslovakya bunalım ından beri artık önüne 
geçilmez bir trajediyi yaşıyor. M arksizm ölmüyor; fakat Le
ninizm, bütünlüğünü koruyamadığı için itibarını kaybetm e
ye aynı hızla devam ediyor, görmüyor musunuz?

B ugün M arks m ezarından çıksa ve "Dünya işçileri 
birleşiniz!" çağrısını yeni baştan tekrarlasa; bir Çinli'nin, bir 
Polonyah'm n ve bir Avrupa komünistinin kafasında aynı bü
yülü çağrışımı uyandırmaktan o kadar uzak ki!..

Birleşelim  ama, kim inle diyeceklerdir? Sovyetlerdeki 
Leninist uygulama ile mi, buna peşinen hayır diyeceklerdir.

Polonya olayları, Sovyet sistem inin 1917'den beri uğ
radığı en büyük geri çekilme. Şimdiye kadar Komünist Par
tisi böylesine uzun bir tereddüt yaşam adı. Eski Polonya 
olayları, M acaristan ayaklanm ası ve Çek başkaldırısı karşı
sında da Sovyetler. bu kadar büyük bir zorlukla karşılaşm a
mıştı. Olaylar hemen anında bastırılmıştı. İlgili ülkenin ko
münist partisinden bir grubun davetine icabet eden kızıl or
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du, girdiği her yerde, o zaaf kabul etmez otoriteyi derhal ye
niden lesis ediveriıdi. Fakat Polonya’da aynı mizansen, ne
dense bir türlü işletilem iyor. Sovyetleıi Polonya'ya davet 
edecek insan mı bulunm uyor? Elbette hayır! Kızıl ordunun 
adımını atmasıyla birlikte, Polonya halkının, güçlü bir ayak
lanm aya kalkışm ayacağını kim garanti edebilir? Eğer Sov- 
yetler böyle bir ayaklanm ayla karşılaşırsa, şimdiye kadar 
kullandıkları "davet edildik" gerekçesi işlemeyecek, doğru
dan doğruya işgalci pozisyonuna bürüneceklerdi.

Polonya'da şimdi kim ne isterse o anında karşılanıyor: 
İlk önce kilise istedi ve kazandı. Arkasından partiye bağlı 
olmayan sendikalar kuruldu. Onun arkasından öğrenciler ve 
çiftçiler, Komünist Partisi'nden bağımsız birlikler geliştirdi
ler. Bu, Komünist Partisi'nin dışında yeni kuvvet odaklarının 
teşekkülü demekti. En açık şekliyle ifade etmek gerekir ki, 
Polonya'da artık sistem çözülmüştür.

Afganistan işgali de Sovyet sistem i açısından büyük 
bir tıkanm a getirdi. Sovyet kuvvetleri, başlangıçta hiç de 
tahmin edemedikleri bir direnişle karşılaştılar. Bu direniş ne 
kadar sürecek ve kızıl ordu, ne zamana kadar "işgalci ordu" 
niteliğini koruyacak? Şu anda Afganistan'da tam bir yıprat
ma savaşı yapılıyor. Y ıprananın, kızıl ordunun kurtarıcılık 
sıfatı olduğu ortada değil mi?

Kom ünist Partisi'nin 26. kongresi şimdi Krem lin du 
varlarının arasında cereyan ederken, bu durum lar üzerinde 
elbette durulm ayacak. M oskova R adyosu'nun her zaman 
tekrarladığı gibi, yabancı güçlerin sızmaları neticesinde, Po
lonya'da sosyalizm aleyhtarı güçler oluştuğu ileri sürülecek. 
Gelişm eler, yabancı ajanların faaliyetleriyle izah edilecek. 
Polonya'da halkın yiyecek sıkıntısı çekmesinin ve ülkenin 
dış kredi borçlarının 25 milyar doları bulmasının altında sis
temin tıkanması yerine, yabancı parmağı aramak neyi değiş
tirecek? Bu tiir izahlar, hangi Polonyalı'nın karnını doyura
cak? Veya bu yönde alınan kararlar, bu toplumu saran hürri
yet iştiyakını mı söndürecek, ya da kafasında hasıl olan te
reddütleri mi giderecek?
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M illî  K u rtu lu ş  Savaşları

Kom ünist ideoloji elli yıllık tecrübesinde şunu ortaya 
koydu ki, insan onuru, tahakküme uzun müddet dayanmıyor. 
Komünizm, batı kapitalizmine çok aşırı bir tepki sergilem e
sine rağmen, bizzat Avrupa insanı üzerinde şim diye kadar 
etkili olamadı. Batı A vrupa ülkelerinde gelişm iş kom ünist 
partiler, Leninizm 'in ilkelerini eleştirdikleri nisbette gelişme 
kaydedebildiler. Bu eleştiriler ihtilâl yerine, serbest seçim 
lerle iktidara gelmeyi prensipleştirm eye dayanıyor. Bu m an
tık ise, Sovyetlerin hiçbir zaman tasvibini kazanamıyor.

Fakat Kom ünist hareketler geri kalmış ülkelerde, A v
rupa insanına nisbetle daha büyük taraftarlar toplam aktan da 
geri kalm adı. Bu ülkelerde kom ünist düşünce kurtarıcı bir 
"mit" olarak, her zaman canlılığını korudu. Geri kalmış ülke 
aydınları, nedense, bu propaganda ağma çok kolay yakalanı
yorlardı.

Bunun değişik ve o nisbette m ühim  sebepleri olm alıy
dı. Bu ülkeler yeni çağın başlangıcından itibaren batılı sana
yi m em leketlerinin söm ürgesi durum una düşm üşlerdi. Os- 
manlı İm paratorluğu'nun tarihî misyonu, mazlum  milletleri 
ve bütün doğulu toplumları batılı em peryalist sultaya karşı 
korum akta toplanır. Bütün Ortadoğu, bütün kuzey Afrika ve 
Osm anlı halifelerinin sözünün geçtiği Hint M üslüm anları, 
Osm anlı'nm  koruyucu kanatları altında uzun asırlar bu ta
hakküm e dayalı em peryalist sistem lerin tasallutundan uzak 
dönemler yaşayabildiler. Osmanlı bu ülkelerin, batı karşısın
da savunmasını üstlenmiş büyük bir teminat idi. İkinci D ün
ya Savaşı'ndan itibaren hürriyetlerine ve bağım sızlıklarına 
kavuşan ülkelerde yönetim ler, em peryalizm e karşı verilen 
büyük mücadelelerin sonucunda ortaya çıkabildi. Bu ülke
lerde yeni teşekkül eden siyasî cereyanlar da, batıya karşı 
verilmiş mücadelelerin acı tecrübesi üzerine oturdu.

Komünist ideoloji, yirminci yüzyılın yeni şartlarını iyi 
değerlendirmişti. Ortaya büyük ve önemli bir karar kondu:
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Em peryalizme karşı verilen m illî kurtuluş mücadeleleri des
teklenecekti. Sovyetler bugün, Afrika'da nefret edilm eyen 
bir tavırla karşılanabiliyorsa, Güney Afrika'daki beyaz azın
lığa karşı bütün kara Afrika nüfusunun yani zencilerin hak
larını savunur görünebildikleri içindir. Eğer Afrika'da Ame
rika ve bazı batılı ülkeler hâ,lâ soğuk nazarlarla karşılanıyor
sa, kıta Afrikası'nm  bütün insanlarına karşı, hâlâ inatla be
yaz azınlığı destekledikleri içindir.

İkinci Dünya Savaşı'ndan beri komünizm, emperyalist 
baskılara m aruz kalm ış, A vrupa dışındaki bütün insanlara, 
böylesine güçlü bir avantajla yaklaştı. Bu avantaj, yirminci 
yüzyılın en büyük silâhı oldu. Bu silâh yöneldiği her bölge
de iştiyakla karşılandı. Batının sömürdüğü Ortadoğu insanı, 
Uzakdoğu halkları, Çin ve siyah Afrika, bu silâha adeta kur
tuluş simidi olarak sarıldı.

Sovyet yayılm acılığı geri kalmış ülkelere, başlangıçta 
ideoloji olarak değil, kurtuluş mücadelelerine destek şeklin
de sirayet etti.

Fakat bu büyü şimdi çözülmüş sayılır. Ortadoğu M üs
lüm anları başlangıçta aynı ağa düştükleri halde, şimdi yavaş 
yavaş kendilerine geliyorlar. Nasır'm  son tecrübesi, uyanışın 
başlangıcım  teşkil eder. İsrail harbi karşısında istediği Sov
yet silâhlarını elde edem eyen M ısır, Sovyet vefasından kuş
ku duyan ilk ülke oldu. Cezayir, Sovyet büyüsünden iyice 
uyanmış ve kendisini kurtarm ış sayılmaz mı? Filistin Kurtu- 
luŞ'Teşkilâtı da, eğer Am erika, siyonist baskıya karşı kendi 
haklarını teslim etse, Sovyet tercihinden sıyrılm akta kesin
likle tereddüt etm eyecektir. Toprakları işgal edilmiş, çeşitli 
Arap ülkelerine dağılm ış m ilyonlarca Filistinli, yirminci as
rın gözleri önünde vatansız yaşıyor. K ırım 'dan sürülmüş 
milyonlarca Türk'ün gadre uğrayışında olduğu gibi! İsrail'in 
en akıl almaz baskılarıyla karşılaşan Filistinliler, kendi dev
letlerini kurm a ve vatanlarına kavuşm a m ücadelesinde, bu 
şartlarda kimin desteğini alsınlar? Elbette kim  destek vaad 
ediyorsa, onun eline yapışacaklar. Kurtuluş mücadelesi, önü
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alınm az bir akıştır. Bu bakımdan müstakbel bir tehlikeden. 
Sovyetlerin ağına düşen Filistinlilerden ziyade, milyonlarca 
Arabın vatansız yaşamasına, İsrail'in hatırına rıza gösteren
ler mesul değiller midir?

İşte M illî Kurtuluş savaşları, Sovyetler için ne sonuç 
doğurursa doğursun devamlı destek görüyor.

Ancak Afganistan'ın işgali, bilhassa M üslüman ülkeler 
adına Sovyet desteğinin arkasında yatan gerçeği farkedebil- 
m ek için bir fırsat yarattı. Kuşku iyice derinleşti. Sovyetlerin 
kurtuluş hareketlerine yardım larının altında kötü niyetler 
besledikleri en açık biçimde ortaya çıkıverdi. Bağım sız bir 
ülkede, kızıl ordu ne arıyordu? Afganistan bir İngiliz söm ür
gesi değildi ki, kızıl ordu yardım elini uzatsın! Ayrıca B ağ
lantısızlar Hareketi de aynı sonuca ulaşm akla, Sovyet m e
todunun iflâsım sergilemekten başka bir şeye yaramadı.

Batıda Polonya, doğuda Afganistan, şimdi Sovyetlerin 
iki büyük yarası oldu. Afganistan’ın işgali Sovyetleri, bütün 
İslâm dünyasını karşılarına almaya zorladı. Polonya olayları 
ise, sistem in bünyesinde otuz beş yıldır şekillendirilm eye 
çalışılan insanların isyanına dönüştü.

A fganistan işgali, m illî kurtuluş savaşlarım  destekle
m ek şeklinde özetlenebilecek Leninist stratejiyi işlemez hale 
getirdi. Geri kalmış ülkelerde uygulanan bu manivela, artık 
her kapıyı açamayacaktır. Sistemin bünyesinde yaşayan ülke 
insanları da, Polanya olaylarını görerek, ideolojiye eskisi gi
bi güvenli bakamayacaklardır. Her ülkenin aydını ve işçisi, 
kendi durumu ile Polonya'nın aldığı mesafeyi sıksık m uka
yese edecektir. Sistemin kendi içinde verilen bu bağımsızlık 
m ücadelesi, ne kadar gizlenmeye çalışılırsa çalışılsın sonuç 
değişmez.

Daha şimdiden M acaristan'da, haftada beş günlük ça
lışma sistem ine geçilmek üzere. Çin'de sendikalar, K om ü
nist Partisinden  bağımsız üniteler oluşturm ak için kıvran
maya başladı. Romanya, komünist sistemi koruyarak, nisbe- 
ten bağım sız bir politika uygulamaya çalışıyor. Çavuşesko,
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ülkede uygulanan tarım politikasının gözden geçirilmesinin 
gerektiğini, kendi ağzıyla itiraf etmek zorunda kaldı.

Sovyetler, Polonya'ya müdahale etmezlerse, bu süreç 
devam edecek ve sistem kendi içinde gerçek devrimlere sah
ne olmaktan geri kalmayacak. Leninist pratiğin sonu Sov- 
yetleı in de bitişi anlamına gelecek.

Polonya hadiseleri ve Afganistan işgali, kom ünizm in 
sihrini bozmuştur. Kom ünizm  elli yıllık atağını bırakarak 
büyük bir savunm aya geçti. İnsan haklarını ihlâl etmediğini 
ve haklarını arayan insanların yanında olduğunu isbat ede
bilmek için çırpmıyor. Sovyetler büyük bir dönüm noktasın
da. Komünist Partisi liderleri büyük kararlar almak m ecburi
yetinde; Altı aydır devam eden Polonya'daki gelişm eleri ya 
tasvip ettiğini açıklayacak, ya da kızıl ordu ile üstüne üstüne 
gidecek. Hangisini denerse denesin, Sovyetler için sonuç 
birdir ve değişmeyecektir: sistemin iflâsı daha bir kesin gö
rünüyor.

Şimdi Polonya'da yalnız iki sınıf insan haklarını elde 
edemem iş vaziyette: evdeki kadınlarla ordudaki askerler!.. 
Önümüzdeki günlerde kadınlar ayrı bir sendika ve ordudaki 
askerler de bir başka sendika kurarak, Kom ünist partisinin 
önüne çıkarlarsa şaşmayalım.

* 
îjc :}:

Sadece onuruyla ayakta kalan Sovyet sistemi, işte bu 
şartlar altında 26. konresini idrak ediyor. Her yıl m ilyonlar
ca ton hububat ithal eden Sovyetler, bu kongrede geçen beş 
yılda kaydedilen gelişm eleri sergileyecek (!). Yeni bir beş 
yıllık planı da onaylayacak. Y irm inci yüzyıl başından beri, 
Sovyet taıım  rekoltesi ancak yüzde yüzlük bir artış kaydede
bildi. Bu sonuç sistem in yüz akı olarak takdim ediliyor. 
1950'lerde 3,5 m ilyon ton hububat üreten Türkiye, 1980'de 
20 milyon tonluk bir rekolteye ulaşm ışken, hangi başarının 
kutlandığını delegeler mukayese imkânından elbette yoksun
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lar. U laşılan her m erhaleyi kendi geçm işi ile m ukayaseye 
alışık olan Kom ünist Partisi, kendi dışında elde edilen so
nuçları delegelere ve bağlı Cumhuriyet halklarına duyurm a
m akta son derece dikkatli davranacek.

Sonuç onu gösteriyor ki, Sovyet sistemi, bundan böyle 
İnsanî (!) niteliklerinden iyice sıyrılacak ve sadece silâh gü
cüne dayanacak. Ama ne kadar?

Öyle görünüyor ki, marksizm in değil fakat Leninizmin 
son çupım şlarıdır seyrettiklerimiz!..

(Şubat 1981)
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- İ K İ  İM P A R A T O R L U Ğ U N  K A D E R İ-

luslararası kom ünizm in yetm iş yıllık uygulam ası ve
insanlığın geleceğine ilişkin kurduğu hayallerin "lo
dos yemiş'' gibi erim esi karşısında, sadece m arksistler 

değil aynı zamanda bütün anti-köm ünist çevreler de şaşkın
dır. Bu gelişm eleri iyi takip edemediği için, iddia sahibi bir 
ideolojinin m aruz kaldığı büyük çözülm eyi kavrayam ayan 
bazı çevreler ise; eski bir alışkanlık sonucu, acaba uluslara
rası kom ünizm  yeni m etodlar deneme hazırlığında m ıdır d i
ye, yersiz bir ihtiyatı da elden bırakmıyorlar.

Böylesi derin (!) kuşkular besleyen ve aşırı ihtiyat gös
terileri sergileyen bir mantık için fazla birşey söylemek ge
reksiz. İşte uluslararası komünizm çözülüyor, eriyor, insanlı
ğın gözleri önünde can çekişiyor. Doğu A vrupa ülkelerinde 
insanların kom ünist partisine karşı gösterdiği tepki bunun 
açık ifadesi. Bu ülkeler kom ünist partisinin kurduğu tekelin 
kalkm ası ve ardından da çok partili bir sistem e geçm enin 
hummalı gayreti içinde.

Gerçekten Doğu Blokuna ne oluyor? Bu insanlar neyi 
arıyor ve bu hareketler nerede noktalanacak? En önemlisi de 
bu değişme olgusu, doğu avrupa ülkeleri ile sınırlı mı kala
cak? Yoksa daha başka neticeler de doğuracak mı? Bir de bu 
büyük toplumsal ve siyasî hareketlenm enin Türkiye'ye yan
sıyan bir tarafı bulunmayacak mıdır?

2 2 1



İSLÂMCI A Y D IN L A R  V E T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞUURU

İlk gözlenen, doğu-batı blokları arasında ikinci dünya 
savaşından sonra oluşan buzların erimesi, bloklararası ger
ginliğin azalmasıdır. İkincisi de doğu bloku ülkelerinde, de
mokratik süreçlerin işlemeye başladığına dair ilk işaretlerin 
görülm esi oluyor. Yazılıp çizildiğine göre, bu ülkelerin ser
best pazar ekonomisine geçeceği ifade ediliyor. Tabiî, doğu 
avrupa ülkelerinde bu hareketlenm enin sosyo-ekonom ik se
bepleri mevcut olmakla beraber, burada toplumsal dalgalan
m ayı motive eden asıl sebebin G oıbaçov'un kendisi olduğu 
unutulamaz. Yani doğu avrupa ülkelerindeki değişim ,bizzat 
kendilerinden ziyade, Sovyet liderinin istek, arzu ve hatta 
em rivakisi ile ortaya çıkmış gözüküyor. İnsanlık tarihinde, 
dinlerin dışında ortaya konabilm iş en iddialı ideolojinin hü
küm ranlık arzusundan soyunması, devrim  ilkelerini terket- 
rnesi kolay birşey değil bize göre.

H atırlanacağı üzere, M ısır’la İsrail arasında "Kamp 
D av i t" anlaşmasının akdedilm esinden beri, Sovyetler B irli
ği Ortadoğu'dan hem en hem en elini çekmiş gözüküyordu. 
Her ne kadar Suriye ve Libya ile bazı ilişkileri bulunsa da, 
bu ülkelere silâh satışı devam  etse de, Ortadoğu krizinde 
1975’ten beri Sovyetler Birliği kendini riske edecek bir hare
kete girm ekten çekiniyordu. Libya'yı Am erikan filosunun 
bom balam ası hadisesinde sergilenen Sovyet tepkisi, Türki
ye'nin bile gerisinde kalmıştı. Hele A fganistan olayından 
sonra bu ülke ve sahip olduğu ideoloji, bütün "üçüncü\dün- 
ya ülkeleri" nezdindeki inandırıcılığını yitirm ekle karşı kar
şıya kalm ıştı. Adeta varlığını İsrail'le m ücadeleye borçlu 
olan bir-iki ülke hariç, bütün İslâm ülkeleri; Afganistan işga
li üzerine Sovyetlere daha m esafeli bir tavır sergilem eye 
başlam ış ve neticede A m erikancı tezlere yaslanm ışlardı. 
"Red Cephesi" ülkeleri arasındaki birliğin dağıldığı yıllar
dan beri Sovyetler Birliği, uluslararası platformlarda batı ile 
boy ölçüşmekten vazgeçmiş sayılır.

Zaten uzun zamandır, çoğu Ortadoğu ülkelerinde ve 
özellikle Sovyetlere komşu olan bölgelerde kom ünizm  teh
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didi, biraz da bölge ülkelerini ve yönetim lerini ABD'nin 
kontrolü için özellikle abartılıyordu.

Buna karşılık batı ülkeleri, Sovyet sistemindeki çözül
meyi yakından takip ediyor, Sovyetlerle ihracat bağlantıları 
geliştirm ek için hiçbir kom plekse kapılm adan rahat ilişkiler 
gerçekleştiriyordu. Fakat ABD tehdidi ve anti-kom ünizm  
edebiyatı ile beyni yıkanan bazı ülkeler ise, bu tür ilişkiler
den rahatlıkla caydırılabiliyordu. Türkiye ise bu ülkelerin 
nadir örneklerinden birini teşkil etmektedir.

G orbaçov'un Sovyet liderleri arasındaki büyüklüğü 
oradadır ki, çözülmekte olan fakat temelde sahip okluğu gü
cün ötesinde iddialar taşıyan bir sistem in sonunu, önceki 
Sovyet liderlerinden daha iyi görebilm esi ve bu durumu ka- 
bullenebilmesindedir. İdeolojinin iddiası büyük, sistemin he
gem onyası büyük!.. Fakat uluslararası bir çatışm ada uzun 
soluklu bir savaşı sürdüremeyecek kadar da içinden çürümüş 
bir yapı! İkinci dünya savaşındaki gibi, ideoloji, insanı ve 
toplum u m otive etm e kabiliyetini yitirm iş. Artık ideoloji, 
hakim  olduğu toplumlar üzerinde bir aşk yaratmıyor, onlara 
bir şevk vermiyor. Bilâkis bu ülkelerde insan hem ideoloji
den, hem de ideolojiyi araç olarak kullanan bürokratik yapı
nın ürettiği baskıdan bıkmış. Üretim oldukça düşük. Kolhoz- 
lar, Türkiye'deki kamu İktisadî teşekküllerini de aratacak za
rarlarla çalışıyor. G erçekleşen zararlar, kağıt üzerinde kâra 
dönüştürülüyor. Batı teknolojisi karşısında moralini yitirmiş 
bir ideoloji, bundan böyle ne yapabilir ki!..

Burada Gorbaçov'un yaptığı, m uhtem el bir doğu batı 
çatışm ası karşısında, bütünlüğünü ve hakim iyetini kaybede
cek siyasal sistemin önünü açmak arayışıdır. Doğu Avrupa 
ülkelerine de kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmeleri 
imkânını vererek, onların sorumluluğunu bırakma hazırlığını 
da unutmamak gerekir.
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G o rb a ço V d a n  T a nzim a t'a  ve A b d ü lh a m id 'e

Gene burada kendi açım ızdan Abdülham id dönem ini 
ve Cihan Savaşı yıllarını hatırlamamak imkânsızdır: Batı av
rupa ülkelerindeki dem okratik gelişmeler ve sanayi devrimi 
karşısında iyi bir durum değerlendirm esi yapam am ak, ve 
buna rağm en im paratorluğun bütünlüğünü korum ak arzusu 
arasındaki tezat, Cihan Savaşı sonundaki m ağlûbiyetim izin 
büyüklüğünü tayin etmiştir. Ve nitekim, İslâm âleminin bü
tünlüğünü m uhafaza arzusuna bir de Türk dünyasının kurta
rılm ası politikası eklenince, imparatorluk gerçekten kaldıra
m ayacağı bir yükün altına sokulmuş oluyordu. Bizim  siste
m imiz ne kadar İnsanî olursa olsun, artık kendi silâhını üret
me kabiliyetini yitirmiş, yabancı sermaye karşısında nere
deyse açık pazara dönüşmüş bir ülke m anzarası arzediyor- 
duk.

Coğrafî yapıdaki büyüklükle orantılı olm ayan bir kü
çülm e eğilim ine girilmişti. Bütün aydınlar devlete ve siste
me olan itim adını kaybetmişti. Devletin açtığı ok/ılların her 
birinden, kendisine m uhalif aydın orduları mezuri oluyordu. 
R um eli'deki anarşiyi bastırm ak için gönderilen paşalar asi 
subay gruplarına katılıyorlardı. Böyle bir yapının, Balkan 
savaşlarında netice alamadığım gördükten soma, cihan sava
şım götürem eyeceğim iz gerçeği elbette anlaşılmalıydı.

