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u kitap ve yazılar, İran devrimi sonrasında uygulamaya
konulan "Yeşil K uşak" 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 prestroykasma ve onun siyasal hayatımızda doğurduğu deprasyonlara 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 irdelenmeye başlaması, her nedense aynı döneme rastlıyordu. Sanki
Türkiye'de birşeyler yerinden oynuyor, toplum yeni istinadlarını arayıp bulmanın ve yeniden inşa etmenin gayretlerini
sergiliyordu.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında, içinde yer aldığımız
bir "blok"un dışında mı kalacaktır yani?
B öyle 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. G eleceğe yönelik her
hangi bir ümit taşımıyorlardı. Aynı zamanda, toplumsal so
rumluluklarından da tamamen uzaklaşm ış durumdaydı
lar. "Toplumculuk" artık taşınması zor bir yük gibi, omuzla
rında iğreti duruyordu. Bu kesimler "fem inizm "in karanlık
batağında ruhlarına bir sükûn ararken, aynı zamanda vücûdî
hazların peşinde kendilerini unutmayı tercih ediyorlardı. A s
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 inemiyorlardı.
Şimdi birileri, bu tarih yorgunu bezgin çevreleri, "atatürkçülük" ve "laiklik" ortak cephesi adı altında, uluslarara
sı sistemin ateşli askerleri'haline dönüştürmek gayretinde!..
*
' ifc s{«

Acaba bu kaos ortamında islâm cı 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 liberalizasyonu 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, m erkez politikalarla h a 
reket edenler ve radikal tavırları öne çıkaranlar olarak, iki
ayrı kutup teşkil etmekteydiler. Özal'ın tem sil 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 yayılm acı karakterinin bu yoldan en
terne edilmek istendiği yıllardı. D olayısıyle "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 Z iyâül H ak'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 olm ası bile, bu sonucu değişktirmeye kâfi
gelm eyecekti. O dönem politikalarında öne çıkan bütün
ekipler, devre dışı kalacaktı çünkü!.
Bu ortamda her nedense İslâm, bazılarınca hâlâ radikal
bir söylem le sunulmak ve ifade edilmekte ısrar ediliyordu.
>Halbuki radikal söylem i besleyen dış şartlar ortadan kalktı
ğı, merkezî iktidarın muhafazakâr yaklaşımları iyice tâvsadı9
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ğı halde, bunda ısrar etm ek!.. M antığı sağlam bile olsa, reel
karşılığı ortadan kalkm ış bir söylemi biteviye tekrar etmek!..
T oplum un, m erkezî iktidarın tezlerinden kuşku duyduğu ve
akacak bâkir kanallar aradığı, yeni bir zem inde bulunduğu
muzu idrak etm em ek!..
Bunu nasıl izah etm ek gerekiyor acaba? D inleyicisi et
rafından çekilm iş bir hatibin, hâlâ tiradını sürdürm ek iste
m esi gibi garip bir çıkm azı yaşıyorduk. H albuki bütün k a
m uoyunu kucaklayan ve toplum sal sorum lulukları öne çıka
ran bağım sız İslâmî politikalara tarihî bir fırsat doğuyordu.
Bunu bazıları niçin farketm iyorlardı acaba?
İşte bu şartlardan yola çıkılarak, 1989 başlarından iti
baren kalem e alınm aya başlayan bu yazılarda * 1)1 dem okratikislâm î bir boyut özellikle öne çıkarıldı. Çünkü herşey sallan
tıdaydı ve yeni bir dönem in içine giriyorduk. Ülkenin batıcı
kad ro ları kendilerini boşlukta hissettiği gibi, m aıksist ve
sosyal dem okrat ekipler de prestroyka politikalarının erken
esm eye başlayan rüzgârında şaşkındılar. Bu arada hem radi
kal tezlerin, hem de liberal-m uhafazakâr ortak cephe politi
kalarının cazibesi beklenen sona yaklaşıyordu. Ü lkem izde,
özellikle aşırı enflasyonist politikalardan yılgınlaşan toplum 
da, İslâm laşm a grafiği de tahm inlerin ötesinde yükselişler
kaydetm işti.
Bu ortam da islâm cı kesim lerin; genel kam uoyuna ula
şacak şekilde fakat bir "himaye eli gibi" her kalbi saracak
ve ihata edecek yeni bir söylem e olan ihtiyacı, herzam ankinden 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 bakım a hâlen devam
da edep bir sürece a çıklık getirm eleri ve öne sürülen tezleri değişik açıla r
dan vurgulam aları bakım ından, bunda fayda da m ülâhaza edildi. Yazıların
baş kısım larında behem ehal aktüel bir giriş (şimdi artık eskimiş de sayılsalar), bilâhare de şahsî m ülâhazalar yer alıyor.
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H albuki bu dönem in aydınları; bu yeni konjonktürün,
bu boşalm ış olanın farkına varam ıyor gibiydi. G ayrı siyasal
bir üslûp ile İslâm î, felsefî veya ideolojik bazı kavram ları,
toplum sal şartlarından ve hele "reelinsan"dan bağım sızlaş
tırarak; açıklam ak, m ukayeseler yapm ak ve cerhetm ek gay
retleri ile m eşguldüler. Ç oklarında aşırı bir hırçınlık da eksik
değildi. Bu kavram ları niçin şöyle veya böyle anlam ıyorlar
dı ki?
Bu tür zihnî egzersizlerinde çoğu zam an başarılı da
oluyorlar, fakat soyut bir düzlem de genişleyen, üreyen d ü 
şünce; nedense realitede bir m esafe alış fikrine ve seviyesine
yükselem iyordu. İslâm nazarî bir söylem olarak kalpleri ve
zilinleri doyuruyor, dem okratik şartlar içinde, sahibi olduğu
im k ân ları k u lla n m a y a y eterin ce tev essü l ed em iyordu.
İslâm cı aydınları, içlerinden tutan birşey vardı sanki:
D e m o k ra tik s iy a sa l o rtam d a , siste m in araç ve
im kânlarından faydalanm ak, onları kullanm ak olur m uydu?
O lursa da, bu nasıl karşılanırdı? Y ıllardan beri yazıp söyle
d ikleri, henüz h afızalard a tazeliğini büsbütün m uhafaza
ederken!.. İslâm ve dem okrasi ilişkisi "hakim iyet"in kaynağı
m eselesi daha neler, neler!..
Bu yaklaşım ların, realite ile bağları kopm uş bu m antık
ların düşünem edikleri bir husus vardı: Dinini seçm ek nokta
sında insanı m uhtar kılan C enabı Allah, ondan yöneticisini
veya yöneticilerini belirlem e hakkını niçin esirgesindi? O,
bu m ekanizm alar içinde kendine lâyık iktidarlar ortaya çıka
rıyordu. Y a da C enabı Allah o toplum a, bu vesile ile, lâyık
olduğu yönetim leri veya yöneticileri m üyesser kılıyordu.
Y ani her h âlü k ârda "sünnetullah" tecelli edip durm uyor
m uydu? Ö yleyse bize düşen, toplum un aslî hilkatine rücû et
m esi hususunda ona yardım cı olm ak, yol gösterm ek ve ona
ilişkin bir sorum luluk talebinde bulunm a değil m idir? A yrı
ca bunıın alternatifi nedir ki? H iyerarşik örgütsel yapılar mı,
ortaçağ yönetim leri mi, kapalı sivil-asker sultalar mı?
Şu hususu burada açıklıkla ifade etm ek gerekiyor:
11
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İslâm bize iyi bir idarenin ve iktidarın, ne tür vasıflar
taşım ak lâzım geldiğini devam lı söylüyor, fakat iktidarın na
sıl oluşturulm ası gerektiğini ise husûsen açık bırakıyor. Bu
alanı bazıları tarihî gelenekle, bazıları da ikinci dünya savaşı
ö n cesi y ılla rd a n m iras id e o lo jik ik tid a r an la y ışla rın ı
islâm ileştirerek, doldurm aya özendiler. İslâm dünyasında,
bağım sızlık m ücadelelerinin yaygın olduğu zam anlarda, bü
tün anti em peryalist faaliyetlerin örgütlenm e biçim leri, sö
m ürge durum unda İslâm ülkelerinin anti dem okratik şartla
rının tabii bir sonucu idi. Ve ayrıca m arksizm den, nazizm 
den izler taşıdığı gibi, ortam ın dem okratik olm ayışı dolayısiyle de, halk kitleleriyle serbest ilişkilere girişem iyor, halkı
devreye sokam ıyor, hatta halka yeterince güven dahi duy
muyordu.
B unları anlam ak kabil olsa da, iktidara ulaşm anın bu
yolunu, genel ve tek doğru haline dönüştürm ek m üm kün
olam azdı. D aha doğrusu iktidara ulaşm anın, devlet kurm a
nın ve bir toplum un kendi nefsindeki yetkilerini devredeceği
organları belirlem enin, bütün insanlık tarihi boyunca geçer
liliğini koruyacak sabit bir yöntem i m evcut değildi. Bunun
yolu insanın, toplum ların, bilim in ve sosyo-kültürel seviye
lerin tarih içinde kaydedeceği gelişm elere göre, devam lı de
ğişip duracaktı. Asıl olan iktidarların oluşum biçim i değil,
bilâkis bu iktidarların dayandığı itikadî tem eller, insana ve
toplum a karşı beslediği derin saygı ve ona adaletle m uâm ele
edip etm ediğiydi.
T arihte dört halifenin göreve getirilm iş biçim leri, azçok birbirinden farklı değil m idir? Bu fark onların m eşruiye
tine halel getirm ediği gibi, H azreti Ebu B ekir'in hilâfetine
olan itirazın, katılım için yeterli fırsatın tanınm am asından
kaynaklandığım bu arada unutm am ak icabedir. A yrıca O rta
çağda Selçuklu'da, A bbasilerde O sm anlılarda ve ayrıca Erm enilerde iktidarın oluşum şekli ve "irade" yoluyla devri,
bu idareleri İslâm dışı bir sapm a ile nitelem em ize yetm ezdi
ki! O rtaçağın hâkim yönetim kültürü bunu âm irdi. Uçsuz
12
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b u caksız im p arato rlu k topraklarında, sürekli savaşların
hâkim olduğu bir ortam da ve toplum ların m üşterek hareket
kabiliyetlerinin de bulunm adığı bu devirlerde, ‘'saltanat"
idarelerinin pratik b ir geçerliliği vardı. Bu yönetim ler, bu
bakım dan oluşum biçim leri açısından ziyade, yaptıkları u y 
gulam alarla değerlendirilebilirler. İnsana ve toplum a "eş
r e f i m a h lû ka t" m uam elesi yapıp yapm adıkları, adaletle
davranıp davranm adıkları, şûrâya önem verip verm edikleri
gibi. Y oksa bazılarının yaptığı gibi, başı sonu gelm ez tarih
yargılam alarının, kendi zaaflarını tarihle izaha kalkışm aların
bir anlam ı bulunurdu.
Bu nedenle bizim yaklaşım ım ız tarihteki İslâm î yöne
tim lere islâm dışı bir sapm a ve ne de çok anlam sız şekilde
anti dem okratik bir uygulam a olarak yargılam az ve bundan
özellikle kaçınır.
*
*

*

Y ukarıda işaret edegeldiğim iz konjonktürel boşluk, ül
kem izdeki islâm cı aydınlar nezdinde, azçok böylesi tartış
m alarla dolu olarak geçti. Ne var ki bu tartışm alar, artık çok
gerilerde kalm ışa benzem iyor m u? Ç ünkü toplum a sirayet
fikrine bir yol bulan, toplum sal katm anlarda m esafe alabilen
ve "fulü" d a olsa, azçok uygulam aya dönük program tasav
vurları gerçekleştirebilen dem okratik İslâm î gelişm e, bütün
bu m antıkları çözdüğü gibi, kendisi hakkında hazır destekler
oluşturm akta da gecikm edi.
Şim di islâm , ülkem izin gündem inde en ağırlıklı konu
olarak yerini alm ış durum da. Seveninden ziyade sevm eyen
leri; sosyolojik bir vâkıa olarak m üslüm an toplum u, dinî ce
m aatleri ve İslâm î hareketi bir labaratuvar m alzem esi gibi
u m m ak , tanışm ak ve öğrenm ek yolunda, hum m alı bir gayi'fi sarfediyor. Bu onlar adına ne kadar güzel bir fırsat. Çokl.n ıııda bu sam im i ilgiyi görm em ek kabil değil.
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F akat bazıları da var ki, İslâm î 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 m esafeden derin bir acı duyduklarından kuşku
yok. F akat asıl acınacak olan taraf, bu kişilerin kendileri ve
yakın yıllarda tem silcisi oldukları düşünce ve yaklaşım ları
hakkında, ciddi bir m esâî sarfetm em eleridir. Fikir adam ları
nın hayatlarında bazı dönüm n o k talan olabilir, insanın dü
şüncelerinde değişiklikler yaşam ası kadar, tabiî birşey ola
m az. Biz bu değişiklik sürecini, rûhun tereddütlerini, geç
m işe y ö n elik h arb î - b ir ö z e le ştiriy i h â lâ n için okum a
im kânına sahip değiliz? İnsanın kendi hayatına, geçm işine
ve iç dünyasına eğilip bir bakm ası bu kadar zor mudur?
Bu yapılm adığı için, özellikle çok dar bir kadro, sürek
li bir önyargıdan hareketle ve sürekli bir eleştiri ile islâm a
ve İslâm î kesim lere eğiliyorlar, yani hep kendilerinden kaçı
yorlar ve sistem in kendisini restore am eliyesinde ona yar
dım cı olm aya çalışarak âdeta tatm ine eriyorlar. Bu örneklere
gerçekten acım am ak ve üzelm em ek kabil değil.
N e var ki islâm cı aydınların, içine girdiğim iz bu yeni
dönem de ken d ilerine b üyük görevler düştüğünün bilinci
içinde, tam bir sorum lulukla yüzyüze bulunduklarını hatırla
m aları gerekiyor. E bedî hakikatlere karşılık, bilginin ve si
yasal doğruların çok çabuk değiştiği, eskidiği ve sürekli şe
kilde kendini yeniden üretm ek zorunda kaldığı günüm üzde,
islâm cı aydınların sorum luluğu bir kat daha artm ıyor m u
dersiniz?

Ahmet RIDVAN
A n k a ra , O c a k 1995
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ski aydın k lâsik bir bilgiye ve sanatçı bir perspektife
sahipti. G e n ellik le iki yabancı dili okuyup yazm a
im kânı, 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 h u ku k"un tesiriyle, yönetim lerle içiçe olm aya, bütünleş
m eye zorluyordu. F iilî otoritenin yanında olm ak, bu iktida
rın nim etinden ziyâde em niyetine sığınm ak onlar için zarurî
görülüyordu. Bu zarûretler içinde eski aydın ister istem ez
fiilî iktidara ulaşm ak, ondan pay alm ak isteyecekti. İktidara
yakınlık ve u zaklık onun ruh haline derinden tesir eder; ya
hakim iyetin kayıtsız şartsız hazzını duyar, ya da fiilî otorite
den uzaklık, ona bir nevî şark felsefesi diyebileceğim iz hik
m et in kapılarını aralardı. H atırlanm alıdır ki, bu hikm et baş
tan düşünülüp taşınılm ış ve tercih edilm iş 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 em in bir barınak ola
rak bu aydın tasavvufa sığınabilirdi. Bu girdap içinde ister
azillerden arta kalm ış, ister tasavvufa sığınm ış olsun; bu tipoloji kendi içinden gelen bir ham le ihtiyacı ile ortaya çık
maz, bilâkis yeni bir him aye eli kendisine uzanıncaya kadar,
zaten zarûrî olan uzletini kendisi tercih etm iş görünürdü. Bu
arada eserler verirdi: K âh şiir, kâh m ünşeât, kâh te'lif za 
17
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m anlarında önem li bir boşluğu doldurm uş dinî veya ahlakî
bir eserin kaçıncı dereceden şerhi, ya da çok yerinde bir ter
cihle önem li bir eserin zeyli vs.
Bu söylediklerim izle eski aydım reddettiğim iz anlam ı
çıkarılm am alı: Ç ünkü o, kendi tarihinin yankısıydı. B urada
dikkati çekm ek istediğim iz, eski aydının fiilî otorite k arşı
sında duyduğu yalnızlık, yani büyük zafiyettir. Bu zafiyet
ancak alternatif fikirler değilse bile, yeni program lar üret
m ekle veya geniş bir halk desteğine istinat etm ekle izale ola
bilirdi. N e var ki O sm anlı toplum unun sınıfsız yapısı aydım
herhangi bir toplum kesitinin sözcülüğüne davet etm iyor,
toplum da aydına böyle bir m ecburiyeti em poze edem iyor
du. Fiilî otoritenin m urakabe dişiliği da âdeta bir nassa dö
nüşm üş gibiydi. İşte bu çıkm az içinde ilm iye, kalem iye ve
seyfiye kendi aralarında oluşturm aya çalıştıkları bir iç tesa
nütle, iktidardan pay sahibi olm ayı hayatlarının am acı haline
getiriyorlardı. Aydınların yani bu üç kuvvetin iktidarı, -padi
şahın iradesini aşm ayacak biçim de- bürokratik bir egem enli
ğe dönüşüyordu. F akat 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 em in
kılm aya yetm ezdi. N e var ki sadrıâzam boyunlarının vurul
m asında, bu kuvvetlerden birinin Veya ikisinin em r-i vâkileri
her halde unutulam az.
A ydında gözlenen bürokratik tem ayüller, onun aydın
oluşundan ziyade bizatihi insanın tabiatından, egosundan
beslenir. K işinin bu sıfatı iktisap etm esi, onun içindeki hük
m etm e arzusunu dizginleyeceği yerde tahrik etm eye, diirtm eye yarıyor çoğu zaman. Ve yönetici kadem elerle içli-dışlı
oluşu ona bu nim etin çok yakın olduğu hissini veriyor; uzansa yakalayacak, uğruna öm rünü harcadığı ikbâlin kapıları
ansızın açılıveıecektir. Fakat, nereye kadar? S u lta n ın irade
sine tesir imkânı vardı, am a onu dışlam ak m üm kün müydü?
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İşte bu sırada Tanzim at büyük bir işe yaradı. Y abancı
ülkelerdeki örnekler hiç de fena değildi. Sultanın iradesine
bir sınır konulabilirdi. Tebaanın haklarından ziyade, bürok
ratik eğilim leri daha baskın görünen m em ur-aydm 'ın tem i
natlarıydı önem li olan. Bu hukukî tem inatların adı tanzim at
oldu, anayasa oldu, m eşrutiyet veya cum huriyet oldu. Bu
durum , Türk tarihinde hiç bir devirde görülm ediği biçim iyle
iktidarın parçalanm ası hadisesiydi.
Halbuki bu fırsatla halkın m enfaati ve iktidarların m u 
rakabesi fikri ön plana çıkarılabilirdi. A ydın bu m urakabe
fonksiyonunu kendi dışında bir sınıfa ve m eselâ halka dev
retm ek fik rin e h iç b ir zam an rız a g ö ste rm e d i, bunun
lüzum una inanm adı. O nun arzusu su ltan ın iradesine başlan
gıçla kayıtlar koyarak ortak olm ak, fırsatını bulduğu anda da
bu iradeyi devralm aktı. Y akın dönem siyasî tarihim izdeki
ihtilâl benzeri hegom anyacı yönetim denem elerinin başka
türlü bir izahı olabilir mi?
A ydının h alk la ilgilenm esi, onun içinde bulunduğu
şartları anlatarak m evcut yönetim lere karşı bir yandaş bulm a
ihtiyacından kaynaklanıyordu. Y oksa halkın durum unu de
riştirm ek , onun ekonom ik ve kültürel şartlarım yükseltm ek
için değil. H alka başvurm ak; bunun tarzı, am acı ne olursa
olsun p o litika ya pm ak, p o litika y a so yu n m a k ve politika
uı etmek dem ektir. Bu haliyle aydın artık karşım ızda bir ya11 politikacı olarak kabul edilebilir. Fakat halk içinde h er
hangi bir sınıfa, kesite, m eslek grubuna m ensup olm ayan, o
sınıfın sözcülüğünü üstlenm eyen aydının halkla bağı nasıl
sağlanacaktı? Bunun bir tek yolu kalıyordu; o da dinden başI a birşey olamazdı. Yeııi zam anlarda aydının dine karşı duy■lııiMi soğukluk, halkla yegâne bağını koparm aya yetip de ariıyordu. D olayısıyla zam an zam an batıp çıkan "halkçılık"
I«ol iı ikaları da aydının halk desteğine kavuşm asını sağlam ı
s ı n . ona y alnızlığını daha ziyade hissettiriyordu. A ydın,
halktan, sunduğu ideolojilerin kabulünü istiyordu; fakat ide
olojiler zihinleri değiştirse de halkın m evcut şartlarında ne19
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ürkiye'de özellikle 1950'lerden itibaren başlayan sana
yileşm e politikaları sonucu, oldukça önem li sosyo-kültürel problem lerle karşılaştığım ız bir gerçektir. Sanayi
leşm enin doğurduğu iki önem li sonuç var:
1. İş aram a sürecine giren insanın, doğup büyüdüğü ata
ocağım terketm ek zorunda kalm ası, yani yaygınlığı ile oran
tılı ve büyük şehirlere yönelen "iç göçler",
2. İnsanın ve toplum un nazarında, tarım a dayalı sosyo
ekonom ik yapılara has araç-gereçlerin anlam ını yitirm esi ve
gündelik hayatım ıza yepyeni eşyaların girmesi.
T ürk toplumu bu geçişi sanıldığından da derinlerde ya
şıyor. İşin enteresan tarafı toplum , bu yapısal değişim i bir
anda ve bütün kesitleriyle bir arada yaşam ıyor. B üyük şehir
ler, ilçeler, elektrik ve kitle haberleşm e araçlarının yaygın
laşm ası ile köy ve m ezralara kadar bu değişim , zam an içinde
ve toplum sal katm anlara göre kadem e kadem e idrak edili
yor.
B urada şunu unutm am ak lâzım ki, içine girdiğim iz bu
değişim i "hatıcılık"tan ayrı m ütâlea etm ek gerekir. Z ira bu
durum çağa has bir olgudur ve alternatifi, m üslüm an fakat
göçebeliğe veya tarım a dayalı eski sosyo-kiiltürel ve ekono
m ik yapılar değildir. M uhtevası ve yönetim tarzı İslâmî olan
eski yüzyıllar, aynı zam anda kendi devirlerinin sosyo-kültiirel yapılarını özetlerler. Bu yapıların değişm esi veya değiş
me zarureti, dinden uzaklaşm ak veya İslâmî yönetim tarzla-

T
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nnın dışına düşm ekten ayrı bir durum dur. Yani Osm anlı İm 
paratorluğu yıkılm asa ve İslâmî yönetim biçim leri teıkedilm ese idi de, biz gene sanayileşm enin doğurduğu iç-göçlere
m an ı/ kalacak; soba yerine kalorifer, saban yerine traktör
kullanmak durum unda kalacaktık.
Türkiye'nin ve çoğu islâm m em leketlerinin içine düştüt'iı sıkıntının büyüklüğü, bu iki hususu, yani cebrî batılılaş
ma ile çağın ürettiği toplum sal ve ekonom ik sorunları bir
arada yaşam ak m ecburiyetinden kaynaklanıyor.
Bu iki durum un biıbiriyle içiçe girm esi, hattâ yerine
göre birarada idrak edilişi, bazı İslâmî kesim leri ve özellikle
m iislüm an entellektüelleri çıkm aza sokm aktadır. Bu yüzden
dir ki bazıları, batılılaşm aya karşı çıkayım derken sanayileş
meye; eski değerleri savunayım derken de toplum sal iç göç
lerin zarûrî sonucu gecekondulaşm aya, şehirleşm eye, çağdaş
teknolojinin ürettiği araçlara karşı vaziyet alm aya kalkışabi
liyorlar. B unun en tipik iki ö rn e ğ i:"ikinci yeni" akım ının
İslâmî kesim deki uzantısı sayılabilecek bazı sanatçılarda çok
sık görülen "şehirleşm e aleyhtarlığı ve yabancılaşm a tem a
ları" ile, "İslâmî gayretkeşlik" adına, tarihte gerçekleştiri
len em salsiz bir m edeniyete ve onun kâm il âsârı cam ilere b i
le m uhalefet edebilen spekülatif yaklaşım lardır.
H erhalde bu yanlış, gerçeklerden uzak ve ayağı yere
basm ayan yaklaşım ların bir sonu gelm elidir.

«t»

Herşeydeıı önce adı-sanı ne olursa olsun, İslâmî düşün
cenin kendisini şâir ve sanatçı sultasından bir an evvel k u r
tarm ası gerekiyor. Bu ifadelerim izle ne şiire ve şâire, ne de
sanatçıya karşı bir saygısızlık değil am acım ız. Bir toplum un,
bir düşüncenin güçlü ve öncü sanatçılara olan ihtiyacını da
inkâr ediyor değiliz. N itekim islâm düşüncesi kendisini an 
latacak güçlü sanatçılardan yoksun sayılm az bugün.
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Fakat sanatçıların, sanatındaki güç ile düşüncelerinin
isabetini daim a birbirinden ayırabilm ek gerekir. O nların ifa
de üstünlüğü, çoğu zam an bizi tatm in edebilir, fakat prob
lem lerim izin teşhisi ve program a bağlanm asında onların ön
celikleri daim a kişisel olanı öne çıkarm aya dayam r.
H albuki çağa ait ve bunların kendi toplum um uza yansıyış biçim leri ile problem lerim izi, son derece sakin yakla
şım larla bilim sel verilere ve araştırm alara dayandırm ak, üre
teceğim iz politikaları da ciddi testlerden geçirm ek m ecburi
yetindeyiz.
T oplum 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.
H albuki yapılm ası gereken ciddi toplum incelem eleri,
araştırm aları, kendi ülke, insan ve toplum um uzun gerçekle
rini kendim izin tesbitidir. K endim izin üretm ediği, keşfetm e
diği bir bilginin eleştirisine dayalı egzersizler dönem i artık
gerilerde kalm alı, ikinci m eşrûtiyet dönem lerinde olduğu gi
bi, ideologları şâirlerden oluşan bir fikrî seviye ve çıkm az
dan kendim izi kurtarabilm eliyiz.
Bugün İslâm düşüncesi, felsefî m ânada batıcılık eleşti
rileri ile vakit geçiriyor. B aşkalarının tayin ettiği gündem ne
ise, h âlâ onu konuşuyor. B u tü r tepki biçim leri tam am en
insiyakidir ve refleks bir karakter arzetm ektedir. Bu nitelik
ler to p lu m a ait olduğu nisbette tab iî karşılanabilir, fakat
"İslâmî elit" biraz da kendi ürettiği bilgi ve verileri ortaya
koym alı, onları konuşm alı değil m idir?
Çünkü bir düşüncenin gücü, her zam an geliştirdiği ide
olojik tavırlarla sergilenm ez. D üşünce biraz da sözcülüğünü
üstlendiği toplum un g erçek leri, ona yaklaşım biçim leri,
onun tavır, geliştirm e tarz ve dinam ikleri, aile, İslâm î geliş
m enin boyutları, ekonom ik politikalar karşısında halkın tav24
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rx, m illî gelirdeki dağılım grafikleri vs. ile m eşgul olur. Fikir
biraz da yapılan bir araştırm anın, gerçekleştirilen bir incele
m enin, ya da ufak-tefek bir kam uoyu yoklam asının sonucu
ve tezahürü olarak ortaya çıkar.
Bu yapılm adığı içindir ki, batıdan-doğudan tercüm eler
le eski fıkıh kitaplarının, kelâm ve tasavvuf tartışm alarının
gird ab ın d a boğuluyoruz. B unca bilgi m uhakkak ki bizi,
tarihî, islâm tarihinin biraz da ııisyâna terkettiği uzun ve acı
tartışm aları yeniden yaşam aya zorluyor.
Am a canlı, dinam ik, tarih ve toplum önünde sınavdan
geçerek, sözcülüğünü ve sorum luluğunu üstlendiği kendi
toplum unun ve sonra öteki islâm toplum larının problem leri
karşısında program lar, politikalar geliştirm ekte kullanılm ı
yorsa, altern atif politik alar üretm eye yaram ıyorsa biz bu
"bilgi"ye hangi fonksiyonları yükleyeceğiz?
(A ralık , 1990)
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ünüm üz T ürkiyesinde bugün islâm cı aydın bir sınıfın
varlığından rahatlıkla sözedilebilir. Çünkü çıkan on
larca dergi, yayınlanan kitap ve gazeteler hem en he
m en bu sınıfın om uzlarında yükseliyor. Artık Türkiye, yakın
geçm işi 1947'leıe kadar uzanan İslâmî neşriyatın, bu devirle
re has acem iliklerini çok gerilerde bırakm ış bulunuyor.
Tek parti iktidarının bu son yıllarının, ilkel m atbaalar
da basılan, n ered ey se tek form alık ve bıçaklarla sayfaları
açılan kötü sam an kağıtlı yayınlarının hatırlanm ası bile güç.
Şim di, iyi hurufatlarla düzgün baskılı ve bir haylisi birinci
ham ur kağıtlarla İslâm î m uhtevalı dergilerin isim leri sayfa
lara sığmıyor. Ve asıl önem lisi, bu dergi ve gazetelerde yer
alan yazılar, m uhtevaları ve yazış biçim leri itibariyle de, es
k ilerle m ukayese ed ilm eyecek b ir seviye işareti veriyor.
Ü slûpları gelişm iş, anlatım kabiliyetleri yüksek bir yazış bi
çim i hem en kendini gösteriyor.
Fakat buna karşılık, o yılların m akalelerindeki m antık
la zam anım ızdaki yaklaşım lar arasında pek büyük bir farklı
lık da görüldüğü söylenem ez. Şöyle ki geçm işin "Serdengeçti" leri, "Büyük D oğu" la n vs. nasıl m evcut iktidarları
ve onların uygulam alarını sürekli eleştirinin ötesine geçm ez
lerse, aynı terane bugün de aşağı yukarı aynen sürdürülüyor.
Bir bakım a bu eleştiri yöntem inin kınanacak bir tarafı da bu
lunm ayabilir. Fakat gene bu yılların dergilerinde ortak olan
bir taraf da, her türlü iyileştirm elerin, ıslahatların ve İslâmî
düzenlem elerin alttan alta devletten ve iktidarlardan beklen
26
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diği im ajının sergilenm esidir. İslâm cı düşünce ve eleştirinin
m u h tev asın d a her şeyi devletten beklem ek, sorum luluğu
devlete ve iktidarlara devretm ek gibi gizli bir tem ayül hep
buluna gelm iştir. Bu eleştirilerdeki aşırılığın altında adı kon
mam ış bir terkedilm işlik, ihm al edilm işlik ve "yetimlik p s i
kolojisi" devam lı kendisini hissettirir durur.
T ürkiye gibi bir ülkede ve m erkezî karekteri belirgin
bir yönetim altında, insanların ve toplum un bu tür duygular
taşım ası tabiî karşılanabilir. T arihte kendine has ve halkı
kendisine A llah'ın bir em aneti bilen uzun öm ürlü yönetim le
rin sağladığı bir güven atm osferinin içinden çıkıp gelen to p 
lum da, arabesk yakınm alara dönüşen bu tavrın tarihî bir b o 
yutu da m evcut sayılır. Bu yüzdendir ki bu tür tavırlarda alt
tan alta, yönetim ler birkaç olum lu adım atıverse, bütün so
ru m lu lu kların ı devretm eye hazır ve eski rehâvetine rücû
edecek bir psikolojiyi yakalam am ak m üm kün değil. H atta
bu psikoloji bırakalım toplum u, "islâmcı aydın" dediğim iz
sınıfta bile hâlâ m evcut görünüyor. Belki paradoks gibi gö
rünecek am a, bunun örneklerine 12 eylülün sağladığı atm os
fer içinde sık sık şahit olm adık mı?
E leştirel b ir şiddetle kendisini ortaya koyan radikal
islâmcı, devrim ci tavırları bunun dışında tutuyor da değiliz.
Çoğu ülkelerde gözlediğim iz devrim ci tavırların zam an için
de nasıl pörsüdüğünü, soluklaştığını ve m evcut sistem lerle
nasıl d aha k o lay ad ap tasyonlara girebildiğini unutm am ak
gerekiyor. Ç ünkü bu tavırlarda, irdelenen sistem in gücü ve
m antığı, farkına dahi varılam ayarak aşılm az bir "heyûlâ"ya
dönüştürülüyor; bir an geliyor ki eleştiren m antık, eleştirdiği
sistem in m ekanizm alarını "bilinç aktarım ı" 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 toplum a yaslanm ayan, hatta
toplum u kendisi için bir ayak bağı olarak da gören bu tavır
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lar nezdinde İslam cılık, neticede sadece zihnî bir konfor, bir
eleştiri yöntem i ve bireysel bir felsefe olarak kalıyor.
Y irm inci yüzyılın hakim m antığı ideolojilerin m etodo
lojisi ile algılanm aya başlanan m üslüm anlık da bu haliyle,
ister istem ez üçüncü dünyanın kısa yoldan sonuç alm ayı h e
defleyen "tavanarası" devrim ciliklerine dönüşüyor. İşte bu
yüzdendir ki, çevrem izde sam an alevi gibi yanıp sönen infi
ratçı tavırlardan geçilm ez oluyor.
T ürkiye bu tür " grup-oluşum ları" ile çok sık karşılaşı
yor. V erdikleri heyecan ve üm itler de ne yazık ki, hep öyle
m evsim lik hevesler olarak kalıyor.
Bu bakım dandır: Türkiye'deki islâm cı aydınlardan ba
zıları ihtilal yöntem lerinin cazibesine kendilerini fazlasıyla
kaptırırlar. Çok söylenir: A llah'ın dini bir, peygam berin sün
neti bir, ve dolayısıyle islâm ın da kendisine has, özgün, tek
bir m ücadele yöntem i vardır. Elbette!.. Fakat neden öyleyse
İran D evrim i'nin, A li İzzet B egoviç'in, M üslüm an K ardeşler’in, R efah P artisi'nin, A fgan m ücahitlerinin ve Abbas
M edenî hareketinin yöntem leri birbirlerinden farklı olabil
m ektedir? Kim söyleyebilir; hangisi M edine, hangisi M ekke
dönem inden yola çıkm aya başladı bu hareketlerin?
Farklı olacak!., özde bir oldukları halde yöntem lerde
fark her zam an bulunacak. Ç ünkü bundan tabiî bir şey ola
maz.
B izdeki islâm cı aydınların bir kısm ının ihm al ettiği bir
gerçek var ki, o da islâm ın b ir ülkedeki m evcut durum u,
m üslüm anların seviyesi, o ülkedeki m evcut rejim in özellik
leri ve her toplum un az çok birbirinden ayrılabilen tarihî hu
susiyetleri vs. T abiî bunlar nazarı dikkate alınam azsa, ciddi
bir durum değerlendirm esi yapılam azsa, realiteden kopuk,
yani gerçekle ilişkisi kurulm am ış zihnî tavırlar ve yöntem ler
revaç bulm aya 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 m esele haline getirm eye ol
dukça müsaittir.
Bu tür islâm cı aydınlar ister istem ez kendi ülkeleri dı
şında geliştirilen ve az çok başarıya ulaşan bazı hareketleri
ülkem iz için de geçerli kılm aya, yani genellem eye oldukça
hevesli görünürler. U nutulm am alı ki her h areket 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 din am ik leri ve
m evcut siyasal yapılardan yansıyan veya onlara karşı gelişti
rilm iş taktik tavırlardan arındırılm aya m uhtaçtır.
B izde örneği hiç de az olm ayan devrim ci "elit" in, ya
da devrim ci rom antizm in büyüsüne kapılan bazı lokal çevre
lerin gözden kaçırdığı husus işte buradadır. O nların yapm ası
lâzım gelen kendi ülke ve toplum um uzun şartlarından yola
çıkan, ayağı yere basan ve bu bakım dan az çok devam lılık
karakteri arzedebilecek yaklaşım lar geliştirm eleridir. Bu y a
pılm adığı için her m evsim in m odası 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. B ununla da kalm ayıp Y ugoslav
m ü slüm anlarına gıpta duyup, C ezayir'deki A b b a s M ed en î
hareketini göklere çıkarabilirler. T ürkiye'ye gelince iş d eği
şir: D em okratik İslâm î m ücadelenin sözcüsü R efah'a burun
kıvırırlar.D erler ki, asr-ı saadette parti ile m i sonuç alındı,
islâm iyette parti m i vardı ve daha neler, neler!.. V e sonuçta,
bu tür çevrelerin geliştirdiği devrim ci tavırlar bir birikim de
oluşturm uyor. Son derece bireysel üç-beş kişilik bu gençlik
ve aydın hareketleri, çevreden ve toplum dan kendisini so
yutlayan kapalı atm osferler olarak, nice em ekleri ve kapasi
teleri heba edip duruyorlar.
A m a bir anlam da da b ir yanlışı vurgulaya vurgulaya,
kendi şartlarım ıza uygun, toplum la iç içe ve toplum sal so
rum luluk şuuru yüksek tavırlara olan ihtiyacım ızı da, bize
daha derinden hissettirm iş oluyorlar.
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ürkiye'de dinî duyarlığa sahip kam uoyu, sıcak yaz ay
larına C ezayir seçim lerinin hasıl ettiği olum lu bir h a
va ile girdi. N edense T ürkiye'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 gelişm elere bu
derece bağlı oluşu, elbette alâka yoğunluğunu tezahür ettir
m esi bakım ından, olum lu bir durum olarak kabul edilebilir.
F ilistin k onusunda, A fganistan cih ad ın d a İran ve P ak is
tan'daki gelişm eler ve nihayet C ezayir seçim leri karşısında
tansiyonun yeni baştan yükselm esi hep bu alâkanın sonucu
değil midir?
Bu ilgi yoğunluğu m uhakkak ki sevindirici bulunm akla
beraber, biraz üzerinde durulm ası da gerekiyor. Ç ok kesin
hüküm lere vardırm am ak kaydiyle, bazı ihtim aller üzerinde
durulabilir diye düşünüyoruz:
Bu ilginin ilk akla getirdiği, T ürkiye’deki İslâmî geliş
m enin kendisini İslâm dünyasındaki hareket, görüş ve akım 
ların ziyadesiyle tesirinde hissetm esidir. "M üslüm an K a r
deşler" hareketi, Iran D evrim i, Afgan m ücahitlerinin eylem
biçimleri ve daha önem lisi, İslâm dünyasında üretilen fikrî
eserler ve bunların ortaya koyduğu yorum ların hasıl ettiği
atm osfer Türkiye'de fevkalâde tesirli olm aktadır.
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İkinci olarak. Türkiye'de m üslüm anlar kendileri ile iljiili m eseleleri, İslâm dünyasında m eydana gelen bazı geliş
meleri vesile ederek, konuşm ak, yazm ak, tartışm ak im kânını
buluyorlar ve bu bakım dan İslâm ülkelerindeki gelişm eleri,
bilhassa olum lu gelişm eleri ziyadesiyle öne çıkarıyorlar.
Üçüncü bir ihtim al olarak da bizdeki islâm cı kam uoyu,
bu ilg iy i b ir m e c b u riy e t ta h tın d a g e liş tiriy o r. B azı
m uhafazakâr kesim ler m evcut şartlardaki tıkanm ışlıklarına
bir alternatif olarak nasıl tarihe, tarihin haşm et ve em niyeti
ne ilticâ ediyorlarsa; İslâm î kesim ler de sanki m evcut şart
larda gözle görülür bir m esafe alam am anın verdiği bir sıkın
tı ile, kendi dışlarında ortaya çıkan olum lu gelişm eleri "des
tansı takdim lere" büründürüyor ve buradan ihtiyacını duy
dukları bir teselli ile em niyet duygusuna eriyorlar.
B una benzer daha başka sebepler ileriye sürülebilir.
Belki bunlara katılm ak da m üm kün görülm eyebilir. V e deni
lebilir ki, bir m üslüm an vicdanı H int'te, Y em en’de olsa da
bütün m üslüm anlan kardeş bilir. O nların dertleri ile dertle
nir; sevinçleri ile sevinç duyar. Bu ilginin sebebi sadece budur.
T abiî böylesi bir m ütâlea da doğrudur. A ncak burada
şunu unutm am ak gerekiyor:
T ürkiye'de ciddi kitap ve dergi yayıncılığının dışında,
islâm cı k esim lerin kam uoyu önüne çıplak olarak takdim
edebildikleri, rahatça savunabildikleri iki önem li m esele or
taya çıkm ıştır. B irincisi islâm cı b ir p a rti örneğini ortaya
koym aları, İkincisi de bilhassa 1980'den sonra bütün kam uo
yunda ortak tasvip sağlayan "başörtüsü" m ücadelesi!...
Bu iki hareketin dışında islâm cı kesim lerin ciddî ve
m üşterek bir gündem ortaya koydukları söylenem ez. 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 şim diden gözlenen
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eğitim kuruluşları vardır. A m a bunların hepsi norm al hayat
içinde ve hukukî im kânların kullanılm asıyla gerçekleşen fa
aliyet türleridir.
Şim di bu tür faaliyetlerin Türkiye'de insana ve toplum a
nasıl bir sirayet kabiliyeti bulunduğunu gözlem e dönem lerindeyiz. N itekim bazı sonuçları da rahatlıkla gözleniyor.
Fakat bu tür faaliyetlerin İslâm dünyasındaki bazı gelişm eler
gibi sivri, akan suları geriye çeviren bir karakteri elbette bu
lunm uyor. Bu özelliğinden dolayıdır ki, T ürkiye'deki faali
yetler ve faaliyet biçim leri de dışarıda beklenen yankılarım
gösterem iyor. T ürkiye'deki gelişm eler sivri ve radikal değil,
tabiî ve kelim enin gerçek anlam ıyla bir "istihâle" biçim inde
gelişiyor.
Fakat buna karşılık bu değişik orijinli, çok sesli, y ay 
gın ve m üşterek söylem ini henüz üretem em iş olan İslâm î ge
lişme, bu haliyle ortak bir gündem e de kavuşm uş sayılam az.
O rtak bir gündem in bulunm ayışı, bunun henüz sağlanam a
m ış olm ası, çoklarının nezdinde alm an m esafeleri de belirsiz
kılabiliyor. Bu belirsizlik içinde bazıları diyorlar ki; T ürki
ye'de m üslüm anlar sürekli şekilde sistem e adaptasyon süre
cine girm iş dürüm dalar. B azıları da diyorlar ki, son derece
ö nem li g elişm eler var!.. İçin için herşey değişiyor, çok
önem li gelişm eler!..
B unların hangisi doğru veya hangisi gerçeği yansıtı
yor?
B u konuda ciddi araştırm aların, kam uoyu araştırm ala
rının yapılm asına ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz.
A m a yeri gelm işken şu hususu da ifade etm ek gereke
cek:
U n u tm ay alım ki T ürkiye 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. A m a bugün dere32
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t v s i Ve d o z a jı n e o lu r s a o ls u n , T ü r k i y e ç o k partili b ir s is te 
m in içindedir.