Daha öncelerden Abdülhamid bu gerçeği muhakkak ki 
biliyor olmalıydı. Çünkü savaşsız bir dönem yaşayabilm ek 
için, uluslararası politikanın iç tezatlarına iyi nüfûz ederdi o. 
Fakat 1876 da açılmış parlam entoyu kapatm ak, Abdülha- 
m id'in iktidarını uzatsa bile, imparatorluğun kaderini değiş
tirm ekte hiç bir işe yaram adığım  bugün daha iyi anlıyoruz. 
Elbette onun açtığı parlamentoda gayri müslim temsilcilerin 
yekûnunu veya m üslüm an olsa da infiratçı politikalar be
nim seyen tem silcilerin konumunu biliyoruz. Erm eni ayak
lanmaları, arap ayrılıkçılığı, Rumeli'de ayaklananlar.. Bunla
rın hepsi doğru!.. Ama Fransız ihtilâlinden beri gelişip sergi
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lenen "hürriyet" cereyanlarının yanı sıra, ekonominin üretim 
kabiliyetini yitirdiği bir dönemde, kapalı bir sistem kendisini 
ne kadar muhafaza edebilirdi? Önemli olan, toplum ve aydı
nı yabancı ideolojilerin ortak cephesinden kurtarmak, onla
rın geleceğe yönelik umutlarını tazeleyebilmek değil miydi?

Bize burada, Osmanlı imparatorluğunun Tanzimatla  
birlikte içine yuvarladığı süreçle, Sovyetler Biı liği'nin ka
deri arasındaki parelelliği hatırlamak düşüyor. B ir tarafta 
tükenmiş bir ideoloji, öbür tarafta batının üstünlüğünü k a
bullenen ve, baskıyla veya irâdî olarak batılılaşm a sürecine 
giren bir İslâm imparatorluğu!.. Biz hissî olmayarak, bu za
manlar zarfında kendi sistemimizdeki tıkanmayı iyi idrak et
m eli, onu analiz edebilm eliyiz. G erçekten son asırlarda 
islâm kültürü ve m edeniyeti iyice tıkanmış, kendini yenile
me kabiliyetini yitirmişti. Bu tıkanma ile, elbette insamn ve 
aydının itikadındaki sarsılm a arasındaki parelelliği yakala
m ak gerekir.

K end i Ü zerine K a p anan  B ir  İs lâ m  ve
C ihan  Savaşı

Tarih ve sosyoloji bize onu gösteriyor ki, gittikçe kendi 
üstüne kapanan, kendi insanını ve toplumunu dış tesirlerden 
devamlı şekilde korumak gayretine kapılan sistem ve kültür
ler en sonunda kendileri intihar ediyorlar. Nasıl insan zihni 
yüz yüze geldiği her durum  ve problem e karşı bir çözüm  
arayışına giriyorsa, toplumlar ve onların içinde yüzdüğü kül
türler de öyledir. Kapalı kültürler ve toplum lar bu açıdan 
kendi kendilerini test etme kabiliyetini yitiriyorlar. Bu arada 
onlarda, içine düştükleri tarifi imkânsız itimat duygulan olu
şuyor. Sovyet sisteminin yaptığı da bundan başka birşey de
ğildi. Yabancı radyolar dinlenmesin diye, kısa dalga verici
leri ortadan kadırm ak.. Televizyon dinlenm esin diye özel 
sistem ler geliştirm ek vs. Çin halkının, aya ilk çıkan insan
dan, ancak 20 yıl sonra haberdar olabildiğini söylersek, bu 
duruma işaret etmiş oluruz.

/
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Bazılarımız kabul etsin veya etm esinv İslâm  toplumları 
son yüzyıllarda çok garip bir kapalılığa bürünmüştü. Yeryü
zünde oluşan çok farklı kültürlerden, üretilen teknolojiden 
ve bilim sel gelişmelerden haberi bulunm ayan bir toplum!.. 
E vliyâ Çelebi, V iyana'ya gittiği zam an orada gördükleri 
karşısında hayrandır. 28. M ehm et Çelebi Paris'i anlata anla
ta bitiremez. İnsan ve kültür nedense, kendi gündelik hayatı
nın dışında bir problem le karşılaşm adığı müddetçe zorlan
mıyor, yeni üretim ler gerçekleştirem iyor. N eredeyse insan 
düşüncesi gündelik hayatın pratiği içinde m ekanikleşiyor, 
bir gelenek ve itiyat lâkaytlığına dönüşüyor. Kendi kendisi
nin yeterliliğine yani kifâyet duygusuna kapılabiliyor.

Hele bu durum, günüm üzde olduğu gibi yönetim lerin 
aşırı ve bilinçli korum acılığına dönüştüğü zaman, daha tehli
keli sonuçlar doğurmaya başlıyor. Toplumsal muhalefetlerin 
ve illegal faaliyetlerin bereketli zemini, işte bu tür aşırı ko
rumacı yönetimlerin oluşturduğu baskıcı ortamlardır.

Bu bakım dan denilebilir ki, keşke Osmanlı yönetimi 
m uhtem el büyük gelişm eler karşısında yeni davranışlar ge- 
liştirebilseydi. M eselâ ilk parlam ento kapatılmasaydı!.. Bel
ki milliyetçi uyanışlar daha da hızlanabilirdi. Belki bazı hris- 
tiyan ve m üslüman azınlıklar ve özellikle arâplardan bir bö
lümü daha erken bağım sızlaşabilirdi bu yoldan. Tabiî, bu 
durumu kabullenm ek zor olurdu o zamanlar için. Fakat buna 
karşılık ortaya çıkacak "meşrûtî" sistem için de aydınlar ve 
halk kendi problem lerinin çözüm ü için, hiç olm azsa daha 
uzun bir zaman bekleme sürecine gireceklerdi. İmparatorluk 
da problem lerini daha açık konuşabilecek, onları tanıyacak 
yeni vukûflar hasıl olacaktı. Yani İm paratorluğun tek prob
lemi Abdülhamid Han'ın izalesinde toplanmayacaktı.

Bunun gibi cihan savaşı içinde bütün araplar İngiliz ol
tasına takılmayabilecekti. Keşke Cihan Savaşı içinde İttihat
çılar, hiç olm azsa bazı arap nüfusları bağımsızlaştırabilsey- 
d i!.. Onlara İngiltere'nin vaadettiği bağımsızlığı; keşke içiş
lerinde özerk meclisler, m eşrûtî meclisler teşkil ederek en- 
gelleyebilseydi, yani asgariden tarafsızlaştırabilseydi arapla- 
rı.

İSLÂ M C I A Y D IN L A R  V E T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞU U RU

226



GORBAÇOVDAN İTTİHAT TERAKKİYE -İKİ tMPARA IX İRİ .1 İ(U !N KADKRİ-

Bize öyle geliyor ki, bunlar dahi Osmanlı İmparatorlu
ğunun Cihan Savaşı içindeki m ağlubiyetini önlemezdi. Ön
lemezdi ama, savaş sonundaki büyük iflâsla da karşılaşm a
y a b ild ik . Ortaya çıkan sonuç, üzülerek ifadfe etmek gerekir 
ki bir İmparatorluğun tasfiyesidir ve bunun başarıyla da hiç
bir ilgisi yoktur.

*
5}î *

Buradan tekrar Gorbaçov'a dönecek olursak, Sovyet li
deri kendi imparatorluğunun geleceğini ve âkıbetini sezmişe 
benziyor. Tekrar edelim , onun Doğu Avrupa ülkeleri adına 
yaptığı büyük bir fedakârlıktır. Hazm edilmesi, içe sindiril
mesi zor bir fedakârlık. Gorbaçov onlara demiş oluyor ki, 
bundan böyle kendi yağınızla kavrulun. Sizin yükünüzü taşı
yacak gücüm yoktur. Ve dolayısıyla kendi sorumluluklarını
zın da bilincinde olun. Önemli olan şurası ki Gorbaçov, D o
ğu Avrupa'ya bir lü tuf gösterisi olarak sergiliyor bu tavrı. 
Büyüklük gösterisini de elden bırakmıyor. Kendi bloku üze
rine stratejik üstünlüğünü de m uhafaza ederek. Onun için 
Gorbaçov'un bu girişimini, kendi adına, en m enfî şartlarda 
geliştirilmiş bir politik üstünlük olarak niteliyoruz. Yani or
tada olan bilinçli bir küçülme, bilinçli bir tasfiye hareketidir. 
Bunun erken farkedilm esi ve erken gerçekleştirilm esi ise, 
büyük bir ileri görüşlülük olarak ortaya çıkmaktadır.

Gecikmesinin sonucu ne olabilirdi?
Tarihte bunun örnekleri çok. İşte gözüm üzün önünde 

Osmanlı İmparatorluğu ve Avusturya-M acaristan İm parator
luğu. Ruslar böyle bir handikapı, Birinci dünya savaşı sonra
sında komünizm sayesinde atlatabildiler. Komünizm!.. Çar
lık bünyesinde baskı ile bir arada tutulan m illiyetleri, bir 
ideolojinin vaadettiği insanlık haysiyetine inandırarak!

Onun için çağım ızda İslâmiyet, hâkim  olduğu ülkeler
de yönetimlerin baskı aracına dönüştürülmeyerek, toplumla- 
ruı beklentilerini tayin edici bir sorumluluk şuuruna yüksel
tilmelidir. İslâmm bu husustaki algılanışı, bizim ufkumuzun 
açıklığıyla doğru orantılı bir gelişme kaydedebilecektir.

Yani İslam kendi dışındaki her türlü fikir ve kültürlerle 
bir arada bulunm aktan bir kom plekse kapılmaz. Çünkü onla
rı ihata etmek kabiliyetini hâizdir.

(75 Aralık, I9S9)
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Son aylarda SHP'deki aktivite kaybı herkesin dikkatini 
çekiyor. Buna bir de cum hurbaşkanlığı seçimindeki te
zatlı açıklamaları eklenince, seçmenin bakışında da ba

zı değişiklikler gözlenir oldu. Yapılan bazı kam uoyu yokla
malarında ana muhalefet partisinin, Doğru Y ol'a göre ikinci 
sıraya düşmesi de seçmenin bakışındaki bulanıklığın açık bir 
göstergesidir. Ve derken arkasından, başta bazı doğulu m il
letvekillerinin ihracı, onu takiben de protesto anlamında isti
falar.

İnsan ister istemez soruyor: Sosyal Dem okrat Halkçı 
Parti nereye gidiyor? Partinin nereye gittiğinin cevabını, sa
nıyoruz yönetim kademeleri kadar muhalifleri de tam  olarak 
kavramış değil. Herkes el yordımıyle bir yerlere tutunmanın, 
birşeyler aramanın telâşında. Am a gerçekten tarihî temelleri 
olan bir büyük siyasî kuruluş derin bir sarkıntı geçiriyor. B i
ze göre bu sarsıntı, parti m ensuplarının algıladığı biçimde 
"hizip m ücadelesi"nin dışında ve ötesinde bi^ anlam taşıyor. 
Partililer ise, bir kör döğüşü içinde işin esasını kaybetm iş 
vaziyette.

P restro yka  So n ra sın d a  SH P  
İlk önce şunu hatırlatalım  ki, Doğu avrupada bunca 

önemli değişmelerin yaşandığı bir dönemde, Sosyal-demok-
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rat bir partinin kendi içişleri arasında kaybolmasını biz Tür
kiye'nin yararına bir durum olarak değerlendirmiyoruz. İki 
A lm anya'nın birleşm esinin, A vrupa Topluluğu ekonom ik 
alanının doğu avrupa ülkelerini de içine alacak şekilde ge
nişletilm esinin düşünüldüğü, NATO ve Varşova paktlarının 
konumlarının yeniden değerlendirildiği bir dönemde, Türki
ye'nin stratejik konumu nasıl oluşacaktır? Avrupa Topluluğu 
ve NATO atm osferinin dışında kalm a ihtim ali ile yüzyüze 
kalan bir Türkiye, gerçekleştirdiği cum hurbaşkanlığı seçim 
leri ve adım adım ilerlediği "Başkanlığı" andıran yönetim  b i
çimi ile hangi istikametlere doğru ilerleyecektir? Türkiye'nin 
tarihî geleneklerinden de beslenecek oian "tek adamcı" yö
netim  eğilim leri halk tarafından da tasvip edilirse, bu du
rum da Türkiye bir ortadoğu eksenine doğru hızla yol almaz 
mı? vs. biçim indeki sorular, biz istiyoruz ki SHP gibi bir 
partinin asıl gündemini oluştursun. Arzu edilir ki SHP yöne
timi ve m uhalifleri, m eseleyi karşılıklı hizip çatışm alarının 
ötesinde bir ilke ve prensip bazına oturtarak konuşsunlar, 
problem lerini Türkiye'nin gündemine ve seçmenlerinin önü
ne sağlam esaslar olarak koysunlar.

B ize öyle geliyor ki SHP ile, sanki "gizli bir el" oyna
m aktadır. Partiy i T ürk iye 'n in  en hayati b ir dönem inde 
meflûç hale getirm ek için oynanan bir oyun intibaı hasıl ol
maktadır. Yoksa ne yapılan ihraçlar ve ne de buna karşı takı
nılan tavır, ana m uhalefet partisini bu derece sarsabilmeliy- 
di. Basının konuya yaklaşım ı da son derece câlibi dikkattir. 
Gazeteler ve bir takım  köşe yazarları m eselenin çözüm ü 
noktasında bırakın yardım cı olmayı, bilâkis ortalık karıştır
mak, tarafları birbirine karşı tahrik etm ek için ellerinden ge
leni arkalarına bırakm amaktadırlar. Sanki isteniyor ki, Tür
kiye'nin önemli bir geçitten geçtiği şu safhada, SHP'nin parti 
olarak ağırlığı ve hatta varlığı hissedilmesin.

Eğer durum böyle devam edecek olursa; Türkiye, sağ- 
m uhafazakâr bir iktidara karşı gene sağ-m uhafazakâr bir 
m uhalefetin devrede olduğu bir eksene doğru hızla kayacak 
demektir. Böyle bir gelişm eden sağ kam uoyunun, ilk anda
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geniş bir m em nuniyet duyacağı aşikârdır. Solun ağırlığının 
kaybolduğu bir Türkiye; geniş seçmen kitlelerine elbette bü
yük bir rahatlık verecek, onları, ülkenin üzerindeki son dere
ce önemli bir tehlikenin izâle edildiği gibi bir rahatlık duy
gusuna sevkedecektir. Türkiye'nin şartlarını iyi kavramamış 
bir siyasal mantığın câri olduğu bazı lokal kesitler böyle dü
şünseler bile, gerçek hiç de onların sandığı gibi değildir. Biz 
inanıyoruz ki böylesi bir siyasal yapılanm a, Türkiye'yi en 
hızlı biçimde demokrasiden uzaklaşabilir ve bu kötü gidişten 
bazı seçmen katmanları her nedense, garip bir haz duymaya 
bile şartlandırılabilir. Türkiye bir yere varacaksa, sağı ve so
luyla, ülkenin gerçekleri ile birbirini vurgulayarak, test ede
rek ve en önem lisi birbirini m urakabe ederek varacaktır. 
Kendi zıtlarım tasfiye eden bir sistem kapanmaya, tek adam 
lığa ve hatta SHP'nin tarihinde yaşadığı ve hâlâ acısını çekti
ği gibi "şeflik'' anlayışlarını m eşrûlaştırm aya doğru ilerler. 
Böylesi yönetimlerin bir adım daha ötesi, halkın sadece "al
kışçı" bir grup olarak algılandığı, hak arayışlarının yasaklan
dığı, "hak yok vazife var" m antıklarının işlerlik kazındığı, 
yani insan ve düşünce istismarının en yüksek boyutlarda ya
şandığı karanlık bir dönemdir. Hangi düşünce adına olursa 
olsun bu böyledir.

Ne varki SHP, bu tür engelleyici m isyonları ile değil 
de, içişleri arasında helâk olmuş, yorgun bir hüviyetle çıka
rıyor kam uoyu önüne kendisini. SHP, üstündeki bu atâleti 
ve zilleti atabilmelidir.

T abiî burada SHP yönetim ine düşen bazı görevler de 
yok değildir:

Bir defa Sovyetler Birliğinde ve Doğu avrupa ülkele
rinde yaşanan büyük değişim , değil SHP'yi aynı zamanda 
Türkiye’yi de yakından etkileyecektir. Türkiye'ye yönelik et
kiler, ülkem izin stratejik konumundaki değişimde kendisini 
hissettirecek. Bunu herkes konuştuğu, yazdığıWe hatta kabul 
ettiği halde, hükümet cenahından gelen açıklamalarda bunun 
bir yansım asını henüz bulmuş değiliz. SHP ise ıharksizmın 
"Leninizm"den  kendisini arındırdığı bir dönem de, kendi
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içindeki "devrimci" bir takım uzantılara karşı tavrını ister is
temez yeniden gözden geçirmek durumundadır. Nitekim bu 
gruplar kendi partilerini legaliteye dönüştürm ek için bütün 
hazırlıklarını tam am lam ış durum dadırlar. Sosyal dem okrat 
politika, kam uoyu nezdinde ve özellikle sağ kam uoyunda 
kendi üzerindeki bu isnadı silkeleyip atacak ciddi, çıplak ta
vırlar sergilemelidir.

S H P 'n in  İh tiya c ı: Yeni B ir  So sya l Yapı A na lizi

SHP 1980 öncesinde olduğu gibi bilhassa "mezhepçi 
ve bölücü" imajı uyandırmış grupların sultasından kendisini 
behem ehal kurtaıabilm elidir. Bu gruplar azınlık oldukları 
halde örgütçü özellikleri ile parti yönetim  kademelerinde, il 
ve ilçe örgütlerinde partinin imajını güç durum lara sokabil- 
mektedirler. İşin gerçeği nasıldır bilmiyoruz. Araştırmaya da 
gerek görm üyoruz. K onuşulanlara göre, m eselâ Ankara'da 
Anakent ve Y enim ahalle belediye başkanlarının dışındaki 
başkanlar "mezhepçi" olarak niteleniyorlar. Eğer durum ger
çekten böyle ise, dem ek ki SHP içindeki örgütlü azınlık 
gruplar, parti yönetim  kademelerine sistemli bir çalışm a ile 
ulaşabilmektedirler. Tabiî belediye gibi doğrudan halka hiz
met götüren, halkla yüzyüze olan bir kuruluşun, Ankara gibi 
bir orta Anadolu kentinin sâkinlerinde uyandıracağı imajı ar
tık siz düşünün.

Bu tür olgulardan yola çıkan genel seçmen kitlesi nez
dinde, yılların anamuhalefet partisi, kendi büyüme alanlarını 
sınırlam akta ve dolayısıyle marjinal grupların ve kesitlerin 
oyları ile de ister istemez aykırı, aşırı ve konjonktüre göre de 
ihtilâlci zem inlere doğru hızla yol alabilm ektedir. Bu du
rumdan 11e SHP, ne de Türkiye bir fayda görm em ektedir. 
Demokrasinin ülkemizde tam olarak yerleşememesinde em i
niz ki, sosyal demokratların, kendisini iktidara götürecek ye
terli oyu hiçbir zam an temin edememesinin büyük rolü yat
maktadır.

Öyleyse SHP, kendisini iktidar yapacak geniş sağ-
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m uhafazakâr ve daha açık bir ifade ile "sünni" kesim lere 
açacak bir politika oluşturabilmelidir. Buna önce SHP yöne
ticilerinin kendileri inanmalıdır ki, böyle bir açılımı gerçek- 
leştirebilsinler. Seçmenlere rol gereği, seçim zamanlarındaki 
geçici ihtiyaçlarla yapılan yaklaşım ların hiç bir değerinin 
bulunmadığını, bu tavırların bilâkis seçmen bazında itici ve 
güven kaybettirici olduğunu burada bir kere daha hatırlata
lım.

B urada dikkat edilm esi gereken husus, Türkiye 'n in  
sosyal ve kültürel yapısının yeni baştan bir analizidir. Türki
ye eminiz ki Cihan savaşı sonrasının bitmiş-tükenmiş ülkesi 
değil, insan da savaş yıllarının yılgın, bezgin psikolojisinde 
değildir. Türkiye'nin üzerinden çok sular akmış bulunuyor. 
O zam anlarda Türkiye'nin idrak ettiği "batılılaşma"mn üze
rinden uzun zamanlar geçti. B atıcılığa ve devrim lere aykırı 
telâkki edilen nice sosyal kurum  ve kültürel değer, zaman 
içinde toplumun yeni baştan itim adım  kazanmış bulunuyor. 
Bir takım  devrim ler gerçekleştirilm iştir. B unlar doğaldır. 
Ama zaman içinde, hayatın norm al akışı içinde m illî ve dinî 
yani toplumsal, yani kültürel değerlerim iz derecesi ne olursa 
olsun kabul görm eye başlam ıştır. Açıkça görülm ektedir ki, 
din artık tasfiye edilip bitti sanıldığı bir zamanda, yeniden 
halk nezdinde fonksiyonel bir konuma yükselmiştir.

Y a şa ya n  İs lâ m  ve  SH P

E ğer SHP yönetim leri bu gelişm eyi hâlâ D em okrat 
partinin, Adalet partisinin ve Anavatan iktidarının dinî ke
simlere bir tavizi, dinin politikaya alet edilmesinin bir sonu
cu olarak algılıyorsa çok yanılıyorlar demektir. Unutulmasın 
ki Sovyetler Birliğinde Hristiyanlığın 1400'ncü, müslüman- 
lığın da 1100'üncü yıldönümleri en görkemli törenlerle kut
landı bu sene. Eğer din siyasî iktidarların iradesi ile, baskıcı 
tavırlar ile istenildiği zaman tasfiye edilebilen bir sosyal ku
rum olsa idi, bunda en önce Sovyetler Birliği m uvaffat olur-
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du. Din, toplum vicdanına, toplumun yargılam a yöntem ine 
dönüştüğü andır ki, artık onun ne silinm esi ne de tasfiyesi 
söz konusu olabilir. Bu gerçeği biraz sosyoloji okuyan, ta
rihle, kültürle ilişkisi bulunan herkes kabul eder. Türk halkı 
da tarihte ve günüm üzde kültür adına ne ürettiyse, hangi ta
vırları takındıysa, bunda dinin motivasyon kabiliyetini elbet
te unutam ayız. Bu açıdan SHP yöneticileri halk arasında 
"yaşayan din" olgusunu kabullendiğini ifade etmeli, onu ra
hatsız edecek her türlü tavırdan kendilerini geri tutmalıdır. 
Onlar bir prensip ve saygı gereği böyle yapm alılar ve buna 
insanımızı inandırm alılar. SHP şu kom plekse kapılm am alı
dır ki, bu tür tavizlerle laiklik elden gider!..

Bunlarla laikliğin hiçbir alâkası kurulamaz. Zaten bu 
tür çok kaba ve ilkel laiklik anlayışıdır ki geçmişte CHP'nin 
ve İnönü'nün akıbetini tayin etmişti. Günüm üzde ise mer- 
kez-sağ iktidarlar diledikleri anlarda ve özellikle seçim za
m anlarında sosyal dem okrat partileri bu açılardan bilinçli 
olarak köşeye sıkıştırm akta, tabir yerinde ise ajite edebil
mektedirler. Biz gerek SHP'nin m alum  tavrından ve gerekse 
sağ-muhafazakâr iktidarların bu bilinçli oyunlarından oldum 
olası rahatsısız.

İşte önümüzde bunun canlı bir örneği:
ANAP iktidarı 141-142-163 le ilgili düşünce suçlama- 

rının affı konusunda bir hayli geri çekilm iş, konuyu, kom is
yonlara havale etmiş görünüyor. Eğer muhalefet geri çekilse 
idi, iktidar, kam uoyuna söylenm edik söz bırakm ayacaktı. 
B ir başka açıdan: SHP 163 kapsam ına giren örgütlenm e 
hakkının da serbest bırakılm asını isterken, diğer iki sağcı 
parti bu noktada geri adım atmaktadır. SHP bu hakkı sadece 
m arksistler adına istem ediğini açık açık ifade etmeli, bu du
rumu da genel kamuoyu, ürkütülm eden kavrayabilmeli.

SHP'nin bu yöndeki tavrı bize hem daha inandırıcı, 
hem de daha tutarlı gelecektir. Bunu açıkça ifade etm ek ge
rekir. Zaten bu maddelerin fikri ve örgütlenmeyi yasaklayan 
engelle ri kalkm adıkça , T ü rk iy e’de din is tism arı veya
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SHP'nin deyimi ile "dinin siyasete alet edilmesi"nin bir türlü 
sonu gelm eyecektir. Bu istism arın  devam ı ise en çok 
SH P 'nin zararına durum lar yaratm aktadır, yaratacaktır. 
SHP'nin bunun bilincinde olduğu kanaatindeyiz.

Bu maddeler hükümetin arzu ettiği biçimde mi, yoksa 
gerçekten batı avrupa standartlarına uygun biçim de mi so
nuçlanır, bunu bilemiyoruz. Ama SHP, "türban konusunu" 
nasıl anayasa m ahkem esine götürmedi ise, bu konuda sayın 
E vren in  tahriklerine kapılmadı ise, bu hususta da açık bir te
minat vermekten, sağ-m uhafazakar partilerin tavırlarındaki 
çelişkiyi vurgulamaktan geri kalmamalıdır ve bunu seçmeni
ne mal edebilmelidir.

Bu açıdan SHP yönetim i için, önemli bir fırsat vardır. 
Sosyal demokrat kesim lerin ocakta gerçekleştireceği K urul
tay, partinin ilke ve politikalarını yeni baştan gözden geçir
mesi için, geniş seçmen yığınlarına nasıl bir yaklaşım  sergi
leneceğini tesbit için, önemli bir gösterge niteliğindedir.

(Aralık 1989)
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M Ü S L Ü M A N  V A R L IĞ I

üslüman azınlıklar sorunu, bugün dünyanın hemen
her ülkesinde konuşulan, tartışılan bir konu. Y ir
m inci yüzyıl başlarında, içlerinde Türkiye'nin de 

bulunduğu birkaç İslâm  ülkesi dışında, hem en hemen ba
ğım sız ne bir devlet, ne de ülke bulunuyordu. Fakat İkinci 
dünya savaşma doğru ilerleyen çizgide, m üstem leke duru
m undaki bu ülkelerde önce büyük potansiyel birikim ler 
oluştu ve bunu bağım sızlık m ücadeleleri takip etti. Bağım 
sızlığına kavuşmuş bu ülkelerin hâli hazır durumlarının de
ğerlendirilm esi ayrı b ir konu. Fakat halen Eritre'de, Filipin- 
leı 'de, Filistin'de, Çin'de ve Sovyetler B irliğ i’nde ve şimdi 
daha iyi anlıyoruz ki Balkanlarda  bu m ücadeleler devam 
ediyor. Arnavutluk, Yugoslavya, Y unanistan ve B ulgaris
tan 'daki m üslüm an azınlık ların  -ki, A rnavutlukta yüzde 
85'lik bir ekseriyeti ifade eder m üslüm anlar- durumları, ne 
yazık ki, diğer m üslüman azınlıklar kadar dünya gündemini 
işgal etmemektedir.

Şimdi B alkanlardaki m üslüm anlar ve özellikle Bulga
ristan'daki Türk azınlık insana eza veren, insanı onursuzlaş- 
tıran bir vahşetle karşı karşıya. Sünnet ve cenaze defni gibi 
en tabiî haklara kadar uzanan bir zulüm, şimdi değiştirilmiş 
isimleriyle bu insanları yer ve yurtlarından etm eye, onları 
m ecburî bir sürgüne zorluyor. Bu kaçıncı tehcirdir ki, 1856 
Kırım Savaşından beri Balkanlar'dan akın akın kafileler ge
liyor. H atırlatalım  ki 1908 tarihli nüfus sayım larına göre
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Balkanlardaki Türk ve m üslüman nüfus, hristiyanlara göre 
ekseriyettedir ve bu ekseriyet, Anadolu'daki nisbetlere göre 
daha da yüksek bir oran ifade etmektedir.

Sanki büyük bir zafermiş gibi, Türk hükümeti, Bulgar 
vahşetinden kaçan ve yüzbinlere yaklaşan insanları gözyaşı 
m alzem esi olarak kullanıyor. Gelenler toprağı öpüyorlar, 
bayrağa sarılıyorlar, ırz ve nam uslarına uzanan ellerin  
"levs"ini vicdanlarında duyarak eziliyorlar. İnsanlığından 
bezm iş bu kalabalıkların ric'ati, politik bir zafer olarak mı 
takdim  edilm eli Allah aşkına? Ve Allah aşkına bir göç an
laşm ası bile imzalayamayan, muhatabını m asaya oturtam a
yan, orada yani Bulgaristan'da Türklerin yaşama hakkını te
m in edem eyen bir politikanın neresi zaferdir? V e bu nasıl 
bir zaferdir ki, bir sevinç m eydana getirmiyor, ülkem iz adı
na, orada kalanlar adına bir merhale teşkil etmiyor!.. Bu bir 
zafer değil, Bulgaristan'ın her türlü emrivâkisini sineye çek
menin perdelenmiş bir ifadesidir.

Y irm inci yüzyıl öyle bir çağ ki, iletişim  araçların ın  
sağladığı hegem onya ile yönetim ler, m ağlûbiyetlerini zafer 
olarak kendi toplumlarma kabul ettirebiliyorlar.

Ve bu ülkede, iktidar ve muhalefet sanki birbiriyle ya
rışırcasına, konuyu bir iç politika aracı olarak kullanm anın 
prestiş gösterisindeler. "Ne kadar göçmen gelirse hepsini ka
bul ederiz" demek, bir politika olamaz. Bu bir politika değil, 
bir em rivâkinin kabulü anlam ına gelir. Bu ülkenin yönetici
leri Yunanistan'daki ve Kıbrıs'taki bir avuç T ürk  için, ülkeyi 
savaşa götürmenin riskini göze alabiliyorlar da, 2,5-3 m ilyo
na varan Bulgaristan'daki m üslüman Türk azınlık için bir ta
vır geliştiremiyerek, koca Türkiye'yi bir^ağlama duvarına çe
viriyorlar. Oluşmuş hiçbir politika sezilmiyor, muhtem el ge
lişm eler karşısında neler yapılabileceğine dair hiç bir haber 
sızmıyor. Bu kadar şaşkın ve edilgen bir tavır, bugün ger
çekten vicdanlar üzerinde ağır bir yük teşkil etm eye başla
mıştır.
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Bulgaristan'a dönük Türk politikasının esası, göçe ve 
tehcîre istinad ettirilemez. Esas politika, bu azınlığın orada 
varlığını m uhafazaya dayanmalıdır. Doğu blokundaki prest- 
royka politikası, eninde ve sonunda Bulgaristan'a kadar uza
nacak, orada da bir takım haklar kullanılm aya başlanacaktır. 
Bunu önce Bulgarların, arkasından da Türklerin kullanacağı 
gerçeği gözardı edilem ez. Türkler, pom aklar  ve çingene
lerden oluşan ve B ulgaristan 'ın  üçte bir nüfusunu teşkil 
eden bu nüfus, behemehal orada tutulm alı ve Bulgaristan'a 
karşı bu yönde m üeyyideler geliştirilmelidir. Sanıldığı kadar 
ve gizliden gizliye "sufle edildiği" biçim iyle, Bulgaristan'ın 
öyle büyük bir gücü bulunm adığı gibi, Sovyet yönetim i de 
Bulgaristan'ın ardında değil. Gorbaçov politikası, yum uşa
m ayı yavaştan alan Doğu B loku ülkelerine karşı tahm in 
edildiği kadar sıcak bakmamaktadır.

A yrıca aynı yum uşam a, eninde ve sonunda A rnavut
luk'ta da kendisini hissettirecek, A rnavutluk kısm î bir de
m okratikleşm enin sonunda, doğrudan m üslüm an bir ülke 
konum una yükselecektir. Bu ülkede m üslüm anların yüzde 
85 lik bir ekseriyete ulaştıklarını nasıl göz ardı ederiz? Bu
nun yanı sıra Yugoslavya'da Türk, Boşnak  ve Arnavut müs- 
lümanların nüfusu bugün altı m ilyona ulaşm ış bulunuyor. 
Bu durum da B alkanlar'daki m üslüm an nüfusların toplam ı
12 milyon gibi bir rakam ı ifade ediyor. 12 m ilyonluk m üs
lüman nüfus, Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da islâm ın tem i
natı olarak, gelecekte daha büyük fonksiyonlar sergileyebi
lecek bir potansiyeli tezahür ettiriyor. Bu büyük realite, Tür
kiye'yi, kendisiyle meşgul olm aya zorlayacaktır. Eskiden ol
duğu gibi Türkiye bu durumu ne yok sayabilecek, ne de sır
tından atabilecek.

Tarihte Endülüs'le güneyinden kıskaca alınan Avrupa, 
Osmanlı ile doğusundan zorlanmıştı. Şimdi türk hükümetleri 
1856 Kırım Savaşı'ndan beri süre gelen sakamete dayalı bir 
politikayı, hem en hemen hiç irdelemeden, en ufak bir durum 
değerlendirmesine tâbi tutmadan devam ettirmeyiy tercih edi
yor görünüyor. Bu lâkaydi daha ne kadar devam edebilir?
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Bulgaristan konusunda düşülen aciz, sadece hükümetle 
sınırlı kalm ayarak bütün politikacılarım ıza sirayet etmiş gö
rünüyor. Bilim çevreleri, hariciye muhitleri, ihtilâl üretme 
m erkezleri bu konuda ne düşünüyor, neler teklif ediyorlar 
bilm ek isteriz. Ve Balkanlar, güzel Endülüs'ün akıbetine dü
şürülm em elidir. Ümit ederiz ki Türkiye'de oluşm aya başla
yan bilinçli yeni bir kamuoyu, bu konuyu sadece hükümetin 
ve hâriciyenin tekeline bırakm ayarak sonuna kadar takip 
edecektir.

(Temmuz 1989)
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İR A N 'D A  D E V R İM  
Y O L  A Y IR IM IN D A

A yetullah Hum eynî'nin vefatından sonra İran'ın içine 
girdiği yeni oluşum, bakalım nasıl bir grafik çizecek? 
İran'daki İslâm devrimi ve onun elde edeceği her türlü 

tecrübe, bütün İslâm dünyası ve özellikle mücerret İslâm dü
şüncesi bakamından bilinmesi, takip edilmesi ve incelenme
si gereken bir olgu olarak karşımızdadır. Devrimci karakter 
taşıyan bütün hareketler tarihte, uzun süreli tesirler hasıl e t
mişlerdir. Onların zaman zaman geçirdiği iç tıkanmalar, de
ğişm eler veya kaydettiği yeni açılımlar, sözünü ettiğimiz te
sirlerin daha da yaygınlaşm asını sağlayarak, ürettiği imajın 
gücüne zammolup duracaktır.

D evrim in  ik i  Ö zelliğ i

İran devrim inin bize göre iki önem li hususiyeti bulun
maktadır:

Birincisi, İran'ın bizzat kendi şartları ile ilgilidir. Bilin
diği gibi "şiîlik", "gaybtaki imam"m dönüşüne kadar kendi
sini siyasî iktidar fikrinden uzak tutm aya mahkûm etmişti. 
Devrim, bu şiî geleneğinin içtihadî bir kararla artık çok geri
lerde kaldığı gerçeğini ortaya koydu. Bu durum İran adına 
olumlu bir merhaledir.

İkinci husus.ise, İslâm dünyasında kendi halkını yanına 
alarak, onunla içiçe, ilk devrim in gerçekleşm iş olm asıdır. 
Ve devrimin başta koyduğu ilkelere sonuna kadar sahip çık
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masıdır. Bilindiği gibi istiklâl savaşında Türkiye'de, Fransız- 
lara karşı Cezayir'de verilen mücadeleler, sonunda devrimin 
prensiplerinin tam am en dışında iktidarlar ortaya çıkaıabil- 
mişti. Bunun yanı sıra Irak'ta, Suriye'de, M ısır'da, Libya'da 
ve daha bazı ülkelerde yapılan devrimler, apayrı bir çizgide 
geliştiler.

Bunların ortak özelliği, darbeci bir subay ve aydın gru
bunun totaliter m antığında toplanabilir. B ir anlam da kendi 
halkları adına hareket eden bu fedakârlar züm resi, her ne
dense sonunda bizzat kendi toplumlarının başına belâ kesile- 
bilmişlerdir. Bu mantıktan hareket eden cuntalar ister sosya
list, ister milliyetçi ve isterse islâm cı olsunlar sonuç değiş
miyor. Bunların kendi toplumlarından tek istedikleri sınırsız 
bir destek, talihteki örneklerini aratacak tarzda bir "tebaa" 
anlayışı ve kesin bir muhalefetsizliktir. Sahibi oldukları fikir 
ve politikanın, kısm î yorum  farklarına bile taham m ül ede
m eyen yeni yöneticiler, her farklı seste, iktidarlarına karşı 
bir suikast hissine kapılıyor ve her m uhalefeti acım asızca 
susturuyorlar. Yirminci yüzyılın H it|er-M ussolini ve Lenin- 
Stalin tecrübesini de iyi öğrenen "çağdaş kurtarıcılar", ta
rihteki sultanlara ve krlallara taş çıkartacak acım asızlık ör
neklerini sergilemekten geri kalmıyorlar. A rtık zulüm ve iş
kence, metodik boyutlara ulaşmış bulunuyor çağımızda.

Türkiye ve Cezayir'deki iki hareket, bir dış işgale ve 
söm ürgeciliğe karşı verildiği için, üzerinde durduğum uz 
devrim  ve darbe hareketlerinden bir anlam da ayrı m ütâlea 
edilebilir. Fakat Hum eyni hareketi bu iki çizgiden, halkı ha
reketin içine katabilm esi bakım ından daha farklı bir özellik 
taşımaktadır.

Şimdi Humeyni ö ld ü .'
İran'da devrim liderinin ve m anevî otoritesinin yoklu

ğunu, yeni yönetim nasıl telâfi edecek? Onun boşluğunu na
sıl dolduracak? Bu sorular İran'lı yöneticilerin önünde şimdi 
ciddi bir problem olarak duruyor.
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V elâyeti F akih lik

Devrim  sonrasında İranlı âyetullahlar ve düşünürler, 
devrim in oluşturduğu siyasî otoritenin de üzerinde kalan, 
kalacak olan dinî bir otorite daha ihdas etmişler ve bunun da 
adına "velâyeti fakih"  dem işlerdi. A yetullah Hum eyni'nin 
işgal ettiği m akam , islâm i yönetim  anlayışının en önem li 
icabı olarak takdim edilmişti. Bu yönde yapılan yeni bir ana
yasa ile de takviye edilen bu m akam , "İslâmî idare"nin 
icaplarından biri ve belki de en önemlisi olarak izah edildi. 
Bununla da kalınm ayarak, bütün İslâm dünyasında, "yöne
tim fikrin i"nin bu merkezde teşekkül etm esi gerektiği yo
lunda bazı izah çalışmaları yapıldı.

Bu yeni müessesenin yanında İran devrim i yeni m eka
nizm alar da oluşturdu. Daha doğrusu bildiğim iz bazı kav
ram lara yeni şekiller ve m uhtevalar yüklendi. İran'da cum 
hurbaşkanlığı, meclis başkanlığı, başbakanlık, anayasa m ah
kem esi, "uzmâlar meclisi" vs. şeklindeki birim ler, azçok 
birbirine denk sayılabilecek yetkilerle donatıldı. Ne var ki 
adım saydığımız İdarî merkezler, birbiri arasında m akul bir 
hiyerarşi oluşturm uyor ve belki birbirine denk kuvvet m er
kezleri teşkil ediyorlardı. Devrim muhafızları ile orduyu  da 
bunlara eklem ek gerekir tabiî ki. Çok uzaktan bakılınca ne
redeyse "kuvvetler ayrımına" dönüşen yeni yönetim  tarzı, 
sonuçta devrim  lideri Hum eyni'nin şahsında bütünlüğe dö
nüşüyordu. Yani Hum eyni'nin dışında herhangi bir İdarî bi
rim sıyrılıp çıkamıyor, tek adamcılığa soyunamıyordu. Y ük
sek bir istişarî kabiliyet ve verim lilik de sergileyen yeni uy
gulama, zam an zaman bazı iç çekişm elere düşse de, devrim 
liderinin dinî ve siyasî otoritesi problem lerin çözümünü ko- 
laylaştırabiliyordu.

Ama şimdi Ayetullah Hum eynî artık İran'lı liderlerin 
başında bulunmuyor.

İd a red e  Yeni Y ap ılanm a  İh tiya c ı

Peki ne olacak? -
O lacağı o ki, azçok "kuvvetler ayrım ı"m  hatırlatan
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siyasî yapı, giderek bir iç hiyerarşi oluşturacak, sulta yeni 
baştan tek elde toplanm aya başlayacak ve korkarız ki "tek 
partici" ve "tek adam a"  bir yönetim  anlayışı, yeni baştan 
devrimciliğin gereği olarak takdim edilmeye başlanacak.

Nitekim bunun hazırlıkları daha Hum eyni'nin sağlığın
da yavaş yavaş başlatılm ıştı. Ayetullah M ııııtazarinin dev
rim liderliğine vekâlet görevine bir anlamda daha mart ayın
da son verilmesi, M untazari'nin istifaya zorlanması bu geliş
m enin başlangıcını teşkil etti. Demek ki "velayeti fakih"  
m üessesesine, ne kadar iddia edilirse edilsin, islâmın gereği 
olarak değil de maslahat icabı baş vurulmuş. Böylece Hu
meyni, yerine bir halef bırakmaktan vazgeçiyor ve işgal etti
ği mevkinin kaldırılm asına rıza gösteriyordu. Bunu anlamak 
gerçekten güçtii. Fakat o kadar da güç değil.

Bilindiği gibi daha Hum eyni'nin sağlığında, Ayetullah 
M işkiuî başkanlığında oluşturulan "U im âlar M eclisi" ana
yasa değişikliği çalışm alarına başlam ıştı bile. Eğer değiş
mezse, -bir iddiaya göre ağustos, bir iddiaya göre eylülde- 
halkoyuna sunulacak anayasa değişiklik taslağı ile, cum hur
başkanının yetk ileri iyice artırılacak. C um hurbaşkanının 
yarğı ve yürütm e üzerinde kesin otoritesi hasıl edilecek. 
"Velayeti fakihlik"  ve "Merci-i taklid" dönemi tam am en ta
rihe karışacak, Rafsancânı n in  cum hurbaşkanlığım  sağ la
mak amacıyla, cum hurbaşkanının nitelikleri iyice basitleşti
rilecek.

Zaten bir hayli zam andır M eclis Başkanı Rafsanca- 
ni'nin İran'da otoritesi giderek artış kaydetm ekte idi. Kendi
sine bizzat Hum eyni tarafından tevdi edilen silahlı kuvvetler 
başkomutan vekilliği -ki asıl başkomutan Humeyni idi- onu, 
diğer liderler karşısında daha da öne çıkarm aya yetiyordu. 
Savaşın getirdiği şartlar içinde, devrim lideri ile daha sık b i
ramda oluşu, kendisine imama tesirin yollarını da açıyordu.

Bilindiği gibi savaşın anlamsız biçimde sürdürülm esin
de, gerektiği zam anda kesilememesinde ve tam da İran'ın tü
kenme noktasında, neredeyse mecburi bir ateşkese zorlan
masında asıl büyük iradeyi Rafsancani temsil ediyordu. A r
kasında ordunun varlığı, onu öteki liderler karşısında daha 
da güçlü kılıyordu. Bundan rahatsız olan ve hem devrimci
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karakteriyle, hem de açık, baskılardan uzak uygulamalardan 
yana bir tavır sergileyen Muntazari tasfiye edildi. Başbakan 
M usavî tesirsiz hale getirilerek yılgınlaştırıldı. Başlangıçta 
kendisine m uhalif olan cum hurbaşkanı Hamaney bile, so
nunda /? afsancani'ııin adamı görünmeyi tercih etti. Yani or
duyu arkasına alan kişi, İran’ın geleceğinde kendisini en 
stratejik noktaya yükseltmiş oldu.

Orduyu eline geçirmek veya arkasına almak!..
Böyle bir durum  "üçüncü dünya ülkeleri” açısından 

son derece tehlikeli bir gelişmeyi haber verir ki, bundan en
dişe duymamak kabil değil. Fiilî kuvvetle yani orduyla birle
şen şahsî ihtiras korkulur ki, yeni bir diktatörlüğe dönüşm e
sin. Ama bilinmez, şu anda tamamen kapalı bir kutuya dö
nüşen İran’lı yöneticiler kimi cum hurbaşkanı seçer, İran’da 
ne gibi gelişmeler gözlenir, bunları zaman gösterecek.

D evrim  K om pleksi

Bizim  buradan varm ak istediğim iz sonuç şudur ki, 
İslâmî bir yönetim in kendisini ne tek adamcılığa, ne de tek 
particiliğe mahkûm hale getirmemesidir. Bu tür anlayışlar 
zaten kişilerin ve toplumların şuur altlarında derhal m akes 
buluyor ve toplum lar çağdaş diktatörlerin m etodlarm a çok 
çabuk kendilerini adapte edebiliyorlar. Dileriz ki İran bu acı 
tecrübeyi, gûya İslâmiyet adına bile olsa kendi toplum una 
revâ görmesin.

Bize göre, yapılm ası gerekenler, daha Hum eyni'nin 
sağlığında ıealize edilebilmeliydi. Yani devrim in ilkelerine 
açıkça m uhalif düşmeyen fikrî açılımlara ifade imkânı tanın
malı idi. Gene ifade edelim, devrimin ilkelerine aykırı düş
m eyen siyasî oluşumlar, yani farklı yorumlar meşru karşıla- 
nabilmeli ve devrim  başından beri bu kadar firarî ve m uhale
fet odağı üretmemeli idi. İslâm dünyasının geçirdiği tecrübe
lere şöyle bir göz attığımızda, her farklı yorumu, her farklı 
sesi kendisine yönelik bir suikast olarak algılayan m antık, 
bugün daha iyi anlıyoruz ki, tehlikeli ve sonuçları insana acı 
veren b ir "devrim  kom pleksi'nden başka birşey değil. 
İslâmcı düşünce bugün, yirminci yüzyılın iyice yaygınlaşmış
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bulunan demokratik niteliklerinden kendisini uzak tutm am a
lıdır. İslâm cı düşünce ve politikaların, toplum ların siyasî, 
ekonomik ve fikrî ihtiyaçlarına tekabül edebildiğince, deği
şik siyasî alternatiflere karşı kendisini sağlam tabanlara yas- 
layabildikçe, kendi içinde sağlam  m urakebe m ekanizmaları 
geliştirebildikçe başarılı olma şansı artacaktır. M uhaliflerini 
dışarı atarak değil, kendi içinde tolere ederek bir yöntem ge
liştirilmesi gerekiyor. Bunu er-geç başarm ak ve hazmetmek 
durumunda kalacağız.

Ne yazık ki İslâm ükelerinde bu arayışlar ve denem e
ler, devrim liderlerinin henüz hayatta odukları zaman realize 
edilemiyor. Bu tür denemeler ve uygulamalar için en müsait 
zaman, devrimin kendi gücünden en emin olduğu dönem ler 
olabilir. Fakat devrimci kompleks, her nedense devrim in ge
leceğini derhal ipotek altına alıyor ve yeni b ir "oligarşi" 
üretmeye başlıyor.