Çok partili siyasal yapı içinde bizdeki m ücadeleler; ba
zı islâm ülkelerinde olduğu gibi çok yüksek, gerilim li boyut
lara ulaşm ayabilir. O ralarda verilen m ücadele biçim leri ister
istem ez, kendisini kam uoyu önünde açık bir takdim e değil,
bilâkis gizli ve darbeci bir yapıya oturtm ak m ecburiyetinde
kalm aktadır.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 sistem i olm aktadır.
Şim di soruyu yeniden ve biraz değiştirerek ortaya k o 
yalım:
T ü rk iy e’de islâm cı kesim lerin yöntem i, gündem i, bu
durum da ne olacaktır? Suriye'de M üslüm an K ardeşlerin H a
fız E sat yönetim ine karşı geliştirdikleri tavır m ı, yoksa C e
zayir'deki m üslüm anların dem okratik-siyasal m ücadele tarzı
mı?
Bize öyle geliyor ki, Türkiye'nin şartları ile İslâm î m ü
cadelenin yöntem i arasında m utlak bir ilişki kurulm alıdır.
Bu konuda ciddi irdelem eleri göze alm ayan, m evcut şartlar
la yöntem i ilişkilendirm eyen her m antık, kendisini iradî ola
rak birşeylerden soyutlam ak ihtiyacını duyuyor dem ektir.
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. on yıllarda islâm cı kesim lerde moda:

S

"Islâm ne dem ektir? T evhidden ne anlıyorsunuz? Ya
da şu konuyu bir açalım bakalım , neler düşündüğünüz
ortaya çıksın?" gibi sorular çeşitli kişi ve kesim lere yönelti
liyor. Ve hem en arkasından ekleniyor: "Anladın mı ne kadar
farklı şeyler çıkıyor ortaya. G örüldüğü .gibi m üslüm anların
büyük düşünce problem leri var. Belli kavram larda anlaşm a
m ız, islâm ın m uradı ne ise onda karar kılm am ız şart."
D üşünm ezler ki, aynı odaya beş kişi koysanız ve iyice
inceleyin, gözleyin deseniz ve sonra da bir başka m ekânda
onlara içine girdikleri odayı yazdırsanız!.. Ya da, gene aynı
odayı beş ayrı filim yönetm eni kam eraya alsa!.. Sonuçta beş
ayrı oda, beş farklı bakış açısı çıkm az 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 verm ezken, son derece "soyut" k av 
ram lar karşısında nasıl olur da benzer, birbiri ile çakışan ifa
deler üretebiliriz ki?..
Bu hususlarda kişi kötü niyetli değilse, açıkça bir küfre
gitm iyorsa ve böyle bir niyet de izhar etm iyorsa; onun bakış
açısı ve yorum u kendince ciddi gerekçelere de dayanıyorsa,
bu durum "İslâm adına bir zenginlik" olarak kabul edilm eli
dir. Kaldı ki böylesi um ûm î ittifaklar, ancak "akaid" kitablarının form ül ifadelerinde m üm kündür. D evirler değiştikçe,
idrakler yükseldikçe, hele iş biraz açm aya ve açıklam aya ya
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nı "şerh"e vardıkça, farklar da kendiliğinden ortaya çıka
caktır. Çünkü kişi o yorum u yaparken, işin içine, ister iste
m ez biraz cem aat m enfaati, harekete biçilen ve tem elde
hasbî olan po litik seyir, konjektürel şartlar, tarih, kültür,
m üktesebat vs. de yavaş yavaş girecektir.
îşte bu farkları islâm ı anlam am ak ya da islâm dan sap
m ak gibi anlam aya ve anlatm aya heyesli bir m antık egemen
Türkiye'de bu gün. T em elinde, 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 zam an olagelmiştir.
E ğer bu tavra bir isim bulm ak gerekirse "kavram şe
ma tizm i" dem ek m üm kündür. O nlara göre önce kavram lar
da anlaşm ak gerekir. N asıl anlaşılacak? A çtıkça ihtilaf, yo
rum ladıkça farklılık!.. A ranan da budur zaten. "G ördünüz
mü anlaşam ıyoruz!.." M üslüm anlar önem li kavram larda d e
rinliğine bir ittifaka erm edikçe hiç bir şey yapılam az. Bu ol
m adıkça İslâm î cem aat doğm az ve dolayısıyla hiç bir şey
yapm ak da m üm kün değildir!..
Bu düşüncenin tem elinde "cedelci"; uzlaşm ak istem e
yen bir m antığın yattığını kolayca hissedersiniz.
Bugün Türkiye'de örneklerine çok rastladığım ız bu tür
tavır ve tipler, islâm düşüncesini neredeyse kendi tekellerine
alm ış görünüyorlar. Tarihteki "kelâm a" akım ın devam ı ka
bul edebileceğim iz bu tipler ve geliştirdikleri yaklaşım biçi
mi, yirm inci yüzyıla has m antık egzersizleri ile onları birer
"ideolog" k onum una çıkarıyor. Y ani 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, islâm ı sadece ve sürekli
olarak b ir "eleştiri m e to d u "na indirgem ek olm uştur. G er
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, çözüm leyen bir tavır değildir. Türkiye'de
m üslüm anlar bu gün bilgi üreten, ülke ve toplum adına
program ve projeler geliştiren bir görüntü verm ekte zorlanı
yorlar. Zaten kendi dışım ızda üretilen her türlü bilginin bi
rinci elden aktarıcısı da değiliz. Y ani bilgi ile ilk elde yüz
yüze gelem iyor m üslüm an aydınlar. Biz ekonom iye, sosyo
lojiye, psikolojiye ilişkin her türlü gelişm eyi, beşinci elden
takip durum unda kalıyoruz. Bundan daha önem lisi, kendi ül
kem ize ve toplum um uza ilişkin de her hangi bir gerçeği öne
çıkarm ış değiliz. H angi ekonom ik araştırm a, 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. A m a ölçüleri sağlam , gerekçeleri tutarlı bir eleştiri
m etodu şüphesiz bu!..
B una bir anlam da tepkici düşünce veya tavır olarak
bakm ak da m üm kün.
İslâm , tarihe ait bazı aktarm alar dışında, başkalarının
ürettiği bilgiye m uhtaç. Bu bilginin eleştirisine kendini faz
lasıyla kaptıran islâm cı aydınlar, üzülerek ifade etm ek gere
kir ki, bu gün kendi önünü bizzat kendisi tıkam ak gibi biı
çıkm azı yaşıyor. K avram irdelem ekten, cem aatler arasında
ihtilaf üretm ekten, başkalarını suçlam ak ve akıl verm ekten,
nerede ise insanı ve toplum u ve ona ait sorum luluğunu unut
m uş gözüküyor. Ö rnekleri giderek çoğalan ve biraz da pirim
yapan bu entellektüalist tavırları m üslüm an toplum uzaktan,
anlam sız seyrediyor.
İslâm d ü şü n cesin in özellikle T ürkiye'de, ciddi bir
"gerçekçilik terbiyesine" ve halka yönelik "sorum luluk şu 
uruna" erm esine olan ihtiyacı, bu r.'in her zam ankinden, da
ha ziyadedir. Dini adeta biraz "felsefeye" ve biraz da "ideo
lojiye" indirgeyen bu jakoben, entellektüalist tavırlarla bir
yere varılam ayacağı anlaşılm aktadır. U nutuyorlar ki ülke36
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m izde bu gün h ak lan aranacak, problem leri çözülecek geniş
bir islâm toplum u mevcut. Bu insanlara sunulacak her türlü
sosyal, İktisadî ve politik çözüm ler, hiç şüphe yok ki toplu
mun bütününe şâmil bir şansa sahiptir. K aldı ki biz ken d i
m izden olm ayan insanın bile haklarının savunucusu, prob
lem lerinin çözücüsü bir sorum luluğun altındayız. Fakat ne
yazık ki bunun bilincinde değiliz. Üretilen bunca soyut y o 
rum ların sanıldığı kadar bir değeri m i var zannediyorlar? Bu
soyut yorum ların, ülkenin ve toplum un realitesiyle yüz yüze
geldiği anda, hiç bir alternatif değer ifade etm ediği ve h e
m en tuzla buz olacağı aşikâr değil midir?
H er şeyden ö n em lisi, bu kesim lerde h er m eseleyi
olum suzlaştırm aktan kaynaklanan garip bir çıkm az yaşanı
yor. A yrıca bu kesim lerde islâm cı m ücadelenin ve toplum sal
gelişm enin aldığı ve alacağı m esafe hakkında hiç bir fikir
bulunm uyor, düşünce gelişm iyor. O nların düşüncesinin za
ten ne zam anla, ne de m ekânla bir bağlantısı m evcut. Z a
m ansızlık ve m ekânsızlık boyutu bu düşünceyi tam am en so
yut hale getirdiği gibi, dolayısıyla ondaJd m esafe alış fikrini
de öldürüyor. Bu özellikleri yüzünden,- bu tavırlardan elbette
toplum sal bir sorum luluk şuuru ve öncülüğü bekleyem ezsi
niz. O nların bunu istediği dahi şüpheli zaten. Sorum lu baş
kaları onlara göre: K avram larda birleşm eyenler, bu seviyeye
yükselm eyen toplum ve bir de şikâyetini m eslek edindikleri
engeller!..
Kaldı ki bu düşünsel çıkm az, T ürk-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
ram sal ta rtışm a la rın akibetini hatırlam ıyor musunuz?
(Mayıs, 1991)
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üıkiye'de islâm cı düşüncenin teorisyenliğine ve öncü
lüğüne soyunanlarla halkın m uhafazakâr-geleneksel
tem âyülleri arasındaki iki açı farkı her zaman kendisi
ni hissettirir. Bu açı farkını 1969'laıdan günüm üze siyasî
yapılaşm adaki 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 gözlem e im kânına sahibiz.
1960’lardan sonra, yeni anayasanın verdiği im kânlar
ölçüsünde, Türkiye'de her düşünce toplum la ilişki kurm anın,
reel insanı keşfetm enin ve kendilerine toplum sal bir boyut
kazandırm anın im kânını, el yordam ıyla da olsa keşfetm eye
başlamıştı.
Bu hususta m arksist düşüncenin çeşitli ülkelerde d e 
nenm iş, b aşarıya ulaşm ış veya ulaşm am ış bir takım hazır
m odel kalıpları bulunuyordu. M arksizm bidâyette tarihte ör
neklerine şahit olduğum uz bir nevi felsefe akım ı iken, Lenin'Lı getirdiği bir yorum la zenginleşm iş, hareket kabiliyeti
kazanm ış ve bünyesinde zaten var olan bir dinam izm e ere
rek politik bir m odele dönüşm üştü. İşte Türkiyeli m arksist!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 m uhatap olm ak aşam asına
ulaşmışlardı.
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Bunları m arksizm den yola çıkarak bir şeyler üretm ek
am acıyla söylem iyoruz. Sadece bir düşüncenin toplum a açı
lan bir tarafının bulunm ası, yani siyasî bir boyuta da erm esi
gereğini hatırlatm ak için üzerinde duruyoruz.
T ürkiye'de İslâm düşüncesi son 15-20 yıldır islâm cı
aydınların elinde toplum sal boyut fikrini neredeyse unutm u
şa benziyor. Her ne kadar Türkiye 1980 öncesi M SP gibi bir
denem e yaşam ış olsa da, islâm cı aydın kesim lerin önünde
her hangi bir toplum problem i, toplum a yaklaşım tarzı ve ta
ban oluşturm a düşüncesi gözlenm iyor. M SP tarafından yü
rütülen siyasî faaliyet toplum a yönelik bir denem e niteliği
ortaya koysa bile; bizim üzerinde durduğum uz biçim iyle,
kitleye açılm a problem i islâm cı aydının daim a gündem i dı
şında tutulagelm iştir.
Bu durum henüz islâm cı düşüncenin kendi aydınları
nezdinde siyasî bir boyut kazanm adığı, en azından bu kesim
aydınların böylesi bir perspektife henüz yükselem edikleri
anlam ına geliyor.
B izim eski geleneğim izde sürekli "kaht-ı rical" den
söz edilir ve "seçkin-insan" devam lı yüceltilirdi. E lbette yö
netim lerin dar kadrolar arasında dönüp dolaşan m ekanizm a
sı içinde halk devre dışı m ütâlaa edilecekti. Y ani her hangi
bir İslâm î yönetim in oluşm asında toplum un bir katkısı bu
lunm uyordu. O na yüklenen fonksiyon sadece "ittibâ" e t
m ekle sınırlı idi. T oplum un bu tür bir sadakati de elbette
karşılıksız kalm ayacaktı. N itekim bu tür yönetim ler halkı el
lerine teslim edilm iş bir em anet gibi görür, onu korur, kollar
ve adaletle-davranm aya çalışırdı.
Çalışırdı fakat, sonuçta halkın ve yönetim lerin karşılık
lı ilişki biçim i, uzun yıllar içinde bir geleneğe dönüşerek, za
m anım ıza kadar da taşınıp gelirdi.
T ürkiye'de halk, derecesi ne olursa olsun dem okratik
dönem lerde, kendisini daha fonksiyonel kılabilm ek am acıy
la her türlü denem eye girişm iş sayılır. B una karşılık dem ok
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ratik dönem lere geçişle birlikte, toplum da gözlediğim iz, ye
ni davranışlar geliştirm e kabiliyetini, ne yazık ki aydınları
m ızda, özellikle İslâm cı aydınlarda hiç mi hiç görem iyoruz.
Bu düşüncenin öncülüğüne soyunan kesim ler kendilerindeki
bu zaafı idrâke yanaşm adıkları gibi, halkın kendini riske at
m ayan kayıtsızlığından şikâyetle, tolum karalam alarından da
sadist bir zevk duyar oldular. Tabiî ki burada yatan asıl se
bep, kendine has bir "halkçılık" karakteri kazanam ayan İs
lam cı aydının kendini ibıâ gayretidir.
Son yıllarda yayınlanan kitaplarda ve m üstakil d en e
m elerde gözlediğim iz bir husus dikkatim izi çekiyor. İslâm
düşüncesi sanat ve edebiyat aşkına insanı reel kim liğinden
soyarak iyice m ücerretleştirdi. Onu m ekân ve zam an dışı bir
"id e 'y e dönüştürdü. Bu insan her hangi bir coğrafyada, her
hangi bir zam an dilim inde ve toplum sal şartlarda yaşıyan bi
risi değil artık! H erkesin önünde "Zeyd ve Anır" gibi soyut
tipler var. Ve bütün konuşm a, K aragöz'ün kartondan tasvir
lerine benzeyen bu "kavram insan" üzerinde cereyan ediyor.
Bu insan, klâsik edebiyatların işlene işlene haddeden
geçm iş örneklerini hatırlatıyor bize. A yet ve hadislere uyduğunca yüceltilen, herhangi bir hatasıyla m asalların cadısına
dönüştürülen birisi bu. Siz de elinizin altındaki oyuncak b e
beklere istediğiniz hareketleri yaptırabilirsiniz. O nların size
hiçbir itirazları olm az ki!.
B unun böyle olm ası, aslında İslâm düşüncesinin "insansızlaştırılm ası"nâan başka birşey değil. Bu haliyle d ü 
şünce sürekli kendini üreten, kendi şarkısını söyleyen/dinle
yen bir niteliğe bürünüyor. Y a da düşünm ek için düşünm ek,
üretm ek için üretm ek gibi yeni bir alan bu.
Sadece soyut bir düzlem de konuşan bir düşünce, belki
kendi içinde son derece tutarlı olabilir. G eliştirdiği zihnî eksersiz yöntem leriyle, belki m ücerrette kalan bir dünya da ku
rabilir. Ama bu tür fikir sistem leri realitenin kaba hakikatine
çarptıkları anda, sadece kendi iflâslarına şahit olurlar ya da
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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
Yaklaşım geliştirem em enin sıkıntısı içinde, âdeta bir tür fel
sefe akım ına indirgendi. Hem de herkesin reddetm ekte birbiı iyle yarışır göründüğü bir felsefe akımına.
İnsanı ve toplumu horlam ayan, onun toplum sal ve eko
nom ik konum unu yükseltm eye kendisini aday bilen, ona
yaklaşacak yeni politikalar üreten ve bundan vicdanî bir so
rum luluk duyan yeni bir tavradır ihtiyacımız.
T oplum sallaşm a am aç ve istidadını unutan her düşün
cenin kaderi, ister istem ez kendisini toplum -dışı’lığa itm ek
değil m idir? Zaten islâm düşüncesinin Tanzim at'tan beri, çö 
züm geliştirem ediği asıl problem lerinden biridir bu. Bu d ü 
şüncenin, m üslüm anlığının seviyesi ne olursa olsun genel
insana yönelik yeni bir yaklaşım -m esaj biçim i geliştirm esi,
toplum a açılm ayı esas alan bir siyasî boyut kazanm ası g e
rekmektedir.
T oplum sal, ekonom ik, kültürel ve siyasî şartların deği
şimi ile birlikte, bu düşünce de yeni tavırlar, yeni politikalar
üretebilm elidir. Ü retm e ve yenileşm e kabiliyetini yitirm ek,
islâm ın kendisiyle izah olunacak değildir elbette. Bu nakise
islâm cı aydının şahsına ıâcî b ir sorum luluk olarak ortada
durm aktadır.
S ürekli k en d in e revâ görülen h ak sızlık ların tekrarı
içinde islâm cı aydın, neredeyse yeni bir m elodram edebiyatı
üretm eye aday görünüyor.
Bu çerçevede ceza kanunundaki 163 üncü m addenin
kalkm ası elbette fikir hürriyeti bakım ından önem li bir geliş
me sayılm alıdır. Fakat 163’ün kalkm ası, toplum katm anla
rında yeni tabanlar oluşturm a am acını unutm uş bir düşünce
için, hangi faydayı sağlayacaktır. Düşünm eye değm ez mi?
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Bu hususta bir söz mü işittiniz, bir yazı mı okudunuz?
H er hangi bir kitapta, bir pasaja mı rastladınız? Ya da yeni
örgütlenm e m odellerine im kân m ı sağlayacak 163 ün kalk
ması?
Sanki 163 üncü m adde kalkınca, islâm cı düşüncenin
önündeki bütün engeller kendiliğinden siliniverecekm iş gibi
bir hava yayılıyor ortalığa. B öyle havalara kapılm ak, T ürki
ye'nin gerçeklerinden uzak kalm ak anlam ına gelir. Bu b a
kım dan, bize öyle görünüyor ki ilgili m addenin kaldırılm ası
daha ziyade ferdî şovlara im kân verecek, kitle bu tiplerin ce
saret gösterileri ile tatm in edilm iş olacak, fakat sonuçta, asıl
problem in çözüm süz şekilde ortada kaldığı her halde fark edilecektir.
T ekrar etm ek gerekirse T ürkiye'de islâm cı 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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ubat 1989'da İran'da devrim in onuncu yılı büyük göste
rilerle kutlandı. Fakat başkent Tahran'da yapılan to p 
lantı ve gösteriler ne kadar büyük olursa olsun, devri
min ilk yıllarındaki spontane aşk ve heyecanın azaldığı, b u 
na karşılık düzenli, form a sokulm uş yürüyüşlerin, sloganla
rın hakim durum a geçtiği gözlendi.
B unun 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 başlam asıdır. Zaten ateşkes anlaşm ası, tak
dim i n asıl y ap ılırsa y ap ılsın , savaşı sürdürm enin artık
im kânsızlığı üzerine dayandırılan yeni bir politikanın b aş
langıcını işaret etm iyor m uydu?
A rtık bundan sonra, uluslararası niteliklere sahip bir
islâm devrim inden ziyade, ulusal-islâm î İran politikasından
söz edilebilirdi. N itekim ateşkesden sonra İran yöneticileri,
Suûdî A rabistan dahil çeşitli Körfez ülkeleri, Batı A vrupa ve
Sovyetlerle ilişkilerini yeni baştan ve diplom atik prensipleri
gözardı etm eyerek sağlam laştırm anın yollarını aram aya baş
ladı. 1988 ateşkesinden önce İran yöneticileri, bu tür ilişkile
re fazlaca önem verm ez ve devrim in ruhuna aykırı bulurlar
dı. B unlara ilâve olarak, L übnan'da oluşturulan H izbullah
örgütü ile ilişkilerin, Suriye yanlısı "Emel" lehine kısm en
de olsa gevşetilm esi, İran'ın uluslararası plânda üstlendiği
rolden yavaş yavaş sıyrılm ak arzusu ile izah olunabilir. Bu
rada, A fganistan konusunda İran'ın yeni bir atak denem esi

Ş
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ise sadece bir istisnadır. İşgal yıllarında bu kozun kullanıl
m asından özellikle sarfı nazar kılınm ası, batı k arşısın d a
İran'ın Sovyet kozunu kaybetm ek istem em esinden ileri geli
yordu. Bugün böyle bir tehlike ortadan kalkm ıştır.
A teşkes anlaşm asının İran'ı, kendi sınırları ile çevrili
ulusal-islâm î politikalara zorladığı, önüm üzdeki zam anlarda
daha iyi anlaşılacak gibi görünüyor.
A teşkesin birinci sonucu, devrim in uluslararası niteli
ğinden sıyrılarak m illî hudutlar içine çekilm esi ise; ikinci
sonucu da "devrim i yen i baştan değerlendirm e" ve ona
"yeni bir yorum getirm e" dönem ini başlatm ış olm asıdır. Bu
ise zaruri olarak, yeni iktidar odaklarının oluşm ası anlam ına
gelecektir.
Her ne kadar bugün İran'da H um eyni'nin dinî ve siyasî
otoritesi tartışm a götürm ezse de, 80 yaşını aşm ış im am ın
boşluğunu doldurm ak isteyen, onun dinî ve siyasî tercihleri
üzerinde tesirler bırakabilen bir takım odaklar teşekkül et
m eye başlam ış sayılır.B unların en başında da, "batılı" bazı
çevrelerle bir takını ilişkiler geliştiren Rafsancani gelm ekte
dir. Bu p ragm atik yaklaşım , ateşkes konusunda H um eyni
üzerinde en büyük tesiri icra edebilm iştir. Z am an zam an
cum hurbaşkanı H am aney, zam an zam an da H um eyni'nin
oğlu A h m et'le anlaşarak; B aşbakan M usavî, H izbullah ö r
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 hatırlanm alıdır.
İşte bugün İran'da, gizli-açık değişik kesim lerin ülke
nin geleceği, devrim in niteliği üzerine farklı görüşleri yavaş
yavaş su yüzüne çıkm aya başlıyor. H ele İslâm devrim inin
onuncu yılı kutlam a törenleri, bu görüşlerin su yüzüne çık 
m ası için büyük fırsat teşkil ediyor.
B unların arasında A yetullah M untazarî nin, on yıllık
devrim boyunca yapılan hataları, dile getiren açıklam aları ise
en dikkati çekeni oldu. Ebrâr gazetesinin sorularına verdiği
cevapta M untazarî şunları söylüyor:
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! D evrim lerin başarısız katması ilahı ve tarihî bir y a 
sa tlı'ğil. Başarı devrimin yöneticilerine bağlıdır. Bizim dev
im lim izin am acı İslâmî ilkelerin uygulanm ası ve ezılm işleıııı haklarının korunm ası idi. Bu h e d e f İzlense, lıalk inanç
i r g ü ven ini sü r dür şeydi, devrim yolunda gidecek ve gün
ı t çiikçe yeşerecekti. Ne yazık ki iş yapm ak ve devrim in deîu ı iııi korum ak yerine slogan attık. H alka değer verm ek ve
hıilkı devrim konusunda söz sahibi kılm ak yerine, halkın zei ı ve a k tif güçlerini hayal kırıklığına uğrattık. Bu yüzden
şimdi öyle bir n oktaya geldik ki, iktidarda kalabilm ek için
ilk sloganlarım ızın ve değerlerim izin karşısında durm ak zoı ııııda kalıyoruz."
B urada devrim in akıbeti adına acı duyan sorum lu bir
vicdan göze çarpıyor. R afsancanfnin pragm atizm i ile g er
deklere parm ak basan bir vukufun farkı ortadadır.
Y alnız ateşkes anlaşm ası olm asaydı, îran cephelerdeki
I>aşarısmı sürdürebilseydi, bu değerlendirm eler ortaya çıkar
mıydı? Elbette hayır.
*

*

*

'

A ncak İran'ın vardığı sonuç ne ilktir, ne de son!..
Y eryüzünde devrim ci karakterli radikal hareketler, ço 
ğu zam an m eseleyi sadece bir "ideoloji" ve onu uygulaya
cak "iktidar" sorunu olarak sınırlam ayı tercih etm ek hatası
na düşüyorlar, ideoloji artı iktidar form ülü, ister istem ez bu
ekipleri darbeci m antıklara ve totaliter yönetim biçim lerine
zorluyor. Bu tarz yönetim ler tarihin bir realitesi olm akla b e
raber, yirm inci yüzyılın Lenin, Hitler ve M ussolini m odelle
rinin de, O rtadoğulu aydınlar üzerinde fazlasıyla tesirler bı
raktığı ortadadır. İran'daki Hıımeyni hareketi, her ne kadar
N asırla başlayan hüküm et darbelerine benzem iyorsa da, so
nuçta seçkinci bir ay d ın/ulem â hareketine dönüştüğü de
inkâr olunam az. N iteliği itibariyle tek partici uygulam aları
hatırlatan, halkı sadece teşyî ve tasdik unsuru konum una in
dirgeyen, iç kam uoyuna, her türlü eleştiriyi düşm an ülkele45
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rin gizli bir tezgahı olarak takdim edeıı yönetim ler, ister iste
m ez benzer bir noktada buluşacaklar dem ektir. Libya'da, son
zam anlara kadar Cezayir'de, Suriye, İrak vs. ülkelerdeki du
rum budur. Ve bu yönetim lerin sonuçta, halkı devre dışı bı
rakm ak, onu sadece bir tasdik ve teşyî unsuru olarak kullan
m ak bakım ından bir Kuveyt'ten ve Fas'tan fark, kalm ayabili
yor.
M untazarî'nin on yıllık devrim uygulam asının sonun
da söylem ek istediği hususlar bunlar mıdır, bilm iyoruz. Am a
em iniz ki, tam am en bunların dışında da değildir.
D üşüncesi bir tarafa; "halk achna fa k a t halka rağmen"
kılıflı politikaların bugün için geçerliliğinin bulunm adığı da
ha iyi anlaşılıyor. V eya bazı hareketler toplum u, belli bir dö
nem den 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 bakım dan, İkinci D ünya S avaşından sonra O rtado
ğu'da geliştirilen çeşitli denem eler onu gösteriyor ki, dev
rim ci hareketler başlangıçta nasıl bir örgütlenm e mod,eli or
taya koyuyorsa, iktidarları dönem inde onu daha katı bir biçi
m e dönüştürüyorlar. Bunun sebebi, bu tür hareketlerin ilk el
de kendi içlerinde açık bir politika geliştirem em esi, katı bir
hiyerarşi üzerine oturm ası ve anti-dem okratik niteliklerinin
ağır basm asıdır. Bu yapıdır ki, bu hareketlerin toplum cu k a
rakterlerini ve dem okratik niteliğini zedelediği gibi, gene bu
hareketlerin dayandığı kütleler tarafından eleştirilm esi ve
denetlenm esi ihtiyacım da ortadan kaldırıyor.
Bize öyle geliyor ki İran, başlangıçta kendi özgür ira
desiyle yapm ası gereken tercihi, m ecburi bir ateşkes anlaş
m asının ardından, en olum suz şartlarda gerçekleştirm ek du
rum unda kalacak görünüyor.
{M art .1989)
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ültür ve m edeniyetlerin asü m ihverinin din olduğu, in
sanlığın kültür ve uygarlık verim lerinin dâim â dinî
duygu ve aşktan beslendiği bugün daha iyi anlaşılıyor.
Y irm inci 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. Y üzyılın insanı ferdileştiren ve o nisbette de y al
n ızlaştıran anlayış ve telâkkilerinden, insanın süratli bir
uzaklaşm asına ve bu yoldaki arayışlarına şahit olm aya başlı
yoruz. B aşlıyoruz ki T ürk esnafı, işçisi ve m em uru bugün
rûhundaki boşluklara bir destek, kalbindeki açlığa bir şifâ
olm ak üzere yeni baştan dine iltica ediyor.
E lbette bu durum farkedilm eyecek bir gelişm e d e ğ il!..
A şırılıktan ve hırçın davranışlardan oldum olasıya h o şlan 
m ayan Türk toplum undaki bu yeni istihâleyi m alûm çevreler
her ne kadar gizli örgütlerle, A lm anya'daki hocalarla izah et
m eye kalkışırsa kalkışsınlar, sonuçta arzu ettikleri m üşahhas
suç kalıplarına dökm ekte başarılı olam ayacaklar. Y asaların
koyduğu ve çerçevesini çizdiği biçim de, eylem li ve örgütlü
suç iddialarının hepsi m uhakkak ki boşa çıkacak. B undan
kim senin şüphesi bulunm am aktadır.
Din ve vicdan hürriyeti gibi, fikir hak ve hürriyetleri
gibi insanlığın tem el haklarım bu toplum a çok gören bazı
vicdansız ve aşağılık tavırlar, her zam an görülecektir. Çünkü
onların bu tavrı irsiyetlerinin tezahürüdür. O nların iki nesil
öncesindeki uzantıları da. bu m em lekette "Allah" dem eyi
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suç kavram ı içinde miitâlea etm em işler m iydi? Am a bu katı
ve insanlık dışı uygulam alardan ne elde ettiler de, bugün ay
nı teranelerden söz ediyorlar? Bu m em leketi 40-50 yıl önce
sinin karanlığına tekrar taşım ak m üm kün m üdür? Tarih ve
toplum bir nesne m idir ki, onun konum unu arzu ettikleri bi
çim de değ iş t ire bilsinler?
B ugün B ediiizzanıan'm ruhuna okutulan bir m evlidi
bahane ederek m em leketi tekrar o eski sarhoş kusm ukların
da boğm ak isteyenler; unutm asınlar ki arzularına ulaşam a
yacaklar, m üslüm anlar üzerine yöneltm eye çalıştıkları tehdi
de bizzat kendileri maruz kalacaklar. H atırlam alılar ki:
Bu m em lekette 27 M ayıs'ın en büyük gerekçesi, tüıkçe
ezana dönüşü gerçekleştirm ekti. N e oldu sonu?
12
M art bu m em lekette sol bir darbe hazırlığı idi. B iz
zat altında kendileri kalm adılar m ı? Aynı şekilde, M enem en
hadisesine benzettikleri K onya m itingini bahane eden 12
Eylül'ün âkıbeti, din derslerini anayasaya koyarak m ecbûrî
hale getirm ek olm adı mı? Bunları ne çabuk unutuyorlar?
H esaplarında daim a yanılan bu takım lar, gene de yanı
lacaklar. B undan hiç bir şüpheniz bulunm asın. Bugün baş
örtüsüne karşı am ansız bir savaş açanlar, en m asum dinî te
zahürleri dahi hazm edem eyen nasipsizler, yarın bunların
hukukî, anayasal bir hakka dönüştüğünü görürlerse şaşm a
yalım. Çünkü bu m em leketin başına gelen her yönetim , hal
kın um ûm î arzu ve isteklerini gözönünde bulundurm ak, bun
ları tatm in etm ekten başka bir çare bulam ayacaktır. Çünkü
A llah'ın hesabı onların oyun ve planlarını altüst etm eye kâfi
gelecektir. Çünkü bir toplum veya kavim kendisini değiştir
me, düzeltm e iradesine râm olursa, elbette onun karşısında
her aksi çare aciz kalacak, geliştirilen her yöntem iflâs ede
cektir. Çok şükür R abbîm ize ki. onlara, kendi hayatlarında,
kendi batıllarını ve tem elsizliklerini idrâk ettirecek!...
Buna karşılık son m evlid olayı ile, son derece önem li
gelişm elere sahne olm aktayız. B ediüzzam an'ın haleflerinin
uğradığı insanlık dışı baskılara karşı, yurdum uzda m evcut
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hem en hem en bütün cem aatlerden yüksek bir tepki sergilen
di. H er kesim den avukatlar söz birliği ederek "Yeni A sya"
yöneticilerinin savunm asını üstlendi. Ç eşitli parti ve kuru
luşlar gazeteyi ziyaret ederek durum u anlattılar. "Sevinçler
paylaşıldıkça çoğalır, acılar ise paylaşıldıkça azalır" hük
m ü, bir kere daha gerçekleşm iş oldu. M üslüm anlar birbirine
yeni baştan destek oldu. Ve bunu dost düşm an herkese gös
terdiler.
Bu olumlu gelişm eden yola çıkarak dem ek isteriz ki:
İnsanlar nasıl kavim kavim , m illet m illet ve aileler ola
rak yaratılm ışlarsa, cem aatler olarak öbekleşm eleri ve kendi
aralarında tesanütler sergilem eleri de bir haktır. İnsanların
bir bilginin, bir siyasî önderin veya fikrî bir oluşum un içinde
bulunm ası kadar tabiî birşey olam az. B azıları bu durum ların
bir "tefrika" üretim m erkezine dönüştüğü kanaatiyle karşısı
na çıkm akta ve "cem aatçi" yapılaşm aların düşm anı kesilebilm ekte. Bu tür kanaatleri besleyecek doneler eksik değildir
m uhakkak ki. Fakat insanları bu tür organizasyonlardan, birarada yaşayışlardan alıkoym aya kalkışm ak da o nisbette
abes ve aykırı bir yaklaşım dır. Bu tem enni edilebilir, fakat
eşyanın ve yaratılışın tabiatına aykırı bir tem enni olduğu
unutulm am ak kaydiyle.
Gene unutulm am alı ki, m üslüm anlar arasındaki telâkki
farklılıkları ne akide ve ne de fıkıhla ilgilidir. G izlenen ve
üzerinde durulm ayan asıl farklılık siyasî tavırlarda toplan
m aktadır. Bu farkları üreten sebep ise, cem aatlerin genişle
m esi ile artan m üesseseler olm aktadır. Bunun üzerinde ayrı
ca durulm ak gerekebilir. A sıl sebep göz ardı edilerek, dinî
grupların birbirini hırpalam alarının da bir anlam ı her halde
bulunam az. B urada kasdım ız, sebebi ve gündemi kaybetm ek
tehlikesidir.
M üslüm anlara düşen, cem aat varlıklarını tarihî, to p 
lumsal ve dinî bir "hak" olarak görm ektir. Bunu kabul et
mek ve içine ve içim ize sindirm ektir. Kendi dışındaki her
oluşum u fazla gören yaklaşım lar, her ne tür dinî gerekçeler
49
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üretirse üretsinler, eksiklik ve fazlalığı kendi bünyelerinde
ve b irey sel p sik o lo jilerin d e aram alıd ırla r. M evlânâ'nın
Filıim âfih'te dediği gibi: "K arşındaki kişilerde gördüğün
her yanlışlık senden yansıyan bir akistir."
Bu bakım dan ülkem izdeki m üslüm anlık, sergilenen ba
zı farklılıklara rağm en, farklı İslâmî kesim lerin ortak bileşke
iradesi olm ak durum undadır.
İdrak sahibi aydınlara ve öncülere düşen, bu sürece bir
ivm e kazandırm aktır.
(Aralık. 1990)
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ek insan ve kalabalıklar kargaşadan, kavgadan daim a
rahatsız olur ve nedense kurulu bir düzenin rahatlığına
daim a teslim olm aya m eyyaldir. İnsan, hergün işine
aynı yoldan gider, gündelik eşyasını hep ayııı yerden alır,
yem eğinin üzerine sigarasını, hafta sonu banyosunu tam bir
m ekanizm e dönüştürerek tekrar eder durur. Bu anlam da kit
lelerin daha büyük alışkanlıkları vardır. İnsanın em niyet ve
haz ihtiyacı m ıdır nedir, onu farkına varm adan bu alışkanlık
ların girdabında ezer ve tüketir. Ve âdeta insan ve toplum
nesneleşir.
A rap-İsrail çatışm ası olm asa Ortadoğu ülkelerinin san
ki bir problem i yokm uşçasına, asırların rehâvetinden uyana
cakları yok. Hele bu çatışm a Irak-İran savaşı gibi veya şu
anda Irak'ın K uveyt'i işgali gibi bir iç çatışm aya döndüğü
anda, O rtadoğu'da insanın uykuları kaçıyor, toplum ların te
dirginliği ayyuka çıkıyor.
S tatükonun devam ına âdeta teslim olm uş bu ülkelerin
ve toplum ların uyanışı herhalde böyle çalkalana çalkalana,
başını taştan taşa vura vura gerçekleşecek. G erginlik içinde
yaşam aya, tehlike ile burun buruna yaşam aya O rtadoğu in
sanının ihtiyacı var.
Irak'ın K uveyt'i ilhakına da böyle bakm ak gerekiyor.
B urada önem li olan Saddam 'ın şahsı, Irak'taki rejim in acı
m asızlığı, Kuveyt'in m azlum luğu vs. değil. Tabiî ki olaya bu
açıdan bakm ak da m üm kün. Devam ederek, aynı olaya T ür
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kiye açısından, A B D açısından ve daha önem lisi olayın ta
rafları arasında bir fark görm eyerek zihnim izde yaşattığım ız
"İslâm ” açısından da bakabiliriz. N itekim bu tür yorum lar
ve görüşler de ileri sürülm üyor değil.
*
*