İran'daki yeni anayasa değişikliği hazırlıkları, bu ba
kım dan bize biraz da ürküntü vermiyor değil. Yürütmenin, 
yargının ve ordunun tek bir irade etrafm da toplanması!.. Bu 
tür geniş yetkiler eninde sonunda m urakabesizliği doğura
caktır. Şim dilerde Ö zal'ın  savuriduğu 1924 anayasasının 
özelliği de bu idi. Bütün yetkiler başlangıçta meclis başkanı 
olarak M. Kemal'de, daha sonra cum hurbaşkanı olarak M. 
Kemal'de toplanır olmuştu. Bütün tek partici ve sultacı yö
netimlerin başvurduğu yöntem  budür.

Bu tür bir mekanizmanın başında bulunan kişinin veya 
ekibin müslüman, hadi daha açık söyleyelim "islâmcı" olm a
sı bizi yanıltm am alıdır. Böylesi pragm atik yaklaşım lar ilk 
anda faydalı gözükse bile, uzun vadede karşı devrim ler üret
m enin de motivasyonu olm aya başlarlar. Burada Pakistan'da 
Ziyaül H ak 'm geliştirdiği "tek adamcı"lığa dayanan otoriter 
İslâmî yönetim tarzının akıbetini hatırlatm akla yetinm ek isti
yoruz.

(Temmuz, 1989)
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B ahar aylarından yaz ortalarına kadar bir hayli tavsamış 
gözüken PKK eylemleri, Bulgaristan'dan vâki hicretin 
yükselm e kaydettiği günlerden itibaren kadem e kade

me artış gösterm eye başladı. Tam am iyle batıya toplanm ış 
Türkiye kamuoyu, vâki olayların gelişmesi ile büyük bir ala
boraya uğradı ve neredeyse Bulgaristan konusu unutulacak 
boyutlara vardı.

Bu konunun konuşulduğu bir mecliste: "H erhalde do
ğudaki eylemler, cum hurbaşkanlığı seçim lerinin sonu alına
na kadar devam eder" görüşü ileri sürüldü. İlk anda akla yat
kın da gelen bu görüşe detay teşkil edecek cinsten krizlerin 
içinden çıkıp geliyoruz. Bu sözlerin altında yatan gerçek, sa
yın Ö zal'ın cum hurbaşkanlığına adaylığını koym asına bir 
engel oluşturm ak ve "ciheti askeriye"nin arzularına uygun 
bir adayın şartlarım  hazırlamak için, Türkiye'de terörün bile 
bir araç olarak kullanılabileceğini kabulden kaynaklanıyor
du. Yani daha açık bir ifade ile, 12 Eylül'de darbe yapılabil
mesi için, sivil hüküm etler döneminde anarşinin bilinçli ola
rak kullanıldığı, bilinçli olarak önlenmediği gibi, içinde hak
lılık payı da taşıyan bir görüşten yola çıkmak!..

Biz burada, "belki" demekle yetindik ve itiraz edem e
dik. Çünkü Türkiye, gerçekten bu tür senaryoları taşıyabile
cek cinsten zaafların girdabında yol alıyor.

Ancak doğuda PKK eylem lerinin tırm anışındaki za
m anlam ayı, gerçekten düşünm eye değer bulduğum uzu da 
burada ifade edelim:
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İlk elde Bulgaristan'dan vâki hicretle "eşit zamanlı olu
şu" dikkat çekici. Özal'ın daha baştan kabul etmemesi gere
ken göç olayını, âniden durdurm asının altında; doğudaki 
olayların hesap edilenin üstünde bir tırmanış kaydedebilece
ği endişesini de göz ardı etm em ek gerekiyor.

Fakat asıl önemli olan, PKK eylem leri ile Lübnan'da 
hrıstiyan kuvvetlerin Suriye tarafından ablukaya alınm ası 
arasındaki birlikteliktir. Suriye, uzun yıllardır İsrail'in ve 
A m erika'nın desteği ile iyice şımarmış bulunan hrıstiyan 
kuvvetleri ciddi bir kıskaca almışken, bu olayların tırmanma 
gösterm esi anlam lıdır. Suriye'deki yönetim in "Müslüman 
Kardeşlere" karşı yürüttüğü acımasız politika bir tarafa, Su
riye yönetiminin m ezhepçi karakteri gene bir tarafa; bu ülke 
stratejik konumu dolayısı ile, Lübnan'daki gelişmeler karşı
sında bigâne kalm am aktadır, kalamamaktadır. Lübnan'daki 
hrıstiyanları İsrail'in ve batı ülkelerinin desteklemesi karşı
sında, Suriye de Lübnanlı "ş i ı ' , "dürzî" ve "sünnî" müslü- 
m anların sözcülüğüne soyunmaktadır. Buna karşılık Suri
ye'nin Lübnan'da oynadığı rol, "uluslararası irade" tarafın
dan tasvip edilmemektedir. İkinci Dünya Savaşı öncesindeki 
yıllara nisbetle şiî ve sünı^î m üslümanlar, Lübnan'da hrısti- 
yanlara göre büyük bir ekseriyet teşkil etm işler ve müslü- 
m anların nüfus artışı sonucu, siyasî ve İdarî yapı tamamen 
yerinden oynam ış bulunm aktadır. Lübnan'ın Suriye güdü
münde bir ülke olmasını güvenlik gerekçesiyle kabul etm e
m ektedirler. Bu gerekçeler ışığında Lübnan’da Suriye'nin 
oynadığı rol, Suriye yönetim inin ideolojisi ne olursa olsun 
son derece önemlidir. Ve nitekim önemli olduğu için de, İs
rail'den Fransa'ya, A m erika'ya ve İngiltere'ye kadar bütün 
batılı ülkeler, Suriye’yi ekonomik ve politik ambargo altında 
tutmaya çalışmaktadırlar.

Uluslararası sistem yıllardan beri Türkiye ile Suriye'yi 
karşı karşıya getirm ek isterken, şartlara göre değişkenlik 
gösteren gerekçeler kullanm aktan da geri durm am aktadır. 
PKK olayı bunların başında gelen bir unsur. Gerçi PKK ola
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yı ve diğer bazı Irak kaynaklı infiratçılıklar İran-Irak savaşı 
sırasında da kullanıldı. Türkiye'yi savaşa sokabilm ek için 
hareketler gerekçe olarak ihdas ediliyor ve destek görüyor
du. Biz burada PKK olayı ile Suriye'nin hiçbir ilişkisi yoktur 
demek istemiyoruz. Fakat sonuçta Suriye politikası, Ortado
ğu'ya râci emperyalist stratejiler içinde, ancak taktik bir un
sur seviyesinde kalmaya mahkûm oluyor.

Burada yatan asıl mesele, uluslararası irade tarafından 
oluşturulan Suriye etrafındaki çembere, Türkiye'nin dc katı
lıp katılmayacağı veya nasıl katılabileceği meselesidir. T ür
kiye ile Suriye'nin arasının açılması, ancak ve ancak ya PKK 
terörü, ya da Fırat sularının Suriye'ye doğru akışının sınır
landırılması ile mümkündür. Ya da bütün askerî kuvvetlerini 
îsrail sınırına ve Lübnan'a yığmış bulunan Suriye'nin, her an 
Türkiye'yi güneyden işgale hazırlandığı (!) tezleri ön plana 
çıkarılır. Bütün bunların amacı, Türkiye ile Suriye'nin arası
nı iyice açmak ve neticede, Suriye karşısında "İki düşman" 
veya "İki mazlum" ülke olan İsrail'le Türkiye'nin ilişkilerini, 
doğal bir ittifaka kadar götürmektir.

İşte PKK eylem lerinin oluşturduğu önemli zem inler
den birisi budur!..

N itekim  bu olaylar ilerler ilerlem ez, bazı gazetelerin 
"Suriye'ye son ihtar hazırlık ları" veya "Suriye'nin suyu 
ısındı" gibi başlıklar atm aları gözden kaçmamıştır. Tabiî ki 
hemen ardından, İsrail'le ilişkilerin eski seviyesine yükseltil
mesi gerektiği biçiminde görüşler!.. Fahir Armaoğlu gibi ak
lı başında geçinen nice kişi ve çevreler, PKK olaylarını Suri
ye’nin sırtına sarıp, hemen arkasından İsrail sözcülüğüne so- 
yuııuveriyorlar. Hatta H ürriyetin yaptığı b ir yayına göre, 
Lübnanlı hristiyan kuvvetlerin komutanı M işel Avn bile di
yesi imiş ki: "Suriye karşısında Türkiye ile doğal müttefik 
durumundayız!.."
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Bütün bunların anlamı nedir?
B ir ülkede, bir hüküm et seçmen desteğini, kam uoyu 

desteğini yitirdi mi, her türlü dış tezgahâ, gözünün önünde 
açık açık cereyan eden tezgâhlara karşı sesini çıkaram az 
olur. Bütün bu gelişm eleri bildiğinden şüphe etm ediğim iz 
Turgut Özal'ın, âdeta şeytan taşlarcasına doğu olayları dola
yısıyla İran ve Suriye'ye yüklenm esi, neyi ifade eder? G e
rekçeleri gizlem ek, Türkiye kam uoyunu ve dış politikasını 
dış tesirlere bu kadar açık hale getirmek neyi ifade eder?

Özal'ın 26 M art 1989 m ahallî seçim lerinden önce ba
şörtüsü olayını İran’a yükleyerek izaha kalkışm ası, doğu 
olaylarını artık bir sakıza dönüşen Suriye faktörüne bağla
ması, bize göre bilerek yapılan saptırmalardır. Aynı şekilde 
K ıbrıs'ta R a u f Denktaş, kendisine yönelik bir CIA tertibin
den söz ederken, bütün bunları görm ezlikten gelerek sükut 
etmek neyin ifadesidir?

Korkarız ki saym Özal, iktidarının ayakta kalabilm esi 
için, kendisinin cumhurbaşkanlığı için, bir takım dış em riva
kilere boyun eğm eyi göze 'alm ış gözüküyor. Bu cüm leden 
olm ak üzere, K ıbrıs'ta verilecek bir tavizi ve İsrail'in yüksek 
derecede tanınm asına kadar varacak bir tercihi aklım ıza bile 
getirm ek istem iyoruz. Türkiye koalisyonlardan değil ama, 
böylesi zayıf hüküm etlerden, yani kam uoyu desteğini yitir
miş idarelerden doğrusu çok çekmiştir.

(Eylül, 1989)

248



ÖZAL'IN VE YEŞİL KUŞAK 
PROJELERİNİN SONUNA DOĞRU

rtık sıcak bir savaşın ve savaşa yönelik Özal politika
larının ardından konuşm anın zam anı geldi sayılır.
Çünkü bu savaşa ve daha öncesinde Ortadoğu krizine 

Türkiye öylesine aşırı biçimde taraf oldu ki, m utlaka bunun 
bir bedeli bulunm alıydı. Türkiye bu krizden ne um du, ne 
buldu? Hükümetin politikasında neler hedeflenm işti de, bun
ların hangisi gerçekleşti? Unutmamak gerekir ki Türkiye bu 
krizi âdeta tahrik etmiş, neredeyse C ezayir-Fransa savaşın- 
dakini aratacak davranışlara girmiştir.

İlkeleri sayın Özal'ca çizilen bu politika m utlak başarı 
ile sonuçlanacak, Türkiye bir koyup yirm i alacak, O rtado
ğu'da büyük nim etlere kavuşacak, tabiî ki buna petrol dahil, 
bölgenin im arında en büyük payı Türkiye üstlenecek vs. Bu 
yetmiyormuş gibi, muhtemel bir askeri paktın da içinde bu
lunacağız. Ayrıca kurulacak ekonom ik pazarın ise lokom oti
fi mutlaka Türkiye olacaktı!

Ortadoğu'ya dönük Özal politikası, ilk olarak, Sovyet
lerin öncülüğünü çektiği "ateşkes" görüşm eleri sırasmda ya
ra alm aya başladı. İran ve Sovyetler bu görüşmelerde öncü
lüğü çekti. O luşturulan paket bütün batı ükelerinin önüne 
açılırken, Türkiye bu sürecin dışında bırakılıverdi. Sovyet
ler, "Türkiyeli dostlarım ız gücenmesin!.." dem ekle yetindi
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ler. Bizim hükümetin aldığı ilk yara budur. Buna bir de tabiî 
ki, Batı Avrupa ülkelerinin, Irak'ın Türkiye'ye saldırması ha
linde buna hemen katılam ayacaklarını, çünkü Türkiye'nin 
tahrikçi bir tavır sergilediğini açıklamalarını da ilâve etmek 
gerekir. Konulan bu rezervleri unutmamak gerekecek.

Şimdi oluşturulmaya çalışılan "Körfez İşbirliği K onse
yi" nde M ısır ve Suriye bulunduğu halde, Türkiye burada da 
yok. Daha savaş öncesinde bu iki ülke, yani M ısır ve Suriye, 
Am erika'ya verdikleri desteğin karşılığını iyi veya kötü al
mayı bilmişlerdi. Mısır, yüksek dereceli krediler alarak; Su
riye ise Lübnan'da kendi taraftarlarının hakim iyetini sağla
yarak ve belki de Golan pepelerinin kendisine iadesi sözünü 
alarak!.. Bir de bunun sonucu Körfez İşbirliği K onseyinin  
öncülüğünü üstlenerek, verdikleri desteğin karşılığını alıyor
lar.

Peki Türkiye'ye ne vaad edilm işti acaba? M usul-Ker- 
kük-Yum urtalık petrol boru hattını kapatırken, Güneydoğu 
Anadolu'ya, Irak sınırına bir ordu kaydırırken, İncirlik 'ten 
kalkan Amerikan uçaklarına Kuzey Irak'ı vurdururken, Ada- 
na'ya onbin Amerikan deniz piyadesini kabul ederken, T ür
kiye'yi turizm  bakım ındaîl riskli ülkeler arasına sokarken, 
Ortadoğu'ya yönelik ihracatını sıfırlarken... Bunun karşılığı 
olarak sayın Ozal'a acaba ne vaad edilmişti?

1. Şimdi Kerkük petrolleri bir hayal. Çünkü Kerkük'le 
Türkiye arasındaki m esafeler öylesine uzadı ki, yerden m an
tar biter gibi biten Amerikancı kalem şörler bile dile getirm i
yorlar artık.

2. Türkiye'nin A vrupa T opluluğu'na sokulm ası mı? 
Bunu artık bir bilen söylesin demekten başka bir çare yok.

3. Bizim hükümetin açıklam asına göre 9 m ilyar dolar, 
A m erikalılara göre 6 m ilyar doları bulan zararım ız mı? 
(Tabiî ki bu yazının yazıldığı sıralardaki rakamlar) Kim han
gi bahara karşılayacak, belli değil.

4. Kuveyt ve Irak'ın im arı mı? Türk halkı bu hikâyeleri 
İran-Iıak savaşı sırasında da çok dinledi. Kuveyt pazarı ne-
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redeyse kapatılm ış durumda. Irak’ta ise, bu gidişle pazara 
benzer birşey bulmak kabil olmayacak.

Ve asıl önemlisi, Saddam yönetim indeki Irak'ın varlı- ? 
ğından aşırı biçim de rahatsız olduğunu, Saddam 'ın Türkiye 
için ciddi bir tehdit teşkil ettiğini kam uoyuna durm aksızın 
pompalayan Türkiye, şimdi bu tehlikenin bertaraf edilm esin
den dolayı acaba memnun mudur? İşte Saddam tehlikesi yok 
artık, öyleyse hâlâ içinde yüzdüğünüz tedirginlik nedir? Se
bebini açıklar mısınız?

Şunu açıkça kabul etmenin zamanı gelmiş olmalıdır:
Y ıllar var ki Türkiye'de orduya ve hâriciyeye ilişkin 

olarak kullanılan "amerikancılık" sıfatları, mevcut yönetimin 
başına nisbetle çok daha aşırı kullanılıyormuş. Özellikle ha
riciye için söylüyoruz: İhsan Sabri Çağlayangil'le başlayan 
dönem lerde ve özellikle K ıbrıs, O rtadoğu krizleri, İslam  
Konferansı zem inleri, İsrail ile ilişkiler ve MC yıllarındaki 
ambargo uygulam aları içinde Türkiye'nin uluslararası p lat
formlardaki konum unu ve şartlarını iyi değerlendiren, ve bu 
şartlarda yetişen hariciyecilerin bir kesimi, açıktır ki Özal'a 
göre daha bir gerçekçi ve Ortadoğu'nun şartlarını daha iyi 
değerlendirebilen bir görüntü sergilem işlerdir. Bu farkı da 
burada özellikle ifade etmek istiyoruz.

B ir de şu önemli: Y ıllardan beri A m erika'nın "yeşil 
kuşak" po litikasından  yola çıkarak, O rtadoğu'da A m eri
ka'nın İslamcı politikalara arka çıktığını ve bunun, bundan 
böyle de devam  edeceğini ileri süren safdil islâmcılarla 'kur
naz istihbaratçıların" gerekçeleri tarum ar olm am ış mıdır? 
Artık rahatlıkla biz söyleyelim: Amerika bundan böyle O r
tadoğu'da İslamcı akımların en büyük düşmanı olacaktır. 
Bırakalım radikal hareketleri, gelenekseI İslamcılık da bu- 
mııı içinde.

Siz hâlâ bunun farkında değil misiniz? Öyleyse sayın 
Özal, niçin bunca köklü politika değişikliklerine hazırlanı
yor dersiniz? Yoksa siz de farkındaydınız da, Türk halkının 
Körfez krizinde A m erika'ya desteğini temin etmek için mi
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bunca tegafül içindeydiniz? Bunların öncülerinden biri, şim
dilerde yüzü kirli olarak dolaşıyor sokaklarda. Sıra kimlerde 
acaba?

Artık Türkiye'ye verilen görev; O rtadoğu'ya ve Orta 
A sya'ya "laik-devrim" ihraç etm ektir. "İslâmcı Amerika", 
"laik Avrupa" denklem leri kuranlara yeni hedeflerini henüz 
bildirmedilerse biz hatırlatalım: "Laik devrim  ihraç eden bir 
Türkiye!"

Fakat biz biraz daha ileri gitm ek istiyoruz: Ortadoğu 
krizinde Türkiye, A m erika için gerekli vazifesini yerine ge
tirdi. Şimdi talep zamanıdır. Fakat bu talepler yerine gelme
yecek. İtimadı iğfal edilm iş bir yönetim  ise A m erika için ta
şınm az bir yük olm aya başlayacaktır, öyleyse ona ihtiyaç 
kalmamış sayılabilir mi? Ne dersiniz?

(1991)

R ahm etli Ö zal'ın  ölüm ü öncesinde  yaşad ığ ı derin  ya ln ız lık  ve  çaresiz lik , 
iyi hatırlanm alıdır. Bu dönem inde Ö zal, T ürk iye  için , uluslararası sistem in  m aha- 
tabı olm aktan  ç ıkarılm ıştı. Bu devreden  ç ık a rılm ış lığ ın  acısın ı say ın  D em irel de 
zam an zam an duym uştur.
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ÇEKİÇ GÜÇ, PKK VE KUZEY IRAK ÜZERİNE NOTLAR^1);

BİR BÖLGESEL ŞOK DENEMESİ YA DA 
SİSTEMİN ZAYIF KARNI

- I -

984 yılından beri Türkiye'nin iç ve dış politikasında 
önemli bir faktör haline gelen PKK terörü nereye vara
cak? Bu terör kendisi dışında ne gibi sonuçlar ü re te

cek? Bu tür sorular dün de, bugün de sağı ve soluyla hepim i
zi, özellikle de bölge insanını meşgûl ediyor.

B urada unutm am am ız gereken nokta PKK terörünün, 
1968-70 üniversite olaylarından ve 1978-80 arasında yaşadı
ğımız yaygın şiddet eylem lerinden faklı bir boyutta geliştiği 
gerçeğidir. B ilindiği gibi PKK terörü başlangıçta İran-Irak 
savaşının şartlarından, bilâhare de Körfez savaşının ürettiği 
Kuzey Irak 'taki kuvvet boşluğundan yararlanarak gelişti. 
D olayısıyla Türkiye'nin m aruz kaldığı uzun vadeli bu yeni 
terör dalgası, Irak'ın ve Kuzey Irak'ın m evcut konum undan 
bağımsız olarak ele alınamaz.

Burada özellikle tesbit etm em iz gereken husus; Irak, 
Kuzey Irak ve PKK sorununun hukukî bir sonuca bağlan
mak istenm ediği gerçeğidir. Körfez savaşı bittiği halde, sa
vaşın sonuçlarına ilişkin bir anlaşm a yapılmamasıdır. Taraf
lar masa başına oturup da Irak 'a yönelik ceza ve yaptınm la-

1. "Ç ekiç G üç, PKK ve K uzey Irak Ü zerine Notlar" genel başlığ ı a ltında 
toplanan bu  gö rü şle r, A ralık  1993 d r U r f a 'd a  toplanan, "T ürk iye  G önü llü  K u ru 
luşlar K oordinasyon T oplan tıs ı"na  b ir tebliğ  o larak  sunulm uş ve istişare  ed ilm iş
ti.
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rı, Irak'ın yeni statüsünü hakukî bir anlaşm aya bağlayarak 
problemi bitirmek niyetinde gözükmüyorlar. Halbuki bir sa
vaşın sonucunu belirleyen bazı yaptırımlar ortaya çıkar, ilgi
li ülkelerin leyh ya da aleyhine sonuçlansa dahi bir anlaşma
ya varılır. Neticede savaş mağlûbu ülke, savaş sonu şartlara 
göre kendi durumunu yeni baştan ayarlar, bölgesel dengeler 
yeni bir oluşum sürecine girer.

Ama böyle olmuyor. Alışılmışın dışında savaşın şartla
rı, atmosferi aynen korunarak; sadece Irak değil, bütün böl
ge ülkeleri m evcut gerginliğe ortak ediliyor, savaş şartları
nın nasıl sonuçlanacağına ilişkin olarak edilgin bir strese so
kuluyor. "Çekiç G üc" tem inatı altına alm an Kuzey Irak'ın 
geleceği bir tarafa, komşu ülkeler (Bunlar Irak, İran, Suriye 
ve Türkiye'dir) problem in kendi iç dengelerini tehdit ettiği
nin bilinci içinde, hareketsiz kalm aya m ahkûm  bırakılıyor. 
Bu ülkelerin hemen hepsi korku ve caydırıcılık içinde karar
sız bekliyorlar.

K uzey Irak 'ta  "Çekiç Güc" denetim ine bırakılm ış 
m uvâzaa bölgesinden en çok zarar gören ülke, ne yazık ki 
Türkiye'dir. Her ne kadar ülkem izde PKK terörünün gücü 
başlangıçta İran ve Suriye gibi ülkelerle izah edilm eye çalı
şılsa da, bazı çevrelerle basın, adı geçen ülkelerle sıcak bir 
çatışmayı tahriık etse de, bugün Türkiye'de PKK ve onun ge
liştirdiği terörün, Kuzey İrak tak i kuvvet boşluğundan kay
naklandığına ilişkin, ciddi bir kam uoyu oluşm aya başlamış 
bulunuyor.

Bu arada PKK ile Kuzey Irak'taki liderlik kadrolarının 
m uhtem el ittifakını önlem eye, yani PKK'ya karşı Talabanî 
kuvvetlerinin Türkiye'nin yanında yer alm asını sağlam aya 
dayalı politikanın zayıflığı da iyice gün ışığına çıkmış görü
lüyor. Bu ittifakı önlemeye çalışmak, Türkiye'nin son yıllar
da uyguladığı temel stratejilerden biridir. Ne yazık ki Kuzey 
Irak'taki iğreti yönetimi legaliteye kavuşturan, bizim  bu yan
lış düşüncelerimiz olmuştur.

Ayrıca PKK liderlik kadrolarının m uhafaza edilm esi, 
bertaraf edilm em esi de uzun yılların yanlış politikalarından
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hiı i olarak, ancak şimdilerde ortaya çıkıyor. Ülkemizde bazı 
çevreler liderlik kadroları tasfiye edilm iş bir PKK'mn çok 
başlı hale geleceği gibi bir gerekçe ile, bu mücadeleyi âdeta 
sinek avlam ak seviyesinde tutmuşlardı. Tabiî ki bu tezin de 
kendine has bir takım  gerekçeleri var. Bunun izahı ayrı bir 
mesele. Fakat m evcut hüküm et şim diye kadar yürürlükte 
olan stratejilerden kuşku duyduğuna ilişkin açıklamalar ya
pıyor, yeni m antıklar geliştirmeye gayret gösteriyor.

Türkiye'nin terör ve bölücülük konusunda elde edeceği 
her başarı, Kuzey Irak 'a ilişkin politikasını belirlem esine 
bağlıdır. Çünkü problem  bu noktada kilitlenmiş gözüküyor. 
M illî sınırlar içinde kalan teröre ilişkin tavırların, m utlaka 
Kuzey Irak politikasıyla aynı konsept içinde ele alınm ası 
son derece zarûri hale gelmiştir.

Aksi halde ne olur?
Aksi halde Türkiye bu hayatî probleme palyatif tedbir

lerle yaklaşm aya, taktik kararlarla işi götürmeye karar ver
miş anlamı çıkar. Dolayısıyla terörle daha uzun vadede bera- 
er ve içiçe yaşamaya, toplum olarak hazırlıklı olmamız gere
kir.

Burada, bölgesel problemin hukukî bir sonuca bilinçli 
olarak ulaştırılmaınası, bölgesel krizin devamlı kılınması yo
lunda bir "gizli irade" söz konusudur. Bunu ancak ABD, İn
giltere ve İsrail'le izah etmek imkânı bulabiliyoruz.

Sanki bir vücuda elektrik şoku verilmişçesine, bölgeye 
de uzun vadeli bir şok uygulaması yapılıyor. Bölge elektriğe 
çarpılmış bir vücut gibi titriyor, çırpmıyor. Şoktan amaç da 
bu değil m i? Krizi uzun bir zam ana yaymak ve icabında is
tenilen her ülke için tehdit olarak kullanmak!... Zaten şu an
da, Türkiye'nin dışında Suriye ve İran, bu tehdidin karşısın
da titriyor. Bu şoka ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de İran'ın 
uzun vadede dayanması çok zor. Probleme neşter vuram a- 
yan ve olumlu bir davranış geliştirem eyen bu ülkeler, uzun 
vadede büyük zararlara uğrayabilirler. Zaten millî ekonom i
leri felç eden, kaynakları tüketen bir durum ortada değil mi?



İSLÂM C I A Y D IN L A R  V E  T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞU U R U

Çekiç Güç konusunda Türkiye kam uoyunun bilmediği 
bir durum daha sözkonusu. Türk kamuoyu Çekiç Güç'ü, Ku
zey Irak'taki kürt varlığını, Saddam Hüseyin'e karşı koruyu
cu bir kalkan olarak algılar. Yani Çekiç Güç olm asa, Sad
dam Hüseyin Kürtleri tekrar kuzeye sürecek, bunlar Türki
ye'ye sığınacak. Çekiç Güç'ün gerekçesi parlam entoya böyle 
sunuluyor. Fakat aynı Çekiç Güç Kuzey Irak'ta, Türkiye'de
ki Kürtlerin yani PKK'nın koruyucu kalkanı olarak algılanı
yor. Suriye ve İran'da da buna benzer algılam alar ve izahlar 
sözkonusu. Sanki bu yabancı kuvvet her cephesinden farklı 
görünen, farklı algılanabilen bir "prizm a" görevi görüyor.

(Aralık, 1993)
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ÇEKİÇ GUÇ'UN 
ÖRTÜK FONKSİYONLARI 

- I I -

ürkiye'nin de ciddi sıkıntılarım yaşadığı bölgesel istik
rarsızlığın, yani uzun vadeli şokun önemli bazı sebep
leri, herhalde olmalıdır. Bu sebepler neler olabilir? Ba

zılarını şöylece sıralayabiliriz:
1. Körfez savaşıyla birlikte ortaya atılan "yeni dünya  

düzeni", İslâm  ülkelerinde "mikro m illiyetçilik” cereyanla
rını tahrik etmeye, ülkeleri daha küçük üniteler halinde par
çalam aya m atuf görünüyor. R uslara karşı verilen başarılı 
mücadelenin arkasından Afganistan'ın, bütünlüğünü tehlike
ye sokan kabilecilik ve ırkçılık bataklığına sürüklendiği ger
çeği burada hatırlanm alıdır. Aynı durum Sudan için de söz- 
konusu. Dolayısıyla Saddam Hüseyin bahane edilerek başta 
Irak, Türkiye ve İran ciddi şekilde bölünme, parçalanm a teh
didine maruz bırakılabiliyor. Çekiç Güç böyle bir tehdit gö
revi üstleniyor.

2. İlk elde "özerk statülü", bilâhare bağımsız, bölgesel 
b ir Kürt devleti oluşturm anın denemeleri gerçekleştiriliyor. 
B aşlangıçta neredeyse bu tezlere yatan Türkiye, şu anda 
ciddî mânâda direniyor. Fakat Irak'ta bu sonucun gerçekleş
tirilm esi için hem en hiç bir engel bulunmuyor. Bu arzunun 
iki amacı var: B irincisi, Musul-Kerkiik petrollerini Irak'ın  
elinden a lm ak!.. İkincisi, bu petrolü 40-50 yıl gibi uzun bir 
vade ile A m erikan-İngiliz ipoteğine sokmak. D olayısıyla 
Iıak'ı, İsrail karşısında güçsüzleştirmek.
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3. Uzun vadede bu m inyatür devletçiği, İran'a karşı bir 
tehdit unsuru olarak kullanmak, emperyalizmin İran'a atlama 
noktası haline getirmek. Bu tehdit, uzun vadede Türkiye için 
de söz konusu: Hem bölücülük, hem de "yeni bir koalisyon 
gücü" olarak yeni bir unsur icad etmek.

4. Çekiç Güçün de yardımıyla, O rtadoğu'da yeni den
gelerin oluşm asında katalizör rolü oynam ak. Bu dengeler 
içinde İsrail"i yalnızlıktan kurtarmak. İsrail'e yönelik m uha
lefetin bütünlüğünü kaybettirm ek. İşte bu safhada İsrail'e, 
bölge ülkelerinin her biri ile tek tek temas imkânı sağlanmış 
oluyor. A yrıca her ülke kendi sorunları içinde boğulduğu 
için İsrail'e karşı ne Arap Birliği , ne Islâm Konferansı ve 
ne de bölge ülkelerinden herhangi biri, Ortadoğu adına söz
cülük üstlenecek güç ve iktidarı kendi nefsinde bulamaz ha
le getiriliyor. Dolayısıyla Kuzey Irak'taki kuvvet boşluğu, ya 
da Çekiç Güç emrivakisi üç büyük ülkeyi, - k i  bunlar Türki
ye, Iran ve Irak 'tır- Ortadoğu'daki gelişmeler karşısında nöt
ralize etmiş bulunuyor.

5. Kuzey Irak sorunu ve PKK terörü, geçen dört yıldan 
beri Türkiye'nin ufuklarını iyice kararttı. Türkiye bu konu 
dışında hiçbir dış politika geliştiremiyor. M illî ve İslâm î di
nam iklerin önü iyice tıkandı. Bütün ülke iç meselelerin gir
dabında boğulur hale geldi. Sovyetlerin yıkılm ası ile ortaya 
çıkan yeni şartları, teröre harcadığı efor ve kaynak sebebiy
le, Türkiye sağlıklı değerlendiremez hale getirildi. Sanki bü
yüyen, gelişen, sözü geçen Türkiye im ajının ufukları iyice 
tıkanm ak istendi. Fakat buna rağm en ülkem izin kendisine 
vurulm ak istenen buprangay ı aşacağından hiçbir kuşkum uz 
bulunm uyor. Şahıp olduğum uz alt yapı, insan unsuru ve 
tarihî hinterlandımız, mevcut durumun aksine ufkuzumu bi
ze açık gösteriyor.

6. Şu anda bölgede uygulanan politikalar, Birinci Dün
ya Savaşı yıllarında İngilizlerin ve Osm anlı im paratorluğu
nun birbirine karşı uyguladığı stratejileri hatırlatıyor. Tabiî 
ki tek yanlı olarak!.. Savaş yıllarında İngilizler başta Arapla-
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m, Ermenilere ve bazı Balkan kavim lerine, Osmanlının yı
kılması mücadelesindeki katkıları nisbetinde bağımsızlık va- 
ııd ediyordu. Bilindiği gibi böyle bir rüyaya yatan Ermeniler, 
acı bir âkıbete uğradılar ve Anadolu topraklarını ebediyyen 
kaybettiler. Fakat Araplar adına daha farklı bir sonuç hâsıl 
oldu: B ağım sızlık yerine onursuz İngiliz söm ürgeciliğine 
teslim olmaktan başka birşey elde edemediler. Şu anda Orta
doğu, yeni ve çağdaş sömürgecilik alanları oluşturmanın sı
cak tehdidi altına sokulmuş bulunuyor.

7. Bu arada Türkiye'de ve bölgede, ABD-İsrail tezle
rinden farklı düşen her yaklaşımın "Alman yaftası" ile kara
landığı yeni bir süreç de başlatılm ış oluyor. Her ülkenin 
kendi zaruretleri tahtında belirleyeceği stratejiler, yaygın bir 
terane ile "Alman tezi", "Almanya adına" biçim inde, daha 
ağıza alındığı anda lekeli hale getiriliyor. Önüm üzdeki y ıl
larda, İslâmî her gelişmenin ve düşüncenin de bu tür töhm et
ler altına sokulacağı yeni bir süreçin başlatılm ak istendiğini 
burada hatırlatmak isteriz.

*

* *

Günüm üz batı ülkeleri her zam andan ziyade Avrupa 
Konseyi, Avrupa B irliği, Avrupa Topluluğu, NAFTA  gibi 
ekonomik, sosyal ve siyasî örgütlenm eleri daha bir kuvvet
lendirmeye çalışırken, yani çağdaş imparatorluk denemeleri
ne girişirken, m üşterek kültürler etrafında bir arada yaşama 
politikaları geliştirirken; Ortadoğu islâm  ülkelerinde parça
lanmayı, bölünm eyi, "mikro-milliyetçilik" cereyanlarım  teş
vik ediyorlar. Bu oyunun artık farkına varılmalıdır. Burada 
bölge ülkelerinin her birine ve Türkiye'ye olduğu kadar, 
Kürt halkına  ve onun siyasal öncülerine de büyük görevler 
düşmektedir. Em peryalizmin çizdiği stratejiler içinde "taktik 
rollere" rıza gösterm em ek, O rtaçağdaki haçlı ordularının, 
Ortadoğu'daki atlama taşı veya bağlantı unsurları konumuna 
düşm em ek gerekiyor. Allah korusun, aksi halde B irinci 
Dünya Savaşının sömürge şartları yeni baştan tahakkuk ede
bilir demektir. Buna kesinlikle im kân verilmemelidir. Kürt
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halkı ve aydınlan da Birinci Dünya Savaşı şartlan altında 
geliştirdikleri yüksek tavrı, hem Türkiye kam uoyuna, hem 
de bütün dünyaya gür bir ses olarak yeniden ilân etmelidir.

Bunun için ülkem izin doğusunda ve batısında bu m üş
terek irade dile getirilm elidir. Ayrıca Kürt ve Türk toplum 
önderleri bu konuda canlı bir kam uoyu oluşturmaya, bunun 
siyasal platforma yansıtılm asına gayret sarf etmelidirler.

(Aralık, 1993)
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ÇEKİÇ GÜÇ, PKK VE KUZEY IRAK ÜZERİNE NOTLAR:

İL İDARELERİNDEKİ 
PARÇALANMIŞ YAPI

-  I I I -

B u yazıda şimdiye kadar, uluslararası konjonktürün böl
geye yönelik politikaları ile terör ve bölücülük konusu
nun dış kaynakları, sebepleri üzerinde duruldu. Halbuki 

terör konusunda m evcut yönetim lerin bazı ciddî zafiyetleri 
üzerinde de durm ak gerekiyor. Geçen on yıldır PKK terörü 
karşısında Türkiye'nin, ciddî bazı sıkıntılara girdiği söz k o 
nusu ise, bunun altında yatan sebeplere inm ek lâzım geliyor.

Bölgedeki yaygın terör olaylarının önlenmemesinin al- 
, tında yatan sebeplerin başında, bize göre, terörü önlem ekle 

görevli kam u idareleri arasındaki çok başlılık ve koordinas
yon noksanlığı gelmektedir. Bu durum  hem  güvenlik kuv
vetlerinin yönetim inde, hem  de istihbarat birim lerinin çok 
başlı yapısında kendisini hissettiriyor. Anarşi ve terörün ön
lenmesi hususunda birden fazla kuruluşun m evcut oluşu, içi
ne düştüğümüz zafiyetlerin başında yer alıyor.

Bu sorum lu kuruluşlar; 1934 yılında çıkan 255 sayılı 
"Polis Vazife ve Selâhiyetleri" kanunu çerçevesinde görev 
yapan polis teşkilâtı ile, 2803 sayılı "Jandarma Teşkilâtı ve 
Yetkileri" kanununa istinad ettirilen jandarm a teşkilâtıdır.

Bugün kamu düzeninin sağlanm asından yasalar önün
de hüküm et, dolayısiyle İçişleri Bakanlığı birinci derecede 
sorumludur. Bakanlık bu alandaki hizmetlerini illerde valiler 
ve kaym akam lar aracılığıyla yürütür. M ülkî idareciler Em ni
yet Genel M üdürlüğünün kadrolu elemanı olan polisin yar
dımı ile, ancak belediye hudutları dahilinde etkili olabilmek
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tedirler. Yani emniyet görevlileri her türlü terör, kaçakçılık 
vs. olaylarını belediyelerin m ücavir alanlarında takip edebil
mekte, belediye hudutları dışında kalan kırsal kesim ler ise, 
bu açıdan vali ve kaym akam ın âdeta denetimi dışında tutul
maktadır. Buna karşılık vali ve kaymakamın sorumluluğu, il 
ve ilçe sınırlarının bütününe şâmildir. Bu sorumluluğu onla
ra yasalar, başta 1949 tarihli "İl İdaresi Yasası" yüklemiş 
bulunuyor. Ancak vali ve kaym akam ın elinin altında, beledi
ye m ücavir alanlarının dışında kullanabileceği her hangi bir 
kolluk kuvveti de bulunm am aktadır. Çünkü kırsal kesim de 
güvenlik hizm etlerinin yerine getirilm esi polisin dışında, 
apayrı bir birim  olan "jandarma"ya bırakılmıştır. Bugünkü 
haliyle jandarm a kuvveti, vali ve kaym akam ın yönetimi ve 
denetimi dışında apayrı bir idare olarak teşkilâtlandınImıştır.

İşte ülkemizde anarşi ve terörün yanı sıra, her türlü ka- 
çakçılığın yıllardan beri kontrol altına alınam am asının altın
da yatan temel sebep burada yatmaktadır.

Hükümet son zamanlarda bu alandaki boşluğun farkına 
vararak, jandarm a kuvvetini "sicil" itibariyle valiye bağla
mayı ve bu vesile ile jandarm ayı bir nisbet içinde valinin 
emrine sokmayı düşünmeye başlamıştır. Nitekim bu yöndeki 
bir yasa değişikliği teklifi TBM M 'ne intikal etmiş bulunu
yor. Fakat böyle bir sicil yetkisinin jandarm ayı il idaresin
den bağım sız bir yönetim  olm aktan kurtaram ayacağını, yö
netimlerin her on yılda bir karşılaştığı kriz anlarında, vali ve 
kaym akam dan bağım sız çalışm ayı tercih edeceğini, yaşadı
ğımız tecrübelerle yakından biliyoruz. Dolayısıyla, bu nevî 
palyatif tedbirlerle il idaresinde bütünlük sağlanam ayacağı
nı, Güneydoğudaki sıcak terör dahil, ileride ülkemizin karşı
laşması muhtemel değişik terör denemelerinin de, bu tür ted
birlerle önlenemeyeceğinin hepim iz farkında olmalıyız.

Aslına bakılarsa Türkiye, 150 yılı aşan bir tecrübe ile 
iç güvenlik  kuvvetlerindeki bu ikiliğin, jandarm a ve polis 
ikiliğinin acMfecrübelerine sahiptir. Y eniçeriliğin lağvı ve 
yeni ordunun teşkili sırasında, yenilikçi Osm anlı Sultam
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İkinci M ahm ud, im paratorluk bünyesinde genel asayişin 
sağlanm ası görevini orduya, dolayısıyla jandarm aya yükle
mişti. On dokuzuncu yüzyılın başlarında yeniden düzenle
meye tâbi tutulan il idarelerinde, güvenlik hizm eti bütünüyle 
jandarm aya tahsis edilmişti.

Fakat daha sonra kurulan Em niyet teşkilâtına da bir 
alan açmak ihtiyacı doğdu ki, bu da il ve ilçelerin belediye 
hudutları ile sınırlı tutuldu. Bu yüzden, Tanzimat yıllarından 
itibaren ülkem izde güvenlik hizm eti bu iki ayrı kuruluşun 
üzerinde kalm aya devam etti. İşte bu ikilik, aynı görevden 
sorumlu iki farklı idarenin varlığı, bunlardan sadece polisin 
mülkî idarenin tasarrufu altında bulunması, Türkiye'deki te
mel istikrarsızlık sebepleri arasında önem li bir yer işgal et
mektedir. Halbuki il ve ilçe sınırları içinde güvenlik hizm et
lerinin bir bütün olarak mütâlea edilmesinin ve tek bir organ 
tarafından yürütülmesinin sayısız faydaları vardır. Yaşadığı- 
mız "bölücülük" ve her türlü "kaçakçılık" olayları, bunun lü
zum unu her geçen gün daha bir kuvvetle ortaya koym akta
dır.

Bunun için yapılması gereken iş, Türk Silahlı K uvvet
lerini yurdun dış savunm ası ile görevlendirm ek; jandarm a 
dolayısiyle içine sürüklendiği iç güvenliğe ilişkin sorum lu
luklarını, genel güvenlik ve polis hizm etleri ile bütünleştir
mektir. Z ira gelişm iş ülkelerin tam am ına yakınında ordu
lar, ülkelerin dış savunması için kullanılırlar. Jandarm a do
layısıyla, ordu kuvvetinin sık sık iç güvenlik hizm etlerinde 
kullanılm ası, hüküm etlerin güçsüzlüğü imajını doğurm akta
dır. Ayrıca ülkemizde polis kuvvetinin zayıflığı, polis aracı
lığıyla kırsal bölgelerin denetlenm em esi, hüküm etleri de
vamlı olarak ordudan yardım istemeye mecbur bırakmakta, 
sivil idarelerin çözebileceği çoğu problem ler için, ister iste
mez sıkıyönetimlere başvurulmaktadır.

Bu ihtiyaç ile jandarm a kuvvetlerinin periyodik asker
lik görevi olm aktan çıkarılarak, ihtisasa dayalı devamlı bir 
güvenlik görevi haline dönüştürülmesi yerinde olacaktır. Bu
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vesile ile jandarm a kuvvetinden boşalacak kırsal alanlar da, 
doğrudan polisin veya kırsal polisin denetim i altına sokula
caktır. Böylece il ve ilçenin genel asayiş hizm etinden doğru
dan sorumlu olan kaym akam , vali ve İçişleri Bakanlığı, 
problemi bütünüyle ihata edebilecek bir seviyeye gelecektir. 
Bu yola gidilmediği takdirde, ülkemizde iç güvenliğin tehli
keye girdiği her durum, ordu kuvvetinin kullanılm asına olan 
ihtiyacı arttıracak, dolayısiyle iki de bir sıkıyönetimlere baş
vuran bir ülke görüntüsünden kurtulamayacağız demektir.

Belki ilk anda güvenlik hizm etlerindeki bu ikili yapı
nın, Güneydoğudaki terör ve bölücülük olaylarının önlenm e
si ile ilgili yönü, bağlantısı kolayca kurulam ayabilir. Fakat 
özellikle parmak basmak isteriz ki, geçen on yıl içinde terö
rün önlenem em esinin altında yatan asıl sebep, yetki ve so
rumluluk kargaşasına yol açan bu ikili yapıda toplanm akta
dır. Çok konuşulan "Özel tim ”lerin terör takibinden geri çe
kilmesi, şehirler m erkezlerinde tutulm ası da ciddi bir inisi
yatif kapışmasından ileri gelmektedir.

Burada şu hususa da işaret edelim ki, bu düşüncemiz 
sadece doğudaki terör ve bölücülüğün önlenm esi için de
ğil!.. Bundan sonraki yıllarda doğabilecek her türlü güvenlik 
sorunları için de, bu ciddî düzenlem eyi Türkiye'nin gerçek
leştirebilm esi lüzumlu görülmektedir. Bir atasözüm üzde de 
ifade edildiği gibi, belki "çayı geçerken at değiştirilmez." 
Ancak terör problem ini sıkıyönetim siz çözm ek istiyorsak 
bunun başka bir yolu da görünmüyor.

S istem  dışı bir uygulam aya dönüşen "Olağanüstü 
Hal" valiliğine de, ancak böyle bir yol ile çözüm  bulunabi
lir diye düşünüyoruz.

(Aralık, 1993)
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ÇEKİÇ GÜÇ, PKK VE KUZEY İRAK ÜZERİNE NOTLAR:

i s t i h b a r a t  h i z m e t l e r i n d e k i  
DAĞINIKLIK

- I V -

üneydoğu'daki olayların önlenem emesindeki bir baş
ka husus da, ciddî istihbarat eksikliği ve istihbarat bi
rim leri arasındaki koordinasyonsuzluktur. Bugün ül

kem izde genel istihbarat görevi, Başbakanlık adına, M illî 
İstihbarat Teşkilâtına  yüklenm iştir. Aynı alanda Em niyet 
Genel M üdürlüğünün ve Jandarm a K om utanlığının da, iç 
güvenliğe ilişkin m üstakil istihbarat birim leri bulunduğu 
malûmdur. Dolayısıyla aynı alanda birbirinden bağımsız ça
lışan üç ayrı istihbarat çalışması söz konusu.

Hem en işaret edelim  ki, anarşi ve terör konusunda üç 
ayrı kuruluşun sağladığı istihbaratın aynı havuzda toplana
maması, bu hususta titizlik gösterm em eleri, yani istihbarat 
koodinasyonunun verim sizliği de, terör ve bölücülükle m ü
cadelenin önemli zaaf noktalarından birini teşkil etmektedir. 
Bunun sakıncaları daha yıllar öncesinde bazı ülkelerce fark 
edildiği için, farklı istihbarat birim lerinin topladığı veriler, 
ortak bir "istihbarat bankası"mda toplanm a cihetine g idil
miştir. Örneğin Federal Alm anya'da böyle bir uygulam a söz 
konusu, İngiltere, Fransa ve Birleşik Amerika'nın geliştirdiği 
istihbarat yönetim lerini de az çok anlayabiliyoruz. Nitekim 
Am erika'da ülkenin ihtiyacını duyduğu iç ve dış istihbarat 
iki ayrı kuruluşça yerine getirilm ekte, böylece ciddî bir kar
gaşaya yol açmadan, istihbarat hizmetleri y ü rü f’lebimekte- 
dir.
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Bu bakımdan yapılacak yeni bir düzenleme ile, ilk elde 
M illî İstihbarat Teşkilâtının ikiye ayrılarak, iç güvenliğe iliş
kin istihbarat hizm etlerinin yasal bir düzenlem e ile İçişleri 
Bakanlığına devredilmesi gerekmektedir. Jandarm a hizm eti
nin "kırsal polis" niteliği altında, İçişleri Bakanlığına bağ
lanması durumunda, jandarm a istihbarat ünitesi de doğrudan 
İçişleri B akanlığına devredilm iş olacaktır. Em niyet Genel 
M üdürlüğü ile Jandarm anın istihbarat birim leri ve M illî İs
tihbarat Teşkilâtının iç güvenliğe ilişkin istihbarat birimleri, 
tek bir çatı altında toplanma imkânı bulacaktır.