*

A ncak Saddam 'ın K uveyt'e m üdahalesi bizi, biraz gün
delik vukuatın ötesinde düşünm eye de sevketm elidir:
îlk düşünülm esi gereken, gerçekten K uveyt gibi bir ü l
kenin m üstakil olarak m evcudiyetine ihtiyaç var mıdır? A y
nı şekilde K örfez'de ve O rtadoğu'nun değişik noktalarında,
bunca m inyatür ülkenin varlık gerekçesi nedir ki? B unlar
farklı m illetlere, farklı dillere mi dayanıyorlar? Ayrı bir ülke
ve m illet olm alarının hangi hikm eti ve gerekçesi vardır?
B unlar sınırların, verdikleri hangi m ücadele ile çizm işlerdir?
B irinci dünya savaşından sonra her petrol kuyusunun
etrafına bir çem ber çizerek, söm ürge ülke statüleri oluşturan
İngiltere, bu ülkelere öyle bir zaaf yükledi ki, onlar varlıkla
rını kendi toplum larına değil bilakis bir dış tem inata borçlu
hale geldiler. B unların para kaynakları ve m al varlıkları çok
dar bir aşirete ipotek ediliyor, artan kaynaklar yabancı b an 
kaları besliyor. Bu ülkelerin askerleri kendi toplum larından
oluşm az. Y önetim ler kendi toplum larına da güvenm edikleri
için, saraylarını ve nasıl bir işse ülkelerini yabancı askerlerle
korurlar. Bu yetm ediği takdirde ABD ve İngiltere gibi ülke
lere askerî üsler tahsis ederler ve sonuçta m üstakil bir ülke
nin değil de, söm ürgeye dönüşm üş bir coğrafyanın m üstem 
leke valisi derekesine inerler.
Bu açıdan bakınca K uveyt örneğinde olduğu gibi, O r
tadoğu'nun uzun dönem içinde bu sunî yapılanm ayı daha
fazla m uhafaza etm esinin bir lüzum u olamaz. Bize öyle gelir
ki, iki Y em en biri fazla olduğu gibi, Suudi Arabistan ve Ü r
dün'den birisi de fazladır. B uradaki fark; farklı toplum lar,
farklı yönetim biçim leri değil, bilâkis iki sülâlenin, yani iki
aşiretin farkıdır. K örfez bölgesi için de aynı şeyleri düşün52
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inek m üm kün. O rtadoğu'nun geleceği, bu sun'î yapılanm ayı
aşabilm e iradesine bağlı görünüyor.
Irak, K uveyt'i işgalinde, "burası" diyor, "daha önce,
yani O sm anlılar zam anında B asra eyaletinin sınırları için
de id i”. Suriye de Lübnan için gene O sm anlı eyalet sınırını
esas alarak bir genişlem e arzusu izhar ediyor. Bu tür bütün
leşm e arzuları O rtadoğu'nun dinam iklerine 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
m am ak gerekir.
O rtadoğu tarih içinde ya doğuda Sasanîlerin, y a k u 
zeyde B izans'ın, daha sonra Em evi ve Abhasilerin, bilâhere
Selçuklu İm parato rlu ğunun ve OsmanlIların ko n tro lü n d e
olarak daim a bir bütünlüğün içinde yaşam ıştır. Y ekpare bir
bütünlük!.. Çünkü aynı m illet, 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 m evcut değildir.
Z aten em peryalizm , gerek söm ürge şartlarının devam ı
ve gerekse İsrail karşısında bir güç oluşm am ası için bu hari
tayı bilerek ihdas etti. Bu yam alı bohça yapı, bize Selçuklu
so n rasının A nadolu b ey lik lerin in durum unu hatırlatıy o r.
Hepsi m üstakil birer beylik ve hepsi liderlik peşinde. K endi
lerine olm adık büyük m isyonları da yüklem iyor değiller.
U nutm ayalım , 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 m antığa oturur. B öy
lesi durum larda ikna ve hak bilirlik değil; biraz da tarihin
şartları konuşur ki, bu da "bir m ekîn'in kuvve-i azmi" ne ih
tiyaç hissettirir. Bu dün T urğul Bey veya O sm an Bey olur,
bugün H um eynî veya Saddam , farketm ez, Ve burada önem li
olan, İlâhî iradenin araç unsurunun kim olup olm ayacağıdır.
Saddam 'ın günah defteri firavunların seviyesine v ar
m ıştır, bu açık. Biz olaya bu açıdan bakarken, uluslararası
53
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em peryalizm İsrail karşısında ciddi bir gücün oluşm asına
fırsat verm em ek biçim inde yaklaşıyor. D ikkat edersek Hum eyni ile savaşında Saddam etrafında oluşan uluslararası it
tifak, bugün tam am en aleyhine dönmüş bulunuyor. Dün Hum eyni ve İran'ın islâm ileşm esine karşı bütünleşenler, bugün
Ş addanım o büyük hizm etini ne çabuk unutuverdiler? H atta
bu derece bir geriye dönüş!... Saddam İran'dan toprak alsa
buna karşı mı çıkılacaktı? Elbette hayır. B urada karşı çıkılan
aslında Irak'm Kuveyt'i işgali değil. Bilakis İsrail ve İsrail'in
güvenliği m erkezli bir strateji yürürlüktedir. D ünya petrolü
nün yüzde 25'ini kontrol edecek bir kuvvet oluşm am ah, 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 O rta
doğu'nun çok sayıdaki devleti ve yönetim i sırtında taşıyam a
yacağını!... M ısır, F iravunlardan beri daim a bir devletin
m erkezi olagelm iş bir noktada bulunuyor. Irak A bbasîlerin
m erkezi B ağdat, Suriye E m evîlerin m erkezi Şam üzerinde
oturuyor. Ve üçü de O sm anlI'nın en önem li üç eyaletini ü l
kelerinin sınırı olarak kullanıyor. Irak eyalet sınırlarının
içinde yer alan K uveyt üzerinde Suriye de gene aynı şekilde
Lübnan üzerinde hak iddia ediyor. Kuzey A frika için fazla
birşey söylem eye ihtiyaç var m ıdır bilm iyorum . A m a O rta
doğu'nun iki m erkezi daim a bulunacaktır. B unlardan biri
Anadolu m erkezli Türkiye, diğeri de İran.
O rtadoğunun istikrarı tarihin şartlarına dönüşle m üm 
kün. Bu açıdan O rtadoğu'da bütünleşm eye veya genişlem eye
yönelik her teşebbüs olum lu bir gelişm e olarak kabul edile
bilir.
(Ağustos, 1990)
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antik, Allah'ın insana bahşettiği en büyük lûtuflardan
biridir. B eşin üçten fazla, falanın filândan büyük,
onun şundan daha güzel olduğunu, çoğu zam an h e
m en hiç düşünm eden ifade ederiz. G ündelik hayatta kendi
m izi hem en hiç zorlam adan böyle m ukayeseler yapar, haya
tın pratiği içinde hatalarım ızı azaltır gideriz. Bu nevi sağlıklı
m ukayese im kânları akıl ve zekâm ızın gelişm esi ile ilerler
ve kültürüm üzün derinliği ile daha bir anlam ve seviye kazanır.
T abiî, bu nevi m ukayeseler hayatın pratiği içinde ço 
cukluktan itibaren insanda kendiliğinden gelişir. Fakat bir
de, bir düşüncenin, bir inancın m antığı vardır.B u m antık
"düşünce"nin içinde m eknuzdur ve hem en ilk anda herkes
tarafından algılanam az. D aha doğrusu insan nüfuz ettikçe,
ona hakim oldukça düşüncenin sistem atiğine erer. B undan
önce insanın bir fikre m ensubiyeti ya basit bir taraftarlık,
ya sathî bir im an, ya da çoğu örneklerinde görüldüğü şekliy
le toplum sal bir katılım dan ibaret kalır. Bugün islâm düşün
cesi gerçekten, güçlü bir "sistematiğe" kavuşm uş 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
nazard a serg iley eb ilen bir seviyeye erm iştir. Bıı m antık
salâbetine m üslüm anların, islâm cı aydınların cidden ihtiyacı
vardı. Eskiden gayri İslâmî, daha değişik bir ifade ile islâm la
alâkası bulunm ayan şartlarda üretilm iş felsefe ve ideolojiler
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karşısında biraz sinik, ürkek, içinden tasvip etm ese de dışa
yönelik tepkiler geliştirem eyen m üslüm anlar, bugün her tür
lü düşünce akım ı karşısında fütursuzdurlar. K aygıları azal
m ış, m oralleri yüksek, inançları noktasında kom plekslerin
den arınm ış sağlıklı tavırlar sergileyebiliyorlar.
G erçekten İslâm düşüncesi geliştirdiği sağlıklı eleştiri
yöntem leriyle, 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 kesim in ay
dınları, geleceğe yönelik em in beklentiler içinde. Tarihin ve
toplum un nabzını yakalam anın verdiği bir im kânla, zam anın
kendi lehlerine işlediğini farkediyorlar.
Bu durum bize ta A bbasiler zam anında eski Y unan ve
R om a klasiklerinin tercüm e edildiği devirleri, o zam anki
m üslüm an âlim lerin konum larını hatırlatıyor. Y eryüzünün
bu iki eski kültür ve felsefesinin bu zam anlarda İslâm dün
yasına kazandırıldığı m alûm dur. Fakat gerçekten güçlü, son
derece sistem li bu felsefî birikim, ilk anda m üslüm anlar ara
sında büyük bir kaos da yaratm ıştı. B undan önce ve bu sıra
larda islâm , sistem atik bir düşünce olm aktan ziyade, samimi
ve derûnî bir iman hareketi idi. M üslüm an insan inancı hak
k ında en ufak bir şüphe taşım ayarak; neyin yasak, neyin
m eşrû olduğuna bakıyor, herhangi bir konuda öğrendiği bir
âyet ve hadis neyi âm irse onu yapm akla iktifa ediyordu. Bu
tavır saf ve samimi bir teslim iyetin izharından başka bir şey
değildi.
Fakat işte bu sam im i atm osfer, kısa tarihi içinde ilk de
fa farklı bir m antıkla karşılaşıyordu: B ir tarafta s a f im anlar
öbür tarafta akıl ve m antığın kurduğu sistem li felsefeler. So
ran, itiraz eden, delil isteyen, herşeyi akıl ve m antıkla tartan
bir yaklaşım karşısında saf ve sam im i im anlar gerçekten ilk
anda zorlandılar. K uşkuya düşen bilginler az olm adı bu de
virde.
A ncak bir zam an sonradır ki m üslüm an bilginler im anî
kabullerini yüksek bir m antık örgüsü ile beslem ek yolunu
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den ed iler. Ve b u radan, "kelâm" d ed iğ im iz ilim doğdu, j
Kelâm, ebedî hakikatların başka felsefeler ve itirazlar karşı- /
sıııda sistem li bir savunm a ve izah denem esiydi. Sonuçta ay
nı asır içinde islâm düşüncesi kendi şartlan dışında üretilm iş
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 üslüm anlar için ülke
lerin fethinden daha büyük bir zaferdi.
B undan sonra bütün kültürlerin kaynakları, insanlığın
yüzyıllar içinde ürettiği bilgi verim leri m üslüm anların em a
netine geçti. A srı saâdette sahabiye yazı ve okum a öğreten
kölelerin şartlarından, insanlık tarihinin geliştirdiği bütün bi
lim sel verilerin ve düşünce birikim lerinin hakim i ve sahibi
olunduğu şartlara yükselindi. Bu zam anlarda kendisinin d ı
şında oluşm uş her türlü düşünceye kapısını açm aktan çekin
m eyen, onları kendi şartlarında ihata eden, eleştiren fakat
yerine göre bir bilgi olarak kullanan ve arşivleyen yüksek
m orali; biz ne yazık ki Tanzim at yıllarında sergileyem eyerek, dışım ızdan bir rüzgâr gibi esen her türlü fikrî ve siyasî
saldırı karşısında köşeye sıkıştık ve sonunda teslim olduk.
B urada şu sonuç ortaya çıkıyor:
Kendi kabuğuna çekilen, farklı fikir ve kültürlere karşı
kendi etrafında dem ir perdeler ören, insanı ve toplum u za
m an zam an bile olsa böyle karşılaşm alardan koruyan yakla
şım ların; sonuçta bizzat kendi ufuklarını kararttığı, kendi
kendisini tekrara düştüğü gerçeğidir. B iraz da insan ve to p 
lum , zıtları ile kendisini test etm eğe, bu vesile ile zaaflarını
anlam aya ya da üstünlüğünü yeni baştan idrake ihtiyaç d u 
yuyor. Bu b akım 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 çözülüverm esi aynı anlam a gelm iyor mu?
M em n u n iy etle ifade etm ek g erekir ki T ürkiye'deki
m üslüm anlık hareketi, bütün karşıtları ile bugün eşit olm a57
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yan şartlarla yüzyüzedir ve onlar karşısında daha hakim bir
tavır sergilem ektedir. Bugün m üslüm an aydınların sahip ol
dukları yüksek m orale, belki onyedınci yüzyıldan beri ilk
defa vâsıl oluyoruz. Ne T anzim at aydınının, ne A bdülham it
ve ikinci M eşrutiyet devri m üslüm anlarım n, m üslüm anlığın
geleceğine itim atları 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 durm ak
bilm eyen saldırıları karşısında onlar gerçekten şaşkındı. O n
ların gözünde gelecek karanlık, A llah'ın dini m üstevlilerin
ayakları altında idi. Bunu gözleri ile gören ve fazla birşey
yapam ayan nice aydınlar, bu m oral bozukluğu içinde itikat
larının sarsıldığını ve içinde yaşadığı şartları, sonuçta im an
ları haline getirdiklerini çok geç farkettiler. Ondokuz ve yir
m inci yüzyıl T ürk aydınının bu büyük trajedisi gerçekten
yürek parçalayıcıdır.
Ne var ki bugün islâm cı 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. K endisinin oluşturm adığı, sahibi
de olm adığı her türlü zem inde kendisini izah edebilen, fark
lı fikrî yapıları geliştirdiği sağlıklı eleştirel yaklaşım larla
cerh edebilen bir m antığın bu m oral yüksekliğine gerçekten
ihtiyacı vardı.
(1991)
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CİDDİ BİR V A K A R İH TİYACI
-TV 'LER D EK İ İSLÂ M İ T A R TIŞM A LA R ÜZERİNE-

on yıllarda gözlediğim iz aktüel-siyasî gelişm elerin bir
sonucu olarak, İslâm î söylem in geniş k alabalıklara
doğru, giderek yayılan ve açılan bir boyut kazandığı
gözleniyor. Bu arada bazan olum lu, fakat çoğu zam an da
son derece itici ve olum suz biçim lere bürünen İslâmî yakla
şım ların, televizyon ekranları aracılığıyla bütün toplum a ta
şındığına şahit oluyoruz. Ö zellikle 1994 m ahalli seçim leri
öncesinde başlatılan TV yayınları sonucunda, Türk toplum unun, hem en her gün çeşitli vesilelerle bir İslâmî tutum u, yan
lış veya doğru b u uygulam ayı konuşur hale geldiği de h epi
m izin m alûm udur.

S

B iraz daha gerilere gidecek olursak, 1994 yılbaşından
bu tarafa sürüp gelen bir uygulam anın, yani televizyon e k 
ranları aracılığıyla toplum un gözünün önünde cereyan eden
İslâm î tartışm aların, ciddi biçim de ele alınarak yeni baştan
irdelenm esine, sanıyoruz ki artık ihtiyaç bulunm aktadır. T e
levizyon ekranlarında, İslâm î sıfatlarıyla tem ayüz etm iş bir
çevre de islâm a m uârız, bazen atatürkçülükleri öne çıkan,
bazen de sistem in laik-liberal boyutunu üstlenen m alum bir
çevrenin karşılıklı kapışm ası, m antığına oturan bu program 
lar, toplum da m eydana getirdiği tesirler itibariyle farklı fark
lı algılam alara yol açm aktan geri kalıyor.
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Özellikle islâm cı nitelikleri tem âyüz eden aydın çevre
ler, tartışm alı haber program lar konusunda ikiye bölünm üş
gözüküyor. B unlardan bir kısm ı var ki, onlar bu tür tartışm a
lardan büyük bir rahatsızlık duyuyorlar. O nlara göre, bu n e 
vi tartışm a program larında İslâm, arzu ettiğim iz seviyede bir
tem sile ve sunuşa m azhar olam am aktadır. 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 biçim de şikâyet ediyorlar. Bu çev
reler diyorlar ki; İslâmî kesim lerden seçilen bu kişiler, her ne
kadar kendi anlayışları tahtında ve seviyesinde konuşm alar
yapm akla beraber; toplum un bütün kesim leri, islâm la ilgili
som ut yaklaşım ları ilk defa bunlar aracılığıyla işitiyor ve do
layısıyla İslâm hakkında bu kişilerin bakış açılarıyla orantılı
intihalara ulaşabiliyor. B öylesi bir tem sil ve sunuş ile, İslâm
hakkında olumlu kanaatlere ulaşm ak m üm kün değildir.
Gene İslâm î çevrelerden bazıları da, bu tür program la
rın son derece faydalı olduğunu, islâm ın, toplum un gündem i
haline ancak bu tür yollarla gelebileceğini ileri sürüyorlar ve
hem en arkasından da şu görüşleri ekliyorlar:
D ikkat edilirse. Refah Partisi seçim lerde ne kadar yo
ğun bir çalışm a sergilem iş olsa dahi, renkli-renksiz basının
bu partiyi bahane ederek, benzer program lara yayınlarında
fazlasıyla yer ayırm asının alm an sonuçta büyük bir payı ol
du. N itekim lâik atatürkçü çevrelerin din aleyhtarı tavırların
daki yoğunlukla beraber, aşırı R efah düşm anlığı olduğu gibi
geri tepti. Seçim sonrasında sergiledikleri politikaların doğ
rudan R efah Partisine yaradığını kendileri de idrak v e ifade
ettiler. D olayısıyla, son heykel tartışm asında da gözlediği
miz şekilde, bizi gereği kadar tatm in etm ese de, bu yayınlar
halk tabakalarında olum lu sonuçlar üretm ekten geri kalm ı
yor vs.
Evet, görüşler işte böyle.
Siz bu hususta neler düşünüyorsunuz, şu anda bilm iyo
ruz. Fakat bu sonuçtan ister m em nun olalım , ister olm aya60
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hm: hem en her İslâm î çevrede olduğu gibi, değişik toplum
kr .iinlerinde bu konuların ileri geri tartışıldığından kuşku
yok.
Şahsen biz, şim diye kadar, bu alanda yapılan tartışm a
program larının çoğundan bir haz duyduğum uzu, ihtiyacım
duyduğum uz bir tatm ine ulaştığım ızı ifade edem eyeceğiz,
i lalbuki buralarda konuşanlardan bazıları yakın arkadaşları
mız olduğu halde dahi, içim izi açan, gönlüm üze bir ferahlık
veren bir sunuşa, bir tem sile şahit olabildiğim izi pek söyle
yemeyeceğiz.
Bu sıkıntıyı çoğu kişilerin kalplerinde bir eza olarak
hissettiklerinden de eminiz.
Sanıyorum sıkıntı şuradan kaynaklanıyor:
T asavvufı olsun, veya yerine göre radikal bir söylem i
ya da tutum u tem sil ediyor olsun, bu kişiler geneli itibarıyla
şim diye kadar kapalı bir dünyadan, şifâhî bir ilişki ortam ın
dan çıkıp geliyorlar. îslâm ın tarikat, cem aat veya sınırlı bir
grup olarak bazı radikal çevreler içinde geliştirdiği ilişki bi
çim i ve bunun mesaj aktarm ada geliştirdiği üslûp, kabul et
m ek gerekiyor ki özel bir söylemdi. A nlatacaklarım ızı kabul
eden veya kabule hazır bazı insanlara yönelik bir ifade geliş
tirm iştik biz. Yazış tarzım ız böyleydi, toplantılardaki şifahî
uslûbum uz böyleydi. Y ani kam uoyunun bütününü esas alan
bir yaklaşım ım ız bulunm uyordu. B öyle bir egzersizin için 
den çıkıp gelm iyordu çoğumuz.
T elevizyon ekranlarına beklenm edik bir anda çıkarılıveren bu kişiler, daha önceleri, tirajı son derece düşük gaze
telerde, konum unu azçok kestirebildikleri bir okuyucu için
yazıyor, onun beklentilerine cevap verm ek ön yargısından
kendilerini kurtaram ıyorlardı. B enzer şartları yaşayan ve k a
palı m uhitler teşkil eden bazı konferans ve sem inerlerde k o 
nuşuyorlar ve sonuçta, geliştirdikleri ifade ne bir testten g e
çiyor, ne de ciddî alternatifleriyle yüz yüze gelm e im kânı
bulabiliyordu. Yani bu insanlar, biraz da, karanlıkta ıslık ça
lar gibiydiler. H er yaklaşım ları 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
m eşgul. M üslüm an kim liğine haiz bu insanlar, şim di dur
m aksızın konuşuyorlar!.. Ö nlerine ne çıkarsa, kendilerine
her ne konuda olursa olsun, som lan her soruya cevap yetiş
tirm ekle m eşguller. O nlar durm adan konuşuyorlar. K endile
rini kaptırm ışlar, unutm uşlar ve hatta çok büyük bir fırsat
yakaladıkları inancı içinde, toplum sal bir hizm et gerçekleşti
riyorlar. K onuşan insanlar, her neredeyse yaptığı konuşm a
ile, nasıl bir tesir hasıl ettiğini test etm e ve karşı bir izlem e
ihtiyacından da m üstağni görünüyorlar. B ir toplum u, bir po
litikayı nazarı itibare alm adan, bir program ın alacağı m esa
feleri düşünm eden sadece ve sadece kendi nefisleri adm a
konuşuyorlar. Sanki içinde taşıdığı korkuları belirli olaylar
karşısında tesir ederek, ondan kurtulm ak ihtiyacında olan
çocuklar gibi, nasıl bir iş becerdiklerinin hayretini üretm ek
istiyorlar.Y apılagelen program larda sergilenen tavırlar bize göre,
uzun vadede son derece zararlı sonuçlar üretecektir. Ortaya
konan seviyesiz yaklaşım ların, Türkiye'de ulaştığım ız İslâmî
birikim le uzaktan yakından bir ilgisi de bulunm uyor. Bunu
onlara nasıl intikal ettirebiliriz bilm iyorum .
B ir televizyon program ına insanın çıkm am a hakkı da
vardır. A sgariden buraya kim ler katılıyor diye sorm a hakkı
vardır. Aynı şekilde âlim in zalim le, cahille tartışm ası kadar
bir abes de düşünem iyoruz. Bazan da görüyoruz ki, m üces
sem ahlâk niim ûnesi 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 saçm a bir şey bu!.. K endilerini, bu vesile ile toplu
m a birşeyler anlatm a im kânı doğuruyor diye ikna ediyorlar.
Ne kadar yazık!..
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Hu tür program larda aklım ızdan hiç çıkarm am am ız geırki'iı husus, bizclcn beklenilen bir vakar ve üstlendiğim iz
iıiıinctn izzetini daima ayakta tutm ak ihtiyacıdır. Adî, k en 
dini bilm ez, m ünkir ve m ünafık, kişilikleri erozyona uğra
m ı ş insanlara, ya da onların üzerinden veya onlar vesilesi ile
toplum a birşeyler aktarm am ız m üm kün değildir. V akarını
koruyam ayan, korum a im kânı bulunm ayan kişilerin sözle ı inden bir tesir doğmaz. Bunu niçin unutuyorsunuz?
A yrıca eşit bir temsil ile, konuşulacak alanların uzm anı
ı iddî kişiliklerle, bu konuların ele alınm ası gerekm ez mi?
Hu tem sil şartını bizim insanım ız niçin aram ıyor? Kabul et
m iyorlarsa, 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, platform lar oluşturabilirsiniz.
Aksi halde, bu tür toplantılarda kendilerini çok sevdi
ğim iz bazı dostlarım ız rom alı gladyatörler seviyesine indir
geniyorlar ki, izlediğim iz m açın sonunda bütün taraflar kan
revan içinde görünüyorlar. Bu bir zafer mi, hezim et mi n e 
dir, bizce tam bir m eçhul bu!..
O nun için diyoruz ki, am acı sadece cedelleşm e olan,
bir gerçeğe u laşm anın m urad edilm ediği ve lâyıkıyla bir
tem sile de im kân verilm eyen bu tür program lar; uzun v ad e
de, ulaştığım ız İslâm î birikim in erozyonuna ve yanlış algı
lanm asına yol açm aktan başka neye yarar?
B irşeyleri ispatlam ak gayretinden ziyade, kendini so
rum lu bilen yüksek vicdanların vakar ve haysiyetine olan ih
tiyacım ızın, daha fazla olduğu anlaşılm ıyor mu?
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20 YILIN A R DIN DAN
DEM O K R A TİK İSLÂ M İ PO LİTİK A
D ENEM ESİ

ürk siyasî hayatındaki dengeler, 26 M art 1989 tarihin
de yapılan seçim lerle tam am en altüst oldu. A rtık önü
m üzde yeni şartlar ve yeni dengeler mevcuttur. B ilindi
ği gibi Türk siyasetinde m ahallî seçim lerin iktidar değiştir
mek, yeni iktidarlar üretm ek gibi bir fonksiyonu bulunm u
yor. B ulunm uyor am a ilk defa bu seçim lerdir ki, m evcut ik
tidarı âdeta yerle bir etm iş, onun beş yıldır uygulayageldiği
her türlü sosyal ve ekonom ik politikaları iflâsla başbaşa bı
rakmıştır.
T ürkiye'de çoğu dinî ve m illî kesim lerin her nedense
kendisinden çok şeyler beklediği Turgut Özal iktidarının uğ
radığı hüsran, aynı zam anda bu çevrelerin de hüsranı sayıl
m alıdır. Ve şim di ortalıkta kol gezen büyük bir sukûtu h a
yaldir. Fakat ne yazıktır ki insanların çoğu -ki burada kasdettiklerim iz daha ziyade islâmcı aydınlar ve bir kısım d in î
gruplardır- k endilerinin vücut verdikleri bir iktidarın iflâs
etm iş politikalarından bir parça da kendilerini sorum lu h is
setmezler.
İşte ortada, insanı ve toplum u âdeta nesne konum una
indirgeyen bir uygulam anın fecî sonu!.. G erçekleştirildiği
sanılan transform asyonun altında tuzla buz olan bir m antığın
acıklı kıvranışı!...
T ürkiye bu acı tecrübeyi yaşam am alı ve bir kısım
islâm cı aydınlar bu vebale ortak olm am alıydı.
*

T
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Görüldüğü kadarıyla bu acı tecrübe bir yandan SH P'ye
yararken, öbür yandan da D Y P ile R efah Partisi tarafından
değerlendirildi. M evcut durum un SH P ile D Y P'nin işine n a
sıl yaradığını izaha gerek yoktur sanırız. A m a Türkiye gibi
bir ülkede, m ahallî seçim lerin genellikle küçük partilerin
aleyhine bir netice verdiği bilinen bir husûsken, nasıl oldu
da R efah Partisi bu genellem eyi tersine çevirebildi? İstanbul
dahil, çoğu O rta A nadolu illerinde, Güney ve Doğu A nado
lu'daki bazı vilâyetlerde adı geçen partinin sağladığı oy artışı
ortadadır. B ir defa geçtiğim iz genel seçim e göre Türkiye'de
yedi m ilyon civarm da bir seçm en artışı kaydedilm iştir ki, bu
seçm enlerin çoğu, ilk defa oy kullanacak gençlerden m üte
şekkildi ve 1980 öncesinin M illî Selâm et P artisi uygulam a
larından da bihaberdi. İşte bu iki yeni ve olum suz şarta rağ 
m en Refah Partisi oylarını yüzde on'a çok yakın bir noktaya
yükseltm eyi başarm ış bulunuyor. E ğer geçtiğim iz seçim ler
m ahallî seçim değil de, bir genel seçim olsa im iş, R efah’ın
aldığı sonuç şim dikinden çok daha fazla olacakm ış dem ek
tir.
M eselâ A n k ara B üy ü k şeh ir belediye başkan adayı
M ehm et A ltm soy'un aldığı oy, A N A P'ın ilçe belediye başkanlarına verilen oyların toplam ından çok çok yüksek b u 
lunm aktadır. B urada bir m iktar R efah ve M Ç P oyunun bu
lunduğu açıktır. B una benzer çoğu Anadolu il ve ilçelerinde,
seçim in A N A P 'la SH P arasın d a b ir eksene oturm ası da,
m uhtem elen R efah oylarını m enfî şekilde etkilem iştir. Ç ün
kü 1980 ih tilâlin d en sonra ü rk ü tü len islâm cı kam uoyu,
1969'dan beri yavaş yavaş oluşan geleneğinden âdeta kuşku
ya kapılm ış ve, Turgut Özal ism inde ve A navatan Partisinde
kendisine em in bir sığm ak vehm etm iştir. Yani bunca tecrü
benin ve verim li sonucun arkasından, kütle partileriyle para
lelliği esas kabul eden bazı grup ve cem aatlerle aynı çizgide
bütünleşilm iştir.
Şimdi sadece eski M SP’liler değil, toplum un bütün diri
kesim leri "ashab-ı kehf" uykusundan uyanm anın m ahm ur68
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İlığımda!.. Toplum sağlığı adına bunu iyi bir gelişm e olarak
değerlendirm ek gerekiyor. Ç ünkü T ürk toplum u, 1946'dan
beri az veya çok idrak ettiği dem okratik bir tecrübenin için
den geliyor. Bunu inkâr etm ek m üm kün m üdür? Hele 1960
anayasasından sonra ülkenin problem lerini ve ideolojik m e
selelerini m üm kün olabilen açıklıkta konuşm aya, yazm aya
alışan ve bu alandaki haklarını her geçen gün geliştiren bir
ülkenin insanını, daha ne kadar uyutm ak kabil olabilirdi?
Ç o k ların ca önem senm ese de T ürkiye, bu şartları ile bir
Suûdi A rabistan'dan, bir L ibya'dan v e bir M ısır'dan çok
farklıdır. Y ani Türkiye "tek p artici", "kralcı" veya "sürekli
a skerî yönetim " altında yaşayan bir ülke değildir. Şartların
böyle oluşudur ki T ürkiye'deki islâm cı m ücadeleyi, öteki ül
kelerdeki "yer altı fa a liyeti" niteliklerinden uzaklaştırm akta
ve m evcut hukukun im kânlarıyla orantılı açık-siyasî bir parti
hüviyetine zorlam aktadır. B azıları bu durum u, Türkiye'deki
islâm cı m ücadelenin en büyük handikapı olarak da görebili
yorlar. Ne var ki biz o kanaatte değiliz. >
H a rek etin bu tarz ın a k a rşı çık a n la rın en b üyük
husûsiyeti, m eseleyi sadece bir "elite" ve "dar kadrolara"
indirgem eleridir. G ayrı şuurî olarak, kapalı dikta rejim leri
nin -tabiî ki bunlardan m üslüm an ülkelerde bol m ikdarda
m evcuttur- şartlarında düşünen zihinler, ister istem ez böylesi m antıklar üretecekler dem ektir. Ç ünkü o tür rejim lerin al
ternatifi, ancak ve ancak, kendilerinin m ukabili tavan arası
ihtilâlciliklerdir. Ve m asum zavallı m üslüm an 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 m ağlubiyetin sonunda
halka olan itim adını biraz daha kaybediyor, ona saygıyı ih
m al ediyor; onu gönlü alınacak, eğitilecek, uyarılacak, yeri
ne göre sağduyusuna teslim olunacak A llah'ın bir em aneti
olarak görm ekten uzaklaşıyorlar. Sonunda kütle horlam aları,
adam yerine koym am alar ve "tek adam cılık" yüceltm eleri
birbirini takip ediyor.
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T abiî ki insanla uğraşm ak 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. Seslenm e alanı câm i olan, halka
halinde sohbetlerden beslenen ve halka halka öbeklenen,
m ensuplarının her birini yakından tanıyan bir gelenek; şimdi
kam uoyu aracılığıyla gördüğü ve görm ediği bir bütüne hitap
etm ek durum unda. Bu ise hem açık, dem okratik bir örgüt
lenm eyi gerekli kılıyor, hem de açık bir m ücadeleyi. Bunun
yolu ise bazılarınca ne kadar yadırganırsa yadırgansın der
nektir, sendikadır ve asıl önem lisi siyasî partidir.
D em okratik sistem in hem imkânı, hem zarûreti olan bu
durum u iyi idrak etm ek gerekm ektedir. Türkiye'de bazı ce
m aatlerin geleneksel kurum laşm alarını m uhafaza etm eleri
nin faydası ortada olm akla beraber, bunun dışm da kalan bazı
dem okratik h ak ve hürriyetlerin getirdiği im kânların g ü n 
dem de tutulm ası da yadırganm am alıdır ve anlayışla karşı
lanmalıdır.
İşte geçm işte "M illî N izam "m , "M illî Selâm et" in ve
şim di de "R efa h "m gövdesi bu şartların üzerine oturuyor.
O nun bir takım eksiklikleri, yanlışları yok m udur, elbette
var. A m a unutm ayalım ki bu çizgi, Türkiye'deki bütün müslüm anlar adına gerçekleştirilen bir tecrübedir. Bu tecrübe
üzerinde m ensupları kadar, hareketin dışında kalanların da
hakları vardır. B u bakım dan üzerinde konuşulm alı, tartışıl
m alı, geliştirdiği m etod ve yöntem ler ciddi biçim de irdelen
meli ve test edilm elidir. Çünkü tarihim izde ilk defa böyle bir
denem enin şahidi oluyoruz. Z ira bizim geçm iş asırlarım ız
içinde din kurum u devletle içiçe ve onunla neredeyse özdeş
bir konum sergilediği için, devlet din adına toplum u kontrol
altında tuttuğu içiıl; şimdi dinin toplum sal kesitler vasıtasıy
la bir "karşı m urakabe" fonksiyonunu üstlenm esi, İdarî hi
yerarşide olduğu kadar dindar kesim lerde de büyük idrak
güçlükleri doğuruyor. Dine bu iki zam an kesitinde yüklenen
fonksiyon farkına, hem yönetim in m ekanizm asını ve hem de
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bizzat dindarın kendisini inandırm akla karşı karşıya bulunu
luyor. H enüz Türkiye bu önem li handikapı atlatm ış değil.
Bunun için ülkem izde dem okratik hakların hem daha kulla
nılır hale gelm esi, hem de m üslüm anın kendisine yüklenen
bu yeni fonksiyonu iyi idrak etm esi gerekiyor.
*
*