Böylece ülkem izdeki istihbarat hizmetleri iç ve dış is
tihbarat olarak ikiye ayrılacak, iç istihbaratın sorumluluğu  
ve yürütülm esi içişleri Bakanlığının  üzerine kalacaktır. Ve 
böyle bir yola gidildiği takdirde, İçişleri Bakanlığı hem iç is
tihbaratın, hem de iç güvenlikle ilgili polisin ve jandarm anın 
yerine geçecek kırsal polisin sevk ve idaresini üstlenecektir. 
Bu uygulamaya idarede bütünlüğün sağlanması ve çok başlı
lığın giderilm esinin yanı sıra, kaynak ve tecrübe israfının 
önlenmesi bakımından da ihtiyaç bulunmaktadır.

Bu arada ülkem izde güvenlik hizm etleri ile istihbarat 
hizm etlerinin, "Güvenlik Müsteşarlığı" adı altında yeni bir 
idare altında toparlanm asına ilişkin tezler, giderek konuşul
m aya ve güçlenmeye başlıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu 
son derece zor şartların doğurduğu bu gelişm eyi, faydalı 
gördüğümüzü burada ifade etmek isteriz.

N e var ki güvenlik m üsteşarlığının kesinlikle İçişleri 
bakanlığına bağlı olması gerekir. Yeni oluşturulacak birimin 
doğrudan B aşbakanlığa bağlı kılınm ası, idarede ciddi bir 
parçalanm aya, sorum luluk kaybına yol açmaktan başka bir 
işe yaramaz. Çünkü Türkiye'de başbakanlık politika üretme 
ve koordinasyon niteliğini giderek yitiren hantal bir yapıya 
doğru gidiyor.

Eğer istihbarat ve güvenlik alanında, yukarıda izah 
edilm eye çalışıldığı biçimde yeni bir İdarî düzenlem eye gi
dilm ediği takdirde, "destabilizasyon"a açık bir ülke görün
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tüsü verm eye devam edeceğiz demektir. Aksi halde hükü
metler ciddî kriz anlarında, kendi güçlerinden ve iktidarları
nın geleceğinden kuşku duym aktan kurtulam ayacaklardır. 
Zira Türkiye'de gerçek iktidar olmak, bu iki temel düzenle
menin eşiğinde beklemektedir. Bu sadece iktidarların değil, 
aynı zam anda sivil toplum politikalarının ve gönüllü kuru
luşların da önünde ciddî bir sorun olmaya devam edecek de
mektir:

Türkiye bugün, cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi 
minyatür bir ülke değildir. Savaştan yorgun çıkmış, hayattan 
bezgin bir toplum da artık çok gerilerde kaldı. İkinci dünya 
savaşı öncesinin totaliter yönetim anlayışları içinde, idarenin 
yapısal zaafları o zamanlar kendini yeterince hissettirm eye 
biliyordu. Demokratik dönem, özellikle hareketli bir toplum 
olm aya başladığım ız 1960 ve 1980 sonralarıdır ki, yönetim 
lerin kağşamış yapısını artık daha iyi farkediyoruz. İyi, işler
liği olan idarelerde davul kim in omuzunda, tokm ak kim in 
elinde ise bu iyice belli olur. Büyümüş idarelerde, çağdaş 
problem lerin çözümü noktasında yetki, sorumluluk ve inisi
yatiflerin en açık biçim de dizayn edilm esi zarureti bugün 
kendisini daha ziyade hissettiriyor.

Fakat yetki ve sorum lulukların dağınık kalm asından 
fayda um anların varlığından şüphe yoktur.

*

* *

Yukarıda birkaç bölümde ifade etmeye çalıştığımız ter
cihler, ülkemizde yönetimleri rahatlatacağı gibi, yetki ve so
rum luluk kargaşasının da önüne geçecek, doğudaki terörün 
yanı sıra, uzun vadedeki muhtemel problemlerin de çözümü
nü kolaylaştıracaktır.

Ülkemizde şu anda terörle mücadele polisin, dolayısıy
la İçişleri Bakanlığının ve daha ziyade ordunun omuzlarına 
devredilm iş gözüküyor. Siyasal sorumluluk ise İçişleri Ba
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kanlığına ve dolayısıyla hüküm ete kredi ediliyor. Devletin 
nice organları ise, m eseleyi sadece bir anarşi, terör meselesi 
olarak algıladıkları için, gelişm eleri biraz dışından seyredi
yorlar.

Halbuki, burada toplumun bütününe de ciddî sorumlu
luklar düşm ektedir. Toplum lar ancak kendi sözcüleri ve 
tem silcileri aracılığıyla harekete geçer, görüş ve düşünce 
açıklayabilirler.

Bu topraklarda bin yıldır birlikte yaşayan toplum un 
sözcüleri ve tem silcileri olan "Gönüllü K uruluşlar"m  kendi 
üzerlerine düşen sorumluluğu şuurla yüklenmeleri, bölgele
rinde kendilerine düşen öncülük ve tem silcilik fonksiyonla
rını yerine getirmeleri icap etmektedir.

(Aralık, 1993)

İSLÂ M C I A Y D IN LA R  V E T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞUURU
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İK İN C İ C U M H U R İY E T  

P O L İT İK A L A R IN IN  A R K A  P L Â N I

İkinci Cumhuriyet tartışm alarının eskisi gibi insanı he
yecanlandıracak bir tarafı kalmadı.

Bu tezler ortaya atıldığı sıralarda bayağı ilgi görmüş, 
sağda ve solda epey büyük yankılar uyandırmıştı.

R ahm etli Özal'ın da bu tartışm alara ilgi duym ası, za
man zaman ikinci cumhuriyete ilişkin telmihlerde bulunm a
sı, açık oturumlara katılması bu canlı atmosferi daha da bes
lemişti.

İkinci cumhuriyete, bir takım  eski sol çevreler, birinci 
cum huriyetin restorasyonu olarak bakıyorlardı. İslâm î ke
simler ise, birinci cumhuriyetin katı laik doğmalarının hırpa
lanm ası fırsatı ve aşaması olarak! Bu kesim ler ayrıca ilk 
cum huriyete yönelik yoğun eleştirilerden garip bir haz da 
duymuyor değillerdi.

Peki, İkinci cum huriyet tezlerinin arkasında yatan asıl 
saik ne idi acaba? Bu tezin arka plânına ulaşmaya çalışanlar 
pek çıkmadı. Belki de toz duman arasında dikkati çekm edi
ler. Sadece A lt an' lar vesaireler meseleyi hep ekonomik ola
rak izaha kalkıştılar. Cengiz ise siyasal büyüme, açılma, im
paratorluk politikası olarak, yani ruhlarda yatan bir ihtiyaç 
gibi sundu. Fakat asıl gerekçe nedir, ona tem aslar yok. Bi
rinci cumhuriyetçilere, teklife, refleks tepkiler geliştirebilir
diler ancak. Onların şeytan taşlam aktan düşünm eye sorm a
ya, araştırm aya zaten vakitleri de olmaz ki!.. Ayrıca Türki
ye'de nevzuhûr bazı islâmcı kişi ve gruplar var ki, onlar ken
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dilerini hafiften okşayan yeni modalara kapılm akta pek usta 
çıkıyorlar. Zaten ikinci cum huriyetin "İslâm î versiyonu"nu 
da onlar teşkil ediyordu.Hem en söyleyelim  ki bu tez, "Yeni 
Dünya D üzeni"nin Türkiye'ye saldığı ilk veya ikinci oltanın 
ucuna takılan birşeydi. Fakat prematüre doğduğu için fazla 
yaşamadı. İkinci cum huriyetin.belirgin vasfı, devletin "üni- 
ter" niteliğinin değiştirilm esini yoklam a denem esi olarak 
ortaya çıktı. Tabi bunun yanı sıra "lâik" niteliğinin de gevşe
tilm esi arzu ediliyordu.

Durup dururken, basının Amerikan patentli birkaç eski 
solcusu niçin bu tezleri ortaya atm ışlardı? Cengiz Çandar, 
Sedat Sertoğlu, M ehm et Altan (bunlar Sabah'tan) ve Hürri- 
yet'ten Ertuğrul Özkök!.. İşte İkinci C um huriyetin  ilk mü- 
beşşirleri bunlardı sanıyorum. Çok m eşrep değiştiren bazı 
son m oda islâmcı yazar ve düşünürler ise kervana sonradan 
katılanlar. Her halde Murat Belge de İkinci Cumhuriyetçiydi 
diye düşünüyorum. Bu grupların, Özalcı tezlerin birinci el
den şerhçileri olduğunu da burada kaydetm eden geçm eye
lim.

Şimdi meselenin aslına gelebiliriz:
Körfez Savaşından sonra Türkiye'nin büyüm e ve ge

nişlem e teorileri yeni bir hız kazanm ıştı. Kuzey İrak tak i 
Kürt varlığı Iraktan koparılarak, Türkiye'deki unsurlarla bir
likte özerk bir statüye kavuşturulabilirdi. Bu yeni federatif 
unsur Türkiye ile nasıl ilişkilendü'ilecekti? İşte mesele bura
da toplanıyordu. Am erikalılar M usul-Kerkük petrollerini de 
bu federe devletin sınırları içinde mütâlea ettikleri için, rah
m etli Özal bu politikalara başlangıçta ziyadesiyle inanmıştı. 
Halbuki Am erikalılar Türkiye'nin ne büyümesini, ne de ge
nişlem esini isterlerdi. Çünkü onların Türkiye'ye, İran'a ve 
Irak’a bakışı, ileride İsrail'i aşacak bir potansiyel geliştireme- 
m elerinde toplanır. Bunu hiç bir zaman unutmamak gereki
yor.

Ancak Kuzey Iraktaki "Çekiç Giiçün" varlığına, lüzu
muna, Türkiye'nin inandırılm ası ve gerçekleşm eyecek bir

İSLÂMCI A Y D IN LA R  VE T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞUURU
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ümidin peşinde tutulması da  icab ederdi. İşte federatif büyü
me beklentilerinin altında yatan asıl m otivasyon, Çekiç 
Güc'ün bölgede sürekli tutulması lüzum una Türkiye kam uo
yunu inandırabilm ek am acını taşıyordu. Bu tür beklentiler 
içine sokulan Türkiye'de, politika belirleyici kurum yönetici
leri, PKK ve terör karşısında bilinçli bir gevşekliğin içine de 
girmişlerdi. Ta ki PKK dolayısiyle ülkem izde konu enine 
boyuna tartışılsın, Türkiye ve Kuzey İraktaki unsurların fe
deratif bir birleşme ile tatm ini cihetine gidilsin, nihayetinde 
bu unsurlar Irak'ı değil Türkiye'yi tercih etsinler isteniliyor
du.

Burada çekiç gücün rolü ne kadar açık değil mi? Bu 
kuvvet bizim kilere göre Kuzey Irak'ı Saddam 'dan korum ak
la, bölge halkının Türkiye lehine tercih geliştirmesi için m ü
sait ortam  yaratm akla görevli, an ladınız mı? Ö zellikle 
Talabanî, Kuzey Irak'ın Türkiye bölgesindeki kürtlerle b ir
likte, federatif bir yapı içinde Ankara'ya eklemlenmesine ha- 
zır(!) Düğm esine basınca adam konuşuyor.

Tabiî, tedhişin şiddeti karşısında bu beklentilerin hepsi 
bir hayal oldu ve Türkiye kam uoyunda terörün lojistik des
teğini İran ve Suriye ile değil de, Çekiç Güç'le ve Kuzey 
Irak'taki kuvvet boşluğu ile izah eden yaklaşımlar daha inan
dırıcı olmaya başladı. O zaman enteresan bir gelişmeye şahit 
olduk ki, PKK daha İslâmî görüntüler sergilemeye başlam a
sın mı? Bunun arkasından da meşhur Terörle M ücadele Ya
sası ve m eşhur 8 inci maddesi sökün ediverdi.

İşte bu "federatif” aldatm acaya bir zemin oluşturm ak 
amacıyla devletin "üniter" niteliği irdeleme altına alınmıştı. 
Çünkü bu noktada ciddi değişiklikler icab ederdi. Tabiî ki 
böyle federal nitelikli bir yönetim  yapısında, lâiklik tabusu
nun da bir yeri bulunmazdı.

Hatırlatm ak gerekir ki, federal nitelikli Türkiye'ye, K u
zey Irak'taki federatif yönetim in yanı sıra başta Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti, Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti ve Azerbaycan 
da dahil edilecekti. Hatta bu yapı içinde Bosna-Hersek'in,
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M akedonya’nın da bir yeri vardı. Anlıyacağınız dört başı 
m am ur, çağdaş yeni bir "Turan rüyası"na davet ediliyor
duk.

Hiç kuşkusuz, enjekte edilen yeni turancılığ ın  asıl 
amacı, Çekiç Güç'ün varlığı gerekçesine Türk kamuoyunu 
inandırm ak idi. ABD için Çekiç Güç'ün konuşlandırılması 
stratejik tercih, federal büyüm e tezleri ise taktik sunuşlar 
anlamına geliyordu.

Hani nerede şimdi, o eski İkinci cumhuriyetçiler? Kal
dı ki sadece Özal rahm etli olduğu için bu tezler devreden 
çıkmış değil.

Ya ne için?
Bir defa, başta doğu ve güney doğu halkı, Irak'a yöne

lik ekonom ik ambargoyu gırtlağına kadar yaşamaya, bölge 
ekonom isi çökm eye yüz tutmuştu. Yöneticiler de yavaş ya
vaş, ama neden sonra işin asıl faturasını görmeye başladılar. 
Hiç kuşkunuz olmasın ki, Özal rahmetli hayatta ve idarenin 
başında olsa idi, o da bu oyunu farkedecekti. Aslında son za
m anlarda farketmedi de sayılmaz.

Fakat bizim kileri asıl uyandıran, PKK çetelerine, Çe- 
kiç-güç tarafından yapılan lojistik desteği farketmeleri oldu. 
Ne oluyordu yani? Bu Çekiç Güç'ün asıl amacı Türkiye'yi 
cezalandırm ak m ıydı? Ülke gerçekten bölünm ek m i isteni
yordu. K am uoyuna yansım am akla beraber, PK K 'ya yönelik 
politikalarda asker, sivil ve istihbarat üniteleri artık farklı 
farklı görüşler ileri sürebiliyorlardı. Sonunda PKK politika
ları netleşti, federatif beklentiler içine girenlere ise kuşkulu 
nazarlarla bakılm aya başlandı. Netice? N eticede Mümtaz 
Soysal'ı dışişleri bakanı yaptılar. Bunu Karayalçın'ın tercihi 
olarak izah etmiyorsunuzdur sanırım.

Dikkat edin!.. M ümtaz Soysal'm  dışişleri bakanlığına 
karşı çıkanlar arasında, İkinci cumhuriyetçiler takım halinde 
yer alm ıyorlar mı? Bu işin büyüsü bozulmuştur artık. Fakat 
yeni büyüleri çözmek için, her seferinde üç, beş sene harca
mak!.. Acı birşey bu.
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Her mevsim birşeylere soyunanlar şimdi biteviye bir 
suskunluk içindeler. Çünkü İkinci cum huriyet tem elli bir 
hareket olmayıp, konjonktürün ürettiği su n î birşeydi. K on
jonktür değişti, ikinci cumhuriyetçilerin de suyu kesilmiş ol
du.

(Aralık, 1993)

İKİNCİ C U M H U R İY E T  PO L İTİKA L A R IN IN  ARKA PLÂNI
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JİR İN O V S K İ, Z IT L A R IN  İT T İF A K I V E  
T A R İH İN  Y E N İD E N  T E K E R R Ü R Ü

İçinde yaşadığımız aralık ayının (1993) ülkemizde, Kör
fez savaşının bir armağanı olan "Çekiç Giiç" tartışm ala
rı ile dolu dolu geçmesini beklerken, Rusya Federasyo- 

nu'da yapılan seçimin sonuçları gündemimizi birden değiş
tirdi sayılır. B ilindiği gibi PKK terörüne karşı azçok ciddi 
bir mücadeleye girişildiği, Batı Avrupa ülkelerinin (özellikle 
Almanya) bu terör örgütüne karşı tavır aldığı, İsrail'le ilişki
lerin yönetici eliti bazı beklentilere soktuğu ve bu arada 
ABD'nin "Çekiç Güç"ün süresinin altı ay yerine bir yıl uza
tılm asını talep ettiği bir dönemde, ülkem izi oldukça yakın
dan ilgilendiren bu konuda ciddi bir hareketlilik beklenirdi.

Fakat görüldüğü şekliyle kamuoyu bu konudan ziyade, 
Rusya Federasyonunda yapılan seçimlerle ve bu seçim lerin 
azçok galibi sayılabilecek Jirinovski ile daha yakından ilgi
leniyor. Çünkü bu "sosyal-liberal-faşist" liderin  çizdiği 
renkli portre, het ağzını açtığında sağa, sola savurduğu sal
yaların, Türkiye'de olduğu kadar eski Sovyet peyki ülkelerin 
hem en tam am ında geniş yankılar uyandırıyor. G üya eski 
Çarlık Rusya'sının yeniden ihyâsını hedefleyen Jirinovski, 
bununla da yetinm iyor; Kuzeyin soğuk iklim ine alışm ış 
Ruslara sıcak Hint O kyanusunun kıyılarına inmeyi, İran ve 
Pakistan'ı dahi ortadan kaldırmayı işaret ediyor. Eski Varşo
va Paktı'na üye ülkelere ciddi uyanlarda bulunarak, bu ülke
ler üzerinde Rusya Federasyonunun hâlâ tanzim edici bir ro
lünün bulunduğunu hatırlatıyor.
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Jirinovski'nm  Türkiye hakkında söyledikleri ise, he
m en hergüıı gazete sayfalarını süslüyor: K âh erm enileri, 
kürtleri desteklediğini söylerken, daha da ileri giderek; Tür
kiye'nin parçalanm ası gerektiğini, Türkiye'nin tarihî düş
m anları olduğunu pervasız şekilde açıklamaktan geri kalm ı
yor.

Geçen gün Zaman gazetesinde yer alan bir habere gö
re, Jirinovski'nm  "musevi" orijinli olduğu kaydediliyor. B u
nu bir kenara kaydetm ek gerekmekle beraber, Türk basını
nın çizdiği Jirinovski portresi tutarsız, aşırı zeki, H itler ve 
M usolini'yi andıran ekzantrik özellikleri ile öne çıkarılıyor.

A yrıca 1929-30 dünya ekonom ik buhranın ın  A l
m anya’da Hitler tipi bir lideri ürettiğinden yola çıkarak; Rus
ların toplumsal şuur altında m evcut bulunan "büyük devlet" 
olm a histerisinin, Jirinovski ile dışa vurulduğunu hatırlatan
lar da bulunuyor. Ve daha buna benzer çeşitli yorumlar, her 
geçen gün gazete ve dergilerin sayfalarında geniş biçim de 
yer alıyor.

J ir in o vsk i F ig ü rü  N a sıl iza h  E d ileb ilir?

Bize göre Jirinovski, sadece kendisi ile izah edilebilir 
bir kişi olarak gözükmüyor. Her ne kadar onun bazı şizofre- 
nik tarafları bulunsa da, veya Rus toplum unun bastırılm ış 
bazı arzularına tekabül etse de, Jirinovski'nm şahsî düşünce
lerini, inisiyatiflerini aşan bir tarafının bulunduğu ihtim ali 
daha kuvvetlidir.

Görüldüğü kadarıyla Jirinovski bugün Rusya'nın uzak- 
yakın bütün kom şularına dönük bir tehdit figürü olarak kul
lanılıyor. İran ve Pakistan'ın yanı sıra Türkiye, bütün Doğu 
Avrupa ülkeleri, Baltık memleketleri ve özellikle bağım sız
lığına yeni kavuşan Orta Asya cum huriyetleri üzerinde bu 
tehdit çok yoğun biçimde hissettiriliyor. Daha doğrusu Jiri- 
novski'nin şahsında, çevre ülkeler nazarında bu tehdit kabili
yetinin özellikle sunulmak istenilip istenilmediğidir.
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Jirinovski olgusu, Türkiye dahil çevre ülkelerin hemen 
bütününde bu tehdit fonksiyonunu lâyıkıyla yerine getirmiş 
sayılır. Ne var ki burada özellikle Birleşik Amerika'nın, bu 
gelişmelerden hemen hiç rahatsız olmadığını, hatta durumun 
anlayışla karşılanm asını ve zam ana bırakılm asını istediği 
hususu akıldan çıkarılm am alıdır. Seçim ler sonrasında bu 
"figür liderin yaptığı ileri-geri konuşm alarla, bütün çevre 
ülkeler iyice rahatsız edildikten bir hayli zaman sonradır ki, 
seçim sonuçları üzerinde ABD açıklaması yapıldı. Bu açık
lam ada Jirinovski olgusundan fazlaca rahatsız olunm am ası 
tavsiye edilirken, bu yeni gelişme dolayısıyle Rusya'ya karşı 
özellikle Batı Avrupa ülkelerinde yürürlükte olan politikala
rın devam etmesi tem ennisi de ihmal edilmiyordu. Yani bu 
sonuçtan bütün çevre ülkeler son derece rahatsız olurken, 
Birleşik Amerika, Rusya'daki gelişm elerden tedirgin olm u
yor, soğuk savaş sonrasının yeni gerginliklerle yara alabile
ceği biçimindeki endişelere katılmadığını ilân ediyordu.

Birleşik Am erika'nın bu tavrında, uluslararası politika
ları yakından takip edenler için fazlasıyla şaşırtıcı bir yön 
tabiî ki bulunmuyor.

Zira hatırlanacaktır ki, daha Rusya Federasyonunda se
çimler yapılmadan önce AGİK görüşmelerinde Am erika ba
zı Batı Avrupa ülkeleriyle beraber, Rusya'nın eski Sovyet sı
nırları içinde kalan ülkeler üzerinde her hangi bir karışıklık 
durum unda m üdahale etm e, problem i çözm e taleplerin i 
olumlu karşıladığı gibi, âdeta Rusya'nın yeni rolüne ısınması 
noktasında son derece teşvikkâr tavırlar sergilem ekten de 
geri kalmıyordu. Biz Amerika'nın benzer tavırlarına, Yeltsin 
M oskova'da parlam entoyu topa tutar ve bütün m uhaliflerini 
temizlerken de şahit olmuştuk. Ve o zaman Yeltsin m uhalif
lerinin hem en tam am a yakını, "eski kom ünist düzeni geri 
getirmek istiyen demokrasi karşıtı güçler" olarak tasvir edi
lirken, bütün dünya kam uoyu Yeltsin'in bu tavrını m azur 
görmeye âdeta zorlanmamış mıydı?
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O rta A sya  ve B a lka n  P o litika la rın ın

S o nuna  D o ğ ru

Bu gelişmelerden oldukça rahatsız olan Türkiye, Azer
baycan konusunda Amerika'yı kaçıncı kez uyarmaya çalışsa 
dahi, bu gayretlerin hemen hiç birinden olumlu sonuç hasıl 
olmadığı gibi, tam tersine Am erikan yönetimi Kafkaslarda 
doğan ve doğacak her türlü problemin bastırılması için, Rus
ya'nın bu bölgede asker bulundurulması keyfiyetine oldukça 
sıcak baktığına dair işaretler vermeyi tercih etmişti. Ve bun
lar geçen ay gerçekleştirilen AGİK Konferansında, ulusla
rarası hukukî m üeyyidelere dönüştürülm ekten de geri kal
mamıştı.

Bütün bu gelişm eleri topluca ifade etm eye çalışırsak, 
B irleşik  A m erika 'n ın  R usya 'ya yönelik  po litikalarında 
önem li bazı değişikliklere vardığı bir gerçektir. Eskiden 
Sovyetlerin çökmesine, zayıflamasına dayalı Amerikan poli
tikaları, artık gerilerde kalmış olmalıdır. Ya da bu politikalar 
mevcut Rus yönetim i için artık geçerliliğini yitirmiş bulun
malıdır.

İşte bu politika değişikliğinin emarelerine Türkiye da
hil, çoğu çevre ülkeleri daha henüz yeni yeni varabilecekler
dir. Yaklaşık iki seneye varan bu önemli politika değişikliği
nin Türkiye'ye yansıyan tarafı, "Balkanlardan Çin Şeddine" 
kadar uzanan bölgede Türkiye'nin oynayacağı ruhsatlı rolle
rin sonunun gelmiş olduğudur. Eskiden, bizatihi Amerikan 
mahreçli Orta Asya motivasyonlarının, özellikle son iki yıl
dır yerinde saymasının asıl sebebi, bu politika değişiklikle
rinde yatm aktadır. Artık Türkiye, O rta Asya ülkelerinde, 
Azerbaycan'da ve ayrıca Balkanlar'da fazlaca ileri gitm em e
si gereken bir ülke hâline gelmiştir. Azerbaycan ve Bosna 
konusunda tam am en tıkanıp kalm am ızın arkasında yatan 
asıl sebep de budur.

İşte Y eltsin 'li R usya'nın giderek teşvik edilm esinin, 
Rusya'daki her anti-dem okratik gelişmenin anlayışla karşı
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lanmasının ve bu yetmiyormuş gibi Jirinovski figürünün çok 
aşırı biçimde kullanılm asının; ciddi bir teşhise ihtiyaç du
yurduğu bir durumla karşı karşıyayız.

Bize anlamlı gelen, Rusya'daki yönetim in bilinçli şe
kilde ayakta tutulmasmın yanı sıra, hâlâ ısrarla desteklenme
si olm aktadır. Bugün m eselâ Özbekistan yönetim i, insan 
haklarını ihlâl vs. gibi sebeplerle her ay kınanırken, Özbe
kistan'da muhalefetin susturulduğu biçim indeki suçlam alar 
sıksık dile getirilirken; buna karşılık parlam entoyu topa tu
tan Rusya yönetim inin ısrarla desteklenmesi ve güçlendiril
m ek istenmesi son derece anlamlı değil midir?

Y eltsin  ve J irin o vsk i'd en  A B D  ye

Jirinovski ile, komşu bütün ülkeler nezdinde daha bir 
caydırıcılık  üreten R usya'nın bu yeni konum u, B irleşik  
Amerika'yı acaba niçin rahatsız etmemektedir? Ya da Birle
şik Amerika, Rus yönetimi aracılığıyla hasıl edilen bu tehdi
din sonuçlarını nasıl değerlendirmektedir?

İşte gerek Yeltsin olayına ve gerekse Jirinovski figürü
ne, her halde böyle bir soru ile yaklaşmak gerekir diye düşü
nüyoruz.

İşin asıl önemli tarafı, bir adım ötede, bizatihi A m eri
ka'nın, hu yeni tehdide kendisinin de inanmış gözükm esi 
tehlikesidir. Rus tehdidi m eselâ K afkaslar'da veya B altık 
memleketlerinde azçok sıcak denetlemelere dönüşmeye baş
lasa, bunun Türkiye veya diğer bazı ülkelerde yaratacağı pa
niği düşününüz!.. Bu safhada A m erika bize göre tehdide 
maruz çevre ülkeler adına, en kısa zamanda himâyeci rollere 
bürünmeyi mi tercih edecektir?

Önümüzdeki yıllarda Yeltsin ve Jirinovski gibi liderler 
aracılığıyla hasıl edilecek gerginlik hallerinde, kuvvetle tah
min edilir ki Amerika, bu ülkelerin koruyucu kalkanı hava
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larına bürünebilir. Zaten Amerika, Saddam tehdidi karşısın
da bazı arap ülkelerinin işgalini önleyen, o ülkelerin sınırla
rını teminat altında tutan bir role bürünmemiş miydi?

Bir başka açıdan, Yeltsin ve Jirinovski gibi liderlerin 
uygulayacağı politikaların, A vrupa'ya dönük sonuçları da 
bulunmalıdır. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, m eselâ M ol
davya dolayısıyla Romanya, kendilerini Rusya'nın m uhte
mel tenditlerinden masun hissedebilm ek için, NATO gibi 
kuruluşlara sarılm aktan geri kalm ayacaklardır. Fakat R us
ya'nın bu bölgeler üzerinde söz hakkı bulunduğu gerçeği de 
ortada iken adı geçen ülkeler muhtemel bir krizin sonucunda 
NATO gibi kuruluşlara dahil olabilecekler ve bunu kendi ül
keleri adına büyük mücadelelerin sonunda gerçekleştirebil
dikleri gibi bir kanaate kapılm aktan da geri durm ayacaklar
dır.

Aslında Körfez Savaşı gibi, Rusya'nın ileride daha da 
artabilecek tehdit kabiliyeti bulunm asa, B irleşik  A m eri
ka'nın ne O rtadoğu'da kalm asına, ne de A vrupa'da NATO 
gibi askeri kuruluşların mevcudiyetini sürdürmelerine imkân 
bulunur? Bugün Amerika, dünyanın çeşitli yörelerinde varlı
ğını sürdürebilm enin gerekçesi olarak, son derece sun'î so
runlar üretm eyi bir dış politika geleneğine dönüştürm üş bu
lunuyor. Belki bunlar, soğuk savaş dönem lerinde de sıksık 
başvurulan yöntemlerdi. Fakat özellikle Sovyetler Birliğinin 
dağılm asından sonra, benzer uygulam alara daha sık şahit 
oluyoruz. Gerçekten VARŞOVA paktı ortadan kalktığında, 
Sovyetlerin askerî ve ideolojik tehdid güCÜ kalm adığına gö
re, silâhlı bir güç olarak NATO'nun varlığı hangi sebebe da
yandırılacaktır?

İşte bu tür soruların rahatlıkla sorulamaması için, dün
ya gündemini sürekli meşgul edecek olaylar bilinçli olarak 
ihdas ediliyor.

Amerika'nın burada asıl dikkat ettiği husus, içinde ken
disinin bulunmadığı çeşitli güç odaklarının oluşmasına fırsat
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verm em eye çalışm aktır. "Çok bölgeli" ve "çok merkezli" 
oluşum lardan özellikle endişe etm ekte, dünyada böyle bir 
yapının oluşmaması için de, eski soğuk savaş yıllarını hatır
latan "iki cepheli statüko"y\ı sun'î de olsa m uhafazayı esas 
alan politikalar üretmeyi bilinçli olarak tercih etmektedir.

Bu gerçekler karşısında, Jirinovski gibi son derece 
sun'î, imal edilmiş lider ve politikalardan çok fazla endişeye 
kapılm aya gerek bulunm adığına işaret etmek gerekmektedir.

Bugün Rusya'nın ne harb edecek, ne de büyük ve kap
samlı-politikalar geliştirip sürdürebilecek bir kapasitesi m ev
cu ttu r?  Z ira  R u sy a ’n ın  iç in d e  yüzd ü ğ ü  ek o n o m ik  
imkânsızlık, bu ülkenin daha on-onbeş yıl kendisine gelm e
sine imkân ve fırsat tanım ayacak gibi gözüküyor. Yani Rus
ya’nın şu anda hiçbir dış tehdit kabiliyeti bulunmamaktadır. 
Çünkü ordusunun neredeyse yüzde altmışı dağılm ış, geride 
sadece m aaşlı subayları kalan ve onlar da her türlü suisti- 
m alden başını kaldıramazken, bu ülkenin kendisine dahi bir 
çeki düzen verm esi için uzun yıllara ihtiyaç bulunduğu ger
çeği unutulmaz.

Burada asıl önemli olan hususa gelince:

Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki, eski hasmı Sovyetler-Bir- 
liği’nin m irası üzerine oturan Rusya'yı, ABD bugün önemli 
bir m üttefiki haline getirmiş gözüküyor.. İdrak ettiğim iz yeni 
dönem, âdeta "zıtların ittifakı"r\a dönüşmüş durumda. Bura
da eski kurt İngiltere 'nin rolü iyi teşhis edilmelidir. Birleşik 
Am erika'nın 'ou alanda geliştirdiği politikaların bir num aralı 
destekçisi, çoğu zam an da Birleşik Am erika'yı kendi oluş
turduğu politakaların asıl sözcüsü gibi sunabilen İngiltere, 
Jrinovsky figürünü en aşırı biçimde kullanan ülkelerden biri 
olarak görülüyor.

Rusya Federasyonu'na bu kadar yakınlık, onu önemli 
bir müttefik konum una yükseltmek!.. Bu iki ülke, niçin böy
le bir yola baş vuruyor dersiniz?
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Bize göre 2. Dünya Savaşının tarihi bloklaşması yeni
den yaşanmaya başlıyor: ABD-İngiltere ve Rusya!.. Burada, 
bir Fransa eksik!.. Temel stratejilerden biri de Federal A l
manya'yı doğusundan kuşatmak. Savaş yıllarında olduğu gi
bi. Bir başka husus da, gene 2. Dünya Savaşı başlarındaki 
A lm an-Rus yakınlaşm asına, H itler-S talin  ittifakına fırsat 
vermemek.

Hani tarih tekerrür etmez diyorlardı?
(Aralık, 1993)
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ürkiye kamuoyu nedense kolay tahrik edilebilen, belli
konularda hem en tepki veren bir görünüm arzediyor.
Sanıldığının aksine, bu durum toplum adına iyi bir gös

terge değil. Son zamanlarda bir "ortodoks ittifakı" sözü çıktı 
ki, aldı başını gidiyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun son yüz
yıllarında Kafkasya'da ve Balkanlarda Ruslara karşı uğradı
ğımız acı kayıplar, m illî vicdanda o kadar büyük bir yer iş
gal etmiş ki, Fener Patrikhanesinde veya Rusya'da gözlenen 
her hareketlenm e, Türk aydınlarını derhal refleks tepkilere 
yöneltiyor.

Bu arada, yazılı veya görsel medyada birden ve hiç he
sapta kitapta olm ayan isim ler pazarlanıyor. Bunlar bir ala
nın, düşüncenin, yeni bir politikanın "patenti ellerinde" or
talıkla dolaşıyorlar. Son on yıldır bunlardan biri, "Amerika- 
Avrupa" tezadını bizim  zihnim izde bir "kaziyye” haline ge
tirebilm ek am acıyla âdeta beyin yıkam a faaliyetine girişti. 
Konuşmadığı dergi, gazete, televizyon kalmadı. İstanbul ve 
Ankara m ahfelleri yetm iyorm uş gibi, Anadolu'nun en ücra 
köşelerine kadar hiç bir zahmet duygusuna kapılmadan gez
di, dolaştı durdu. Yaptığı onca yorum un yanlışlıklarından 
bugün bir hurdalık oluşmuş durumda.

Şimdi birkaç senedir, m illî-islâmî kamuoyuna musallat 
edilmek istenen yeni isimler arzı endam etmeye başladı. Dü
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nün avrupa-amerika tezadı yerine, bugün bir başka denklem 
tedavüle sürülmek isteniyor. Bu da "Ortodoks ittifakı"]..

12 aralık 1993 tarihinde yapılan Rusya Federasyonu 
seçimlerinde, Liberal Demokrat parti başkanı Jiıinovski'nin 
türkiye, İran, Balkanlar ve Orta Asya'yla ilgili olarak sarfet- 
tiği sözler, bizim basınım ızda haddi aşacak dozajlarla yansı
tıldı. M usevî asıllı, faşist çizgili (nasıl oluyorsa) ve ortadoks 
m erkezli (her nasılsa) Jirinovski, Rusya kam uoyunda ileri- 
geri konuşm alarıyla bir hayli pirim yaptı. CİA ile işbirliği 
içinde olduğu iddia edilen bu soytarılık nümunesi adam, ba
kın neler söylüyordu:

"Bizim iktidarım ızda Rus kilisesinin çanları Türk de
nizlerinin kıyısında çalacaktır. Başta Sırbistan olmak üzere 
Bulgaristan, Makedonya, Romanya ve Arnavutluk'ta birleşik 
"Güney Slav Devleti" kurulm alıdır. Asyalı m üslüm anlar 
dinlerinden dolayı ana yurtları Mekke'ye hicret etmelidir.

"Hrıstiyanlar için her zaman tehlikeli olan müslüman- 
lara imkân tanınırsa, Rusya bir İslâm ülkesi haline gelebilir. 
Kom şularım ız arasında savaş kaşkırtıcılığı yaparak, onları 
Rusya'nın eyaleti olm ak için yalvarmaya zorlamalıyız" (Se
çimler sırasında yaptığı bir konuşma)

İşte Jirinovski'nin ağzından çıkan ve "irredentalizm" 
politikalarım  çağrıştıran bu neviden sözleri, malûm İngiliz 
haber ajansı aracılığ ıy la , tehdide m aruz kalan ülkelere 
mübâlağalı sunuşlarla aktarılmaya başlandı. Başta Türkiye, 
Orta Asya türkleri ve Balkan m üslümanları aşırı bir paniğe 
sevkedilmiş oldu böylece.

Hiç kuşku yok ki, dünyada hemen hiç bir ciddi politika 
kendisini böyle takdim etmez. Hem kendi toplumunu, hem 
de komşu ülkelerin bütününü ajite etmeyi amaçlayan bu ne
vi sözler m uhakkak ki bazı sonuçlar hasıl etti. Fakat bu so
nuçlar bizim  ilk anda algıladıklarım ız değil; belki bunların 
dışında, daha ötelerde ve derinlerde, daha uzun vadeli politi
kaların göstergeleri olarak kabul edilmesi gereken birşeyler 
olmalıydı.

Buradaki hata, bu sözlerin sahibini ciddiye almak, fa
kat asıl "arka planı" gözden kaçırmakta toplanıyor.
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Onun için diyoruz ki:
Şu an için, bunca şam ataya rağmen, henüz bir O rto

doks ittifakından söz edilemez. Ancak böyle bir ittifakın ta
savvuru vardır. Özellikle batılı bazı ülkelerden yapılan ya
yınlar, Türkiye'ye aşırı bir m übâlâğa ile yansıyor veya yansı
tılıyor. Şu an için, Türkiye'nin böyle bir paniğe sevkedilme- 
sidir söz konusu olan. Bize göre, aşırı bir telâşa ve kendini 
boğuluyor sanan bir çaresizliğe kapılmaya gerek yoktur. O r
todoks kiliselerinin Sovyetlerin yıkılm asından sonra, daha 
sık bir araya geldikleri bir gerçektir. Kaldı ki, kiliselerin 
böylesi tasavvurları ve arzuları da yok değil. Fakat ciddi bir 
Ortodoks ittifakı için bunlar yetmez. Asıl ülke yönetim leri
nin böylesi bir politikanın içine girip girmedikleridir önemli 
olan. Halen böyle bir emrivaki ile yüzyüze gelmiş sayılma
yız. Daha doğrusu, Rusya Federasyonunun istikrara kavuş
m asından sonra olur ki, bu türden tarihi Ortadoks ittifakı 
muhtem el bir realite haline dönüşebilsin.

M eselenin başı Sırbistan ve Bosna savaşında düğüm le
niyor. Özellikle İngilizler ABD'yi de etkileyerek, Bosna'da 
m üslüm anların hali hazır acı durum una seyirci kaldılar. Sır
bistan'ı dizginlem ediler. İleri sürdükleri sebeplerin biri de, 
Sırplara karşı geliştirilecek politikaları rusların göğüsleyece
ği iddiası oldu. M evcut şartlar içinde Ruslar böyle şeyler dü
şünse de, herhangi bir aktivite sergileme iktidarında gözük
müyorlar. Çünkü henüz böyle bir güçleri yok Rusların.

Bu noktadan sonra özellikle İngilizler, bilâhere ABD 
basını Ortodoksluk tem asını aşırı biçim de öne çıkarm aya 
başladılar. Bunun amacı; hem Ruslar dahil bütün Ortadoks- 
ları m otive etmekti, hem  de Türkiye'ye, Am avutlara ve Bos- 
nalı M üslümanlara bir gözdağı vermekti.

Şu an için bu sonuç az çok hasıl oldu sayılır.
İngiltere her şeyden önce Bosna-H ersek konusunda 

asıl rol sahibi kendisi olduğu halde (tabiî ki politika itibariy
le), ciddi bir hedef saptırma ile Rusya'yı ve Ortadoksları or
taya çıkardı. ABD'yi dahi bu hususta İngiltere'nin etkilediği
ni gözden uzak tutmayalım. İkinci olarak da, ancak potansi
yel olarak mevcud olan Ortodoks ittifakının asıl amacı, Tür
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kiye'den ziyade A lm anya'nın doğuya ve B alkanlara doğru 
siyasî ve ekonom ik açılım ının önüne bir set çekmek arzusu
dur. Bu amaç İngiltere ve A BD ’nin İkinci Dünya Savaşında 
oluşturdukları bir stratejiyi hatıra getirmelidir.

Tabiî bu arada, Yunanistan'ın ve E rm enistanm  takın
dığı tavarlara bakarak, çok erken tahriklere m aruz kalm a
m ak gerekir. Bu iki ulus, tarihin hiç bir döneminde, asıl poli
tika belirleyicisi bir konum da görülm edi bize göre. Onlara 
her zaman "taktik roller" biçilm iştir ki, onlar da buna razı
dırlar zaten.

Şu anda bütün Ortadoğu, Balkanlar ve Orta Asya, ayrı
ca Uzak Doğu ciddi bir geçiş sürecinin içindedir. Hemen her 
gelişme karşısında çok erken ve acele tepki üreten bir ülke, 
toplum görüntüsü sergiliyoruz. Bunun bir şuur olmaktan zi
yade, bir zaaf ve güvensizlik imajı ürettiğinin farkında olm a
lıyız. Herşeyden önce PKK ve Kuzey Irak problem inde cid
di bir mesafe alabilm em iz lâzım. Nitekim Kuzey Irak konu
sundaki politikalarda hafiften netleşm eler belirmeye başladı. 
Bu problemi çözmeden, Türkiye başka bir problemi göğüs- 
leyemez. Batı A vrupa'da bazı ülkelerin PKK karşısında aldı
ğı tavrın, Türkiye-İsrail yakınlaşm asına bir cevap niteliği ta
şıdığı ve Kürt politikasm ın ardındaki asıl irade olan ABD 
üzerindeki perdeyi kaldırm ayı am açladığı bu arada düşünü
lebilir. Türkiye'ye denilm iştir ki, problem in kaynağı biz de
ğiliz, ayrıca Irak'ın parçalanm asında da bizim  bir m enfaati
miz bulunmuyor. Son birkaç yıldır, ikinci cumhuriyet tartış
m alarında olduğu gibi, iyice sersemletilmiş ve anti-emperya- 
list bilinci neredeyse körletilm ek istenen islâm cı kamuoyu, 
Kuzey Irak konusundaki bölünm üş tavırlarını artık geride 
bıraksa iyi olacaktır.

Çünkü Körfez savaşından sonra İslâmî komuoyu, dış 
politika, perspektifleri itibariyle sürekli bir düaliteye itildi. 
Ç ok aşırı ve m übâlâğalı A B D -A vrupa çatışm aların ın  
hikâyelerini dinledi. Avrupa diye birşey var, fakat bu politi
kaların bir bütünlüğü yok. Sadece tek tek ülkeler var. Ente- 
rasan olan, Avrupa-ABD  tezadını gündem im ize taşıyanlar, 
Türkiye'nin m enfaatinin, hep ABD'nin yanında bulunmaya 
bağlı olduğuna bizi inandırm aya çalışan kişiler oldu. Kuzey
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Irak'ın ipoteği ABD değilmişçesine, bizi hep başka adreslere 
şevkettiler.

İşte şimdi özellikle İslâmî kesim lere ve sonuçta bütün 
Türkiye kam uoyuna yeni bir senaryo hazırlanıyor: Güçlenen 
bir R usya fobisi üretm ek ve Ortodoks ittifakı senaryoları 
çizmek!.. Elbette bunların hem tarihî, hem de reel zeminleri 
m evcut. A m a R usya'yı güçlendirm ek isteyenler kim ler? 
ABD ve Clinton, İngiltere değil mi? Ortodoks ittifakı da az 
çok öyle. Arzu ediliyor ki Türkiye, bu m uhtem el tehditleri 
psikolojik olarak çok canlı yaşasın, aşırı bir yalnızlık duygu
suna kapılsın ve köşeye sıkışsın!

Hatırlanacak olursa, İkinci Dünya Savaşm ın sonunda 
Rus tehdidini çok canlı yaşayan Türkiye, M issouri zırhlısı
nın Türk lim anlarını ziyaretini neredeyse m illî bir bayram  
gibi karşılam ıştı. Aynı sonuç üretilm ek isteniyor. Yani Rus 
ve Ortodoks tehdidinden köşeye sıkışan Türkiye, gene çare
sizlik içinde, ABD'nin ve İngiltere’nin em niyetine sığınsın. 
Hem  Rusya'yı bir tehdit olarak yeniden üret, hem  de "seni 
ancak ben korurum" de, ve buna zarurî bir tercih olarak bizi 
m ecbur bırak. İkinci Dünya Savaşı'nın başı da böyleydi; so
nu da böyle oldu.

Piyasamızdaki Ortodoks karşıtlığı yeni ideolojinin söz
cülerini (!) biraz daha yakından takip etmek ve biraz daha 
biyografi tetkik etm ek gerekiyor her halde.

Bunların yanlışı, hadiseyi, bir "figür" konum undaki J i
rinovski, Yeltsin, Yunanistan, Sırbistan veya Patrikhane ile 
sınırlam alarından kaynaklanıyor. Son gelişm elerde bu ülke 
ve liderlerin hiç biri bir güç ve irade ifade etmiyorlar. Belki 
daha doğrusu, belli polikitalara doğra motive ediliyorlar. Bu 
bakım dan çoklarının içine düştükleri asıl yalnışlık, erken 
tahrike kapılarak koyu bir hamasete düşm elerinde toplanı
yor. O zaman da, bazı sözleri ve görüntüleri gereğinden faz
la öne çıkararak asıl politikaları teşhis edemez hale geliyor
lar.

Asıl amaç da bu değil mi zaten!..
(Ocak, 1994)
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D E M O K R A T İK L E Ş M E , S İY A S A L  K A T IL IM  
ve D İN Î C E M Â A T L E R

K lâsik rom anlarım ızın en büyüğü olan Fuzulî'nin "Ley
la ile Mecnûn"\m&A, hikâyenin anlatıcısı, M ecnûn d i
linden aktardığı gazellerin birinde; "Seni görm ek mü- 

teazzir görünür öyleki eşk~ S a n a  baktıkça dolar dide-i 
giryânımıza" diyor. Leylâ'nın aşkı kendisini ihâta etmiş 
olan Mecnûn: "Seni olduğun gibi göremiyorum. Zira sana 
baktıkça, sana olan aşkımdan dolayı gözlerime yaşlar dolu
yor. Ve ben seni hep böyle, göz yaşlarından oluşmuş bir per
denin arkasından görüyorum. D olayısıyle ne güzelliğinin 
kemâline ve ne de asıl hakikatinin mâhiyetine eremiyorum" 
dem ek istiyor. Ve daha demek istiyor ki: Böyle "müteazzir 
göründüğün" halde, beni yakan ve tüketen bir aşk hasıl oldu
ğuna göre, bir de güzelliğinin kem âline ve asıl m ahiyetine 
erecek şekilde bir nüfûz ve ihâta hasıl olsa, o zaman halim  
nice olur ki?...

Aslım da bu güzel beyitle konunun ilişkisi yok değil. 
M ecnûn'un, Leylâ'ya bakarken gözlerine yaşlardan perdeler 
indiği gibi, biz de etrafım ıza çoğu zaman, farkında olm adı
ğımız mübhem perdeler örüyoruz. Perdeleri m üşterek olan
lar, zamanla, bakış açılarındaki ortaklığı da keşfediyorlar.