*

R P G enel Başkanı N ecm ettin Erbakan, düzenlediği bir
basın toplantısında, m ahallî seçim lerdeki hedeflerinin "yüz
de 13-15 arasında bir oy" olduğunu açıklam ıştı. Bu hedef
parti adına m akul bir tahm in 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 m oral sağ
ladı; hem parti m ensuplan için, hem de parti dışında kalan
sağ -m uhafazakâr çevreler için. H ele bu oranın, içlerinde
K onya ve Sivas gibi önem li şehirlerin de bulunduğu beş il
de m eyvesini verm esi daha bir anlam lı oldu. D üzenli bir ça
lışm a ile, iyi ve ayağı yere basan politikalar ve program lar
üretilm esi ile, önüm üzdeki bir genel seçim de yüzde 15 ora
nının yakalanabileceğine dâir, şim diden bîtaraf çevrelerde
bile kanaatler oluşm aya başladı.
B unlar bir tarafa; bizim burada işaret etm ek istediğim iz
önem li bir husus bulunuyor: Eskinin M S P 'si ve yeni döne
m in R efah Partisine ilişkin eleştiri ve değerlendirm e noksan
lığı!..
F akat bu zaten sadece R efah için değil, bizim bütün
yaptığım ız faaliyetler için ihtiyacım duyduğum uz bir noksanım ızdır. T arihte m üslüm anlığın "devlet" dışın d a ortaya
koyduğu örgütlenm e biçim leri genellikle "kapalı" bir nite
lik taşıdığı için böyle bir tarafım ızın geliştiği söylenem ez.
İşaret ettiğim iz gibi siyasî partiler açık bir faaliyet yü
rütür. Yaptığı her iş, açıkladığı her görüş kam uoyunun göz
leri önünde cereyan eder. H areketin bu tarzıdır ki, parti hak
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kında hem en herkesin bir kanâati hasıl olur. M uhalif çevrele
rin bu husustaki fikirleri zaten bellidir. Ö nem li olan bu faali
yete âşinâ olan çevrelerin, islâm cı aydın kesim lerin ve aklı se1im sahibi politik nosyon sahiplerinin, bu konuda ne düşün
düklerinin bilinm esi ve bunların kam uoyuna yansım asıdır.
Ne yazık ki islâmcı aydınlar bu konuda fazla birşey
söylem iyor, yazm ıyorlar; sanki yazm aktan içtinâb ediyorlar.
M eselâ 1980'den sonra Türkiye'nin toplum sal, ekonom ik ve
kültürel şartlarında, politik yapısında büyük değişim ler göz
lendi. Bu değişim çerçevesinde islâm cı hareketin de, özü iti
bariyle değil, fakat politik nitelikleri bakım ından gözden ge
çirilm esi iktiza ederdi. Belki bunlar gerçekleştirildi. Şahsen
bundan bizim haberim iz bulunm uyor. B elki bu yeni taktik
kararların sonucudur elde edilen m üsbet netice. Fakat bu hu
susta ne gazetelerim izde, ne dergilerim izde ele avuca alınır
ciddi bir analiz okum adık, partinin bir değerlendirm esine şa
hit olmadık. A m a buna karşılık arkadaş sohbetleri arasında,
cem aat m uhitlerinde bazısı gerçekten faydalı, bazısı da ipe
sapa gelm ez görüşlere m uhatap oluyoruz. "Kol kırılır yen
içinde" m antığı fevkalâde isabetli bir tavır olm akla beraber,
bir düşünce kendi problem lerini kam uoyu önünde konuşm ak
seviyesine ve olgunluğuna da m utlaka erişm elidir. Bu hem
eleştiri sahipleri, hem de m uhatapları için bir kom plekse dö
nüşm ekten çıkm alıdır. Çünkü kam uoyuna m aledilm eyen bir
görüş ve eleştiri, am acı ne olursa olsun "gıyb et" derekesine
düşm ekten kurtulam az.
Şim di önüm üzde böylesi önem li problem ler varken,
islâm cı aydınlar tarih değerlendirm eleri, fık ıh ve akâid tar
tışmaları, ya da tabiat yorum lam aları içinde, m ensubu ol
duğum uz toplum un problem lerinden giderek uzaklaşıyor ve
ayaklarını yerden kesiyorlar. H atta neredeyse bir A fganis
tan, bir Filistin konusu bile kendi şartlarım ızla göğüs göğüse
gelm em ek için, bir kaçışa dönüşebiliyor. Bir fikrin, düşünce
akım ının bu derece kendi dışındaki alanlara çakılıp kalm ası,
hiç de sağlıklı bir gelişm e sayılamaz.
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Bu bakım dan Refah hareketi soyut kavram irdelem ele
rine göre, insanla m eşgul olan, toplum a eğilen ve toplum a
seslenen tavrı ile daha gerçekçi bir çizgiyi tem sil etm ektedir.
Bu denem eye herkesin ilgi gösterm esi, onu incelem esi ve
yeni politikalar üreterek tekliflerde bulunm ası gerekm ez mi?
B izim bu konularda söylem ek istediğim iz bazı husus
lar bulunm akla beraber, bunlar ayrı bir yazı konusudur. F a
kat ilk elde siyasî partinin yapısı itibariyle, kendi içinde
"dem okratik bir gelenek" teşekkül ettirm esine olan ihtiyacı
burada hatırlatm ak istiyoruz. İlk kuruluş yıllarının ihtiyatı ve
daha sonraki zam anların anlam sız heıcüm erci bize göre çok
gerilerde kalm ış olm alıdır. Şim di yirm i yıla varan uzun bir
tecrübenin ışığında, bazı m eseleleri daha açık konuşm anın
im kânı vardır.
B izi bu noktada birşeyler söylem eye iten sebep hiç
kim senin kuşkusu bulunm am alıdır ki, R efah'ın m ahallî se
çim lerde elde ettiği önem li sonuçtur. Urfa'da H alil İbrahim
Ç elik m Sivas' ta T em el K a ra m o lla o ğ lu n u n , K onya' da
D oç. D r. H alil Ü r ü n ü n , K ahram anm araş'ta A li Sezai'm
ve V an 'd a F ethullah E rbaş'ın başarısı, parti politikası ve
gayretli çalışm aları kadar, bu adayların kişiliklerinden besle
nen büyük bir güvene dayanm aktadır. Buradaki güven, par
tinin adaya karşı taşıdığı güven değildir, bilâkis m uhitin ada
ya karşı beslediği derin bir itim at ve başarılı hizm et vereceği
beklentisidir. İyi aday sadece R efah partisi için değil, diğer
partiler için de netice alm anın en kestirm e yolu olarak görü
nüyor.
S iyasî partiler vasıtasıyla verilen m ücadele ister iste-,
m ez "dem okratik" bir nitelik taşıyacağı için, aday tesbitlerinin; adayı yakından tanıyan m uhite, yani il ve ilçe örgütle
rine bırakılm ası gereği kendiliğinden ortaya çıkar. N itekim
bunu son seçim de en iyi değerlendiren parti Doğru Yol ol
muştur. Siyasî m uhitlerde Doğru Y ol'un elde ettiği neticenin
büyüklüğünde, adayları tesbit tarzının önem li derecede rol
oynadığı ifade edilm ektedir.
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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 seçim lerde adaylar arasındaki yarış, ilk elde
bizi rahatsız eder görünse de; ilgili m uhitlerde parti aktüalitesinin canlanm ası, m ahallî niteliği bulunan adayların öne
çıkm ası, il ve ilçe örgütlerinin bu konuda aktivite kazanm ası
bakım ından parti, bütünüyle canlı bir organizm aya dönüşe
cektir. T abii ki bu yöntem parti m erkez k arar organlarının
insiyatifine bir halel de getirm eyecektir.
Seçim lerden önce bölgeyi yakından tanıyan bir arkada
şın bize ifade ettiği adaylarla seçim e girilse, R efah'm hem en
hem en bütün illeri kazanm ası ihtim ali ile karşı karşıya kala
bilecekm işiz. N itekim seçim lerden en aşağı üç hafta önce bir
D iyarbakır'ın, M ardin'in, A dıyam an'ın ve B ingöl'ün adaylar
dolayısıyla kaybedileceği ifade edildi. M uhakkak ki kaybe
den adaylar da iyi ve değerli kim selerdir, bundan em iniz.
F akat seçim sadece iyi adayla kaim değil ki. H em adayın iyi
olması gerekiyor, hem de seçilm e şartlarını taşım ası icab
ediyor. B ilhassa genel seçim lerde bölgeye m üfettiş gibi dı
şarıdan' giden adayların sağlayacağı taban ve elde edeceği
netice ne olabilir? D üşünm e ve tercih yetkisinin bütünüyle
genel m erkeze devri, parti örgütlerini canlılıktan uzaklaştır
dığı gibi, ilgili m uhitlerde parti aktüalite ve atm osferinin kı
sa zam anda sönükleşm esine de yol açm aktadır.
Partide ön seçim m ekanizm asının işletilm esi bu bakım 
dan İslâm î m ücadelenin ülke çapm da daha da gelişip serpil
m esini sağlayacaktır. Bize göre önseçim m ekanizm asının iş
letilm esine şiddetle ihtiyaç bulunm aktadır.
Yirm i yıllık geçm işe sahip bir siyasî m ücadelenin, R e
fah dışındaki çevrelerde, "hareketin doğal sınırlarına da
yandığı" gibi bir kanaat doğurm am ası gerekiyor. R efah'm
ilk elde yüzde 15'lik bir sonuç alm ası, ülkenin realitesini de
değiştirecektir. Bu realite zaten m evcut olm akla beraber, ba
zı çevreler bunu ancak oya dönüşm esi halinde idrake m ey
yal görünüyorlar.
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Bu çevreleri iki grupta m iitâlea etm ek gerekir: Birincisi
islâmcı aydınlar İkincisi de R efah'a entegre edilem em iş ba
zı d in î grup ve cem aatlar. A yrıca buna, R efah dışında
siyasî tercihleri bulunan ferd ferd geniş dindar kesim ler de
eklenm elidir.
B ir hareketin büyüm e istidadı taşım ası, kam uoyunda
böyle bir beklenti hasıl etm esi ona karşı olan tavırları derin
den etkileyecektir. B öyle bir gelişm e yani büyüm e im ajı, siyaseten bîtaraf kişilerin katılım ım hızlandıracağı gibi, ileri
de, sağ-liberal partileri destekleyen dinî kesitleri de asgari
den partiye karşı tarafsızlaştıracaktır. G elişen bir hareketin
karşısın d a durm anın izahı im kânsız olduğu kadar, bunun
vicdanlarda m eydana getireceği baskı da giderek büyüye
cektir.
Bu noktada yapılacak iş R efah hareketinin ayrı bir ide
oloji veya m evcutlara ilâve yeni bir cem aat teşekkül ettir
m ek savaş ve gayreti olarak algılam am asıdır ve buna imkân
da verilm em elidir.
Bu bakım dan Refah hareketi, Türkiye'deki İslâm î taban
ve tavırların "bileşke iradesi" biçim inde bir ekseni yakalayabilm elidir.
(N isan , 1989)
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O RTA DOĞ U'DA
D EĞİŞEN D EN G ELER
RP ve Ö NÜND EK İ H A N D İK A PL A R

ü rk iy e'd e 1987'den itib aren , h ü k ü m ete y ü k len en
"ılımlı m ü slüm anlık politika la rı" gerilerd e kalm aya
başladı. Yavaş yavaş ortaya çıkan bu destek çekm e h a
reketi, İran-Irak ateşkesi ile de kendini iyice açığa vuruyor.
Z aten adı geçen ateşkesten sonra İran devrim i, sessiz şekilde
"ulusal sınırlara" çekilm eyi tercih etti. Bu durum , devrim in
çevre ü lk eler üzerindeki tesir k abiliyetini yitirdiğinin de
âdeta kabulü anlam ına gelm elidir.
B unların 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
A B D 'nin İran'a tavrı yeniden gözden geçirilm iş, İran'ın tesir
kabiliyetini yitirdiğine karar verilm iş ve çevre ülkeler İran'a
karşı daha ziyade tahrike tabi tutulm aya başlam ıştır. İşte
T ürkiye'de şahidi olduğum uz bazı gelişm eler, O rtadoğu'daki
yeni şartların bir sonucu olarak ortaya çıkıyor.
D üşünm ek gerekm ez mi ki Turgut Özal, İran'a olan ih
racatın büyük çapta bir düşm e göstereceğini bile bile, bu ül
ke ile olan ilişkileri zora koşuyor. Türkiye, İran elçisinin g e
ri çekilm esini istiyor. Bu elçi kaç yıldır aynı tem aları kaç de
fadır dile getirdiği halde, resm i zevat rahatsızlık duym am ış
tı. Şim di ne olm uştu da benzer davranışlar ikili ilişkileri bir
çıkm aza sokabiliyor. Sebep, izah ettiğim iz gelişm elerde.!..
Ö zal'ın ayakta kalabilm ek için, m uhafazakârlığa soğuk
bakm aya başladığını unutm ayalım .

T
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Ü zet olarak şöyle diyebiliriz: T ürkiye'nin tavrı İran'a
I. .11 sı niçin değişm işse, A N A P'ın m uhafazakâr n iteliklerin
den sıyrılm a ve m erkeze çekilm e gayreti de aynı sebeplere
dayanm aktadır.
*
D urum b ö yle olunca, R efah P artisin in seçim lerde
önem li bir sonuç elde etm esi de zaten istenm eyecek dem ekli. B asın kuruluşları, kam uoyu araştırm a şirketleri zaten Rel'ah'ı yok sayıyorlardı. A m açları da seçm en teveccühünün
önüne, elden geldiğince büyük bir set çekmekti.
Bu bakım dan m ahallî seçim lerde Refah Partisinin elde
ettiği sonucu önem sem ek ve bu sonucun iyi tahlili ve izahı
gerekiyor. Çünkü elde edilen sonuç, sistem le ve uluslararası
irade ile gerçek anlam da farklılaşan, yeni bir irade ve tercih
anlam ına geliyordu.
Bu h u su sta R efah Partisi Genel B aşkanı sayın Erbakan neler söylüyor, gelişm eye nasıl bakıyor, bunu bilm eye
ihtiyaç var. İkinci olarak, R efah hareketinin dışında kalan
islâm cı 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 varılm alıdır.
F akat ne ya zık ki sağda ve solda bazı siyaset yo ru m 
cuları gazete ve dergilerde seçim sonuçları hakkında görüş
lerini ya n sıttıkla rı halde, islâm cı aydınlardan en ufak bir
ses ve görüş sâdır olm uyor. Sanki bu olay Türkiye'de değil
de, Orta A frika'daki bir iilkede cereyan ediyor, islâm cı a y 
dınlar Refah hareketlerine bir İdi A m in ve B okassa kadar
clahi ilgi gösterm ediler, gösterm iyorlar. Bu son derece sa 
kat bir m antık ve büyük bir p ersp e ktif çarpıklığından başka
bir şey değil bize göre. Yoksa Refahlı olm ak veya olm am ak
değil m esele. Bir insanın kaldı ki, R efahlı olm ak m ecburi
yeti yoktur ve olm am alıdır da. A m a ortadaki alâkasızlığın da
bir izahı yok m udur dersiniz?
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Refah'm 26 Mart 1989 A tağı
Seçim ler sonrasında Sayın Erbakan yaptığı bir basın
toplantısında, partisinin E lazığ ve M uş'ta seçim i kıl payı
kaybettiğini söyledi. Az farkla kaybedilen bazı iller daha
var. B uralarda da netice alınsa im iş, rahatlıkla on civarında
il belediye başkanlığının kazanılacağı kesin gözüküyor. Bu
iller E rbakan'a göre E rzurum , A ğ rı, B itlis, Siirt, Bingöl,
M ardin, D iyarbakır ve Adıyam an bulunuyor. B unlara İs
tanbul Bey oğlu mı da eklem ek gerekiyor. Çünkü bu büyük
ilçede R efah ikinci büyük parti konum una yükselm eyi b a
şardı.
Erbakan basın toplantısında, partisinin elde ettiği sonu
cu yıllara göre m ukayese ediyor ve şöyle diyordu: "25 M art
1984 m ahallî seçim lerinde alm an oy yüzde 4,4; 29 Kasım
1987 genel seçim lerinde 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 R P'nin
Türkiye sathında nasıl geliştiği açıkça görülm ektedir."
B ir başka önem li gerçek de R efah’m altm ış ilde oyları
nı önem li oranda artırm ış olm ası. Bu artışlar Z onguldak,
M uş, Erzurum , Sivas ve G iresun illerinde yüzde yüz. Buna
karşılık A nkara, Burdur, Ç ankırı, Ç orum , Erzincan, E skişe
hir, İstanbul, Kars, K onya, U şak ve Y ozgat gibi illerde de
yüzde 50’nin oldukça üzerinde. Sayın Erbakan'm basın top
lantısından edindiğim iz bilgiye göre, R efah 1984 m ahallî se
çim lerinde hangi il, ilçe ve beldelerde seçim i kazanm ışsa,.
1989 seçim lerinde aynı bölgelerde tekrar kazanm ış. Bu şu
anlam a geliyor: R a f ah hareketi girdiği bir yerden kolay ko
lay çıkacağa benzemiyor. O nun uygulam aları şehir ve kasa
balarda kalıcı bir niteliğe bürünüyor. Bu durum bize de son
derece önem li geldi ve burada altını çizm ek istiyoruz.
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R e fa h 'm G e lişm e İstîclâdı
H o can ın basın toplantısında da vurguladığı gibi, Refah
Partisi D oğu ve G üneydoğu A nadolu'da kendisine önem li
bir yer edinm işe benziyor. Bu durum parti adına m uhakkak
ki sevinilecek bir husus. Fakat ne yapılıp yapılıp, partinin
T ürkiye üzerinde genel bir dengeye yaslanm a ihtiyacı g ö z
den uzak tutulam az. Zira ileride bu durum parti ve islâm cı
hareket için büyük bir zaaf olarak kullanılabilir ve hareket
büyük bir töhm etin altına sokulabilir. Partinin Doğu ve G ü
ney doğuda iyi bir netice alm ası, biraz da bölgenin sosyolo
jik yapısından kaynaklansa da, ileri sürdüğüm üz endişe cid
diyetinden birşey kaybetm ez. Bu bakım dan parti bu bölge
lerde, genel seçim ler sırasında İslâm î duyarlığı çok sağlam
adayları esas alm alı, oyum u artıracağım diye, zam an zaman
yapıldığı gibi renksiz kokusuz aşiret sözcülerine itibar edil
memelidir.
Bize göre diğer bölgelerde de, R efah'm doğudaki başa
rılı sonucu elde etm em esi için hiç bir sebep görülm üyor.
Seçim neticeleri gözden g eçirildiğinde R efah oyları
başta K onya olm ak üzere O rta A nadolu'da; Yozgat, Çorum ,
Am asya, Ç ankırı'da; Sivas, Erzurum hattını takiben A ğrı ve
Kars'ta; kuzey'de R ize ve T rabzon gibi birkaç ilde ve A da
pazarı, İzm it ve İstanbul hattında önem li gelişm eler göster
m ektedir. Ö zellikle ifade ediyoruz Konya, Sivas ve M araş'ta
olduğu gibi iyi adaylar, halkı toparlam a kabiliyetine sahip
adaylar bulunursa, genel seçim lerde bu illerde R efah'ın D o
ğu ve G üney D oğu'yu andırır b ir başarı kazanm asına m u
hakkak gözüyle bakılabilir. Parti bu neticeyi tahsile m ecbur
gözüküyor.
İki sebepten m ecbur: B irincisi, R efah'm sadece belli
bir bölgeye m ahkûm p a rti görüntüsü ve imajı verm em esi

için.
İkincisi de, gene R efah'ın "hareketin doğal sınırlarına
dayandığı" gibi, son derece m enfi kanaatler hasıl etm em esi
için. Bu bakım dan önüm üzdeki genel seçim lerde partinin,
bu büyük atılım ı m utlaka gerçekleştirm esi beklenir.
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Sayın E rbakan verdiği m ülakatta, devam lı diğer parti
lerle eşit şartlarda m ücadele etm ediklerini, televizyonu eşit
oranda kullanm adıklarını vurguluyor: "Çünkü biz inanıyoruz
ki; eşit şartlarda yapılacak olan bir seçim de en büyük parti
RP olacaktır. B unda şaşılacak hiçbir durum yoktur." diyor.
K itle P a rtisin e D o ğ r u
D oğrudur bu görüşler. G erçekten R efah'm diğer parti
lerle eşit im kânları kullanm adığı bir gerçek. Fakat acaba Refah'ın aldığı sonuç, sadece bu tür im kânsızlıklarla mı izah
edilm elidir? Sanm ıyoruz. Çünkü ilk elde Refah, altm ış yıllık
bir uygulamayı, sosyal ve zihnî yapılanm ayı zorluyor. O, bir
-anlam da, ideolojik bir partidir. Bu tür partilerin gelişm esi,
eşit im kânları kullansalar da belli bir zam an alır ve büyüm e,
diğerlerindeki gibi bir ivm eye hem encecik ulaşam az.
Bir başka açıdan, R efah'ın daha sağlam tabanlar ve ze
m inler m eydana getirm esi, 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, toplum sal katılım ı hızlandırıcı bir rol de oynayacaktır.
B izzat partinin içinde, sınırları zorlam ayan, parti tüzük ve il
keleri çerçevesinde kalan yeni bir hizm et yarışı anlayışm aihtiyaç duyulm aktadır.
A yrıca R efah, sayın E rbakan’m da arzu ve ifade ettiği
gibi, p a rti dışında var olan grup ve cem aatlerin katılım ına
imkân verecek bir tavır ve politika sergilem eye başlam alı
dır. Parti yetkili organları kadar, en uzak il ve ilçelerdeki
p a rti m ensuplarının da, diğer gruplara karşı büyük bir to
lerans geliştirm eleri gerekiyor. Bunu cem âatler yapam ayabilir. Fakat parti m ensupları bu noktada, büyük bir tolerans
duygusuna ve sabır ekzersiziııe girm elidirler. B unun da öte
sinde, p a rti dışındaki dinî grup ve cem aatlerin de partide
tem sil im kânına yavaş yavaş zemin hazırlaıım ahdır. Bu tür
fedakârlık ve yüksek anlayış örnekleri, sorum luluğu kim du
yarsa onun om uzuna bir yük olarak iner.
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Y azım ızın başında Özal iktidarının, İran-Irak savaşının
"ateşkes"le noktalanm asından sonra, "ılımlı islâm" politika
larım yavaş yavaş terkettiğine işaret etm iştik. Bunun dışarı
ya yansıyan boyutu, İran'la ilişkileri soğuklaştırm akta; içeri
ye yansıyan tarafı da Refah aleyhtarlığını su yüzüne çıkar
m akta toplanıyordu. İşte 26 M art 1989 seçim leri böyle bir
atm osfer içinde geçti. Afganistan'ın R uslar tarafından işgali
ile İran devrim i arkasından ortaya atılan "ılımlı islâm " ve
"Yeşil K uşak' politikalarının artık hem ABD, hem de T ürki
ye tarafından terkedildiğini kavram ayan radikallere ve kon
jonktüre kendilerini ziyadesiyle teslim etm iş islâm cı aydın
lara geçm iş olsun dem ekten başka akla birşey gelm iyor.
H erhalde uyanm aları için birkaç yıl daha gerekiyor.
(M ay ıs, 1989)
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ürkiye'nin rahat "ajite" edilebilen bir ülke olduğu kana
atine, giderek bir daha inanm aya başlıyoruz. N e acıdır
ki güvensizlik ve bu güvensizliği besleyecek gizli-açık
tezgâhlar, Anadolu halkının vicdanında tahm inlerin ötesinde
gedikler açmaktadır.

T

G eçirdiğim iz otuz yıllık m acera, bizi bir kere daha ve
daha derinden düşünm ek m ecburiyetinde bırakıyor. Ve şim 
di herkes kendi kendisine soruyor. "N ereye gidiyoruz?" Bu
tür olaylar, sade vatandaşın zihninde "hazır kalıp" çağrışım 
lar uyandırm akta da gecikm iyor. G eçirilen üç darbe, birbiri
arkasından devam eden baskı dönem leri hem en herkesin ha
tırında.
İsterseniz burada, k ısaca bir durum değerlendirm esi
yapalım.
İster kabul edilsin, ister edilm esin T ürkiye bugün g it
tikçe "savaş ekonom isi"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 devam lı
zam larla telâfi edilm eye çalışılıyorsa;K örfez gerginliğinin
hasıl ettiği k ü lfetler 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. V atandaş buna nasıl dayansın ve nasıl dayanabilir?
I Inutm ayalım ki savaş ekonom ileri eninde sonunda her ülke
de m evcut iktidarın başını yer. N itekim yirm inci yüzyıl tari
hi, bu akıbetten kendisini kurtaran kaç iktidar kaydediyor?
AN A P iktidarı belki, -o da ihtim al olarak- bu akıbetten
bir erken seçim le kurtulabilir. Türkiye'de A N A P'ın iktidar
dan gitm esi ise, ister istem ez A m erikan politikalarına elsizayaksız teslim olm uş yaklaşım ların az veya çok değişm esi
zaruretini doğuracaktır. İster SHP iktidarı olsun, ister Doğru
Yol iktidarı olsun, isterse koalisyonlar dönem ine girilsin!..
A m erikan stratejisi bölgede sonuç alm adan, T ürkiye'de bu
tür boşluklar oluşm ası kesinlikle istenm ez ve istenm eyecek
tir. Savaş ekonom isinin eninde sonunda götüreceği iktidarın
yerine k arşı p o litikalar ikam esine, yani bölgeye daha ger
çekçi bakm a ihtim ali bulunan yaklaşım lara kesinlikle şans
tanınm ayacaktır.
İşte bunun içindir ki T ürkiye, iktidarın seçim le el d e
ğiştirem eyeceği, problem e bunun dışm da çözüm arayışlarına
itilm ek istidadında gözüküyor. Belki aşırı bir yorum olacak
tır; iktidarın devreden çıkarılabileceği, fakat K öşk'ün m uha
faza edileceği zem inlere doğru itilm eye çalışılacağız. B ura
da kullanılm aya hazırlanan iki faktör devrededir. B irisi her
an su n 'i, fak at aynı zam anda sıcak bir çatışm a ihtim ali,
İkincisi de "İslâm î terör" tekerlem eleri!.. D aha şim diden,
adı sanı duyulm adık paravan örgütler ihdas edilm eye b aşla
nıyor. K am uoyu bu yönde tahriklere hazırlanıyor.
*
*
*
Bu tür iddialara m alzem e üretm ek her zam an m üm kün
dür ve oldukça da kolaydır. Çünkü islâm cı kesim ler arasında
genel m üşterek politikalar ve stratejiler taam m üm etm iş de
ğil. H enüz bahara girerken tabiatın yeşerm esi gibi, yeni yeni
uç verm iş 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 dinam izm örneği. A m a ülke ge
neli ve tarihi nazarı dikkate alınınca, bizatihi kendisi ayrıntı
dan öteye varm ayan oluşum ların, m üşterek ırm aklara yönel
m esi lüzum u artık idrak edilm elidir. Siyasî m ücadeleyi dış
layan, hatta onu gereksiz ve hatalı bulduğunu sanki bir fazi
letm iş gibi sakıza çeviren bir takım ekstrem islâm cı grup ve
oluşum ların bu tavrı, kendileri bizzat kendilerine ne ad k o 
yar ve ne tür gerekçeler icad ederlerse etsinler, siyasî m üca
delenin dışında ayrı bir yol ihdas ettikleri anlam ına gelm ez.
A m aç sistem in m urakabesi, kam uoyuna doğrudan seslene
rek büyüm e ve gelişm e, yani legal platform larda m ücadele
ise, içinde bulunduğum uz yüzyılın m antığı ve aracı ancak
budur.
Bu gerçeği, Türkiye'deki bir takım İslâm î grup ve yeni
oluşum ların artık idraki gerekir. Bunu idrak edem em ek, bu
gün için gerçekten bir m antık çarpıklığını tedâî ettiriyor. B u
na bir takım İslâm î izahlar getirm ek insan zihnini abes ekzersizlere zorlam aktan öteye de geçm em ektedir. B unları şu
nun için söylüyoruz ki, ülkem izde islâm cı m ücadele kendisi
ne isnad edilm ek istenen illegalite suçlam alarından m utlaka
arınm ak m ecburiyetindedir. Bunu kendi karşısındaki batıcı
’ şer güçler istediği için değil, bilâkis dem okratik platform la
rın asıl gündem ini islâm ın alm a şansı bulunduğu için tercih
etm eliyiz. A rtık anlaşılm alıdır ki, serbest seçim e dayalı d e
m okratik sistem , enikonu m üslüm anların önünü tıkayan d e
ğil, açan bir m ekanizm aya doğru gidiyor. Bu gerçek, siste
m in asıl sahipleri tarafından anlaşıldığı içindir ki, T ürkiye
anti-dem okratik yönetim lere doğru hızla itilm ek isteniyor.
A ynı tezgâhlar sade T ürkiye için değil, M ısır ve Pakistan
gibi ülkelerde de sahneye konm aya başladı. P akistan'daki
darbenin altında yatan sebep bu olduğu gibi, M ısır'da parla
m entonun kapatılm asının sebebi de budur.
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Burada, genel kongresini (1990) geçtiğim iz haftalarda
idrak eden Refcılı Partisi için de söylem ek istediğim iz biriki husus bulunm aktadır.
Refah Partisi bize göre, geleceğinin ancak ve aılcak d e
m okratik sistem in varlığına bağlı olduğunu unutm am alıdır.
Siyasî bir m ücadele ancak bu tür bir ortam da gerçekleşebilir.
İkincisi, d em o k ratik m ekanizm alar işlediği sürece Refah
Partisi'nin istikbali parlak gözüküyor. Bir genel seçim de Refah'ın oy nisbetinin yüzde 15'i bulacağını ilk defa burada biz
iddia ettik ve bunu geçtiğim iz m ahallî seçim lerin öncesinde
ifade ettik. R efah varlığım ve istikrarını m uhafaza edebilir
se, İslâm î 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. D aha kuşatıcı, is
tişareye daha önem veren ve saydam laşan politikalar; kendi
sine karşı 1978'lerden beri bigâne tavırlar sergileyen islâmcı
aydın entellektüel kesim lerin yüzünün de kendisine çev ril
m esini tem in edecektir.
G enç en tellek tü el grupların in firatçılığı kadar, "ehli
tarîk" züm relerin ihtiyatlılığı da anlayışla ve sabırla k arşı
lanm alı, parti onlara rağm en, onların üzerinde bir şem siye
görevi yüklendiği bilincinden bir an bile uzaklaşm am alı. Ve
özellikle sistem den beklediği eşitlikçi dem okratik tavra, bi
zatihi k endi teşk ilât ve bünyesinde işlerlik kazandırdığı
inancını da pekiştirm elidir.
(1990)
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aha b u n d an iki sene öncesine k ad ar, ü lk em izd e
islâm cı aydınların siyasî m ücadeleye, hem en hem en
hiç bir itim adı bulunm uyordu. A ydınlar siyasî tavırla
ra örneğin R efah P a rtisin in tem sil ettiği dem okratik İslâm î
harekete karşı büyük bir duyarsızlık içinde bulunuyorlardı.
D enenm iş, 12 eylül şartlarında gem isini karaya oturtm uş ve
belki zihnî kapasite itibariyle, 1960'ların şartlarında donup
kalm ış bir yaklaşım ın, Türkiye için ne ifade edeceğini ciddi
biçim de sorgulam aya tâbi tutuluyorlardı.

D

D e m o k r a tik T a vırla rın R e d d i
O nların nazarında birbirine sım sıkı sarılm ış, en küçük
ayrıntılara kadar şekillenm iş ve m ensuplarınca hatm edilm iş
bir ideoloji gibi algılanıyordu islâm cı hareket. A ynen İkinci
D ünya Savaşı öncesi dönem lerin A vrupa'da dem okrasiye iti
m adını yitirm iş aydınları gibi, Türkiye'deki islâm cı aydınlar
da kam uoyuna açık ve siyasal katılım a dayalı perspektifleri
yadırgıyor, hatta şiddetle karşı çıkıyorlardı. Bu aydınların
nazarında R efah P artisi üzerinde bile durulm aya değm ez,
basit, halkı oyalam aya dayanan ve hatta halkın ve islâm cı
kesim lerin üm itlerini söm ürm eyi am açlayan garip bir d en e
me idi. Nasıl oluyor da bazı okumuş yazm ış kişiler bile, so
nu m eçhul boş oyalam aların peşinde enerjilerini ve um utla
rını tarum ar ettirebiliyorlardı? Ö nlarsa, bütün gençliklerini
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bu yolda verilm iş m ücadelelerin tarihini incelem eye, onların
başarı sebeplerini tesbite hasretm işler; sonuçta siyasal katılı
m a dayalı, dem okratik yollarla kam uoyu ve tasvip oluştur
m ayı am açlayan b ir yolun yanlışlığına k arar verm işlerdi.
Refah hareketinin öncülüğünde verilecek bir m ücadele, bu
m antığın nezdinde en büyük engeli teşkil etm eliydi. O nun
için, nasıl olursa olsun R efah'm önü kesilm eli, onun etrafın
da oluşacak olum lu atm osfer bertaraf edilm eliydi.
İşte daha iki yıl öncesinde bu türden görüşler ileri sü
ren, bazı İslâm î m uhitlerde bu fikirlerini dile getiren çoğu
aydınlar, bugün Refah'ın alacağı büyük sonucun rüzgârından
son derece m em nun gözüküyorlar. Şim di onlar her m ecliste
M araş'ta, Sivas'ta, İstanbul'da R efah'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 y d ın ın G e re k ç e si Z a y ı f
B urada önem li bir noktaya tem as etm ek istiyoruz:
Bu aydınların dün R efah'a karşı m uhalefetleri, veya
bugün aynı harekete dönük büyük beklentiler içine girm eleri
son derece anlam lıdır. B urada yatan faktör hangi sağlam ge
rekçelere oturtulursa oturtulsun, bize göre aydm ın kişiliği ile
ilgilidir. V e daha ziyade fikrî değil, psikolojik nitelikler taşı
m aktadır..
12 E ylül darbesinin yarattığı atm osfer içinde siyasî
m ücadeleye itim adım yitiren aydın, tem elde kendisini, uğra
nılan m ağlûbiyetin sorum lusu hissetm ek istem em işti. O nlara
göre suçlu olan, gide gide darbenin kendisi değil, bilakis de
m okratik İslâm î m ücadelede ısrardı. Güç karşısında yılgınlaşanlar, kendilerini geçm işte verilen bir m ücadelenin m ensu
bu ve taraftarı olarak algılatm ak istem iyorlar, hatta bilinçli
bir şekilde kendilerini ilgili m ücadeleden soyutlam a gayreti
ne giriyorlardı. V e giderek A N A P ’m yarattığı bulanık at
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m osfer, eski sıfatlarından soyutlanm ak isteyenler için em in
bir sığınak oluştuıuverm işti.
G e re k ç e O lu ştu rm a y a B a ş la n ıy o r
D erken ai'kasından büyük İran devrim i!..
İşte büyük liderler, başarıya ulaşacak m ücadele biçi
m i!.. N ereden çıkm ıştı siyasî m ücadele; parti, dem okrasi
bunlar da neydi? Tarihte hangi başarı siyasi parti ile gerçek
leştirilm işti vs. biçim indeki sorular da çoğu zam an, böyle bir
harekete ihtiyaçtan ziyade R efah aleyhtarlığının sağlam ge
rekçeleri olarak kullanılm aya başlanm ıştı. Fakat İm am H u
m eyni'nin vefatından sonra ve özellikle Iıak'la yapılan tarihî
anlaşm anın arkasından İran inkilâbı büyük bir duraksam a ile
karşılaşm ış, islâm cı aydınlar da prestij arzedecekleri yeni
önderler, yeni hareketler beklem eye başlam ışlardı. Bu arada
im dada C ezayir devrim i yetişti. Hep aynı yüceltm eler, kendi
dışlarında gerçekleştirilen her hareketi öne çıkarm alar d e 
vam edip gidiyordu. Bunları ne İran, ne de C ezayir hareketi
ni küçüm sem ek için zikrediyor değiliz. K esinlikle yanlış an
laşılmam alı.
D a v u lu n S esi
B izim gözlediğim iz. T ürkiye'deki islâm cı aydınların
örneğini daim a dışarıdan alm ak gibi bir hastalıkla m alûl bu
lunduğudur. T abiî ki bunu genelliyor değiliz. O nlara göre
başarılı bir hareket ya tarihtedir, ya da m utlak Türkiye'nin
dışında teşekkül eder!.. T ürkiye oıjinli bir islâm cı hareket
im kânsız olur onlar için!..
Bu, şu anlam a gelir:
Davulun sesi uzaktan hoş gelir. A ydınlar 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 m etod, ye yöntem , ne de hare
ketin diğer nitelikleri önem li! Y eter ki hareket gelişen bir
görüntü versin. B ayraklaştırılacak bir kaç söz, slogan, örnek
gösterilecek bir kaç başarılı je st kâfi. B öyle olm asa aynı
islâmcı aydınlar, yöntem leri itibariyle birbirinden tam am en
farklı İran ve C ezayir hareketlerine, aynı gıpta ile bakarlar
m ıydı?
Şimdi buradan hareketle, C ezayir örneğinde olduğu gi
bi dem okratik islâm cı m ücadeleyi tercih eden, R efah'a yö
nelm eye başlayan rağbetin sebebi üzerinde durm aya çalışa
lım:
R efah'm çizgisinde, ilkelerinde iki yıl öncesine göre
değişen nedir ki? H em en akla, geçen ay içinde gerçekleşen
"ittifak hareketi" getirilm ek istenecektir. H ayır, bu ittifak
gerçekleşm ese dahi dem okratik İslâm î m ücadele etrafındaki
bu halkalanm alar olacak, islâm cı aydınlar Refah h areketin
den gene de beklenti içine gireceklerdi. Çünkü R efah Partisi’nin yüzde onluk barajı aşacağı, hem en her İslâm î çevrede
m uhkem bir kaziyye oluşturm aya başlam ıştı.
R e fa h G ü n d e m e G e liy o r
O zam an denilebilir ki, islâm cı aydınlar başarılı bir g e 
lişm e kaydeden, büyüm e istidadı taşıyan ve iyi sonuç alına
cağından em in olunabilen her hareketi desteklem eye h azır
dırlar. Yani aydınlar nezdinde m etodun kendisinden ziyade,
ilgili hareketin oluşturduğu güç nazarı dikkate alınm aktadır.
1989 m ahallî seçim lerinden sonra, özellikle İstanbul B ay 
ram paşa, N evşehir ve Muş seçim lerinde alm an sonuçlar, k a 
dem e kadem e, ülkem iz aydınlarının R efah'a olan ilgilerini
m otive etm eye başlam ıştır denilebilir. Bu ilgi, seçim lerden
sonra biraz daha artabilir. Ki onu biz daha şim diden yanlış
buluruz -hele bir koalisyon ihtim ali-, bütün islâm cı aydınlar
nezdinde R efah'm prestijini daha da yükseltebilir.
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Bizim burada yapm ak istediğim iz ne partinin islâm cı
aydınlara karşı m esafeli davranm asını, onlardan uzak dur
m asını sağlam ak, ne de aydınlara olan ihtiyacın yokluğunu
vurgulam aya çalışm aktır. Böyle bir sonuç son derece sakın
calı olur. İslam cı m ücadelenin ihtiyacını duyacağı teorik se
viyeyi ister istem ez bu aydınlar oluşturacaktır. Şu da bir ger
çek ki, ülkem izde yetişen islâm cı aydınlar, birikim leri itiba
riyle ciddi bir zemin oluşturm uş bulunuyorlar. G eçen yıllar
içinde kütleler nezdinde değilse bile yüksek okullarda, sanat
ve edebiyat m uhitlerinde, panel ve açık oturum larda belli bir
seviyenin üzerinde kalan çevrelerdeki ciddi dönüşüm ü ay
dınlar sağladı. Kesinlikle, baştan beri belki çıkm azlarına işa
ret ettiğim iz bu sınıf, İslâm î siyasal m ücadelenin dışında tu
tulm am alı, asgariden böyle bir tavrın varlığı hususunda kuş
kuya düşürülm em elidir. İslâm cı aydınların oluşturduğu biri
kim den nasıl istifade edileceği, partinin gündem inden hiç
bir zaman çıkarılm am alıdır.
Bu n oktada parti kadrolarının düşebileceği en büyük
hata, aydınları, aynen bir seçm en gibi m ütâlea etm ek ve on
lardan siyasal m ensubiyet istem ektir. Bu çok büyük bir yan
lış olur ve aydınları onursuzlaştırır. Onların bu m ücadeleye
r oldnH esteği dâim a dışardan ve daim a üçüncü bir şahıs g i
bi, bîtaraflığı elden bırakm am aya çalışan bir m ürâkabeci
konum unda tecelli etm elidir. Z aten asıl katkı bu olduğu gi
bi, inandırıcı tavır da bunu gerektirir.
R e fa h ve A y d ın la r
Bu arada islâm cı aydınlar, -ki biz bu nitelem e ile oku
yan değil "yazan" bir sınıfı kasdediyoruz-, R efah'a ilişkin
görüşlerini m âbeynci edalara indirgem em elidirler. Bu bir kı
sım aydınlar için geçerli! Diğer bir kısım d a sızlanıp duran,
teklifler oluşturm ak yerine dedikodu seviyesinin üstüne yükselem eyen yaklaşım lardan kendilerini m utlaka kurtarabilm e90
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lidir. A ydınlara yakışan açık olm ak, kam uoyu önünde ko 
nuşm ak ve yazm aktır. Bu ise, kişinin kendisini riske etm e
sidir. Yazıya dönüşen her fikir ve teklif kişiyi sorum luluk al
tına sokar. Z aten sorum luluğu göze alm ayan, kam uoyu
önünde kendisini riske etm eyen fikir ve tavırlara itibar olu
nam az. K apalı kapılar arkasındaki en ciddi eleştiriler bile,
dedikodu seviyesinin ötesinde bir değer ifade etm em elidir.
K endini örten bir eleştiri, çok rahat şekilde kendisini inkâr
da edebilir. Bu tavırdan, daim a biraz m abeyncilik kokusu
duyulur.
B urada 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 m antığı sağlam , ehli v u k u f bir züm re dem ektir. T e -/
m elde ortak değerleri paylaşm akla beraber, farklı düşünebi
len ve oluşturduğu görüşleri kam uoyu önünde hiç bir kom p
lekse kapılm adan deklare edebilen kişidir. O ilkel aşiret tep
kileri ile değil, m antık ve m uhakem esi ile, bir şeyi red veya
kabul eder. Ö n y arg ılarını örtm esini, p ragm atik tav ırlara
bîgâne kalm asını bilir. O islâm cı m ücadele adına, kam uoyu
nun vicdanı gibi hareket eder, asgariden böyle bir edâ ile ko
nuşur. H ata yapabilir, fakat bunu inanarak yapar. Y aptığı h a
tayı, fik irlerin d ek i d eğ işikliği de aynı şekilde kam uoyu
önünde itiraf etm ekten çekinm ez. O nun bu tavrıdır ki, itiba
rının da kaynağını teşkil eder.
İşte bu aydının ilgi ve alâkasına R efah'm ihtiyacı b ü 
yüktür.
Bu aydın Refah'ı yok saym az. Çünkü onun yok saym a
sıyla, R efah yok olm ayacaktır. O, özü itibariyle doğrudan
bir siyasal m ücedeleye taraftır. Bu m ücadeleye halkın itim at
ve güvenini tazeler durur. A m a goygoyculuk yapm az, çünkü
buna ihtiyaç duym az. O aydın, peşine m ilyonları takm ış bir
siyasal hareketi, özellikle bir takım şahıslara indirgeyerek
küçüm sem ez. O daim a genel ilkelerden doğabilecek m uhte
mel sapm aların rasatçısıdır. O nun bu konum udur ki, onu da91
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im a sözü dinlenir, yazdığına itibar olunur bir m evkide tutar.
O kendine böyle bir fonksiyon yüklem ese bile, İslâm î k a 
muoyu, onu her zam an cid d i b ir "murakabe" konum una
oturtur.
İslâm cı aydın bir siyasal m ücadelenin sadece genel il
keleri ile de yetinm ez. Ülkenin toplum sal ve ekonom ik veri
lerini bilm ekle yüküm lüdür. Ülkenin ve toplum un içinde y a
şadığı realiteden yola çıkar. M evcut şartlar içinde nasıl bir
dönüşüm sağlanabilir? B unun yollarını arar, bulur ve ciddi
tekliflere dönüştürür. Ç oğu zam an yapılageldiği gibi soyut
m ugâlataların çıkm azında kaybolm az. O bilir ki gerçekçi
politikaların sağlam ölçüleri ebedî hakikatlerde m eknûzdur.
F akat bunun yolu, toplum sal şartlarda büyük dönüşüm ler
sağlayabilecek tutarlı "programlarla" m üm kündür.
T a sa v v u f, K e lâ m , İd e o lo ji
A m a islâm cı düşünce biraz tasavvufun, biraz kelâm
geleneğinin ve özellikle de yirm inci yüzyılın ideolojik yak
laşım larının tesiri ile, kendisini hem en her konuda realiteden
soyutlam aya, her şeyi soyut bir düzlem e çekerek tartışm aya
da m ahkûm görünüyor. Bu yaklaşım onu realite içinde m e
safe alm ak yerine, zihnî planda tatm inler peşinde koşm aya
sevkediyor.
H albuki siyasal m ücadele bir âlim in yaptığı eğitim in
ve büyük m ürebbilerin tebliğinin yanında, daha farklı bir
yaklaşım ı gerekli kılar.
Siyasal yaklaşım lar yukarıdaki tavırları reddetm ez, F a
kat onlarla da iktifa etm ez. Siyasî m ücadele tem elde, biraz
da sevk ve idare sanatıdır. İrşad etm enin yanı sıra nasıl dö
nüşüm sağlanabilir, bunun plan ve program larını ihdas etm e
becerisidir. Bir âlim , bir m ürebbi, insan ruhunu açar, onun
ruhunu arındırır, fetheder. O nlar bizim , kendi zaaflarım ızı
kendilerinde seyretm e im kanı bulduğum uz büyük aynalaı92
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ılıı Am a bu tavır gene de ayrı!.. Biz onlardan besleneceğiz,
liiiıcketimiz m uhakkak ki onların teveccühüne m uhtaç. FaI ,ıl kesinlikle siyasî tem ele oturan bir m ücadele, bu çizginin
dışında yeni bir eksendir. Hiç şüphe yok ki onlar büyük
m anevî önderler!.. Bugün politik platform larda toplum dan
sorum luluk talep eden ve buna soyunan kişiler, kesinlikle
toplum ların sevk ve idaresi hususunda ruhlarında büyük bir
islîdat duym alıdırlar. Onlar konum ları itibariyle dünün ordu
kom utanları gibi, sultanları gibi netice alm anın sanatım y a
pacaklardın İslâm toplum u adına isabetli kararlar verm ek,
irâde izhâr etm ek kolay bir şey olm asa gerektir. O zam an
politika, tebliğ ve eğitim fonksiyonlarını da ihm al etm eye
rek, m evcut im kanları kullanm a ve bunlarla netice alm a 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 toplum unun vicdanı olarak, yüksek bir sorum luluk
şuuru ile hareket ederler.
(E k im , 1991)
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SİSTEM İN V A RO ŞLA RIN A DOĞRU
DEM O K R A TİK İSLÂ M İ H AREK ET
VE SEÇİM LER

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 adam cı" de
m okrasi içinde"tek partici" uygulam aların sonlarına geldik
sayılır. Öyle görülüyor ki T ürkiye'de herşey, şim di kendi
şartlarına ve im kânlarına yeni baştan rücû edecek. Yani dı
şarıya angaje iktidarların ve uygulam aların aküsü boşalm ak
üzere!.. Hele önüm üzdeki sonbaharın ortalarına doğru za
m an biraz daha ilerlesin, toplum un ve aydınların önü biraz
daha açılsın, ufuk biraz daha berraklaşsın!..
Bize göre sonbaharda Türkiye büyük bir ihtim alle bir
genel seçimi yaşayacak, asgariden bir genel seçim atmosferi
bir sıtm a gibi bütün toplumu ve siyasal kadroları yeni baştan
sarm aya başlayacak.
Bunda ne var denilebilir; ya da bir genel seçim in müslümanları niçin bu kadar ilgilendirdiği sorulabilir:
B öylesi bir ilgiyi fuzûlî bulanlar, m iislüm anların reji
m in m ekanizm alarına tâbi süreçlerin dışında kalm ası gerek
tiğini ileri sürenler, dâim â bulunagelm iştir. Hatta siyasal bir
m ücadeleyi islâm ın tabiatı ile te lif etmekte güçlük çekenler,
buna açıktan açığa karşı çıkanlar; islâmcı gençler ve özellik
le aydınlar arasında az değil. Bu düşüncelere katılm am akla
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beraber, bu yolda fikir beyan edenlerin sam im iyetlerinden
cıı ufak bir kuşkum uzun bulunm adığım da belirtelim.
1973 Şartlarına Doğru
Fakat Türkiye çoklarının farkına varm adığı şekilde, y e
ni baştan, 1973'iin şartlarına doğru hızlı bir şekilde m esafe
alıyor: "M erkez-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.
A navatan Paıtisi'nin başına M esut Y ılm azın getirilm e
si hadisesi, bu partiyi iktidara getirm enin bir hazırlığı ol
m aktan ziyade, "Doğru Yol P a rtisi"ne, daha doğrusu S ü 
leym an D em ir el'e, bir m arkaj anlam ı taşım aktadır. Y ani
A N A P'm uğrayacağı erozyon karşısında, "merkez-sağın"
tek başına iktidar üretm e şansının böylece önüne geçilm iştir
sayılabilir. Ve bunun yanı sıra, 1973 şartlarından farklı ola
rak, "merkez-sol" veya sosyal dem okrat partiler bütünlüğü
nü kaybetm iş durum dadırlar. B ugün SH P ve D SP gibi iki
ana bloka bölünm üş bulunan sosyal dem okrat akım ın, önü
m üzdeki seçim leri takip edecek bir başka genel seçim e k a 
dar bütünlüklerini sağlam aları da kolay kolay beklenem ez.
Her ne kadar D eniz Baykal hareketi sosyal dem okrat akım a
yeni bir doping denem esi ise de, bundan um ulan sonucun
hasıl olm ayacağını burada rahatlıkla ifade edelim . Bugün,
B ülent E cevit öncülüğündeki hareketin, sosyal dem okrat ta
banlarda aynen R efah Partisi'ni hatırlatacak şekilde, gizli
bir genişlem eye, yeni yeni tabanlar oluşturm aya başladığını
da yeri gelm işken 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 dönem in,
Refah partisi bakım ından ifade ettiği anlam ın iyi teşhis edil
m esi gerekiyor.
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S istem in A sıl Zaafı Burası
Öyleyse siyasal tabanlar açısından son derece ciddi oy
nam alar dönem ine yeni baştan giriyoruz dem ektir bu. Siste
m in 1946'dan beri üzerine oturduğu "ikili siyasî m uvâzaa"
45 yıldır ilk defa böylesi bir çatlam aya hazırlanıyor. Siyasal
yapıdaki bu çallama, rejim in en ciddi dayanaklarından biri
nin yerinden oynam ası anlam ına gelebilir. T oplum belki,
üzerindeki m uvâzaacı statünün kendi içinde taşıdığı çıkm azı
bu tür vesilelerle yakalayabilecek. İkili siyasal yapının özel
liği, "üçüncü bir göriiş"ün, yani asıl toplum sal alternatifin
gözlerden gizlenmesi; toplum a, kendine has değer ve potan
siyeli farkettirm em e hokkabazlığıdır. İşte önüm üzdeki döne
m in bu paslı, fakat kağşam ış yapısında toplum kendini, ken
di gücünü ve im kânlarını idrak etm e fırsatını belki yakalaya
bilecek.
D em ek istediğim iz o ki, Türk siyasî hayatı önüm üzde
ki genel seçim lerin sonucunda, Selçuklu sonrasının "tevâif-i
m ülûk" dönem lerini yeniden idrak edeceğe benziyor. B en
zetm ek yanlış anlaşılm asın m erkez-sağ ve m erkez-sola ait
siyasal tabanların iktidar çıkarm a şansları, Selçuklu'nuıı yı
k ılışı gibi, yıkılış sonrasının perişanlığı gibi, kaybolm akla
yüz yüze kalacak. V e işte bu vasatta "demokratik İslâm î ha
reket", kendisini toplum önünde daha bir farkedilir görecek,
diğer parçalanm ış bloklarla eşit seviyede bir güç olarak, top
lum önünde yerini alm a 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
zam andan beri ısrarlı, sabırlı bir nlıesâînin sonunda lâyık ol
duğu bir tasvibe m azhar olacak, bundan bir şüphem iz de bu
lunmuyor. Zaten onun sağladığı başarı grafiğini sadece ken
di m ensuplan değil, ona oldukça m esaî ve bîgâne duranlar
da giderek farketm eye başlam ış sayılır. Hemen hem en bütün
illerde, 12 eyliil sonrasının üm idini yitirm iş, bezgin insan,
grup ve cem aatleri yavaş yavaş kendi kim lik ve kişilikleri96
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ııin karşılığı olan bir çizgiye avdet sürecine girm iş bulunu
yor. H ele A navatan iktidarının sağladığı bazı ekonom ik
im kânların, kenarından köşesinden teğet geçen borükratik
üm itlerin de sonu geldiğine göre; herkes kendisini içinde ra
hat hissedeceği bir "bütünlükte" yerini alm ak isteyecektir.
Zira insanı ve bazı toplum kesim lerini, son on yılın tercihleri
artık iyice sıkm aya başlam ış, kendi vicdanları karşısında
kendilerini sorum lu hissettirir hale gelm iştir. N eredeyse b ü 
yük bir "kamu vicdanı" olarak tezahür eden bu rahatsızlık,
önüm üzdeki dönem de R efah'ın hanesine olum lu bir puan
olarak kaydedilecek üm idindeyiz. Hem R efah'm uzun soluk
lu m ücadelesi ve hem de toplum vicdanındaki bu ciddi oy
nam alar, bu partiyi çoklarının tahm ininin ötesinde bir geliş
me seyrine sokmuş olacak.
Bizim üzerinde durm ak istediğim iz husus, bu anlam lı
gelişm enin, siyasal tabanlardaki ciddi oynam alar sonucu da
ha da büyük bir tezahüre ereceğidir. Her zam an büyük parti
lerin, iktidara yakın partilerin lehine işleyen seçim kanunla
rının bu büyüğe destek m antığı, kuvvetle m uhtem eldir ki bu
dönem işlem eyecek. Bu durum da, R efah'a çok ciddi ilâve
im kanlar sağlayacak, aldığı oyları ile çok daha fazla tem silci
çıkarm a şansına sahip olacak.
R efah ve Seçim Kanunları
B unlar tabiî ki beş veya on ay sonrasının şartları için
söylenebilen sözler. Ö nüm üzdeki sonbaharın başlarında ikti
dar, iki grubu bulunan siyasî parti ile dirsek tem asına geçe
rek, seçim kanununda büyük değişikliklere gidecek, gitm eye
çalışacak. Fakat hem en ifade edelim ki, girişeceği her teşeb
büs, alacağı her sonuç dahi, neticede kendi ayaklarına dola
nacak. Um dukları sonucu alam ayacaklar. Zaten iktidarın se
çim kanunlarında yaptığı her oynam a, oyu azalan bir siyasî
grubu nasıl iktidarda tutabiliriz, sorusuna bir cevap arayışı
anlam ına geliyordu. Bundan sonra hangi denem eye girerler
se girsinler, giriştikleri her oyun kendi aleyhlerine neticeler
üretecek.
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B ize göre burada R efah P artisi'ne düşen, m uhtem el
seçim kanunu tekliflerinde herhangi bir fikir ve görüş beya
nında bulunm am asıdır. M esela yüzde 10 barajını ister kal
dırsınlar, ister indirsinler. İsterse parlam entodaki üye sayısı
nı altı yüze çıkarsınlar, ya da 150, ne anlam a geldiği belli ol
m ayan "Türkiye m illetvekilliği" kadroları ihdas etsinler, is
ter kaldırsınlar. Bize göre bunların, bu türde ilişkilerin hiçbi
ri R efah P artisin in alacağı sonuca, m uhtem eldir ki tesir et
m eyecek. M evcut şartlar böyle devam ettiği takdirde Refah
Partisi AN AP, D oğru Yol, SH P ve D SP, hem en hem en 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 vurm ası biçim inde algılanacak. Böyle bir intiha
ya yol açm ak bize göre sakmcalıdır.
B urada R efah'a düşen, önüm üzdeki genel seçim in so
nunda, T ürkiye'nin yeni baştan bir seçim sürecine gireceği
gerçeğini hatırdan uzak tutm am asıdır. T ürkiye'nin alışık ol
m ad ığ ı bir siy asî parçalanm a, rejim in sahiplerini cid d î
m ânâda rahatsız edecek, siyasî iradenin yeniden bütünleş
m esi için büyük arayışlara girilecektir. İşte bu ikinci dönem 
de yapılacak seçim ler, R efah'ın asıl handikapını teşkil ede
cektir düşüncesindeyiz. Z ira m erkez-sağ veya m erkez-solda
m uhakkak başlayacak bütünleşm e ihtiyaç ve arayışları R e
fah Partisi'ne doğrudan tesir edebilir.
Taktik v e Stratejiler Savaşı
Refah gibi 20 yılı aşkın bir siyasî tecrübe ve birikimin,
bu tür taktik ve strateji değerlendirm eleri yaptığından kuşku
yoktur. Çünkü dem okratik-islâm î m ücadelenin tem silcisi bu
ekibin başından, yakın dönem lere kadar büyük bâdireler gel
di geçti. Bölünm eler, çözülm eler, üzerinden geçen ihtilaller
vs. Elbette siyasî bir m ücadele, hele Refah gibi partiler için,
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tem elde sağlam bir fikir ve tutarlı kadrolar dem ektir. F akat
bunun yam sıra siyasî m ücadeleler, biraz da taktik ve strateji
ler savaşıdır. Belki R efah'm geliştireceği taktik ve stratejiler
ilk planda sistem in yapı ve fonksiyonlarında büyük dönü
şümler sağlam ayacaktır. Sağlam ası da beklenmemelidir,. F a
kat evvel em irde İslâmî tabanların beklentilerine cevap vere
cek, onları tatm ine yönelik, tevhîd edici ciddi dönüşüm leri
de, m uhakkak ki sağlam ayı am açlam alıdır. Buradaki kastı
mız kesinlikle "eklektik" bir büyüm e anlam ı taşımaz; kade
m e kadem e, sindire sindire bir gelişm e ve açılm adır m uradı
mız. Türkiye'deki siyasî, İslâm î gelişm enin, tabanlardaki ge
nişlem e y ü zd elerin in biraz daha ötesinde oranlara doğru
yükselm esidir arzum uz. İşte şim di bütün Türkiye, R efah'a,
beklediği bu potansiyel katılım ları sunm anın arifesinde. Bu
fırsatın üzerinde iyi durulm alıdır.
Bu, R efah Partisi için, işin sadece bir yanı!..
V a sıflı Kadrolar İhtiyacı
Bir başka yanı ise, R efah'm 1973'te çıkardığı kadrolara
göre, daha vasıflı ekiplerle kendisini toplum a sunm ası zaru
retidir. İm anlarda bir kem âl, elbette ihm al edilm em eli!.. F a
kat onun k ad ar önem li, özellikle siyasal m ücadeleler için
önem li olan "vasıflı ekip ve kadrolar"\a kendini takviye ve
takdim ihtiyacı!..
Bir de şunu ifade etm ek gerekiyor:
R efah harek eti, önüm üzdeki dönem de, sanayileşme
politikaları ile mi k endisini kam uoyuna takdim edecek?
Y oksa sosyal politikaları, ekonom ik ve sanayileşm eci y a k 
laşımlarla eşit seviyeye çıkaracak mı? Partinin geliştireceği
program ve politikaların ağırlığı, istikam eti hangi tarafa k a
yacaksa, ekip ve kadrolardaki ağırlık da o tarafa kaydırılm a
lıdır. B izim düşüncem ize göre sosyal politikalara ağırlık
vermek böylesi bir parti için daha anlam lı gelecektir. Bunun
sebep ve gerekçeleri ayrı bir m evzudur. Ve üzerinde çok
ciddi hazırlıklar yapılmalıdır.
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Refah'a D ü şen Sorum luluk
İlk genel seçim de ciddi bir testten geçecek bu anlam 
daki vasıflı kadrolar, arkasından gelecek erken bir genel se
çim de; yani parçalanm ış "m erkez-sağ" ve "m erkez-sol"un
toparlanm a, bütünleşm e denem esine girişeceği yeni bir bir
seçim de bu oyunu bozm a, birleşm e denem elerini neticesiz
bıraktırm a gücüne sahip olacaktır. Türk toplum unun bu yol
dan, alışılm ış m uvazaacı tercihleri güvenli, kam uoyunda az
d a olsa tanınan, tecrübe sahibi, bir iş içinde tecrübe edilm iş,
siyasî şuuru yüksek kadrolar ve geliştirilm iş yeni program 
larla boşa çıkartacağına inanıyoruz.
(T em m u z 1991)
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SİSTEM İN V A RO ŞLA RIN A DOĞRU:

DEMOKRATİK İSLÂM'IN
PARLAMENTO DÖNEMİ

^
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Ekim genel seçim lerinden sonra (1991), henüz daha
I R efah P artisinin veya ittifak hareketinin aldığı so"
nuçlar üzerinde kapsam lı bir değerlendirm e y ap ıl
m ış sayılmaz. Seçim öncesinde bu hareketin alacağı sonucu
oldukça küçültm eye çalışan çevreler, seçim sonrasındaki
şaşkınlıklarından d ah a yeni kurtulm uşa benziyorlar. A sıl
İslâm î kesim lere gelince, onlar alınan sonucun m em nuniye
tiyle tatm in olm uş ve vazifesini yapm ışlık duygusu içinde
derin bir hazzı yaşıyorlar.
Fakat her ne olursa olsun, bir seçim bitm iş ve şim di
islâm cı hareketin parlam ento dönem ine girilmiştir. Bu döne
m e biz gereğinden ziyade önem veriyoruz. Ç ünkü bir kaç
yıldan beri kalem e aldığım ız yazılarda, islâm cı m ücadelenin
m utlaka dem okratik niteliklere bürünm esini ve genç aydın
kesim lerin anti dem okratik, gizli örgütçülük hastalıklarından
m utlaka sıyrılm ası gerektiğini vurgulayarak geliyoruz. Hatta
seçim öncesine yakın yazılarım ızda, seçim sonrası dönem 
lerde darbeci ve devrim ci karakterli, halkı dışlayan ve halkı
yanına alm ak ihtiyacını dahi hissetm eyen yaklaşım ların eski
cazibesini yitireceğini de sık sık hatırlatıyorduk. Evet ger
çekten, islâm cı hareketin parlam ento dönem inde bu tür arzu
ların, yani üçüncü dünya devrim ciliğini andıran havaların
değer ve itibar kaybettiğini yakinen gözlem e imkânı bulaca-
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cak, onlar böylece adları unutulm ayan gerçek birer değere
yükseleceklerdir. Bu anlam da onların hareketleri ve hareket
sizlikleri hep bizim adım ıza, islâm toplum u adına fatura edi
lecektir. Onların hiçbir hareketi kendileri ile sınırlı kalm aya
cak, şahıslarını da aşarak islâm toplum unu ilzam edip dura
caktır.
Bu değerli arkadaşlarım ızı biz böyle görm ek istiyo
ruz!..
O nlar em iniz ki, çok yüksek öncülükler sergileyecek
ler. Zaten bunu, bulundukları iller çapında yıllardır yapıyor
olm alılar ki, bir seçim atm osferinde etraflarında böylesi yük
sek hâleler oluşturdular.
Ve bunun sonucu olarak, şimdi parlam entodalar. 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 D em okrat Halkçı parti ekibinin seçim sonrasında
içine girdiği zafer sarhoşluğu çok kısa sürdü. M ahalli
seçim lerde aldığı netice ile birinci parti olan ve T ürki
ye'deki önem li belediyelerin hem en ekseriyetini alan sosyal
dem okratların, "olağanüstü kurultay" dolayısıyle içine sü
rüklendiği kaos cidden acıdır. Ö yle ki SHP, her seçim önce
sinde ve seçim sonrasında böylesi bir girdabın içine girm ek
ten kendisini kurtaram am aktadır.
N edir SH P'nin sancısı?
Bu soruya şöyle veya böyle, vaziyeti kurtarıcı bir ce 
vap bulunabilir. E kipler çatışm ası denilebilir, parti politika
sındaki vuzuhsuluk denilebilir, ya da 12 Eylül sonrasında
sosyal dem okrat ekiplerin derinden derine duyduğu bir "iç
eleştiri" keşm ekeşi denilebilir. F akat sorun her halde bunla
rın ötesindedir ve bize göre daha derinlerde seyretm ektedir.
(1) S o sy a l D e m o k ra t p o litik a la rın p rc s tro y k a so n ra sın d a iç in e s ü rü k le n d iğ i
ç ık m a z hâ lâ sü rü y o r. S o v y et u y g u la m a sın d a n v e m a rk siz m d en y a n sıy an an ti-em p er- ,
y alist ve "to p lu m sal k a ra k te rli" ta v ırla r, b u g ü n ü n sosyal d em o k ratları için sadece bir
h a tıra d ır a rtık . T ü rk iy e 'd e bu b ilin ç ç a rp ılm a sın ı sol a y d ın la r ve m a ık s ist k e sim le r
d a h a d erin d e n y a şa d ı. N eticed e bu p a rtile r v e sol ay d ın g ru p la r to p lu m sa l so ru m lu 
luklarını da b ırak tılar.
B u o rta m d a o n la rın g ü n d e m in e , B irleşik A m e rik a v e B atı A v ru p a k ö k e n li f e 
m inizm ve çevrecilik p o litik a la rı â d e ta y en i b ir id e o lo ji o la ra k taşın d ı. S H P b u o r
ta m d a k a d ın p o litik a la rın ı ö n e ç ık a rd ı, k a d ın b a k an lığ ı tezlerin e y a sla n d ı. B öylece
sosyal d e m o k ra tla r yeni b ir "toplum sal çatışm a" o rta m ın a sü rü k len m iş o ldular.
K a ra y a lç ın ’ın g en el b a şk a n lığ ı ile d e bu k e sim le r, B atı A v ru p acı b ir parti o l
m aktan ç ık a ra k ta m a m en A B D e k se n in e o tu rd u lar. N eticed e, k e m a list o rta k cephe-,
ye î'ücû e d erek . 1960 so n ra sın d a için e g ird ik leri "o rta n ın solun defterin i b ö y le c e k a
patm ış oldular.
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Sosyal D em okrat partiler aslında bu nevi problem lerle
12 Eylül 1980 ihtilâlinden önce de karşılaşm ıyor değillerdi.
F akat partinin her zam an uzansa iktidar oluverecekm iş gibi
bir beklenti içinde bulunm ası, sosyal dem okratların kronik
problem lerini dâim a örttü, büyüm e ve iktidar olm a histerisi
ana sorunların su yüzüne çıkm asını dâim a önledi.
SH P'nin bize göre kronik problem i iktidar olam am ak
tan kaynaklanıyor. K endilerini iktidara getirecek nisbette bir
oy potansiyeli tem in edem em ek, bu parti m ensuplarını her
zam an ya keskin tavırlara, ya da anti-dem okratik ilişkilere
sevketm ektedir. T ü rk iy e'd e seçm en ço ğ u n luğunun "sağm uhafazakâr" bir yapı sergilem esidir ki, bu partinin seçm en
tabanlarını iyice daraltm akta ve bu daraltılm ış tabanlar da
sosyal dem okratları iktidara getirm eye 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
dem okratların kaderini tayin ediyor.
1950 den beri bu "dar alan"a hapsolm uş bulunan sos
yal dem okratlar; yaptıkları yorum larla m uhatap partileri suç
larken, farkına varm adan ilgili partilerin seçm en tabanlarına
da şiddetli bir eleştiri üretm iş oldular. Bu noktada en çok
kullandıkları sloğanlar "din ve lâiklik" etrafında döndü d o 
laştı. H albuki onların bu eleştirileri, sosyal tabakalarda din
aleyhtarlığı biçim inde algılanıyordu. Zaten en m enfi hatıra
ları besleyen eskinin H alk Partisi uygulam ası ortada değil
m iydi? Ne yapm ak istiyordu bunlar? B ir takım aşırı sol k a 
lem lerin ve gençlik örgütlerinin yaptıklarına, bu kadroların
katı İnktlâbçı tutum ları da eklenince, dem okratik ortam ı te
dirgin eden, halk kitlelerini ürküten eylem li bir tavır kendili
ğinden ortaya çıkıyordu. D üşünm üyorlar ki bu tavır, T ü rk i
ye'deki gerilim ortam ının başlıca sebebidir. Seçm endeki oy
dönüşüm ünü kilitleyen, dem okratik tercihlerin önünü tık a
yan bu m enfi tavırdır. Sosyal D em okrat H alkçı Parti ise bu
tıkanm adan en büyük zararı kendisi çekm ekte, fakat bunun
farkına da varam am aktadır.
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Ö y le g ö rü lü y o r ki "sivil-asker aydın" k esim lerle
"alevî" ve "bölücü" unsurları kendisine asıl taban seçen bu
zihniyetin akıbeti, kolay kolay da değişm eyeceğe benzem ek
tedir.
B ilm iyorlar ki Türkiye, 1950 öncesinin şartlarının çok
dışındadır. D em okratik kuralların işlem esi ile, halk unsuru
giderek fonksiyonel bir konum a yükselm ekte, onun yıllarca
bastırılm ış olan tem el kültürü "din", seçm en tercihinin asıl
m otivasyonu tayin etm ektedir. O rtadoğuda uzun asırlar b o 
yunca etkili olmuş bir toplum ve kültürün insanı, kendisinin
devre dışı kılınm asının hıncını alırcasına, bugün çok tabii bir
tem ayül içinde dine sarılm akta. Yani din, İslâmiyet cum huri
yetin ilk yıllarının hilâfına bugün âdeta konum değiştirm iş
bulunuyor. İslâm iyet insanı ve toplum u, çağdaş teknolojinin
nim etleriyle içiçe yeni bir kim liğe yükseltiyor. T ürk toplum unun bastırılm ış kam uoyu yeniden su yüzüne çıkıyor. Ve
giderek öyle görünüyor ki İslâm iyet, toplum sal kim liğim izin
asıl göstergesi haline gelecek. Çünkü dem okrasinin tanıdığı
im kânları kullanm aya alışan insan ve toplum , tem el kültürü
nün dinam ikleri doğrultusunda hareket etm eyi bilinçli olarak
tercih edecektir. Ve bunun önüne de geçm enin im kânı b u 
lunm uyor. H aberleşm enin ve her türlü iletişim in m uhatabı
olan T ürk vatandaşı, artık tek parti yıllarının akvaryum da
balığı olm ak zilletinden kurtulm ak istiyor. Bu insan edilgen
bir tip değil, kendisini fonksiyonel hisseden ve yaptırım cı ta
raflarını keşfeden bir insandır artık. Bu toplum sal gelişm e
nin sanıldığı kadarıyla önüne geçm ek im kânı da b ulunm u
yor. Sosyal dem okratlar bu toplum sal gelişm eden rahatsız
olurlarsa, farkına varm adan kendilerini darbeci ekiplerin ye
değinde bulurlar.
A m a bu toplum sal gelişm eye rağm en, T ürk halkının
gerçekten toplum cu sosyal dem okrat uygulam alara ve teklif
lere de ihtiyacı yok değildir. İşte sosyal dem okratlara düşen,
halka, onun değerlerini horlam ayan, asgari olarak tarafsız
davranan toplum cu politikalar üretm eleri ve teklif etm eleri
dir.
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N e yazık ki böyle yapılm ıyor. B ilâkis bu gelişm eler,
sağ-m uhafazakâr partilerin lâiklikten ödün verişleri ile izaha
çalışılıyor. Bunun yanlışlığı bilâkis dar bir m ezhepçi tabana
gereğinden fazla ödün verm ek, artı bölücü unsurlara açabildiğince kadroları açm ak oluyor. Bu tabanların parti üzerin
deki aşırı nüfûzu ise ister istem ez parti politikalarına tesir
ediyor, onların şirret ve şam atacı tavırları T ürk halkının asıl
b ü y ü k ek seriy eti olan "sü n n î kitleleri" d ah a da "sağm uhafazakâr" partilerin kucağına itiyor. H er seçim öncesin
de dinci örgütler, tarikatler, İran'la ilişkiler etrafında dönüp
dolaşan ve gazetelerin m anşetlerini işgal eden sipariş haber
lerin üzerine atlayan sosyal dem okratlar, daha işin başında
oyuna gelm ektedirler. Bu durum da onların gerçekten ihtiya
cını duydukları seçmen m idir, yoksa devrim ci m antık ekzersizleri m idir tahm in etm ekte güçlük çekiyoruz.
Şim di olağanüstü kurultay vesilesi ile Sosyal D em ok
rat H alkçı Parti kendi üzerindeki m ezhepçi ve bölücü kam 
buru silkeleyip atabilecek m idir, atam ayacak m ıdır m esele
budur.
B ir de m esele şudur ki, bu p arti g erçekten din ve
lâiklik anlayışını ciddi biçim de gözden geçirm eye m uhtaç
görünüyor. T ürk seçm eni karşısında sosyal dem okratların
din konusunda ibrâ olunm aya hakikaten ihtiyaçları vardır.
B unu yapam ayanların kaderi, bugün değilse bile yarın d ar
beci m antıklara zem in hazırlam aktan öteye geçem ez. Din ve
vicdan hürriyetini SHP, en aşağı 141-142 kadar sam im iyetle
ele alm alı, buna türk halkını ve islâm cı kesim leri inandıra
bilm elidir.
A rzu e d ilir ki, S H P , u fu k ta k i ik tid a rın ı, sağm uhafazakâr seçm enlerdeki kronik bölünm elere m uhtaç hissetm em elidir. Zaten bu yoldan tem in edilecek bir iktidarın
tem elsizliğ i idrak edilm iş olm alıd ır. S ağlam ik tid a rlar
SH P'ye, ancak seçm en tabanını değiştirm e iradesine göre
nasip olabilecektir.
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B öylesi bir bilinçli tercih, tek ayak üzerinde durm aya
çalışan sistem içinde, SH P'nin iktidarı için de tek çıkar yol
olarak gözüküyor.
B öyle bir durum değerlendirm esi yapılam ayacak, parti
politikalarını kendi toplum realitem izden bağım sız yürüte
cek olurlarsa, onları cidden acınası bir âkıbet beklem ektedir.
Sovyetlerin yeni geliştirdiği prestroyka ile, uluslararası
m arksizm in yanı sıra sosyal dem okrat partilerin tem ellerinde
de ciddi oynam alar görüleceğinden kuşku duyulam az. SHP,
kendisine şunu sorm alıdır: "A caba toplum cu politikaların
sonuna doğru mu gidiyoruz?" Evet, durum onu gösteriyor.
U nutulm asın ki, sosyal dem okrat tezlerin toplum cu karakter
leri çözülüyor, çürütülüyor. K endi toplum una karşı m evcut
sorum luluklarından soyunan bir sosyal dem okrasi ne işe y a 
rar, onun insanı kavrayan, saran bir tarafı mı kalır? O zam an
kendisini, liberal m erkez partilerden nasıl ayrıştıracak?
Bu nokta hem m arksistlerin, hem sosyal dem okratların
en zayıf karnı m esabesindedir. Şöyle ki, halktan, kendi insa
nından ve ona karşı olan tarihî vecibelerinden soyunan bir
görüş; artık kendisine yeni değerler, yeni bakış açıları ü ret
m ek m ecburiyetinde kalır. İşte burada dem ek istiyoruz ki,
ülkem ize ve halkım ıza, tarihî kültürüm üze ilişkin ciddi bir
durum değerlendirm esi yapılarak, sosyal dem okrat görüşler
le kendi realitem iz arasında sağlam bağlar oluşturulabilir.
Bu yapılam adığı takdirde de, m arksist ve sosyal d e 
m okrat tezler klasik din diişm alığı eksenine ve çeşitli alt
kültür gruplarının baskılarına kendisini daha ziyade teslim
etm ek durum unda kalır. B öyle bir tem sil ve siyasal m ücade
le ise batıcı em peryalist tezlerin düm en suyuna kapılm aktan
başka bir anlam a gelmez.
(15 Hazinin 1989)
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on birkaç aydır basında, 12 Eylül 1980 askerî darbesi
h ak k ın d a çok d eğ işik d e ğ e rlen d irm eler yapılıyor:
"İhtilâl niçin yapıldı, yapılm alı m ıydı? A narşiyi askerî
yönetim e başvurm adan halletm enin bir yolu yok m uydu? Bu
konuda darbeci kadrolar ne düşünüyorlardı ve ne um dular,
ne b u ld u lar?” biçim indeki sorular, bütün gazeteleri baştan
başa işgal ediyor.