Zaten insan olarak yalnızlıktan kaçan; bir ve beraber 
olmayı, paylaşm ayı ve bütünleşm eyi arayan bir tarafım ız 
hep var. Bütün arayışlarım ız ve hakikate eriş gayretlerim iz 
içimizdeki bir gurbeti telâfi cehdidir. Cemaat de psikolojik
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bir realite olarak bazan içinde olduğum uz, çoğu zaman da 
dışında kalarak izlediğim iz bir atmosferdir. Hele bugünün 
Türkiyesinde m üslüm anlık geniş bir cem aatleşm e faaliyeti 
olarak tezâhür ettiğine göre, yani m üslüman bireyler büyük 
ekseriyeti itibariyle İslâmî bir cemaatin mensubu bulnduğu- 
na göre; cemaatlerin içinde yüzdüğü seyir gerçekten üzerin
de durulm ağa değer. Ne var ki, bizim de hadiseye bir başka 
"perde"den baktığımızı unutmamak kaydıyle!...

*
* *

Ülkemizde bugün İslâm toplumunun temelini oluşturan 
çok farklı cem aatlerin bulunduğunu hepim iz biliyoruz. En 
yenileri nakşîlik  olm ak üzere sayısız tarihî cem aatler m ev
cut. B un lardan  baz ıla rı m eselâ  "uşşâkîlik", "rifâîlik", 
halvetîlik"  gibi hem  tarihi bakım dan çok eski asırlara ini
yorlar, hem  de nakşîlik, ve kadirîlik kadar yaygın görünm ü
yorlar. Bugün için kadirîlikle nakşîliğin en yaygm  cemaatler 
olduğunu biliyoruz.

Bunların yanı sıra Risâle-i N ur hareketi gibi, çağdaş 
ve yaygın bir tabana oturan hareketler de var. Gene ayrıca 
zaman içinde batıp çıkan ve genellikle dinî-siyasî, kültürel 
nitelikler arzeden oluşum lar da göze çarpıyor: Rahm etli N u
rettin  Topçu  e tra fın d a  "anadoluculuk", N ecip  F azıl'm  
"Büyük Doğu"  hareketi; mücadelecilik, mealcilik, yeni bir 
R isale-i N ur hareketi olarak Fethullah Hocaefendinin yak
laşımı vs. gibi.

En baskıcı dönemlerde dahi alttan alta hep var olagelen 
cemaat hareketleri, sistemdeki dem okratikleşm e tem ayülle
rine paralel olarak bir açılma ve genişlem e dönemini yaşı
yorlar bugün. Daha doğrusu toplum, dinî mesaja ve ihtiyacı
nı duyduğu bir im ana ancak bu tür cemaat hareketleri vasıta
sıyla ulaşabiliyor. Onun için dinî cemaatlerde ciddi bir taban 
genişlem esi kendiliğinden hasıl oluyor. Bu m ânâda Diya- 
net'in içine düştüğü din memuriyeti telâkkisi, ne cami cem a
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atini ne de geneliyle halkın ihtiyacını duyduğu bir bütünleş
meye de beraberce yaşanan bir kardeşliğe ulaştırm a vasfına 
da haiz olmadığı için, insan üzerinde gereken m üessiriyeti 
doğurmuyor ve halk şimdilerde artan bir ihtiyaç ile fevç fevç 
cem aat ve tasavvuf hareketlerine yöneliyor. Bu süreci Türk 
toplumu, her geçen gün, daha bir artarak yaşayacak gözükü
yor.

Yaygınlığı dolayısıyle, burada kendini "dindarlaşma" 
olarak ortaya koyan bir "toplumsal oluşum" söz konusudur. 
Genişleme, yaygınlık ve yeni bir dindarlaşm a süreci olarak, 
bu gelişmeye olumlu bakmamız lâzım. Fakat bu oluşumların 
karşılıklı ilişkileri, b irbirlerini tavsifleri itibariyle de adı 
koomamış bir mesafeyi ifade ettiklerini söylemek gerekiyor. 
Çok net ifade edilmese de, burada bir başka cemaatin varlı
ğını ve genişlem esini, kendisi adına bir engel olarak gören 
alıngan bir psikoloji ile karşılaşabiliyoruz.

M eselâ Türkiye, özellikle 1960'lardan sonra ciddi bir 
imam hatipli-Süleymancı gerginliğini yaşadı. Neymiş? Sü
leym ancılar İmam -Hatiplilere öğrenci göndermiyorm uş da, 
bu okullara karşı geliyorlarmış!.. Bu yetmezmiş gibi, bir de 
duâ ederken el ayalarını yan yana birleştirmiyorlar mıymış!.. 
Gene bazıları yıllarca bir diş ve diş dolgusu problemi ile ya
tıp kalkar omuşlardı. Bir de, iki de bir, tasavvufun varlığı- 
yokluğu tartışm alarına şahit oluyorduk. Halen de öyle mi? 
bilmiyorum.

1970'lerden sonra ve özellikle 1980 sonrasında İran 
devriminin ve A fgan mücadelesinin bazı yönleriyle ülkem i
ze yansıtılması üzerine, yeni problem alanlar oluşmaya baş
lamıştı. Bu durumlar, tasvip veya bir hareketi dışlam ak şek
linde tezahür etse de, sonuç aynı sayılır.

Burada dikkati çeken husus, cemaatlerin bazı alâmet-i 
fârikalarını öne çıkarm a arzusunda toplanıyor. Ya da onlar 
bunu yapmasa bile dışlarındaki bir grup, onları daha kolay 
bir "tanımlama ihtiyacı" ile belki başlangıçta bir önyargıdan
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bile yola çıkmadan, yeni kavram lar üretiveriyorlar. Bu süreç 
her yeni durum karşısında tekrar edilip duruyor.

M uhakkak ki böyle oturmamış, karşılıklı tatm insizlik
lere yol açan, alttan alta eleştiriler geliştiren yaklaşım lar ta
rihte de yok değildi. Özellikle mezheplerin henüz yaygınlaş
m aya başladığı dönem ler böyle idi. Fakat biz Osmanlı yüz
yılları içinde, cem aat hareketlerinin daha ciddi, bilinçli ve 
seviyeli bir mahiyet arzettiğini de biliyoruz.

Şimdi, günüm üzde yaşayan "örtük" olumsuz ilişkiler, 
hem en hatırlatm ak isteriz ki, tarihte yaşanan realiteden bü
yük farklılıklar arzediyor. Burada bunun bazı sebepleri üze
rinde biraz durmak gerekiyor sanırım:

Birincisi, eskiden tasavvufa yönelm ek yeterli bir dinî 
b ilg iden  sonra gerçekleşird i. M eselâ M evlâna H alid-i 
B ağdadinin  nakşîlikte yaptığı "tecdid" de burada aranm alı
dır. İkincisi, tasavvufî cemaatler, büyük ekseriyeti itibariyle 
şehir merkezli idiler. Günümüzdeki insan tarihtekinden fark
lı olarak, dinî hakikatle, ciddi m ânâda bir cemaat hareketi 
vâsıtasıyla yüz yüze geliyor. Bu yeni m ensubiyetin ne m u
kayese, ne de bir m urakabe kabiliyeti de yok. İlk defa karşı
laşıyor kişi böyle bir gerçekle ve onun cazibesine teslim olu
yor. Hangi cemaatler var, hangisinin hangi özelliği bulunu
yor? Bunlara nüfûzuna hiç imkan yok. Yani islâmı seçmek
le, tasavvufî cem aati seçmek veya bir büyüğe intisap aynı 
anda gerçekleşiyor. Bunları bir tesbit olarak ifade ediyorum, 
yanlışlığını vurgulamak için değil. B ir de bu insanın, bundan 
sonra yeni bir tercih geliştirmesi, cemaatini farklılaştırması 
im kânı yeterince m evcut değil. B urada din, "öznel yo ru 
m un" kendisi olarak algılandığı için, kişinin kendisine ve 
harekete dıştan bakması imkânsız birşey zaten.

Cem aatler arası ilişkilerde adı konm ayan sıkıntıların 
biri işte burada yatıyor. Genelde cemaat yukarı seviyelerin
de gözlenmeyen bir "iç darlığı".cemaat alt tabanlarında çe
şitli alınganlıklara yol açıyor. Bir cemaat adına gözlenen ge
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nişlem e hoş karşılanam adığı gibi, kendileri adına haksız bir 
gelişme, bir alan daralması olarak algılanabiliyor.

*
^  :fc

Burada hem en her cem aat için "kapalı" sayılabilecek 
bir söylemi, ikili ilişkiler seviyesinde dışa vururken çekilen 
sıkıntı ve sorum luluğunun bilincinde olm ayan bazılarının 
üslûpsuzluğu, büyük bir önem arzediyor. B azan da az çok 
kapalı kalması gereken söylem ile; bütün üçüncü şahıslara, 
yani kam uoyuna karşı geliştirilen "legal söylem " arasındaki 
açı farkının fazlalığı da dikkati çekiyor. Söylem deki aşırı 
yumuşamalar tabiî ki bir zaruretten ileri geliyor. Hemen her 
cemaat için içeride ve dışarıda yeni yeni sorunlar, yeni "ta
nım lama"  ve "tanım lanm a" ih tiyaçları doğuruyor. Aşırı 
büyüme ve gelişme hislerilerine yol açıyor, ortak cephe poli
tikaları öne çıkıyor, yani hareket cemaat niteliğine ilâve ola
rak, başlangıçta bir hesab edilmeyen siyasal bir konum a bü
rünür hale geliyor. Bu büyüme eğilimleri, kam uoyuna karşı 
kendisini daha "yumuşak" sunma ihtiyaçları; kendi dışında
ki politikacı, fikir adamı, bürokrat vs'ye "varlığını" teyid et
tirm ek biçim indeki yeni yaklaşım lar; cem aatleri ister iste
mez ciddi bir politizasyon sürecinin de içine sokuyor. Bu 
safhada, zam ana ve politikaya ilişkin üstü örtülü tercihler, 
harekete ilişkin daha yeni tanım lam alara yol açmaya başlı
yor. Tabiî ki, meydana çıkan ve kamuoyu önünde konuşm a
ya başlayan bir hareket, ürettiği tasvipten daha ziyade yargı
lamaya, murakabeye, eleştiriye de kendisini açmış demektir 
ve bunun sonucuna da tabii ki katlanılm alıdır. Bu noktada 
önemli olan; hareketin yani cemaatin dıştan eleştiriye kendi
sini açmasıdır. Artık o, "sözel dönem"e, ilişkin kapalı devre 
m esajı ile değil de, kam uoyu oluşturm a sürecindeki "yarı 
siyasal tavrı" ile m uam ele görmeye mahkûmdur. Fakat da
ha ötede, asıl tehlike, cem aatin kendi içinde "iç eleştiri"ve 
"özeleştiri" nitelikli tavırların  ortaya çıkm ası halidir. He
men hemen hiçbir cem aat hareketi, bundan kendini kurtara

291



İS LÂ M C I A Y D IN L A R  V E T O P L U M S A L -S O R U M L U L U K  ŞU U RU

mıyor. Bunun sonucu çoğu zaman bölünme ve parçalanm a
dır.

Tarihte biz tasavvufî cem aat hareketlerinde böyle bir 
probleme hemen hemen pek şahit olamıyoruz. Çünkü tarihte 
cemaatlerin siyasî fonksiyonları fazlaca göze çarpmazdı. Z i
ra yönetim in oluşması noktasında, onların bir rolü bulunm u
yordu. Bir kam uoyu oluşturmak, ortak cepheler teşkil ede
rek, yönetim e şekil vermek gibi birşey onların akıllarından 
geçmezdi. Onlar kendi dönemlerinde, hemen bütünüyle gay
ri siyasî bir nitelik arz ederlerdi. Tam amen "ruhî cem iyet
ler" olarak teşekkül ve tezahür ediyorlardı. Daha eskiden 
"ahilik" ve bilâhere "lonca"\aıla. yakın ilişkileri varsa, o za
m an ekonom ik fonksiyonlar üstlenebiliyor ve esnaf örgüt
lenmelerinde söz sahibi olabiliyorlardı. M evlevîliğin sarayla 
veya bürokrasi ile ilişkileri görülse de, bunun dahi günü- 
müzdekini hatırlatır şekilde fazlaca siyasal bir niteliği bulun
muyordu.

Varlıklarını bugün de devam ettiren cemaatlerde, tarih 
içinde gözlemlemediğimiz yeni bir durum söz konusu öyley
se. H er ne kadar "Baba İshak"  ve N iyazi M ısrî hareketle
rinde olduğu gibi, bazılarında siyasî irade ile yüz yüze gel
m ek halleri zuhûr etse de, tarihî cemaatler geneli itibariyle 
gayri siyasî oluşumlardı. Onların hem en çoğunda zühd ve 
takva ağır basar, m ensuplarında ölüme daha yakın bir hava 
sezilir ve bu âlemin bir m isafiri olduklarının bilinci içinde, 
ruhlarında öteki âleme m üteveccih bir gurbet galeyân eder 
dururdu. Aşklarında bir asalet, vecdlerinde de etrafı rahatsız 
etmekten kaçınan bir sekînet var idi. Onlar özellikle Osman- 
lı yüzyılları içinde, âleme nizam  vermekten ziyade, onu ta
mamlamak arzusunu duyarlardı. Dolayısıyle de avâmı ihata 
etmeği esas almazlardı. Belki istemedikleri halde "seçkinci" 
bir intibâ uyandırırlardı. Halk ile aşırı alâka ruhlarına girân 
gelir, fazlaca dikkati çekmek istemezlerdi. Şimdiki dem ok
ratik ortamlar içinde bu eski uslûbun geçerliliği kalmış m ı
dır?
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Çok şüpheli olmalı ki, hemen her cemaat yeni devirler 
içinde, tarihte alışık olmadığımız fonksiyonlarla temâyüz et
meye başlıyorlar. Bidâyette her cemaat kolu, kendisini bütü
nüyle gayri siyasî olarak algılasa ve sunsa da; değil mi ki ge
niş tabanİar dönem i idrak edilecek; demokratik katılım, tas
vipler veya reddiyeler, devrandan şikâyet her cemaatin gün
deminde behemehal yerini alacak demektir.

D em okratik süreçler içerisinde, yönetim in oluşm ası 
hadisesi kam uoyu tem ayüllerine göre şekilleniyor. 1908 
M eşrûtiyetinden itibaren, hem en her dinî ve sosyal kurum  
kendisini bu atmosferin dışında tutamaz olmuştur. İster der
nek, ister vakıf veya sendika, bütün m eslek kuruluşları ve 
dolayısıyle legal veya illegal konumları içinde tekmil cem a
atler teşkil etkileri tüzel kişilikler olarak, iradeleri dışında bu 
süreci yaşıyorlar. Onların böyle bir tem ayüllerinin bulunup 
bulunmaması değil önemli olan. Bilâkis önemli olan, cem a
atlerin "toplumsal bir kesit" oluşturup oluşturm adıklarıdır. 
Dem okratik m ekanizm alar içerisinde birileri onları bulur; 
tahrik, teşvik veya tehditlerle içiçe m otivasyonlar gerçekle
şir, sisteme entegre ile sonuçlanan bir kanal oluşur. Kaldı ki 
cemaatler, kapalı devre mesajlarına ilâve olarak, her nedense 
”kamuoyu"na hitap etmek, kendilerini anlatmak ihtiyacından 
da müstağni kalam ıyorlar zaten. Siyasal yapının katılım  za
rureti ile, cemaatin kamuoyu aracılığıyla konuşm ak ihtiyacı, 
bir yerde beklenmedik izdivaçlara dönüşüyor zamanımızda.

Cemaatlerin ve dolayısıyle bizim, toplum olarak alışık 
olm adığım ız yeni bir süreçtir bu. Artık İçtimaî hayatım ızda 
iyice alıştığımızı sandığımız bütün kınamaların, katlanm ala
rın, özlemlerin, horlam aların, yargılam aların,dudak bükm e
lerin  ve takdirlerin altında; tarihen ciddi bir görev olarak 
gündem im ize alm adığım ız siyasal yaklaşım lar, yönetim in 
oluşmasına dâir üs.tü örtülü veya açık tercihlerimiz, idareye 
yönelik teşhislerimiz ve konjonktürü farklı farklı algılamala
rım ız yatmaktadır. Bu duruma bir ad koymak gerekirse, bu
na "İslâmî cemaatlerin siyasallaşması" demek yerinde olur
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herhalde. Bize öyle geliyor ki cemaatler arası ilişkilerde te
mel sorun, ya da bazı çevrelerin cemaatlere karşı belli mesa
feler oluşturm ası asıl buradan kaynaklanıyor. Bir devre ve 
problem e ilişkin değerlendirm elerde veya varılan teşhisler
de, çoğu zaman bir konsensüs tabiî ki oluşmayacaktır. Ayrı
ca bu yoldaki tercihlerde bir vuzuhdan da kaçırıldığı için, 
problem ler daha bir m übhenıleşiyor, sözler sem bolik an
lamlara bürünerek erbabının malûmu bir "dil" haline geliyor. 
Sorunların bir masaya yatırılarak istişaresi ve ortak kararlara 
dönüşmesi de beklenemez. Alttan alta, camilerin ve vakıfla
rın varoşlarından bir fısıltı olarak duyulur, oradan çevreye 
yayılır. Sonra "denilmeye" başlanır ki; onlar şunu destekler, 
bunlar şu'culardır.

Günüm üzde cem aatlere yönelik değerlendirm eler, ay
dınlar ve halk nezdinde, daha ziyade siyasal katılım safhala
rında kazandıkları konum  ve üstlendikleri rollere inhisar et
m ektedir. Genel islâm î-m uhafazakar kam uoyu içinde _yer 
alan yüzlerce tavır ve nüans, bu bakım dan hem en herkesin 
ilgisini çekiyor. Bunun etrafında çeşitli konuşm a ve değer
lendirm eler cereyan ediyor. Ve neticede herhangi bir cem a
atle ilgili tutumlar, hareket halindeki bir konjonktür içinde 
tezahür eden dem okratik katılım la da tevhid edilerek, daha 
yeni ve kalıcı hüküm ler üretilm eye başlanıyor. Cem aatin 
dinî üslubuna ilişkin tutumlar zaten hep var olagelmiştir. Si
yasal niteliğe yükselmedikçe, bu farklı tutumlara karşı genel 
bir toleransın varlığından kuşku yoktur. Fakat genişlem e, 
büyüm e ve m üessiriyetin  artm ası gibi haklerde, cem aat 
uslûbunun siyasal m uhteva ile zenginleşm esidir ki, hemen 
ardından beklenm edik reaksiyonlar kendini hissettirm eye 
başlar.

Bizde 1950 sonrasında, siyasal zeminlerde adından ilk 
söz ettiren rahmetli Kemâl P ilâvoğlu 'nun hareketi olmuştur. 
Cumhuriyetin hemen ilk yıllarından itibaren, kendisini gayri 
siyasî zem inlere çeken Bediiizzaman  hareketi, çok partili 
hayatın başlam ası ile birlikte, kendisini yeni baştan siyasal
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oılam ın içinde buldu. Rejimin kapalı dönem lerinde oluşan 
müessir im anî bir söylem, dem okratik şartlarda kendini der
li, ıl farkettirm işti. Hem yönetim lere karşı m esafeli kalm ak 
/.uıııeti, hem de İnönü'nün tekrar iktidara gelebileceği endi
şe si içinde, "Risale-i Nur" hareketi sürekli bir ikilemi yaşa
dı Sonuçta hareket 1960 sonrasında siyasal risklere girişti 
ve parçalandı. 1960’dan sonra yaşanan kriz, 1970 ve 1980 
.l.ıı belerini takip eden yıllarda tekrar tekrar yaşandı. C em a
nı Icrin politizasyonu, işte böyle acı sonuçlar hasıl edebiliyor.

Aynı durum  "Süleymancılık" hareketinde de zuhûr et
li 1950-1960 yıllan  arasında yönetimle mesafesini koruyan 
ve yerine göre bazı ağır zulüm lere de m aruz kalan Süley
man efendi hareketi temelde kendisini sistem in dışında tu- 
lar, halk ve dindar aydınlar nezdinde böyle algılanmasını ar
zu ederdi. 1960 sonrasında, Diyanet merkezli baskılar sonu- 
■ ıı, resm î kadrolardan "Süleymancı" ekiplerin tasfiyesi, ne 
yazık ki cemaati siyasal katılım a zorladı. Gazete ve dergiler 
çıkardılar. Buralarda m evcut iktidara karşı tadını kaçıran 
mübalâğalı tasviblere giriştiler ve sonuçta cem aat parçalan
mak durum unda kaldı. Cemaatin, kapalı rejim dönemlerinde 
oluşturduğu üslûp ve m uhtevâsı ile, 1960 sonrasında dergi 
ve gazetelerden kam uoyuna yansıtılan tavrı arasındaki uçu
nunun izahı yapılamıyordu. Neticede bu açı farkına, ne on
ları tanıyan bir kam uoyu ve ne de cemaat içindekilerin bir 
haylisi, artık bir anlam veremez olmuştu.

Aynı problem i, bazı nakşı ko llan  da çok derin yaşadı 
ve hâlâ yaşıyorlar. Bunları açmak; konuyu uzatm aktan baş
ka ne işe yarar ki?

* 
îk *

Burada sorulması gereken soru şudur:
Cemaat hareketi ile siyasal katılım ve tercihler arasında 

lemel bir tezat mı söz konusudur? İkisi arasında bir ünsiyet 
kurulamayacak mıdır? Ya da, bu problemle cemaatlerin yüz- 
yiize kalmaması nasıl mümkün olabilir? Üzerinde gerçekten
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geniş geniş durmamız gereken hayatî bir problem le içiçe ya
şadığımızdan kuşku yok.

Çok partili siyasal sistemin içinde, cem aatlerin henü; 
daha yerlerini iyice tayin edem ediklerine burada işaret et
m ek gerekiyor. S anıld ığ ın ın  aksine, burada re jim in  v  
İçtim aî hayatın batılı bir karakter arzetm esi değil asıl çık
maz. Rejimin mahiyeti dolayısıyla bazı ekonomik, sosyal ve 
dinî yapıların bir muhalefet bilinci üretmeleri kadar tabiî bir
şey olamaz. Cem aatlerin siyasal katılım  içinde yer edinm e
leri, sadece ve sadece ürettikleri muhalefet bilinci ile de izah 
edilemez. Asıl üzerinde durm am ız gereken husus, sistemin 
dem okratikleşm esinde yatar. Katılımın, kam uoyu oluşturm a 
ihtiyacının altında, işte bu dem okratik siyasal yapı yatıyor. 
Yönetimin teşekkülünde söz sahibi olmak, bu süreci etkili 
şekilde kullanmak, toplumsal bir tabana oturan cemaatlerin 
artık kaderi haline geliyor: Bunu âdeta bir zaruret telâkkî 
ederek, farkına varm adan bir siyasal fenom en haline geli
yorlar.

İslâm î nitelikleriyle tem âyüz edecek yarınki iktidarlar 
dönem inde de, benzer sorunları cem aatler ayniyle yaşaya
caklar. Amaçları hasıl olduğu zaman ise, bu süreçten kendi
lerini bir daha geriye çekemeyecekler. Siyasal iktidarın oluş
m asında pay sahibi olm ak duygusu, geçmiş yüzyılların aksi
ne ne tek insanın, ne de "sivil toplum" kuruluşu cemaatlerin, 
içlerinden kolay kolay söküp atamayacakları yeni bir fonksi
yona dönüşmüş bulunuyor.

Peki nereye varacak bu süreç? Siyasal katılım la cemaat 
yapılarındaki "bütünlük" arasındaki tezatlar,bizi hangi nok
talara ulaştıracak? Bunun üzerinde bir hayli durm am ız gere
kecek sanırım.

(1994)
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