S

Bu konuya gösterilen aşırı duyarlılığın sebebi, m uhak
k ak ki 12 Eylül'ün yıl dönüm üne doğru psikolojik bir kuşat
m adır ve bu kuşatm a başarılı da olm uş sayılır. B ir ihtilâl ki,
d aha onuncu yılını doldurm adan kam u vicdanında m ahkûm
edilm ey e başlıyor. D ah a dün d en eb ilecek b ir zam anda,
askerî heyetin hazırlattığı anayasa yüzde 92 gibi yüksek bir
oranla kabul edilir, T ürk halkı tarafından alkışlanırken; bu
gün halkın öncüsü sayabileceğim iz siyasî kadroların hem en
tam am ı tarafından m ahkûm hale gelebiyor. İm kân ve şartlar
m üsait olduğu takdirde, hazırlanacak yeni-sivil bir anayasa
taslağının halka sunulm ası halinde, bunun çok rahatlıkla k a
bul göreceğinin de işaretleri iyice belirm iş bulunuyor.
Şu ortaya çıkıyor ki, T ürk halkı bugün çoklarının san
dığının aksine son derece dinam ik, gelişm eye, 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 zam anda yıpratan,
eskiten bu dinam ik yapı, taşıdığı potansiyel değer itibariyle
yeni baştan ve ciddi biçim de kendisine yaklaşılm asını bekli
yor. H albuki k en disine sunulan anayasalar, bizzat kendi
m enfaatine yönelik bir lütuf gibi, bir atıfet gibi takdim edil
diği ve özellikle kendisine tasdik ettirildiği halde!..
Y eryüzünde bu kadar kısa süre içinde, bu kadar anaya
sa eskiten bir başka toplum bulm ak oldukça zordur. G örül
m üştür ki toplum a biçilen her elbise, çok kısa zam an sonra
ona dar gelm ekte; onun hak aram a ve kullanm a, m evcut
ekonom ik ve sosyal statüsünü geliştirm e, iş yaratm a, m illî 1
gelirden hakkı olan payı talep etm e gücü karşısında, "hukukî
statü" zorlanm akta ve toplum sal, kültürel ve ekonom ik ge
lişm e k arşısında "anayasal kurum lar” kendilerini boşlukta
hissetm eye başlam aktadır. T oplum daki bu hayatî gelişm e j
örgütlü bir nitelik arzetm ediği için, çoğu zam an doğru te ş
hislere ulaşm ak da oldukça zorlaşm aktadır.
B unun sebebi, toplum adına hukukî statüyü tayinle
kendilerini yetkili hisseden m ihrakların, batıcı eğitim k an a
lıyla edindikleri bir takım zihnî şablonlardan hareket ederek;
toplum u duran, hareketsiz bir nesne ya da istenilen biçim de
program lanabilen bir robot olarak algılam alarıdır. H albuki
bilm iyorlar: Toplum , devam lı hareket halinde, akan, gelişen,
fikir değiştiren ve yaratılış hikm eti doğrultusunda kendi h a 
kikatini arayan ko llek tif bir şuur, bir vâkıadır. B izde elitin
ve totaliter zihniyet sahibi m ihrakların anlam adığı, anlam ak
istem ediği; toplum un bu son derece değişken, hareketli, sta
tükoyu zorlayan konum udur.
O nlar 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 "dem okratik sistenı' içinde, bu tür
bir em rivâkiye dayalı uygulam alar ne kadar devam edebilir?
D em okrasinin icabı olan kam uoyu, 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 B irliği'nde bile toplum sal talebe ken
disini teslim etm iş görünen sistem , Türkiye'de bundan nasıl
m üstağni kalabilir? Şunu unutm am ak gerekir ki, Türkiye'de,
eğer İkinci Dünya Savaşı sonrasında dem okratik sistem e ge
çiş olm asa idi, yirm inci yüzyılın yeni şartları içinde yöne
tim ler şim dikine nisbetle daha ciddi zorlam alarla karşılaşır,
dinî-toplum sal m uhalefet aynen Sovyetler Birliğinde olduğu
gibi, sistem in asıl dayandığı tem elleri irdelem eye, sorgula
m aya soyunurdu. Ve bugünküne oranla sistem in sözcülüğü
nü üstlenen kesim ler daha bir zorlanır ve köşeye sıkışırlardı.
Kim derdi ki S ovyetler B irliği'nde S talin'i bırakalım ,
L enin ve "Leninizm " açıktan açığa eleştirilecek!.. K ütleler
bizzat yöneticileri tarafından dışlandıkları, fonksiyonsuzlaştırıldıkları zehabına kapıldıkları anda, en evvel "kurtarıcı"
d arından kuşku duym aya başlayacak. S ovyetler B irliğinde
L eninizm in eleştirilm eye başlam ası ile, hristiyan toplum ların bir yandan ulusal biİince ulaştıklarını, bir yandan da yön
lerini kiliseye çevirdiklerini nasıl gözden uzak tutabiliriz?
V e arkasından hristiyanlığın R usya'ya g irişinin 1400’ncü
yıldönüm ü kutlam aları!.. A ynı boşluk içinde Sovyetler B ir
liğindeki m üslüm anlar da, İslâm iyetin 1 1 0 0 ’üncü yıld ö n ü 
münü gösterişli törenlerle, tarihlerinde ilk defa kutlam aya
kalkışıyorlar. Bugün Polonya ve Sovyetler Birliğinde olduğu
gibi her totaliter sistem, kendi içinde m eknûz bir dini m uha
lefetle yüzyiize gelm ek kaderiyle başbaşadır.
B urdan şu ortaya çıkıyor ki, bir toplum a, -onun kendi
gerçekleri ne kadar çalışılırsa çalışılsın- unutturulam az. T op
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lum lar üzerinde yaşadıkları toprakların, içinde teneffüs ettik
leri her ne kadar devreden çıkarılm ak istenirse istensin k ü l
türlerin tayin ettiği "kollektif şu u ra ” zam an olur ki teslim
olurlar. Toplum lar bu şuurdan uzak kalm anın acısını ve gur
betini duyarlar. Toplum uğradığı her m ağlûbiyetin, karşılaş
tığı her başarısızlığın sebebini bir gün gelir ki ciddi biçim de
aram aya ve sorgulam aya başlar. Onun vicdanında m akes bu
lan hakikat, bir gün idrak eder ki, bizzat yöneticilerin d e 
vam lı horladığı, kınadığı şeyin ta kendisidir. Bir gün insan
lar, "meğer ne büyük bir aldanış içindeym işiz" diye derin bir
acıya giriftar olurlar. Bu durum gerçek anlam ıyla toplumsal
bir jo&tur. Bu şok içinde bütün toplum sal kesitler kadem e
kadem e, irad edilen resm î nutuklara karşılık, geniş sessiz yı
ğınlar oluştururlar. V e statükonun tem silcileri, seslerinin
yan k ısızhğı karşısın d a dizlerinin titrediğini idrak ederler.
Z am an olur ki yönetim lerinden gayri m em nun geniş züm re
ler, yerli yersiz bazı öncüler aracılığıyla harekete de geçirile
bilir. Bu bazan anarşiye, bazan da beklenm eyen siyasî patla
m alara dönüşebilir.
B unun, bu tü r g elişm elerin alternatifi kesinlikle b ir
ihtilâl olm am alıdır. N itekim olm adığı da, her halde şu geçir
diğim iz tecrübelerle ortaya çıkm ıştır. B urada yapılacak iş,
toplum sal gelişm eyi dondurm ak, saptırm ak değildir. B elki
onun üç-beş tesadüfi öncüsünü veya tem silcisini nötralize
etm ek kabildir. Fakat kütlesel boyuta ulaşm ış ve m âşerî bir
vicdana dönüşm üş toplum sal gelişm e, nasıl birden sıfıra in
dirilebilir? Susturm akla yok etm ek aynı şey midir?
Bu açıdan, her seferinde ülke ve toplum potansiyelinin
yanlış yönlere kanalize edilerek boşa harcanm ası yerine,
toplum un beklentilerine tekabül edecek biçim de, sistem in ve
bürokrasinin m esafe alışım tercih etm ek daha isabetli olur
düşüncesindeyiz. Zaten sistem her ihtilâl dönem inin ardın
dan bazı kabullere yanaşm ıyor da değil. M esela 27 M ayıs,
asıl gerekçelerinden biri olan "tiirkçe ezan" m eselesini, biz
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zat kendisi bir daha hatırlanm az hale getirm iştir. 12 M art'ın
■sonucu ise "ülkücülüğü" m eşrulaştırm akla son bulm uştur.
Din derslerinin orta öğretim kuram larında m ecburî hale geti
rilm esi 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" m eselesinin m eşrulaştırılm ası olacaktır.
Bu anlam da son derece kaba ve katı laiklik uygulam a
ları, okullarda m escit açılm ası, açılm ış m escitlerin kapatılıp
kapatılm ayacağı tartışmaları, tarikatlerin ve türlü tasavvufî
cereyanların anlam sız takipleri, kitap yasakları, nikâhın
im am larca kıyılm ası ve türlü d in î âyin ve törenler etrafın
daki her türlü m enfi tavır, hugiin için geçerliliğini tamamen
yitirm iş bulunm aktadır.
D erecesi ve dozajı ne olursa olsun, değil mi ki "de
m okratik" bir yönetim le idare edilm ekteyiz, seçm en olarak
halka karşı tek parti yıllarının "buyurgan tavrı" ile yaklaşılam am aktadır. Siyasî elit din karşısındaki asabiyetini geçm iş
zam anlara oranla giderek yum uşatm ak m ecburiyetinde kal
m ıştır. B unun sebebi sadece siyasî kadroların "oy ihtiyacı"
değil; aynı zam anda halkla, yani insanla devam lı bir aradk
bulunm aktan doğan pratik b ir ünsiyetten kaynaklanm akta
dır. Politikacının halkın işini takip etm esi, onun insan olarak
dert ve ihtiyaçlarını dinlem esi, oy istediği seçm eninin 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 dönüştürm ektedir. B elki çoğu politikacıların da bürokrat
kadrolardan fikir ve ideoloji olarak fazla bir farklılığı bulun
m am aktadır. B ulunm am aktadır fakat, halkla, m üşahhas in
sanla yüzyüze ilişkisidir ki onu daha bir anlayışlı hale getir
m iş, ilişki geliştirm ek durum unda olduğu kesitleri incitm e
mek endişesine sevketm iştir. T ürk halkı bu durum u, uzun
yıllar m aruz kaldığı ideolojik saldırganlık karşısında, politi
kacıyı tarafsızlaştırabildiği biçim inde değerlendirm ektedir.
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N itekim Sosyal Demokrat Halkçı Partinin inanm ayarak
hile olsa, cum hurbaşkanlığı m akam ının alenî işaretlerine
rağm en (Evren zam anı), başörtüsü konusunu anayasa m ah
kem esine götürm ekten çekinm esi, seçm en iradesi karşısın
daki yılgınlığın açık bir göstergesidir. B u anlam da siyasî
kadrolar açısından ne M enem en h ad isesin in , ne de çeşitli
devrim yıldönüm lerinin kutlanacak bir hali kalm ıştır. Bugün
hiçbir politikacı Ege'de üzüm , pam uk ve tütün fiyatları kar
şısında gösterdiği duyarlılığı, M enem en olaylarında göstere
mez. K aldı ki gösterm ek de içinden gelmez.
A rtık bu alan sadece bürokrasiye, bazı anayasal kuru
luşlara ve asker orijinli kadrolara kalm ıştır. D em okrasi için
de alacağım ız m esafe, em iniz ki bu kesim leri de tesirsizleştirecek, asgarîden pervasız saldırgan tavırlardan geri bıraka
caktır.
B urada kişiye düşen görev, sadece kendi m ensubu b u 
lunduğu dinî-siyasî ve kültürel öbekleşm elerin biraz olsun
dışm a taşarak, çevresindeki her türlü esnaf ve ziraat odaları
gibi kurum ve kuruluşlarla tem as geliştirm esi, bulunduğu il
ve ilçelerde fert olarak kalm ayıp tüzel kişilikler konum una
bürünm esidir. T arihteki lonca m ensupları ve ahî birliklerin
de olduğu gibi, halka yani kendine ve herkese hizm eti, derin
bir hazza yükseltm esidir. Bu anlam daki bir hizm et, dinî hiz
m etlerin m evcut lokal alanlarını genişleteceği gibi, aynı za
m anda kam usal bir niteliğe de büründürecektir. Bu im kân
bir anlam da, kendi içine kapanan m uhitlerin il ve ilçe bazın
da bürokrasi ile doğrudan tem asını sağlayacak, siyasî m uhit
lere eşit seviyeli m ünasebet im kânı doğuracaktır.
Bu tür im kânların, halkın ve özellikle kendini kısm en
de o lsa tecrit etm iş cem aatlerin dem okratik tecrübelerine
katkı sağlayacağı kesindir. Bugün suç işlem ediği için polis
le, adliye ile hem en hem en hiçbir tem ası bulunm ayan züm 
relerin; çeşitli esn a f ve sanatkâr kuruluşları, fakir-fukaıaya
yardım dernekleri ile hizm etlerini genişletm eleri, em iniz ki
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tarihteki ''ahî ru h u"na yeni bir ivm e kazandıracak, bu arada
da sistem in çalışm a tarzını daha yakından m üşahade etm e
im kânı hasıl olacaktır. Z aten "suç" kavram ından özellikle
uzak kalm ayı becerebilen dindar m uhitler, geçirdiğim iz dar
belerden en az yara alarak sıyrılm asını da bilm işlerdir. K es
kin bir bilinçle içiçe bir hale bürünen "teennî", m üslüm an fe
rasetinin en açık tezahürü olarak kabul edilm elidir.

DİNÎ ÖRGÜTLENME KARŞISINDA..

eçen gün, T ürk C eza K anununda fikir suçlarıyla ilgili
m addelerin kaldırılm ası çerçevesinde oluşturulan bir
kom isyonla yakından alâkalı bir dostum uzla 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
tum uz "örgüt", "örgüt kurm a" veya "örgütlenme" konusun
da ise bir hayli çekim ser. İlgili m addelerde, bu alanlarda da
hafifletilm eye gidilm esi nasıl olurdu? İşin sonu nereye varır
dı?

G

O na göre, ipe-sapa gelm ez bir takım zararlı cereyanla
rın önü alınm azdı. B azı bozuk ve akidesi itibariyle sapık d i
ni görüşlerle de başa çıkılam azdı.
H erşeyden önce unutulan şu:
Bir defa S ovyetler B irliği'ndeki yeni gelişm eler sonu
cu, m arksizm adına, bundan böyle ne anayasanın, ne de ceza
kanununun getirdiği yasakların uygulanm a kabiliyeti kalm ayacaktır.G eçen gün Türkiye B irleşik K om ünist P a rtisi'nin
kam uya açık toplantısı herhalde izlenm iştir. Bu toplantıda
verilen m esajlara göre m arksizm , "Leninist" yorum dan k en 
disini arındırm ak arzusundadır. N itekim kom ünistler olarak
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sınıf hakim iyeti fikrinden vazgeçtiklerini, norm al dem okra
tik seçim lerle iktidara gelm e prensiblerine vardıklarını açık
ça ifade ettiler. Bu durum da m arksizm in aldığı yeni yorum
ve biçim , suç kavram ı oluşturm aktan uzaklaşm ış sayılır. Y a
ni ne 141-142, ne de anayasanın ilgili m addelerine aykırı bir
durum hasıl olm az. O zam an da, fikir olarak suç olm aktan
çıkan bir düşünce, dernek veya parti şeklindeki örgütlenm e
biçim iyle de yasak kapsam ından uzaklaşm ış sayılır.
B una karşılık ceza yasası fikir suçlarını takip dışı bıraksa bile, din kavram ı, toplu dini ibadet ve âyinler, bu ara
da kitap okum alar, ortak zikirler dilendiği zam an polis ta
kiplerine ve adlî kovuşturm alara açık olabilecek dem ektir.
C eza yasasının ilgili m addelerinin değiştirilm esiyle, dinî fi
kirlerin yazılı ve sözlü propagandasının serbest hale getirile
ceği ifade ediliyor. F akat bu faaliyetin birden fazla kişi veya
grupla icrası ise derhal "örgüt" ve "örgütlü fa a liy et" olarak
nitelenebilecektir. Bu durum u tem inat altına alm ayan h ü k ü 
m et tavrı, oy aldığı kütleler adına, büyük bir yüz karası ola
rak asla unutulm ayacaktır.
D enilebilir ki T ürkiye'de ibadet hürriyeti yok m udur,
cam ilerde cem aat olarak nam azlar kılınm ıyor mu? K onuya
böyle yaklaşım , m eseleyi saptırm aktan öteye bir anlam taşı
mıyor.
Çünkü bugüne kadar cam i dışındaki h er toplu ibadet,
konjonktürün tayin ettiği bir atm osfer içinde suç teşkil ed e
bilm iştir. 163'ün o kadar m uğlak, kapalı, dilendiği gibi y o 
rum lanabilen öyle m addeleri bulunm aktadır ki, bir cam i h a 
tibi istenildiği zam an em niyete yaka-paça taşm abilm ekte,
yatsı sonrasında cem aatin bir evde kitap okum ası "âlem e şan
verircesine" basılabilm ekte ve yine toplu dualar için takibat
açılabilm ektedir. Bütün bu tür dava ve takiplerin beraatla so
nuçlandığı da bir gerçektir. Fakat A nadolu'da berber, kasap,
im am hatip okulu öğretm em binlerce insan, hukukun yoru

DİNÎ
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m una; özellikle şahsî ve kasdî yorum una dayalı psikolojik
ve hukukî bir tehdidin dışında mıdır?
B urada asıl endişe eğer "tarikat örgütlenm eleri" ise,
lütfen siyasî iktidar çifte standarttan kendisini kurtarsın.
Çünkü bu grupların oyu "blok halinde" kendisinde toplan
m ış bulunuyor. N itekim cem aat oyları 1973 seçim lerinden
itibaren kadem e kadem e M illî S elâ m etten ayrılarak, 1980
öncesinde A dalet Partisinde, 1980 sonrasında da A navatan
Partisinde toplanm ıştır. R efah'ın devam lı artan oyu ise kay
bettiği cem aatlerin geri dönen oyu değil, bilâkis Türkiye'de
sıfırd a n o lu şm a ya b a şla ya n b ilin ç li ye n i b ir İslâ m î
gelişm enin tezâhürüdür.
B uradan varm ak istediğim iz sonuç, tarikat oyları ve bu
tür cem aat yapılaşm aları genelde orta-sağ kütle partilerinde
toplandığı için, şim diye kadar olduğu gibi, bundan böyle de
sistem i zorlam a istidadı taşım ayacak radikal eğilim lere dönüşm eyecektir. Bu bir defa denenm iş ve bundan vazgeçil
miştir.
M evcut iktidarın ilk başlardan itibaren giderek gevşe
yen yaklaşım ı, bakalım hangi noktada duracak. Fakat tarihîsosyal bir oluşum un devam ı niteliğini taşıyan her türlü tasavvufi oluşum lar "gizli örgüt" olarak algılanm aya devam
edilirse, bunun en büyük zararı bizzat iktidar partilerine do
kunacaktır. Son m ahallî seçim lerde A N A P'ın aldığı yüzde
21 oyun yarıdan çok fazlası bu tür cem aatlere aitti. Bu odak
ların tesir ettikleri çevre ile bu oy, yüzde 15'ler civarındadır.
B öylesi büyük bir toplum u kendi nefislerinde suçlu hissettir
m eye devam ettirecek bir tavır, islâm ın geleceğinde ve to p 
lum un vicdanında derin bir ezâ olarak daim a hatırlanacaktır.
B urada A N A P'a ve D oğru Y ol'a düşen İnönü'nün ve
B aykal'ın gerisinde kalm am aktır. SHP'nin sergilediği din ve
"örgütlenm e" konusundaki tavrın gerisine düşm em ektir.(*)
A ksi türdeki yaklaşım lar tarihî ve sosyal oluşum ları ortadan
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k aldıram az, fakat bu kesim leri bugün d eğilse bile yarın
siyasî tavırlarını gözden geçirm eye m ecbur bırakabilir. Bek
leyin, göreceksiniz!..
'
"Görelim M evlâm neyler
N eylerse 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 örgütlenm e hakkını sa
vunurlardı. Daha sonraları, Sovyet prestroykası ile beraber, sosyal dem ok
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. K adın hareketleri, fem i
nizm, çevrecilik ve azınlık haklarının sözcülüğü biçimindeki tezler öne
çıkm aya başladı. Böylece, m arksist ve sosyal dem okrat aydınlara, prestroyka sonrasında, kendi kendilerini dinleme ve özeleştiri fırsatı tanınm a
mış oldu. Sanki onların önüne yeni bir toplumsal çatışm a denklemi ihdas
edilm işti. Kendi toplum uyla bütünleşm eye değil de, çatışm aya 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

ürkiye bugün, içinde yaşadığı siyasî rejim in uygulam a
feiçimi açısından önem li değişikliklere sahne oluyor.
V eya istikbâle yönelik değişiklik denem elerini, kavga
gürültü arasında işin aslını kaybederek, gözden kaçırarak ge
çiriyor. D aha doğrusu iktidar ve m uhalefet arasındaki g er
ginlik, kam uoyunca bir çatışm a, kavga biçim inde algılandığı
için işin aslı gözlerden kayboluyor. K am uoyu bir m aç seyir
cisi gibi, belli bir heyecanın güdüm ünde kendisini unutm uş
görünüyor. H ele hele sayın Ö zal'ın cum hurbaşkanlığı göre
vini devralışı, A nıtkabir'e gidiş gelişleri ve oradan cum a n a
m azına azîm eti, hareketli bir film in sağladığı m eraklı takip
lere dönüşm üş bulunuyor.

T

Ve hele cum a nam azına giden cum hurbaşkanına sahip
olm ak duygusu, m uhafazakar ve İslâm î kam uoylarını iyiden
iyiye tatm in etm iş bulunuyor. G erçi C um 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 cum hurbaşkanlığı m akam ının hak
sız işgali olarak yaklaşırken; biraz da olup bitm iş, neticelen
miş bir h ad isenin tartışm a gündem inden uzaklaşm am asını
istem ekten öteye gitm iyor. Eğer, "siyaset bir netice alm a
sanatı" olarak kabul edilirse, bu konuya bitm iş nazarıyla
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bakılabilir. M uhalefet kaybetm iş, iktidar ve daha doğrusu
T urgut Özal neticeyi alıp götürm üş sayılabilir.
%
5{C *

B ilindiği şekliyle T ürkiye'deki sistem parlam enter de
m okrasi o larak adlandırılır. P arlam en ter d em o k rasilerd e
devlet başkanlarının konum u sem bolik bir değer taşır. D ev
let başkanı m illetin topyekün tem silcisi olarak, siyasî atm os
ferin içine fazlasıyle girm ez, doğacak siyasî krizlerde taraf
sız kişiliğiyle ağırlığım hissettirir ve bir hakem rolü üstlenir.
H ele hele yürütm eye hiç karışm az. Y ürütm eye karışm am ası,
O nun siyasî sorum luluğunu da iyice sınırladığı için 1950'lerden beri örneklerine alıştığım ız C um hurbaşkanları ile karşı
laşırız. A m a buna karşılık başbakanlar yürütm enin başı ola
rak, siyasî sorum luluğu doğrudan üstlenirler.
Fakat buna rağm en T ürkiye'de cum hurbaşkanlığı m a
kam ı oldukça önem lidir. C um hurbaşkanlığına politik kam u
oyunun yüklediği fonksiyonla, yabancı çevrelerin ve özellik
le dış politik güçlerin yüklediği fonksiyon her zam an farklı
olagelm iştir. B u fonksiyon farkı şuradan ileri geliyor:
C u m h u r b a ş k a n lığ ı B a rik a tı
Siyasî iktidarın halkın oyları ile tayin olunan bir m eka
nizm aya dayanm ası, Türkiye'de halkın potansiyel tem ayülle
rinin sistem e ve h ay ata yansıtılm asını yerine göre zorunlu
k ıla b ilm e k te d ir. H a lk ın b ü y ü k ç o 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
seçm enin sürekli bir ısrara dönüşen dinî ve kültürel talepleri,
kendi iktidarlarını rejim aleyhine sayılabilecek uygulam alara
m ecbur bırakm aktadır. H alkta giderek ivm e kazanan bu ta
lep yoğunluğu iktidarları güç durum da bırakm akta,’oy deste
ği ihtiyacı ve bunun devam ı arzusu sonucu siyasî iktidarlar,
sistem in ilkeleri açısından tavizkâr tutum lar takınabilm ekte122
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dir. İşte cum hurbaşkanlığı m akam ı bu noktada önem k azan
m akta ve halkın tem ayüllerine aracı olan siyasî iktidarların,
istey erek v eya istem eyerek yaptığı faaliyetler karşısında
"dizginleyici" bir rol üstlenm ektedir. Yani dinî gelerçek, kü l
tür ve tarihî birikim le oluşan halk vicdanının önüne, sistem
adına bir barikat rolü yüklenilm ektedir.
B unun d ışın d a T ürkiye'de sivil ik tid arla hukukî ve
askerî iktidarlar nedense devam lı çatışm a halinde olagelm iş
tir. Bu iki kuvvetin iradesi, çoğu zam an siyasî iltidarlar k ar
şısına, cum hurbaşkanlığı iradesi olarak konulabilm ektedir.
Bu bakım dan son yıllarda karşılaştığım ız ihtilâl hareketleri,
takdim edilegeldiği gibi anarşiden ve kardeş kanının akm a
sından ziyade, gücünü halkdan alan sivil iradelerin sistem i
halkın arzuları doğrultusunda zorlam aları sonucu hasıl o l
m uştur denilebilir. Ş im di burada önem li olan say m T urgut
Ö zal’ın kişiliği ile birleşecek cum hurbaşkanlığı m akam ının,
bundan sonra alacağı şekil ve oynayacağı roldür. Norm al si
vil dönem lerde siyasî iradeye fazlaca karışm ayan, iktidarla
rın ısrarlı olm ası halinde susan, susm asını bilen ve ancak kriz dö nem lerin d e, g ücünü h issettiren bu m akam , T urgut
Ö zal'ın kişiliğinde hangi fonksiyonları üstlenecek, kam uo
yunda nasıl b ir intiba hasıl edecektir?
Bu noktada herkes konuyu uzun bir vade içinde düşün
m ekten ziy ad e, A n avatan ik tid arın ın öm rü, m uhalefetin
Ö zal'a karşı takınacağı tavır ve bunun sonuçları ile sınırla
m aktadırlar. D üşünülüyor ki, gelecekteki bir seçim de A na
vatan İktidarı kaybedecek, m uhalefet m eclisteki ekseriyetiy
le sayın Ö zal'ı C um hurbaşkanlığından indirecektir. N eticede
sistem T ürkiye'de eskiden olduğu gibi kendi istikam etinde
ilerleyip gidecektir.
Bize öyle geliyor ki, çok büyük olaylar vuku bulm azsa
Ö zal’la birlik te T ü rk iye'de C um hurbaşkanlığı yepyeni bir
hüviyet kazanacak ve kam uoyu bu hüviyeti yadırgam ayacaktır. Ö zal'ın sistem in zaaflarını bilen tarafı, ekonom i ve
k alk ın m ay ı k o n tro l k ab iliy eti ve k o m p lek slerd en 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 geçm iş C um hurbaşkanı
n a sahip durum dadır. Y ıllarca başbakanlık yapm ış, T ü rk i
ye'nin im kânlarını ve zaaflarını bilen, dış tecrübesi olan, h ü 
küm et politikalarını kalkınm a, yatırım ve para politikaları
açısından irdelem e şansına sahip bir cum hurbaşkanı, ister is
tem ez hüküm et politikaları üzerinde söz sahibi olacaktır.
O nun geçm iş tecrübelerinden beslenen birikim i, siyasî ikti
d arlar üzerinde varlığını devam lı hissettirecektir. B undan
önceki cum hurbaşkanları bu alanlardaki eksikliklerini g ü 
venlik sorunları ve lâiklik konusunu lüzum undan fazla irde
leyerek kapatm ak yolunu tercih etm işlerdi. O nların ekono
m iye olan yabancılıkları, yetişm e tarzları ve toplum sal so
rum luluktan bigâne tavırları, ülke yönetim ini katı disiplin ve
laiklik olarak algılam aları sonucunu doğurm uştur. İşte T ü r
k iye'de cum hurbaşkanlarının dikkati ilk defa bu dönem de
değişm e şansı ile karşı karşıya bulunuyor.
Şim di burada sorulacak soru şudur:
Ö zal'ın cum hurbaşkanlığının ne kadar süreceği, veya
sürüp sürm eyeceği kesin m idir ki, bu m akam ın konum unda
böylesi değişiklikler beklenebilsin?
Ö za l'd a n A r ta K a la n
Ö zal uygulam ası uzun veya kısa olabilir fakat Ö zal'ın
g eliştireceği tavır, bundan böyle devam lı hatırlanacak ve
cum hurbaşkanlarına yönelik beklentiler, artık hep bu istika
m ette gelişecektir.
T abiî ki Ö zal'ın yedi yıllık cum hurbaşkanlığı dönem i
bazı siyasî kesintilerle yüzyüze kalabilir. F akat bunlar ol
dukça zayıf ihtim aller olarak kalm aya m ahkûm gibi görünü
yor. Olabilecek şeyler bu durum da: ya A navatan İktidarının
seçim e gitm eden parçalanm ası ve dolayısıyla koalisyonlara
gidilm esi, ya da büyük ihtim al seçim kanununda değişiklik
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ler yapılarak seçim lere gidilm esidir. H er iki halde de sonuç,
ülkede Özal'ı zorlayacak güçte bir iktidarın o,rtaya çıkm asına
m anidir. Seçim kanununun değişm esiyle m evcut partilerin
hiçbiri tek başına iktidara gelem ez. T ek başına iktidar için o
zam an % 40'ları aşan bir oy potansiyeline ihtiyaç doğar ki,
hiçbir siyasî parti ve hele kam uoyu böyle bir beklenti içinde
görünm üyor: N e Doğru Yol ve ne de Sosyal D em okratlar!..
Siyasî tablonun yeni bir koalisyonlar dönem ine girm esi ise,
Özal'ın konum unun devam ından öteye bir anlam taşımaz.
D urum onu gösteriyor ki, Türkiye'de C um hurbaşkanlı
ğı m akam ı fonksiyonları itibariyle büyük değişikliklere sah
ne olacak dem ektir. Bu Özal'la başlayan ve Ö zal'dan sonra
devam edecek olan yeni bir dönem dir. H atta D oğru Y ol Par
tisinin; yetkileri ne kadar sınırlı tutulursa tutulsun, C um hur
başkanını halkın seçm esi yolundaki teklifi de aynı sonucu
kuvvetlendirm ekten başka bir işe yaram ayacaktır.
Şim di yetki ve sorum luluklarını bilen bir C um hurbaş
kanı dönem inde T ürkiye'nin alm ası m uhtem el yeni şekil,
doğrusu düşünm eye değer. Bütün anayasal kuruluşların olu
şum unda cu m h u rbaşkanlarının atayacağı, sayısı bir hayli
y ü k sek tem silciler nasıl olacaktır? A nayasa M ahkem esi,
Y argıtay, Y üksek H akim ler K urulu ve D anıştay'dan Y Ö K 'e
kadar. B uralarda siyasî iktidarların doğrudan bir tesiri söz
konusu değildi. Ş im di Ö zal b ir siyasî iktidarın başından
cum hurbaşkanlığına yükselm iş bulunm aktadır. Seçm en, y a
ni halkın beklenti ve m urakabesinin dışında, apayrı bir dün
y a olan bu alanlarda sayın Ö zal nasıl bir insiyatif kullana
caktır? Buralara kim leri atayacak, bunlarla nasıl bir ilişki ge
liştirm eyi düşünecektir? Bu alanlar Türkiye'de, siyasî ik ti
darların yasak alanları olarak kalm ıştır hep. Şim di siyasî ik
tidarlara çoğu zam an kapalı kalm ış bu alanlar, ilk defa seçil
m iş bir kişinin insiyatifi altına girm iş bulunuyor. Din ve vic
dan özgürlüğünün kullanılm asından tutun da, anayasanın ço 
ğu zam an yorum lanm asına kadar, oldukça farklı tavırlarla
karşılaşabileceğiz demektir.
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Sayın Süleym an D em irel'in sıksık ifade ettiği gibi T ür
k iy e'd e sistem in en büyük sorunu, bu m akam ın norm al
hukukî yollarla el değiştirm em esinde toplanıyor. C um hur
başkanları 1960'dan beri, hem en hem en askerlerin gölgesin
de değişm iş, sonuçta da bu kesim lerin sözcülüğüne soyun
m uştur. Şim di ilk defa sayın D em irel'in de arzusu, yani as
kerlerin baskısı dışında bir cum hurbaşkanlığı seçim i idrak
edilm iş, fakat bunda d a ne yazık ki m alûm tatsız önyargılar
ortaya çıkarak, bu seçim Türkiye'de insanın içine sindirilem ez bir hale sokulm uştur. Fakat işte, ne kadar tartışılırsa tar
tışılsın, seçim gerçekleşm iş ve bu m akam sivil birisi tarafın
dan doldurulm uştur.
(Kasım, 1989)
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arihte okuyoruz ki Anadolu, onlarca kültür ve m edeni
yetin gelip geçtiği kıtalar arası bir kesişm e noktası. T a
rih öncesi devirlerden tarih çağlarına kadar, zam an za
m an batıp çıkan kültürlerin, talihleri parlayan küçük-büyük
devlet ve im paratorlukların resm î geçidine dönüşen bu top
raklarda, onların geçm iş hatıralarına bir nişâne, varlıklarına
birer delil olm ak üzere binlerce m alzem e m evcuttur. Frigyalılard an A su rlu lara, T raklardan P erslere, R o m alılara ve
A raplara kadar, her bir kavim ve kültürün varlığından bugün
bizi rahatsız edecek bir durum beklenm iyor. B eklenm ediği
gibi, bunca kültür ve m edeniyetin belirgin hususiyetlerini
kaybetm ekle beraber, onlardan arta kalan nice değerler, g e
lenekler; toprağa, insana ve eşyaya sinm iş nice tavırlar haya
tın terkibi içinde hâlâ varlığını sürdürebilm ektedir. H atta de
nilebilir ki bu anlam da hayatım ız eklektik, suni bileşim ler
olarak değil de, kim yasal bir terkip olm ak seviyesine ulaşmıştır.
T ürklüğün A nadolu’ya gelm esiyle birlikte, m üslüm anlığın form ve m uhtevasına da bürünen bu binlerce insan
em ek ve tecrübesini, bugün toplum sal çalkalanm alarla âdeta
daha bir bütünleşm iş olarak algılıyoruz.
O kanaatteyiz ki, A nadolu topraklarının çağlar içinde
yoğrula yoğıula oluşan bu terkibi, yepyeni istihalelerle olu
şumunu kesintisiz devam edecektir.
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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, zam an zam an karşılaştığım ız in
firatçı tavırlar, tarihin akış ve uğultusu arasında yarm sadece
birer küçük nüans olarak hatırlanacaktır.
T arihte islâm coğrafyası içinde, m illetlerin dil ve k ü l
tür varlıkları büyük m erkezî im paratorluklar için bir prob
lem teşkil etm iyordu. V e daha önem lisi toplum lar, kendi
k en d ilerin i ay rıştırm a ihtiyacını d a duym ayabiliyorlardı.
E m evî ve A bbasilerde olduğu gibi, Selçuklu ve O sm anlIlar
da da durum böyle idi. Fakat u kçı ve infiratçı tavırlara alış
kın olm ayan O rtadoğu insanı, son yüzyılda, batıdan sirayet
eden bu hastalığı da yaşam ak m ecburiyetinde kalacaktı ve
nitekim kaldı da.
Şim di yeni ulaşılan bir m erhale ile, bu topraklar ü ze
rinde yaşayan K ürt varlığına -bu az veya çok görülebilir-,
kendini ifade ve kendi kim liği ile kendini takdim im kânı ta
nınm ası bekleniyor. B urada K ürt toplum una yeni bir y akla
şım geliştirilm eye çalışıldığına dikkat çekm ek istiyoruz. Sis
tem ve hukuk açısından bu insanın varlığının kabulü, kendi
sini kendisi olarak takdim etm e im kânının tanınm asıdır bu.
Bu m erhale, Türk toplum una verilen hakların azlığı ve ya
çokluğundan daha önem li bir hadisedir ve üzerinde ciddi
olarak durulm alıdır.
Türkiye'de, nüfusunun neredeyse üçte ikisine yakın bir
bölüm ünü, doğduğu topraklardan A dana, A ntalya, İzm ir, İs
tanbul ve A nkara gibi büyük m etropollere uğurlayan bir top
lumun; kendi tabiî ve tarihî şartlarının dışında yepyeni m u 
hitlerde yaşam aya başladığını, buralarda yeni akrabalık ve
kom şuluk ilişkilerine girdiğini, ekonom iyle büyük entegras
yonlara uğradığım , hatta yeni m üşterilerle kuşatıldığım nasıl
görm ezden g elebiliriz? H ayatın akışı öyle gizli bir irade
oluştuyor ki tarihte beraber yaşayan, istiklâl m ücadelesini
om uz om uza beraber yürüten, ve asıl önem lisi Lozan'da be
raber ve birarada yaşam a iradesini bir tercih olarak sergile
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yen T ürk ve K ürt toplum ları, kendi dışlarında oluşan siyasî
iradelerden bağım sız olarak yeni bir birlikteliğin kapılarını
aralıyor bugün.
G ariptir, sanayileşm e ve bunun doğurduğu toplum sal
sorunlardan şikâyet, günüm üzde âdeta bir m oda oluşturm ak
tadır. Eski dinî ve m illî kültürüm üzün, gelenek ve görenek
lerim izin birer birer hayatım ızdan çekilm esi ile, çoğu zam an
büyük bir paniğe kapılıyoruz. K ullandığım ız bütün eşya ile
birlikte tarım sal hayatın çoğu figürleri de günlük yaşayışı
m ızdan vedâ ederek çekilip gidiyorlar. G erçekten yaşadığı
m ız "iç göç"lerin neticesinde, içinden çıkıp geldiğim iz haya
tın bütün form ları, birer eski elbise gibi üzerim izden dökülü
yor. Ö ylesine hızlı bir değişim içindeyiz ki, bu değişim den
Türkiye'deki hakim kültür olan T ürk k ültürü kadar, alt kü l
türler konum undaki Kürt, Ç erkez, A rnavut, G ürcü kültürle
ri de nasibini alıyor. Ve belki onlar bu değişim i daha ciddi
olarak yaşıyorlar.
T arihte, özellikle O sm anlı İm paratorluğu dönem inde
insan ve toplum lar şim diki gibi fazla seyahat edem ez, "tehcir"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 dönüşm ezdi. Şunu unutm a
yalım ki, T ürklerin A nadolu'ya gelişinden bu yana, bu alt
kültürler ilk defa bu derecede b irbirleriyle 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. T abiî
ki bu tem as ve kaynaşm aların tem elinde yatan asıl sebep,
köyden şehire ve büyük m etropollere doğru yönelen içgöçler
olmaktadır.
Bu "içgöç" olgusu o kadar önem li, hayatı derinden et
kileyen bir gelişm e olarak ortaya çıkm aktadır ki, "aleviliği"
bile kapalı cem aat havasının dışına çıkm aya, başka coğraf
yalarda bütünlüklerinden vazgeçerek yaşam ak zorluyor. Bu
gelişm eler karşısında, uzun bir vadeiçinde "Anadolu alevi129
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liginin", T ürkiye'nin gündem inden yavaş yavaş çekileceğin
den bile söz etm ek m üm kün olabilir. N itekim O sm anlı haki
m iyeti altında birer Türk şehri olan D iyarbakır, Bitlis ve Urfa gibi şehirler de, zam anla kırsal nüfusun kentlere doğru
kaym ası ile, K ürt nüfusun hakim olduğu önem li beldelere
dönüşm üşlerdir. Bu gerçeği kabul etm eliyiz. Bu toplum sal
akışın önünde devlet iradesinin yapabildiği birşey olm adığı
gibi, yapabileceği birşey de yoktu. Toplum un 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:
toplum sal şartlar ve oluşum lar bu iki toplum u 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 benim sem ek; K ürtler ve
d iğ er farklı "alt kültürler" de kendilerini kendileri olarak
ifade etm ek rah atlığına ererek, daha kom plekssiz ilişkiler
geliştireceklerdir.
Şunu söyleyebiliriz: Zaten bugün herkes birbirini yete
rince tanım aktadır. "Örtük" sıfatlarını dile getirm eden geliş
tirilen ilişkiler yerine, daha açık ve çıplak kabuller dönem ine
gireceğim iz anlaşılıyor.
*
**
Bazı infiratçı tavırlar ve neredeyse Kürtlerin bütününe
teşm il edilm ek istenilen PKK terörü gibi sivrilikler bir tarafa
bırakılacak olursa; A nadolu'da bugün hakim nüfusu teşkil
eden Türkler son yetm iş yıl öncesine kadar, büyük bir im pa
ratorluk terbiyesi içinde farklı kültürleri, toplum ları ve dille
ri kabul etm ek, onlarla ilişki kurm ak gibi bir rahatlığa sahip
olagelm iştir. Belki aradan geçen bunca zurnan zarfında o es
ki "nosyondan" biraz da olsa çözülm eler gözlenebilirr. Fakat
T ü rk toplum unun bu vasıflarına kısa zam anda ererek, daha
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anlayışlı tavırlar sergileyeceğinden şüphe edilem ez. Ancak
K ültlerin de, beraber ve birarada yaşam ak lüzum unu duy
dukları bu insanlara karşı, bu duygu ve düşüncelerini, hükm î
şahsiyetleri aracılığı ile açıkça ifade etm eleri gerekir kanaa
tindeyiz.
İki toplum un birbirinden beklentilerini açıkça ifade et
m elerine, biz gereğinden de ötede ihtiyaç duyuyoruz. Bu y e
ni dönem i, bu iki toplum un başarı ile idraki yepyeni bir ufuk
olacak, O rtadoğu'nun ve İslâm'ın kaderinde yeni bir m erhale
teşkil edecektir.
(1992)

131

ÜNİTER DEVLET / KÜTRÇE YAYIN

um hurbaşkam T urgut Ö Z A L 'ın "kürtçe" televizyon
yayınları hakkındaki sözleri, bir sürü tartışm alara yol
açarken, en başta aydınların kafası allak bullak olm u
şa benziyor. B aşbakan D em irel'in biraz hırçın, biraz erken
tepkileri, kendi etrafında canlı bir kam uoyu oluşturabilm iş
sayılm az. Sayın D em irel'in bu konudaki tepkileri şuur dışı
bir refleksi hatırlatm ıyor değil. A na m uhalefet partisi lideri
ise, kendisini ve partisini "O zal kom pleksi”nden arındırm ak
için olsa gerek, D em irel'in erken reflekslerine çakılıp kalm ış
durum da. İnönü ve E rbakan biraz da ihtiyatlı bir görüntü
sergileyerek zevâhiri kurtarm anın yolunu tercih ediyorlar.
G azetelerd e, geçm işleri itib ariy le ''sol tecrü b e"den
gelm e bazıları ise, m eselâ C engiz Ç andar, A ltan'lar, Barlas
ve Zülfü L ivaneli gibiler, Ö zal'ın sözlerini hüküm etin oyu
nunu bozm a, İnönü ve D em irel'in arasına "fit sokm a" gibi,
dâhiyane yorum larla zengileştiriyorlar ve Özal'ın görüşlerin
deki ısrarı sürdürm esi üzerine de, bunda bir iş var diyerek,
geleneksel Ö zalcılık sendrom ları sergilem ekten geri kalm ı
yorlar.
Sonuçta TRT, kürtçe televizyon yayınlarına geçse, b a 
zılarının kıyam eti hem en kopm aya 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" zorlam ası olarak algılanm a
sı ve sonuçta bu yayının kürt ayrdıkçılığını davetten başka
birşeye yaram ayacağıdır. İkinci husus da "anayasa" gerekçe
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si!.. R esm î dil tiirkçe olduktan sonra nasıl böyle bir cüret
gösterilebilirdi? Bu ülkede kaç dil egem en olacaktı?
A rkasından gelsin D anıştay'ın, Y argıtay'ın görüşleri!..
A nayasa M ahkem esi niye susuyor acaba, o da bu kervana
katılıp m uhalefet histerisine kapılm ıyor, şaşm am ak m üm kün
değil!.. Hem de B aşbakan, âdeti olm adığı halde, sırf bu yüz
den A nayasa M ahkem esini ziyaret ederek, büyük hakim leri
de yanm a çekm eye, onları gönüllem eye çalıştığı halde!..
B elki onlar da "anayasaya aykırıdır" fetvasını bugün yarın
verebilirler.
H e rk e s in Y a n ıld ığ ı N o k ta
H erkesin yanıldığı bir nokta var:
Bugün TR T T ürkiye'nin Sesi radyosu, her A llahın g ü 
nü arnavutça, boşnakça, bulgarca, rum ca, arapça, azerice,
peştuca, ve bunlar yetm iyorm uş gibi T R T 3 postasından İn
gilizce, alm anca, fransızca haber ve program lar yayınlanır
ken, ve bunlar neredeyse 30-40 yıldır devam ederken.. Anayasacıların, D anıştaycıların hangi iznine ve fetvasına başvu
rulm uştu? 1964 den beri Türk siyasetinde ön planda yer alan
sayın D em irel'in, buna benzer bir gerekçesini hatırlayanınız
var m ı? M eselâ M illî G üvenlik K urulu kararı, bu yayınlar
için oluşturuldu m u? H ayır, 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
m illeti "ırk" esasına oturtan bir yaklaşım ın tayin ettiği ilkeler
ve bakış açıları birer birer sınavdan geçiyor. Ö lçüleri altüst
olan zihinlerin içine düştüğü kaos, gerçekten acınacak bir
durum arzediyor.
Nasıl olur da, yetm iş yıldır hergün ve her saat, and içer
gibi tekrar ettiğim iz ilkeler teker teker inandırıcılığını yiti
rir? Nasıl olur da, bunca zam anın bıkıp usanm adan tekrar et
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tiğim iz doğruları, daha işte kendi gözlerim izin önünde tek
zip edilir durur? Bu tekziplerin sırf bu noktada kalm ayarak,
çok ciddi bir tarih yargılam asına yol açm ayacağını kim iddia
edebilir? Bunun sonu, daha hayatî sandığım ız doğruların ir
delem esine varm ayacak m ıdır? Ö yleyse, nerede set çekebi
lirsek kâr kârdır.
B ir in c i S a tır B a şı
B ugün T ürkiye'de okum uş yazm ış herkesin dilinden
düşürm ediği bir gerçek var: "iç göç olgusu"'... Ülke nüfusu
kürdü ile, çerkezi ile, boşnağı ile ve tabiî ki en yaygın ve h a
kim kütle türkler, köy ve kasabalardan büyük m etropollere
doğru büyük bir göç olgusunu yaşıyor. Y urdun belli bölgele
rinde öbek öbek kendi âlem lerinde birer "kapalı havza" teş
kil eden bu "a lt 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. H em en ifade edelim ki, bu gelişm eyi
organize eden ne devlet, ne hüküm et, ne de A vrupa ve A m e
rika!.. Toplum un bu iç hareketliliği, "alt kültür gruplarının''
dar şartlarını aşarak, yaşanan hayat ve ekonom i 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, tarım sal ekonom iden, kırsal yaşa
yışlardan şehirleşm eye doğru bir gelişm e sergileyen bütün
dünya toplum larında gözlem e im kânı bulduğum uz önem li
bir hadisedir.
B ugün doğuda yaşayan kürt nüfusun, neredeyse üçte
ikisinin batıdaki büyük m etropollere kaydığını hepim iz bili
yoruz. Bu insanların kendi geleneksel aile ocaklarından, tar
la ve topraklarından ayrılarak büyük m etropollerin varoşla
rında iş kuyruğuna girm esi, tayin edilm iş politikaların sonu
cu olm ayıp, bilâkis kır ve kent dengelerinin yüzyılım ıza has
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yeni göstergelerinden başka birşey değil. Aynı gelişm e boşnaklar, gürcüler, arnavutlar ve tabiî ki türkler için de geçerli.
B öylece A nadolu, çeşitli alt kültürlerin ve dillerin inzi
va niteliği taşıyan kapalı havzalarını aşarak, kom plekssiz
ilişkiler, hareketli ve sıcak ilişkiler dönem ini yaşıyor. Y er
yer karşılaştığım ız bazı sancıları ise toplum , kendi içinde
çözm e, yum uşatm a, veya karşılıklı kabullenm elere dönüştü
rerek yeni bileşkeler üretecektir. Bundan bizim şahsen kuş
kum uz bulunm uyor. Bu yeni oluşum un sağladığı dinam izm i
göz ardı etm em ek gerekir.
ik in c i S a tır B a şı / iş in T a rih B o yu tu
Buna karşılık Türkiye, ondokuzuncu yüzyıldan itibaren
devamlı dış göç alan bir ülke oldu. Tarih bilincinden ve hafı
zasından yoksun şuurum uz, A nadolu'da türklüğün, neredey
se asırlardan beri bir "m illî devlet" özelliği sergeleyegeldiğini zannedebilir. Durum , hiç de sanıldığı gibi değildir. B u
gün, daha dün sayılabilecek bir zam anda, büyük bir ''m üba
dele'' olayı yaşandığını kim seler hatırlam ıyor. Türkiye'nin
çoğu il ve ilçelerindeki m ilyonlarca Rum 'un, İstiklâl savaşı
sonunda yapılan bir anlaşm a ile Y unanistan'a göç ettiğini ve
buna karşılık Girit'ten, 12 A dalardan ve Batı Trakya'dan da
m ilyonlarca türkün A nadolu'ya yerleştirildiğini, İzm ir'in bel
ki tarihinde ilk defa, bu büyük "mübadele" sonucu ekseriyet
nüfusu T ürk olan bir şehir haline geldiğini, bugün kim lere
hatırlatm alı ki?
Bu "m übadele" olayı çok yakın bir zam ana aittir ve
C um huriyetle hem en hem en aynı yaşa denk düşer. Fakat
Anadolu'nun m aruz kaklığı "dış göç" dalgası sadece bunun
la sınırlı kalm am ıştı ki!
A nadolu'yu yorgun argın bir trenle baştan başa katedenler b ilirler ki, zam an zam an "M ecidiye", "Aziziye" ve
"Hamidiye" adlarını taşıyan küçük büyük köylerle karşılaş
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m ışlardır. Unutm ayalım ; bu köylerin tarihleri, âdını aldıkları
O sm anlı Sultanının cüluslarından daha geriye gitmez. Ö rnek
verelim : Plevne kahram anı Gazi O sm an paşanın Plevne m ü
dafaasında, biz B alkanların hem en tam am ını yitirm iştik ve
Ç arlık R usya kuvvetleri İstanbul'da Y eşilköy'e kadar dayan
m ıştı. Bu sıralarda O sm anlı pâyitahtı savaştan ziyade, M it
hat Paşanın anayasa tartışm alarıyla m eşguldü. Sonuç tabî ki,
acı bir m ağlubiyet olacaktı.
H alkın ”93 Harbi" olarak adlandırdığım ız savaşın so
nunda R om anya'da, Kuzey A rnavutluk'ta ve Y ugoslavya'da
yaşayan türk, arnavut, pom ak ve boşnak nüfusun büyük ço
ğunluğu, daha önce tebaası oldukları O sm anlI'nın iç bölgele
rine geri çekilm ek durum unda kaldı. G elen göçm en nüfusun
büyük çoğunluğu kendi dilleri ile birlikte geliyordu. O sm anlı yöneticilerinin hem en hiç biri, onlara siz türk değilsiniz
dem edi. R um eli ve B alkanlar fethedildiği sıralarda da, bun
lara T ürk olm aları gerektiğini hatırlatm ak kim senin aklına
gelm edi. Çünkü onlar T ürk kardeşleri ile birlikte R usya'ya,
A vusturya ve M acaristan'a karşı asırlardır O sm anlı adına,
İslâm iyet adına savaşıyor, aynı ideali ve ruhu paylaşıyorlar
dı.
A ynı savaşın K afkasya cephesindeki m ağlûbiyet ise,
çerkes ve gürcü nüfusun büyük kafileler halinde A nadolu'ya
göç etm esine yol açtı. B öylece T ürkiye, O sm anlı türkleri
aracılığıyla m üslüm an olm uş arnavut, boşnak, pom ak, çe r
kes ve gürcü nüfusları bağrına basm a büyüklüğünü gösteri
yordu. Bir de bunlara, A nadolu'dan gitm eyen, fakat A nado
lu'ya sığınan Türk unsurları katm ak icabeder. Ö zellikle R o 
m anya bölgesinde, daha Atilla zam anında Balkanlara gelm iş
ve yerleşm iş, sonra hristiyan olm uş ve bilâhere O sm anlılar
zam anında m üslüm anlığa geçm iş değişik Oğuz ttirkleıini
unutm am ak gerekil*. N itekim onların bir kısm ı bulundukları
bölgelerde hristiyan olarak kalm ışlardır ki. bugün "Gagcıvıızlar" adıyla anılırlar.
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İşte ondokuzuncu yüzyıl başından beri yaşadığım ız bü
yük göç d algalan ile Türkiye, kendi aracılığıyla islâm la şe
reflenm iş bu kavim lerle birlikte, sınırları daralm ış bir im pa
ratorluk bakiyyesi ve potansiyeli olarak karşım ızdadır.
B unlara ilâve olarak, A nadolu'nun türklerle birlikte en
eski kavm i kürtler, hepsi bir arada yeni, yepyeni bir süreci
yaşıyor bu toplum lar. Bu durum u 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. B una
karşılık aynı ortak kaderi paylaştığım ız ve bugün "alt k ü l
türler" adıyla sosyolojik bir zem ine 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 gecikm eyecek. A yrıca
şu iki noktayı da aklım ızın bir köşesine koyalım :
1. H em en hatırlatalım ki, Sovyet im paratorluğunun y ı
kılm ası ile, Türkiye'nin O rta A sya türklüğü ile ilgilenm esini
hiç kim se fazla görem ez. Bu lüzum ludur. A m erika da buna
Türkiye'yi teşvik ediyorm uş, farketm ez! İsterse teşvik etm e
sin !.. F ak at bu iliş k in in b iç im in e , h ele T ü rk iy e 'n in
lâikleştirm e taşaronu olarak kullanılm asına yapılacak itiraz
ların da, yerden göğe kadar hakkı var.
2. S addam in zulm ünden yılgınlaşan büyük kürt yığınlarının,
biraz da fizikî şartların zorlam ası ile ve fakat tem elde şuur
altı bir akış halinde, T ürkiye'ye sığındıklarını da unutm aya
lım. Şim di aynı ilticalar B osna-H ersek'ten olursa da şaşm a
yalım . Dün B ulgaristan'dan gelen türkler ve Saddam 'dan ka
çan kürtler hangi sebeple T ürkiye'ye sığınıyorsa, boşnak
kütleleri de aynı gerekçelerle ülkem ize iltica etm ektedirler.
O sm anlı siyasî coğrafyası içinde uzun asırlar yaşam ış ve Osm anlı türkünün yanı başında onunla aynı kaderi paylaşm ış
bu toplum lar, artık kabul edelim ki, farklı ırktan olsalar dahi;
"millet gerçeği"nin şerefli birer m ensubudurlar.
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Z ıt G ö rü n e n le rin T e rk ib i:
E ğer böyle olm asa idi, parçalanan Y ugoslavya'da kuru
lan B osna-H ersek, M akedonya, hem en yakında K osova b i
rer "H acet K apısı" olarak, m eşrûiyetlerini gelip A nado
lu'nun eteklerinde ararlar m ıydı? Aynen bir A zerbaycan, Ö z
bekistan veya K azakistan gibi, kendilerini ilk tanıyan ülke
nin T ürkiye olm asını isterler m iydi? B unu neden bir M ısır,
İran veya Suudi A ıabistandan değil de Türkiye'den bekliyor
lar? B unu iyi düşünm ek gerekm iyor mu?
B arzanî ve Talabanî'nin m eşruiyet arayışlarına da, nite
kim İran ve Suriye değil de, Türkiye "m elce” olm uyor m u?
G ürcistan'da halkın serbest oylarıyla seçtiği G am sakurdiya,
yönetim den devrilince onu niçin G ürcistan'daki m üslüm an
kesim lerle azeriler arkalıyorlardı acaba? B unları, bu gerçek
leri hangi anayasa m antığı izah edebilir? H angi laik m antık
ve cum huriyet kafası bu realiteyi izah edebilir?
Türkiye, başta politikacıları ve aydınları ile, bu ülkenin
konum unu farketm ekte gecikm iyor mu dersiniz?
T ürkiye bugün kendi sınırları ile, anayasası ile, sistem i
ile elbette m illî bir devlettir. Fakat bu devletin m antığı "yurt
ta sulh cihanda sulh"un katı cenderesinde, kendi ufuklarını
ve sorum luluklarını dışlayarak, bir yer altı karanlığının uzle
tine sığınm ayı, kendini yalnız hissetm eyi, uluslararası hiç bir
riski göze alm am ayı, ürkm eyi, sorum suzluğu, kendi uzantısı
unsurlarla bile ilgilenm em eyi "m illîlik" haline getirm iş bir
ülke değil m idir? 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 yönetim lerin elinde değil m idir bu ülke?
N iyetim iz ve düşüncem iz kesinlikle bir fütûhatçılık ol
m am akla birlikte, Türkiye sorum lulukları itibariyle büyüm e
istidadında bir ülke olarak karşım ıza çıkıyor bugün. Bu so
rum luluk "m illî devlet" sorum luluklarının ötesinde, bir m in
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yatür/potansiyel im paratorluk sorum luluğudur. Türkiye bun
dan böyle B alkanlardaki her kargaşanın istese de, istem ese
de içinde olacaktır. B aşım ızda her kim olursa olsun, bu du
rum değişm eyecek. Türkiye aynı şekilde kürt politikasının
ve K afkas problem lerinin içindedir, bundan kurtuluş yok.
T ürkiye'nin bünyesinde barındırdığı "alt kültür g ru p 
lan" şim diye kadar T ürkiye'nin ciddi zaafları olarak kabul
edilirken, bugün bu unsurlar, iyi düşünülecek olursa en b ü 
yük im kânlara dönüşm üş kabul edilm elidir!...
İşte, ancak bunu erken farkeden şuur, tarihin önünde
seyrediyor dem ektir.
(Mayıs, 1992)
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arabağ ve B osna-H ersek olayları ne de olsa üzerini
örttü sayılır.
Ç ünkü her iki bölgedeki önem li g elişm eler T ü rk i
ye'yi, T ürk kam uoyunu yakından ilgilendiriyor. Bu ilginin
diğer İslam ülkelerine, hatta O rta A sya T ürk cum huriyetleri
ne göre T ü rk iy e'd e daha yoğun yaşandığını da söylem ek
m üm kün. Ç ünkü Arap dünyasından ve O rta A sya cum huri
y etlerinden olaya karşı geliştirilen ne resm î, ne de norm al
kam uoyu tepkilerinin beklenen karşılığını alabilm iş değiliz.
B unu, uluslararası haber ajanslarının bir oyunu olarak y o 
rum lam ak da, ne yazık ki m üm kün değil. Ç ünkü bu bölge
lerde, neredeyse batı kam uoyundaki seviyeye ulaşan bir can
lılığı ne işitiyor, ni okuyor, ne de televizyonlarda seyredebi
liyoruz.
A slına bakarsanız bu garip ve "sinsi uyku" hiç de hayra
alâm et değil!
Fakat bizim üzerinde durm ak istediğim iz husus daha
başka.

H atırlayacaksınız, yazılı basında zam an zam an, T ürki
ye'de artık ihtilâller dönem inin kapandığı, Türkiye'de gerçek
ve kesintisiz bir dem okrasi dönem ine girm iş sayılabileceği
m iz hususu dile getirilir dururdu. İşte yukarıda işaret ettiği
m iz K arabağ ve Bosna-H ersek'teki gelişm eler, kam uoyunda
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dem okrasiye, sivil idarelerin devam hlığına ilişkin güçlü iti
m at ifadelerinin üzerini iyice örtm üş durum da. Yani dışa
te k s if ed ilm iş d ik k atler, siste m in işley işi h ak k ın d ak i
m ülâhazalara ara verm iş görünüyor. Aksi halde bir takım
yazarların, düşünürlerin bu yoldaki ifadeleri, yorum ları ile
sık sık karşılaşm am ız gerekecekti.
G erçekten sayın Özal'ın genelkurm ay operasyonundan
sonra, ülkem izde sivil idarelerin, askerler üzerindeki irade
ve in siy atiflerin i b elirgin şekilde hissettirdikleri, yabancı
bankaların ve serm ayenin uluslararası tem inatlarla takviye
edildikleri bir dönem e girdiğim ize göre, T ürkiye'de askerî
yönetim lere ihtiyaç kalm adığı, sistem in ihtilâllere ihtiyaç
duyulm adan, kendi kendine uluslararası sistem le entegras
yonunun sağladığı yolundaki görüşlerin haklılık payı yok
değil.
B urada son koalisyonun, özelikle iki tarihî alternatif
siyasî program ın bir takım batılı ülkelerde sağladığı ittifakla,
uluslararası kuruluşlara ve batılı ülkelere verdiği güven, bu
kanaatleri daha da doğrular hale gelm iş sayılır. "İnsan H a k
la n " m bir bakanlık seviyesinde ele alm a, "Kadın H aklan"
için m üstakil bir bakanlık oluşturm a; tutuklam a, sorgulam a,
gözaltında bulundurm a vs. hususlarında da batılı standartlara
uygun bir paralellik sağlam a 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 edilm esi, bu
gün "konuşm a", 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?
Y ani T ü rk iy e'd e genellikle darbeler, sivil idarelerin
gizli-açık uluslararası sistem e karşı gerekli diyeti ödem em e
si, bazı alanlarda seçm en veya toplum adına uluslararası ira
deye direnerek bazı fedakârlıkları göze alam aması, bazen de
Y unanistan'ın N A T O 'ya alınm asına karşı bir direnm e ve
m eselâ K ıbrıs'ta verilecek tavizlere yanaşm am a gibi, batılı141
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lara göre gereğinden fazla bir sanayileşm e histerisi, güm rük
duvarlarının yükseltilm esi vs. sebepler de, bu üstü kapalı ge
rekçeler arasına zam an zam an girebilir. A rtık bunların hiçbi
risi yok bugün. M evcut siyasî partiler bu hususlarda ulusla
rarası sistem i 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.
B ütün bunlar son derece m antıki, Türkiye'nin şartların
dan beslenip gelişen görüşler. D aha doğrusu, T ürkiye'yi ve
T ürkiye'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, T ürkiye'de dem okrasinin
artık rayına oturduğunu, sivil idarelerin devam lı hale geldi
ğini, askerî yönetim ler için ciddi gerekçelerin kolay kolay
ihdas edilm eyeceğini söyleyenlerin ihm al ettikleri hususlar
var: Sovyet faktörünün tam am en ortadan kalkm ası ve arka
sından "yeni dünya düzeni" dedikleri teorilerin icra safhası
n a sokulm ası gibi.
B ugün "yeni dünya düzeni" kavram ının içi tam olarak
ortaya çıkm asa da, gözlenen gelişm eler, batı dünyasındaki
ülkeler hariç, özellikle m üslüm an dünyadaki ülkelerin top
rak bütünlüklerini yitirm esi, bu dünyada varolan h er türlü et
nik grupların m üstakil, bağım sız, fakat m inyatür yönetim le
re dönüştürülm eleri anlam ını taşıyor. Sovyetlerin parçalan
m ası, Irak'ın bütünlüğünü yitirm esi tehdidi, A fganistan'ın
benzer bir âkıbete doğru hızla ilerlem esi, Y ugoslavya'nın
dağılm ası ve daha benzeri beklentiler!.. Yarın bunlara P akis
tan'da karışıklıklar, İran'da A zeri y a da Kürt unsurların ba142
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ğınısızlaşm a istidatları, O rta Asya T ürk C um huriyetlerinde
ki beklenm edik kaoslar eklenebilecektir. Ö zbekistan, T aci
kistan, K azakistan'da yaşayan ve asıl hakim unsurdan biraz
olsun farklı düşen grupların (kavm î veya aşiret nitelikli) in
firatçı hareketleri eklenerek, O rta A sya’nın ve bütün O rtado
ğu'nun m inyatür, sun'i, her türlü zaaflarla m a lû l birer devlet
ler m ozayiğine dönüşm esi arzu edilebilir. "Yeni D ünya Düzeni"ninden bizim çıkarabildiğim iz sonuç işte budur. Bu du
rumu şöylece ifadelendirm ek de müm kün:
Birinci ve İkinci D ünya savaşları ile sun’î şekilde par
çalanarak m üstakil, yekpare bir siyasî irade oluşturm a insiyatifi elinden alınm ış olan O rtadoğu/islâm ülkeleri; O rta A s
ya, İran, A fganistan ve P akistan’ın da eklenm esiyle yepyeni
bir parçalanm a sürecine daha sokulacaklar dem ektir. T abiî
ki bu yüksek tehditle Türkiye de yüzyüze kalacak!.. Kuzey
Irak'ta oluşturulan m inyatür, ırkî asabiyetten veya ilkel re f
leks tepkilerden ötede bir anlam taşım ayacağını düşündüğü
m üz B arzani/T alabani organizasyonu da, Çevik G üç'ün göl
gesinde, bu yeni program ın kapsam ı içinde m ütâlea edilm e
lidir. Fakat bu nevzuhur tatlı em eller, bütün K ürtlerin yekpa
re bir bütünlük oluşturm asına da, kesinlikle im kân verm eye
cek. İran'da veya T ürkiye'de farklı bazı K ürt aşiretleri, birbi
rinden bağım sız, m uhtem elen biribirine hasım politikalarla
yüklü, küçük şehir devletçiklerine dönüştürülürse, buna da
şaşm am ak icabeder. Y ani "batı orta çağı"m hatırlatan bir
durum un işaretleri bunlar.
Ç ünkü istenen şey , pa rça la m a k ve küçültm ek; bütün
leştirm ek değil.
Halbuki tarih bize gösteriyor ki O rtadoğu, ya Anadolu
m erkezli büyük im paratorluklarla bütünleşerek haysiyetini
yaşar ve korur, ya da Şam veya B ağdat m erkezli, A nado
lu'nun yarısını da içine alacak şekilde genişlem iş m üslüm an
im paratorluklarla istikrara kavuşur. Bunun dışında kalan her
alternatif bölünm e ve parçalanm adır. O rtadoğu to p lu n d an
böylesi büyük, kucaklayıcı, haysiyetli uygulam aların altında
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rahata erer, huzur bulur. U nutm ayalım ki, ortadoğu toplum ları, ırka dayalı "milli devlet" uygulam alarına tarihen yaban
cıdır. A ynı şekilde O rta asya toplum ları da, genellikle Ö zbe
kistan m erkezli geniş ve büyük bir im paratorluğu 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, ayaklanm alara, kom şularıyla çatışm alara v.s.ye so
kacak. O zam an bu ülkeler savaş şartları, iç istikrarsızlık,
ayaklanm alar ve dolayısıyle hak etm edikleri baskı rejim leri
ile yüzyüze kalabilecekler dem ek, fazla kehanet kokan bir
görüşm üdür bilem iyorum .
O zam an sorm ak gerekiyor:
B öyle bir gelecekle dem okrasi, dem okratik idareler na
sıl uyuşsun?
*
* *
B ir 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 "m urakabe" fonksiyonu üstleniyorlardı. Zaten T ür
k iye'de dem okrasi uygulam asının bir iç ihtiyaç ile değil,
bilâkis İkinci D ünya savaşı sonrasında ortaya çıkan bir "da
yatm a" ile gerçekleştiğini elbette unutam ayız. G iderek görü
yoruz ki, Türkiye'nin A vrupa Topluluğuna girm esi ihtim ali
her geçen gün azalıyor. B AB'm dışında bırakılm ak istendiği
m iz de unutulam az. A yrıca V arşova P ak tın ın dağılm ası ile,
N A TO 'ya olan ihtiyacın gerekçeleri de tartışılır hale gelm edi
mi?
Bu durum da Batı A vrupa'nın dışına düşm üş, dışlanm ış
bir T ürkiye'de dem okrasinin ayakta kalm a kabiliyeti nedir
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ki!.. D em okrasinin sözcülüğünü kim yapacak? A ydınlar mı,
m enfaatciliğin çukurunda yüzen serm aye sınıfı m ı, yoksa
halk mı? Ya da askerler mi? İlişkilerini, hangi sebebe dayalı
olursa olsun b ü y ü k 'çap ta A B D 'ye ipotek etm iş bir T ü rk i
ye'de dem okrasinin yaşam a şansı ne kadar devam edebilir?
Kaldı ki ABD, geçirdiğim iz üç ihtilâlin arkasında, sivil yö
netim lerin b erteraf edilm esini göze alabilm iş, pragm atik
m enfaatlerini kim in tatm in edeceğine bakm ıştır. Burada, B a
tı A vrupa ülkeleri ile AB D 'nin Türkiye'deki rejim hakkındaki tavır farklılıklarına özellikle işaret etm ek istiyoruz. Fakat
bu farkın, bugün için geçerliliği de artık su götürür olm uştur.
B ir başka husus da, Sovyetlerin dağılm asından sonra
dünyada "blok" fikrinin ve kam plaşm anın ortadan kalktığı
gerçeğidir. Yani artık dünya, her ne kadar bugün A B D ulus
lararası tek güç görüntüsü verse de çok başlı bir yapıya doğ
ru gidiyor. ABD, Alm anya, Japonya ve yarın Çin!.. Bize öy
le geliyor ki, dünya yeni baştan, İkinci D ünya savaşı öncesi
nin şartlarına doğru hızla ilerliyor. İkinci D ünya savaşı ön
cesi ki, yeryüzünde, hatta bizzat batılı ülkelerde bile dem ok
rasiye itim at ve güvenin iyice azaldığı dönem lerdir. İşte po
tansiyel, olarak, yavaş yavaş böylesi şartlara doğru ilerliyo
ruz.
G erek B alkanlaşm a denem eleri, gerekse bloklaşm a
im kânlarının ortadan kalkm ası ve Türkiye'nin A vrupa B irli
ğinin dışına itilm esi biçim indeki gelişm eler, biraz uzunca bir
zam an alabilir ama, Türkiye dahil çoğu ülkelerde dem okra
silere olan ihtiyaç, yönetim ler nezdinde giderek azalabilir
diye düşünm ek istiyoruz.
D ünyanın bu yeni şartlarında dem okrasiye, çok partili
siyasal yapılara, sistem in ve yönetim lerin açık m urakabesi
ne, yönetim lerin dem okratik m ekanizm alar işleyerek el de
ğiştirm esine ihtiyaç duym ayan, hatta bunu bir külfet ve is
tikrar açısından ciddi bir zaaf olarak gören m antıklar, kam u
oyu nezdinde kendilerine m akul gerekçeler üretm ekte fazla
ca zo rlanm azlar. Yeni dünya düzeni olarak adlandırılan
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"konjonktür" içinde bu tür gelişm eler daha haklı, m akul ve
m antıklı da gelebilir. Bu m antığın "ülke m enfaatlerinin bir
gereği olarak sunulm ası ise, sanıldığının aksine fazlaca y a
dırgatıcı bulunm ayacaktır".
Bu m ülâhazalarım ızı, şöyle bir soru ile noktalayalım
isterseniz:
T ürkiye’de çok partili siyasal sistem e, acaba asıl kim le
rin ihtiyacı var?
Bu soruya herkes kendince bir cevap verebilir.
(H azinin. 1992>
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İNGİLTERE, TÜRKİYE VE
BEDİÜZZAMAN'A DAİR

on K örfez Savaşından itibaren İngiltere, Türkiye'ye
ilişkin politikalarda daha bir ön plana çıkm aya başla
dı. K uzey Irak ve Kürt otonom yönetim iyle ilgili ola
rak geliştirdiği tavırlar iyi takip edildiği takdirde, İngilte
re'nin bu konuda ne büyük bir hassasiyet içinde bulunduğu
gayet iyi anlaşılır. K örfez Savaşı dolayısıyla Irak'ın aldığı
büyük yarada, B irleşik A m erika ve İsrail'in yanı sıra, O rta
doğu'dan elini hiç bir zam an çekm ek istem eyen İngiltere'nin
de büyük bir dahli bulunuyor. Ç ekiç G üç'ün kaldırılm ası gö
rüşm eleri arefesinde İngiltere cenahından gelen tepkili açık
lam alar, bu m eyanda iyi hatırlanm alıdır.
Türkiye'nin, günüm üzde İngiliz politikaları ile yüzyüze
geldiği alan, sadece Kuzey Irak ve Çekiç G üç'le sınırlı değil.
Güney kom şularım ız Suriye ve Irak'la, neredeyse aram ızda
büyük bir krize dönüştürülm eye çalışılan "su problem i"nde
de, İngiltere'nin gizli-açık tahrikleri bilinm iyor değil. Zaten
İngiliz politikası İkinci D ünya S avaşında A lm anların galib
göründüğü bir-iki yıllık süre hariç, bizim güney kom şuları
m ızla m ünasebetlerim izin olum lu bir seyir takip etm esine,
hem en hem en hiç fırsat tanım ak istem em iştir.

S

îjc ^
A lm anların savaşa hâkim göründükleri yıllar ki, 19401943 arasına rastlar. Bu yıllarda A lm an birlikleri bütün doğu
147

İSLÂMCI AY 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

A vrupa'ya hakim oldukları gibi, Balkanlara da inerek T ürki
ye'ye kom şu haline gelm işlerdi. Tabii, o yıllarda bütün Türk
kom uoyu, A lm anya'nın.ülkem ize saldırıp saldırm ayacağının
h eyecanı ve endişesi içinde kıvranıyordu. Fakat H itler Alm anyasm ın T ürkiye sınırlarına ulaşm asından asıl endişeye
kapılan ise, Türk halkından ve hüküm etinden ziyade İngilte
re olm uştu. Çünkü savaşın tedirgin atm osferinde m illî k a
m uoyu m uhtem el bir A lm an saldırısını konuşurken, kısa bir
süre içinde, A lm anların T ürkiye'yi tehditten ziyade, T ürki
ye'nin tarafsızlığını terk ederek, aynen B irinci D ünya Sava
şında olduğu gibi, ciddî bir ortaklık teklifinde bulundukları
ortaya çıkm ıştı. İşte İngiltere'yi ve tabiî ki R usya'yı asıl en 
dişelendiren husus bu idi.
F akat Türkiye H itler A lm anya'sından gelen bu teklifi
kabul etm edi. A ncak Türkiye ve Alm anya, kendi aralarında,
son derece ciddi bir "Saldırm azlık Paktı" im zalam aktan da
geri kalm adılar. Y apılan saldırm azlık anlaşm ası Türkiye k a 
dar A lm anya'yı da tahm inlerin ötesinde rahatlatm ıştı. Çünkü
bu anlaşm anın daha haftası dolm am ıştı ki, H itler o uzun,
m eşakkatli ve bir örneğini ancak N apolyon'un gerçekleştire
b ildiği B atı R usya, M oskova seferlerine girişerek, bütün
dünyayı derin bir endişeye sürüklemişti.
İşte İkinci D ünya Savaşının bu dağdağalı ortam ında
A lm anlar, özellikle İngiliz söm ürgesi durum undaki O rtado
ğu islâm ülkelerine yönelik yeni politikalar sunm aktan da
geri durm uyorlardı. A lm anlar, O rtadoğu'nun m üslüm an, fa
kat söm ürge durum undaki halklarına, eğer İngiliz işgaline
karşı ayaklanırsanız, biz sizin yanınızda oluruz. O luşturaca
ğınız yeni ve bağım sız yönetim leri destekleriz, diyordu. İn
giliz yönetim ini bölgede asıl rahatsız eden fenom en de bun
dan başkası değildi.
O
zam anki savaşta, A lm anlarla saldırm azlık paktı im
zalam ış olsa bile, T ürkiye'nin rolü, görüntüsü son derece
önem li olm alıydı. Zira İngiltere, Sovyetlerin esiri durum un
daki T ürkler'de olduğu gibi, m üslüm an söm ürgelerinde de
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kendisine m uhalif bir havanın oluşabileceğinin ciddi bir te
dirginliğini yaşıyordu. H ele Türkiye de, güneyindeki A rap
ları bu yolda uyarır, m uhalif unsurları örgütlerse, hatta A l
m anlarla işbirliği yaparak Kuzey Irak'ta yeni bir cephenin
açılm asına fırsat verirse, sonuç daha da kötü olabilirdi.
Birinci D ünya Savaşından sonra, Ortadoğu İslâm ülke
leri ile T ürkiye'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, söm ürge Arap hüküm etlerinin başbakanları,
dışişleri bakanları, hatta sun'î ve iğreti görüntüleriyle genel
kurm ay başk an ları âdeta A nkara'ya m ekik dokuyorlardı.
Türkiye, acayip bir itibara boğduruluyor, Türkiye kam uoyu
İslâm ülkeleriyle girişilen bu tür yapm acık ilişkilerle tatm in
ediliyordu. O yılların Türkiye'sinde, nedense bütün sinam alarda Arap film lerinden geçilm ez olm uştu. T ürk m üziğinin
önü açılm ış, yerli film lerin m üziklerinde Arap karm ası ezgi
ler m oda haline dönüşm üştü. (R ahm etli Sadettin K a yn a km
belki en popüler zam anları olm alıydı..)
Türkiye'ye gelen söm ürge Arap yöneticilerin işledikle
ri tek konu, tabiî ki İngiliz idaresinden m em nuniyetlerini di
le getirm ekten başka birşey değildi. Eh, Türkiye ile yıllardır
kesik bulunan ilişkileri işte düzeliyordu. Türkiye de bundan
m em nun olm alı değil m iydi? Bu atm osfer içinde O rtadoğu
İslâm ülkelerinden ve O rtadoğu coğrafyasından tam am en
tecrit edilm iş olan T ürkiye; şim di neredeyse 20-25 yıldır
ilişkileri kopm uş haç ziyaretlerinin bile yapılam adığı bu d ö 
nem leri g erilerd e bırakarak, yeniden O rtadoğu'nun sıcak
koııjoktürü içinde yer alm aya başlıyordu.
İsteniliyordu ki, hem O rtadoğu'nun söm ürge yönetim 
leri, hem de T ürk hüküm etleri bu im kânları kendilerine İn
giltere'nin bahşettiğinin farkına varsınlar. Farkına varsınlar
ki, söm ürge İslâm toplum ları İngiltere'ye karşı, m uhalif A l
m an vaadlerine kurban gitm esinler; Türkiye de, A lm anların
gizli-açık tahriklerine kapılm asın!..
149

İSLÂMCI 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

Neticede A lm anların m ağlûbiyet grafiği farkedilir edil
m ez, O rtadoğulu söm ürge yönetim lerin Türkiye ziyaretleri
anında kesiliverdi. Çünkü artık bu sun'î ziyaretlere ihtiyaç
kalm am ıştı. B undan böyle ne Fransa Suriyeli yöneticilere,
ne de İngiltere Iraklı, M ısırlı veya Ü rdünlü yetkililere vize
verecekti.
^ îfî
B ediüzzam an hazretlerinin hem en bütün eserlerinde,
bir vesile ile dile getirilen, "kökü dışarda bir ifsat kom iteS7'"nden söz edilir. C um huriyet tarihinde gerçekleştirilen
önem li tutuklam alar, m üslüm anlara reva görülen şüm ûllü
baskılar, basında harekete geçen islâm aleyhtarı bir saldır
g an lık ya d a hü küm et ileri g elen lerin in , durduk yerde,
"İslâm î bir tehlike"den söz ettikleri anlarda, rahm etli Üstad,
m eclislerinde, "fesat kom itesi"nin harekete geçtiğini hatırla
tırdı. Bu hatırlatm aları m eclislerinde bulunanlara şifâhî ola
rak yaptığını, b u lunm ayanlara da daha bir kalıcı şekilde,
eserleri vasıtasıyla tevsik ettiğini ve buna ne kadar lüzum
gördüğünü bugün daha iyi anlıyoruz. Risale-i N urların de
ğişik bölüm lerine serpiştirilm iş bulunan bu hatırlatm alardan
ortaya çıkan odur ki, cum huriyet yıllarının iç ve dış politika
larında asıl m üessir unsur, işte bu fesat kom itesinden başka
birşey değildir. Kökü dışa bağlantılı bu kom ite sanki gizli
bir söm ürge kom iserliği gibi bir faaliyet yürüterek, önem li
olaylar karşısında rical-i hüküm eti ve basım istediği istika
m etlerde harekete geçirebilecek roller üstlenm iştir.
Üstadın eserleri bu açıdan yeni baştan gözden geçirile
cek olsa, ya da adı geçen "fesat kom itesi" ile ilgili değerlen
dirm eleri bir araya getirilerek, M ütâreke yıllarında gizlice
bastırıp dağıttığı ve işgal kuvvetlerine karşı büyük bir kam u
oyu o lu ştu ran "H utuvât-ı Sitte" adlı eseri ile b irarada
m ütâlâa edilse, bu kom itenin İngiliz İstihbarat Ö rgütünden
başka birşey olm adığı rahatlıkla ortaya çıkacaktır.
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Bu kom ite, içeride fesat türü faaliyetleriyle, dışarıda da
resm î İngiliz politikaları nâm ına Türkiye ile yakın plânda
uğraşm aktadır. Sovyetler B irliğinin yıkılm asından sonra or
taya çıkan m üsait ortamda; T ürkiye’nin rahat bir nefes ala
m am ası, K afkaslarla ve O rta A sya ile ilişkilerini sağlıklı bir
şekilde geliştirem em esi için elinden gelen gayreti sarfetm eye devam etm ektedir.
S ırf bu yüzden Irak'ın yaralarını sarm asına fırsat veril
m ediği gibi, Çekiç Güç ve Kuzey Irak otonom yönetim i ara
cılığıyla, T ürkiye'nin bölünm esini am açlayan politikalara da
birinci elden destek verilm ektedir. Türkiye aleyhtarı bu poli
tikaların asıl patenti İngiltere ile İsrail ve B irleşik A m e ri
ka'ya aittir.
Bosna M üslüm anlarına karşı İngiltere'nin Sırpları des
teklediği, barış görüşm elerini çıkm aza sürüklediği, hatta bu
bölgeye yönelik politikalarda ABD 'yi dahi etkileyerek cay
dırıcı bir rol oynadığı hiçbir zam an gözden uzak tutulam az.
H atta son yıllarda ço k ko n u şu lan "O rtodoks ittifa 
kı" nın asıl m ürevvicinin de İngiltere olduğunu, burada h a
tırlatm adan geçmeyelim.
(Ocak 1994)

İSLÂMÎ GÜNDEM
ÜZERİNE

lkem izde "İslâmî" kam uoyunun öncelikleri her geçen
gün, değişiklik gösteriyor. E skiden üzerinde durulm a
yan veya önem atfedilm eyen m ce konular var ki, b u 
gün onları konuşuyor, onları tartışıyoruz.
M e se lâ 19 4 0-44 y ılla rı a ra s ın d a islâ m ın b az ı
lâfızlarından söz edebilen dergiler çıkarm ak, en büyük m e
sele idi.
Buna karşılık, 1960 sonlarına doğru, İslâm î v asıflarıy 
la tem âyüz eden öğrenci dernekleri gündem i daha ziyade iş
gal eder oldu. 12 Eylül 1980 şartlarında "dem okratik hak ta 
lepleri" m oda iken, bilâhere dem okrasilerle hiç bir sonuca
varılam ayacağını, islâm la dem okrasi kavram larının bir arada
düşünülem eyeceğini ileri sürenler ortaya çıktı.
Şim di, m ahallî seçim şartlarının içine girildiği şu d ö 
nem lerde, çok p a rtili siya sî 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
m üm kün görülüyor.
*

Ü

Gerçekten içinden çıkıp geldiğim iz uzun süreli istiha
lenin gündem i, durm adan devrevî olarak değişikliklere uğru
yor. Bu bakım dan her geçen neslin öncelikleri birbirine karşı
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fa rk lılık la r arzed iy o r. M eselâ esk id en çık an Edebiyat,
M âverâ gibi dergiler, şimdi daha iyi fark ediliyor ki, herşeyi
sanata ve edebiyata indirgerlerdi. Bizim islâm ı iyi anlayan,
ifade eden sanatçılarım ız, rom an ve hikâye yazarlarım ız, ti
yatrocularım ız olsa idi, şim dikinden daha güçlü olurduk d i
ye düşünürlerdi. H er okuyan yazanın da yegâne am acının
böyle olm asını beklerlerdi. H atta bir yerde okum uştum , rah
metli F ethi G'emuhluoğlu, "Kısrak düştüğü yerden kalkar!.."
derm iş. V e arkasından da eklerlerm iş. "Biz T anzim attan
sonra sanat ve edebiyatı, bu alandaki öncülüğü başkalarına
kaptırdık. A ynı düştüğüm üz yerden kalkm ak m ecburiyetin
deyiz."
K ulakları çınlasın, Şevket E ygi'nin önceliği daha farklı
idi. O ise herşeyin gazeteden geçtiğine inanırdı. Çıktığı yıl
larda zevkle okuduğum uz Yeni istiklâl'in, ciddî bir günlüğe
dönüşm esinin, Şevket Bey'in en büyük rüyası olduğunu şim 
di daha iyi anlıyoruz. D aha sonraları çıkan B ugün gazetesi
nin, 1960 sonlarına doğru, m üslüm an kesim lerin ihtiyacını
duyduğu b ir prestij sem bolüne dönüşm esi de, sayın Eygi'nin
büyük arzularından biriydi. Toplu sabah nam azlarıyla tirajı
yüz binleri aşan B ugün gazetesi, her nedense, haftalık dergi
leri hatırlatan iri, sivri m anşetler atm ayı tercih ederdi.
Sonra yavaş yavaş İslâm î iddialı tiyatro kum panyaları
m oda oldu. M erkezi İstanbul'da olan bu kum panyalar, sahnesiz Anadolu şehirlerine, bin bir m üşkilât içinde, islâm tari
hinden bazı kesitler aktarırlardı. Loş ve küf kokan salonlarda
toplanan A nadolu'nun m uhafazakâr kesim leri, toplu olm anın
sağladığı bir atm osfer içinde, kendilerini daha doygun ve da
h a güçlü hissederlerdi. Sonra tabiî, bu tür oyun denem eleri
tam am en terk edilerek, yerini sinem aya bırakm ak 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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dönem ler, ekonom ideki liberalizasyon politakalarm ın az çok
kararlı sayılabilecek uygulam aları içinde, fazlaca inişli çıkış
lı bir seyir takip etm edi. Fakat İslâm î kesim lerin gündem i
sürekli olarak canlılığını korudu: A fganistan'da m ücahitle
rin verdiği hüyiik m ü ca d ele, T ürk kam uoyunda ciddî bir
m otivasyon rolü oynadı. Em peryalist ve işgalci güçlere karşı
yürütülecek m ücadelelerin başarı şansının yüksek olduğunu
herkes gözüyle gördü. Bu m ücadelenin verdiği yüksek m o
ral içinde, T ü rkiye'deki m üslüm anlar kendilerini daha da
fonksiyonel hissetm eye başladılar.
A ynı şekilde İran devrim i de T ürkiye'de geniş yankı
lar uyandırdı. B irleşik A m erika'ya ve siyonizm e karşı başarı
ile sürdürülen İran devrim i, ülkem iz aydınları arasında, özel
likle İslâm î kesim lerde anti-dem okıatik tavırları da besledi
sayılır. İran'da ulaşılan başarının büyük kitle ayaklanm aları
n a oturduğunu ve devrim ci tavırların daha bir prim yaptığı
nı, buna karşılık dem okratik anlayış ve tavırların Türkiye gi
bi ülkelerde toplum u pasifize etm ekten başka bir işe yara
m adığım ileri sürenler bir hayli çoğaldı. Bu görüşlerin haklı
yanları yok değilken, C ezayir de yapılan seçim lerin sonun
da islâm cı kesim lerin iktidara gelm esi, dem okratik tercihle
rin kısm en de olsa ibrâsı ile sonuçlandı.
Ç ok partili sistem içinde ulaşılan bu başarı, İran devri
m i kadar büyük sonuçlar üretm ese de, işte bu yoldan da neti
ce hâsıl edilebiliyordu. C ezayir seçim leri, ülkem izde radikal
kesim lerin yöntem şartlanm alarına ağır bir darbe indiriyor
du. D aha doğrusu, bizi am aca taşıyabilecek başka yöntem le
rin varlığı ortaya çıkıyordu. Bu zam anlar biraz şaşkınlık, bi
ra z da kaos z a m a n la rı o la ra k k en d isin i h is s e ttird i.
H um eynî'nin ölüm ü ve R afsancanî'nin başa geçm esi sırala
rında, İrandaki devrim ci heyecanın kadem e kadem e geriye
çekilm eye, ya da kontrol altına alınm aya çalışıldığı gözlendi
ki, bu şartlar altında C ezayir'de elde edilen başarı daha bir
anlamlı bulundu.
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1980 sonrasında çok partili siyasal m ücadele dışında
kalm aya, h atta kendisini siyasal partilere karşı apayrı bir
"kutup" olarak sunm aya çalışan devrim ci kesim ler, ilk defa
dem okratik katılım yolları aram aya giriştiler. Türkiye şartla
rında sık sık durum değerlendirm eleri yapılır oldu. 1991 ge
nel seçim leri, dem okratik katılım platform larım her geçen
gün daha da besler oldu. Yani devrim ci kesitlerin, gündem in
dışına itildikleri, ya da siyasal katılım ı tercih m ecburiyetinde
kaldıkları yeni bir dönem e giriliyordu.
B ilâhare C ezayir'de vuku bulan darbe, dem okrasi k ar
şıtı tavırları yeni baştan nüksettirse de, bunun gençlik kesim 
lerinde ve aydın grupları arasında fazla bir yankısı gözlen
m edi. Şu sıralarda, bu görüşlerin yeterince prim yaptığı da
söylenem ez.
İslâm cı radikal kesim lerin siyasal parti zem inlerine çe
kilm esinde, "yeni oluşıımcu" tezlerin de büyük rolü oldu.
Bu gruplar, özellikle "İkinci cum huriyetçi" görüşlere çok ra
hat entegre edildiler .'Birinci C um huriyetin devrim ci ilkeleri
nin irdelem e altına alınm ası, rejim in lâik karakterinin değiş
tirilm esi talepleri ve bu arada G üneydoğu'daki problem ler,
bu grupların gündem ini dışarıdan içeriye taşıdı. Y ani bu
gruplar, özellikle dışarıda "örnek" yokluğu ile karşı karşıya
kaldılar. Bu arada "yeni oluşıım cu" tezlerin kısa süre içinde
geçirdiği zafiyet de, devrim ci kesim leri zor durum da bıraktı.
D aha doğrusu bu gruplar adına "yeni oluşum " tecrübesi, bir
ara istasyon rolü oynam aktan ileriye gidem edi. V e onlar
şimdi, içine girdiğim iz m ahallî seçim şartlarında, kendi dış
larında oluşan bir rüzgârın anaforuna kapılm ış görünüyorlar.
O luşan bu yeni aydın sınıfının kendi ülkem izin realite
sine çekilerek, ayağı daha ziyade yere basan bir çizgiye
oturm asında büyük faydalar vardır. Bunun faydasını ve hâsıl
ed eceğ i c a n lılığ ı yakın y ılla rd a hep b irlik te gözlem e
im kânına sahip olacağım ızı üm it ediyoruz.
(Şubat 1994)

LÂİK SÖYLEMİN
İÇİNE DÜŞTÜĞÜ ÇARESİZLİK

on zam anlarda önem li bir m erhale teşkil etm işe benze
yen İslâm î gelişm elerin, içeride ve dışarıda, bazı çev
releri ciddi şekilde rahatsız ettiğinden şüphe yok. B u
günlerde, bir yerlerden düğm eye hasılm ışçasına, önüne g e
len İslâm î bir tehlikenin varlığından söz ediyor, laik uygula
m a ile toplum sal irade arasında doğacak bir krizin tellâlığına
oynuyor.
Bu edebiyatın bazı sözcüleri de, m evcut İslâm î toplum 
sal gelişm e karşısında; lâik eksenli kesim lerin, 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. Ekonom iye getirilen libe
ral politikalar, 163 gibi düşünce hayatının önündeki bazı en
g ellerin 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 m isyonu ihm al etm eleri sonucunu d oğur
m uştu. D aha d o ğrusu cum huriyetin "ideoloji mem urları"
özel m enfaatlerini öne çıkararak, laiklik paydasında toparla
nabilecek "am m e m enfaati" niteliğindeki rollerini ihm al et
m işlerdi. Bu hususta hiçbirinin diğerinden farkı yoktu. A yrı
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ca yeni bir m isyonun ve heyecanın etrafında toparlanm a k a 
biliyetleri de kolay kolay gözükm üyor.
m

**
B urada asıl dikkati çeken husus aydın sınıf ideolojisi
laikliğin; tıkanm ış ve toplum un ihtiyaçlarına cevap verem ez
hale gelm iş bir sistem in ideolojisi olarak ayakta tutulm ak is
tenm esinde toplanır. Rüşvetin kol gezdiği, alelâde vatandaş
lık h izm etlerin in bile yerine getirelem ediği, hacet kapısı
olan kam u idarelerinin halka hizm et inancını yitirdiği, b u 
nun yerine yönetici kadroların "rant" peşinde koştuğu, to p 
lumdan ve toplum a hizm et aşkından eser kalm ayan bu h an 
tal yapının sözcülüğünü, hangi düşünce ve ideoloji üstlenir
se üstlensin, sonuç işte böyle olur.
Şim di geri zekâlı, kültürleri ve ufukları kıt bazıları la
ikliğin içine düştüğü tehlikeden söz ederken, farkında olm a
yarak, tefessüh etm iş bir İdarî aygıtın ayakta kalm ası yolun
da ısrarlı bir irade sergilem eye kalkışıyorlar. Siyasî tarih bi
ze gösteriyor ki, insana olan inancını yitirm iş, toplum adına
bir işlev gerçekleştirem ez hale gelm iş bir sistem kolay kolay
ayakta kalam az. Aynı şekilde insanı ve toplum u dışlam ayı,
toplum a rağm en ayakta kalm asını açık-gizli bir tehditle ger
çekleştirm ek çaresizliğine düşen ideolojiler de, bir zam an
sonra toplum lar adına taşınm ası anlam sız bir yük haline ge
liverirler.
B ilin d iğ i gib i, S o v y etler B irliğ i'n d e p restro y k an ın
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, sistem in sözcülüğünü üstlenen partilerin
birbirine alternatif olm a özelliği de ciddi bir erozyon geçiri
yor. T ürk halkı görüyor ve anlıyor ki, sistem in liberal orga
nizasyonları ile sosyal dem okrat 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 dem okratlar" tarafından değiştirileceği, ye
niden restore edileceği vaadleri de tam am en terkedilm iş gö
rünüyor. Türk toplum u vicdanında ürettiği adalet arayışları
na, eşit m uam ele beklentilerüıe ve toplum sal kesitler arasın
daki derin uçurum ların telâfisine dair üm itlerini, şimdi nere
ye kanalize etsin, bunun çarelerini kim den ve kim lerden
beklesin?
A yrıca T ürk halkı, 1947'de İnönü ve C elâl B ay ar ara
sında m utabakatları sağlanan derin "m uvazaa"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 anlaşılm ayan hu
sus burası değil mi? Her rejim ve yönetim belirli bir dönem
dahi olsa, bir ülkede pâyidâr olabilir. F akat 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 soyutlam ak ihtiyacını elbette ki du
yacaktır. İşin bu safhası, laiklik sözcülerinin sandığı gibi
İslâm î bir nitelik arzetm ez. Bu, insanlığın hilkatinden gelen
bir dışlam a, 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 ü r
küntüyü, bugün hepim iz gazete sayfalarından takip ediyor;
laik id eo lo ğ ların ça re siz liğ in e k a rşı h a lk ın g ö sterd iğ i
lâkaytlığı da tarihin bir seyri olarak ilgi ile izliyoruz.
T ürk halkının bu derin ve tarihî berzahtan geçişte gös
tereceği olgunluğa, hepim izin büyük ihtiyacı var. H eyecan
sız, acelesiz ve hatta kim seleri rahatsız etm eden gerçekleşen
bu dönüşüm , hiç şüphe yok ki, ilk olarak islâm cı aydın ke
simleri yüksek bir tesir altına alacak gibi gözüküyor.
Y üksek ideoloji tartışm aları içinde kendini unutarak,
islâm düşüncesini yirm inci yüzyılın arm ağanı "ideoloji ek-
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zevsizleri" biçim inde algılayan ve sunan, Türk toplum unu
sistem e entegrasyon histerilerine kapılm ış görerek devam lı
suçlayan, ona hep kendi tecrübesi dışında kalan ülkeleri ve
m odelleri aktaran islâm cı aydın kesim ler, m evcut gelişm e1eıden lâik ideoloğlar kadar şaşkın dürüm dalar. R adikal söy
lem leri m eslek edinirken, bu söylem in toplum sal boyutları
hakkında ve hatta Türk toplum unun tarihî, siyasî gelenekle
ri, insiyakları, m otivasyon noktalan hususunda hiç bir ciddi
teşhise ulaşam am ış İslâmî aydın kesim lerin, bu dönem de g e
liştireceği yeni söylem , bizce dikkatle takip edilm eye değer
görünüyor doğrusu!..
Bu aydın sınıfı, m evcut gelişm enin ve dönüşüm anının
neresinde? Bu um ûm î hareketin oluşturucusu m u, yoksa
sevk ve idaresinde bir rol mü üstlenm iş bulunuyor? Y a da
bir kısım ların d a olduğu gibi, radikal söylem lerin dışında
gerçekleşen bir durum mu söz konusu? Yahut, m evcut geliş
m eyi, hangi m etod ve yöntem tartışm alarıyla izah edelim ?
Bize göre, şu anda islâm cı aydın m uhitler, yavaş yavaş h ız
lanan ve gelişen .toplumsal rüzgârın anaforunda, m etod ve
y öntem tartışm aların ı unutarak m evcut durum u iştiyakla
seyrediyorlar.
H em laik aydınlar, hem de islâm cı aydınlar açısından,
kendi ihata ve kontrollerinin dışında gerçekleşen bir toplum 
sal gelişm e söz konusu. Ne var ki bu oluşum karşısında, laik-batıcı aydınlarla islâm cı aydınların içine girdikleri pisikoloji, birbirinden o nisbette de farklı bulunuyor.
(Şubat, 1994)

"H U T U V Â T -I SİT T E "D E N N A T O V E R U S
K I S K A C I N D A Y A Ş A N A N B İR K A O S A

on zam anlarda B osna-H ersek ve Kuzey Irak konusun
da aşırı İngiliz gayretkeşliğinin yol açtığı acı sonuçla
rı, T ürk 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 k ay ıp lar hepsi bir arada yaşanıyor.
C iddî ekonom ik iflâslarla stratejik bir "tecrid"i aynı anda id
rak edecek görünen ülkem izde, geniş toplum sal kesim ler,
m uhtem el bir seçim zaferinin sarhoşluğuna kendini kaptır
mış gidiyor.
E trafta k ıy am et kopuyor, biz kapalı bir atm osferde,
özünü yitirm iş R om alı hatiplerin kuru hitabetleriyle zihnim i
zi süslem eye m ahkûm görünüyoruz. D aha üç-dört sene ön
cesinin dışa açılan, ufkunu genişleten T ürkiye'sinden hiçbir
iz ve işaret yok ortalıklarda!.. K uzey Irak'taki gelişm eler es
kisi kadar gündem im izi işgal etm iyor. A zerbaycan'daki ge
lişm enin aslını, esasını araştıracak derm anı kalm adı kim se
nin. Bosna'ya ilişkin ne karar alınırsa alınsın, bütün toplum,
siyasal öncüleri ile birlikte, derin bir yutkunm anın ötesinde
birşey yapam ıyor. Sadra şifa bir dem eç verilm iyor, ortadaki
oyunu izah eden resm i bir açıklam a yapılm ıyor.
Sanki sivil ve İdarî kuram ların hem en bütününe gizli
bir el tem as etm iş, onları hareketsiz bırakıyor. Toplum sal.
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siyasal m ekanizm alar "karşı devre"ler tarafından m eflûç h a
le getirilm iş. K aranlık bir dehlizin içinde ne kendim izi, ne
etrafım ızı ve ne de önüm üzü görecek halim iz kalm am ış du
rumda.
Ve siyasal m ekanizmalar, tam bir köıdüğüşünü andıran
çırpınışlar içinde, bir seçim m ücadelesi veriyor. O rtada göz- 1
lenen kaosun sonucu için yarın, "zafer veya hiç!.." dem ek
ten kendim izi belki alamayacağız.
*
**
Bu kaos bize, İstanbul'un işgal edildiği ve koca bir im 
paratorluğun m irasının paylaşılm ak am acıyla m asaya yatırıl
dığı "mütareke yılları"m hatırlatıyor. İstanbul halkı ve Türk
aydınları, silâh bıraktırılm ış bir ülkenin esaretine ağlayacağı
yerde, ittihatçı kadroların hüküm eti terk ederek, yurt dışına
kaçışlarının bayram ına hazırlanıyordu. O rtalıkta kol gezen
onlarca gazete ve dergi, hilâfet ve saltanatın, B oğaz'daki İn
giliz kruvazörlerinin m ahkûm u hale getirildiğinin ne yazık
ki bilincine erem iyor da, bilâkis İngilizleri, Türk halkını itti
hatçı haydutların tasallutundan kurtarm akta yardım cı unsur
lar olarak görüyorlardı.
İngiliz politikaları aydınları, dinî çevreleri ve basın ku
ru lu ş la rın ı n ered ey se tam am en ih â ta etm işti. P o litik
husûm etlerin gözleri kör, kulakları sağır ettiği böyle bir esa
ret ortam ında, ittihatçı ileri gelenlerinin M alta'ya sürülm esi
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 zam an sürgün denem ez, İngiliz işgal kuvvetleri
nin kendi söm ürgesi olan bir adaya, bu aydın ve politikacıla
rı esir olarak götürm esidir söz konusu olan.
Bu y ıllarda yerli aydınlar, çöken bir im paratorluğun
yasını tutam ıyor, bırakın geniş im paratorluk topraklarının el
den çık m asın ı, esir düşm üş bir pâyitahtın, saltanatın ve
hilâfetin izm ihlalinin farkına dahi yaram ıyorlardı.
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İnsanlar niçin bu kadar ufalm ış, toplum niçin bu dere
cede çürüm üş ve ülke adına sözcülük üstlenen aydın ve poli
tikacılar, niçin böylesine aşırı bir kin ve garaza kendilerini
terkediverm işlerdi.
Ç ünkü, heyûlâ gibi, bütün kalplerde çöreklenm iş bir
korku kol geziniyordu. H em en herkes İngilizlere karşı veri
lecek bir m ücadelenin im kânsızlığı duygusu içinde yü zer
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 ediverm işti. G izliden gizliye kurdurulan İngiliz m u
hibbi derneklerle bunların sözcülüğünü üstlenen basın kuru
luşları, kısa zam anda, ülke kam uoyunu, yani gerçek iktidarı
ele geçirm ekte gecikm em işlerdi. İngiliz istihbaratı bu basm ı,
o y ılla rd a d ile d iğ i b iç im d e k u lla n a b iliy o r, iste d iğ i
istikâm etlere sevkedebiliyordu.
A rtık bütün toplum , başta hüküm et olm ak üzere, bu
b asın ın gündem ine teslim olm uştu. İngiliz kruvazörlerini
B oğaz'da herkes dem ir atm ış gördüğü halde, bunu unutm uş
da, falan bakan veya tüccarın yolsuzluklarından başka bir
konu konuşam az hale gelmişti.
*
**
İşte B ediüzzam an hazretleri böyle bir ortam da İstan 
b u l'a inm işti. C ihan Savaşı içinde, bütün bir İm paratorluk
İngiliz ve R us kıskacı altında cendereye alınm ışken, esir
düştüğü Rus kuvvetlerinin elinden, ta Sibirya'dan kaçarak
nihayet İstanbul'a yenice gelm işti. H eyhat!.. Bu nasıl bir İs
tanbul idi ki, dün savaş verdikleri İngilizleri, bugün saltana
tın ve h ilafetin m erkezinde dinî otorite, aydınlar ve halk
huşûyla dinliyor? İngiliz idaresini, kendilerini, ittihatçıların
zulm ünden kurtaran kahram anlar olarak tebcîl ediyorlar!..
U yuyan ve iradesi felç olan bir m illetin uyandırılm ası
icab ederdi.
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İşte bunun için "H utuvât-ı Sitte" kalem e alındı. İşte
bunun için esir İstan b u l’un en kuytu hanelerine kadar,
"Hutuvât-ı Sitte" gizliden gizliye ulaştm ldı.
İstanbul belki yüz yıllık uykusundan uyanıyordu o an 
da. Tarihin ve islâm ın bilinci aydınlara, toplum a yeniden av 
det ediyor ve bu uyandırılm ış bilincin tesiri Ankara'ya’kadar
ulaşıyordu:
"İstanbul'u işgal eden İngilizlerin başkum andanı, İslâm
içine ih tilâf atıp... hatta şeyhülislâm ve bir kısım hocaları
kandırıp b irb irin in aleyhine sevkederek... İtilafçı-İttihatçı
fırkalarını birbiriyle uğraştırm asıyla Y unanın galebesine ve
hareket-i m illiyenin m ağlûbiyetine zem in hazırladığı bir sı
rada... İngiliz ve Y unan aleyhinde "Hutuvât-ı Sitte" eserini
E ş r e f Edib'in gayretiyle tab ve neşretm ekle; o kum andanın
dehşetli plânını kıran ve onun idam tehdidine karşılık geri
çekilm eyen... Ve A nkara reisleri o hizm eti için onu çağırdık
ları halde A nkara'ya kaçm ayan"... (Şuâlar, Envar Neşriyat, s. 503)
"Fesat K o m itesi"nin oyunu işte böyle açığa çıkarıla
rak, bütün toplum ruhundaki ve üzerindeki esaretin farkına
varm aya başlıyordu.
Şim di T ürkiye M ütareke yıllarını andıran bir çıkm azın
içine yeniden girm iş gözüküyor. K endisini 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 olm uş gidiyor. 1991'den beri, h e 
m en bütün ülkenin, irade oluşturacak m ekanizm aları m eflûç
gözüküyor. D avranam ayan, sonunu gördüğü bir âkıbete k ar
şı reflekslerini dahi yitirm iş bir ülke görüntüsü var üzerim iz
de.
Parlam ento neredeyse susm uş!.. G erçek iktidarı ve top
lum sal insiyatifleri eline geçirm iş "medya", bütün siyasal
kadroları, toplum un önünde bir sirk hayvanı gibi çarpıştırı
yor. Bunlardan herhangi birinin desteklenm esi, öne çıkarıl
m ası da söz konusu değil. Ö nem li olan vuruşturm ak, kırm ak
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ve kırdırm ak!.. B ütün siyasal kadroların elleri, ayaklan k ı
rık, bütün vücutlar kan revân içinde. K im senin birbirinin yü
züne bakacak hali kalm am ış!.. Bu kadrolar o hale gelm iş ve
öyle sanıyorlar ki, m edyanın im kânlarından faydalanıyorlar!
H albuki hem en herkes kendi gündem ini yitirerek, m edyaya
m alzem e hazırlam aktan başka bir iş görem ez hale gelm iş.
N em rud'un ateşini hatırlatırcasm a, kendini yakacak bir bü
yük ateşe odun taşım aktan hem yöneticileri, hem siyasal
m uhalefet organları ve hem de toplum un kendisi helâk ol
muş görünürken, ufkum uzda doğacak hangi zaferi, kim veya
kim ler m üjdeleyecek dersiniz?
(Şubat 1994)
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lkem izin üzerinde aynen U ğur M um cu’nun katlinin ar
kasından gelen terör benzeri karanlık bir hava yeniden
egem en hale getirildi. Sun'î bir kıyam et gibi, bir gizli
elin bastığı tuşlar, teker teker harekete geçiyor. B inbir renkle
donatılm ış gazetelerin bütün sayfaları, neredeyse tek renge
büründü. G örsel m edyanın, güya hayata renk katm ak am a
cıyla kurgulanm ış yayınları da, anında rengini değiştirdi.
B ütün m edya ve siyasal m ekanizm alar, aralarındaki ihtilaf
ları geçici bir sulh ile noktalam ış bulunuyorlar.
Şim di bütün ülkede, on kasım ları andırır şekilde hep
aynı ses işitiliyor. N e var ki bir farkla: On kasım ların ağla
m aklı edası ortadan kalkm ış, m azlum luk edebiyatının yerini
um ûm î bir saldırganlık devralm ış durum da. B u sivilize edil
miş teröre, T ürkiye, bildiğim iz kadarıyla hiç de yabancı sa
yılmaz. U ğur M um cu olayında olduğu gibi, um ûm î bir koro
yu andıran daha nice denem elerin içinden çıkıp geliyor T ür
kiye!.. U nutm ayalım ki, bu sun'î, zorlam a ittifakın gücü, sa
nıldığı kadar uzun öm ürlü olam az. B ir "gizli e l”in sağladığı
bu um ûm î ittifak, toplum a yansıtılan bu karanlık illüzyon en
kısa zam anda dağılacak, var olduğunu gördüğüm üz "ortak
cephe" kendi zaaflarını açığa vurm akta gecikm eyecektir.
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Yalnız burada bir hususa hem en işaret etm ek gereki
yor.
K endisini islâm cı olarak bildiğim iz bir yazarla, genel
kültürel birikim inden söz edilen m illiyetçi bir köşe yazarı,
Haşan M eza rcı'm n M eclise sunduğu ve aklanm asını am aç
ladığı İttih atçılarla kendi düşüncesi arasın d a büyük bir
ten âk u z b u lu n d u ğ u n a işaretle, ok u y u cu ların a, araştırm a
önergesinin tutarsızlığını hatırlatm ak ve öğretm ek istediler.
O nlar dem ek istiyorlardı ki, sayın M ez arc ın ın am acı üzüm
yem ek değil de bekçi dövm ektir. A yrıca tek lif sahibinin
ucuz şovm enliğe heveslendiği, m eseleyi neredeyse provake
ettiği biçim indeki sözleriyle de, her halde kendi vicdanlarını
rahatlatm ış olm alılar. İnşallah bu tavırlarıyla, "karanlık üre
ten koroya", biz de az çok sizinle beraberiz dem ek istem e
m işlerdir. A m a böyle dar zam anlarda sergiledikleri bulanık
tavır ne kendi gözlerinden, ve ne de okuyucularının nazarın
dan kaçm ayacaktır diye düşündüğüm üzü, burada ifade etmiş
olalım.
*
**
C ihan savaşının büyük bir m ağlûbiyetle ve im parator
luğun um um i tasfiyesi ile sonuçlandığı yıllarda, hiç şüphesiz
bundan en büyük acı duyanlar M ehm et A k if ve Bediiizzaman gibi büyük islâm cılar oluyordu. Bu büyük acı onları,
her çareye baş vurm aya zorladığı gibi, ikisi de benzer sebep
ler dolayısıyla A nkara'nın yollarına düşüyorlardı. U ğradığı
m ız büyük m ağlûbiyetten gerçek bir ızdıraba düşenler ara
sında, hiç şüphesiz ittihatçılar da vardı. Politikaları bazı ba
kım lardan yanlış olsa bile, unutm ayalım ki ittihatçıların bir
haylisi Erm eni kurşunlarıyla canım verdiler. H atta onlardan
büyük bir bölüm ü, A nadolu'da m illî m ücadelenin örgütlen
m esini sağladılar. O sm anlı ordusunun lağvedildiği bir dö
nem de, başta Anadolu olm ak üzere Trakya, A zerbaycan, Kı
rım, KafkaSya ve O rta A sya gibi ülkelerde, yerden m antar
biter gibi bir anda ortaya çıkan T ürk devletlerinin kuıuluşu166
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nu da onlar sağladılar. H alk ayaklanm aları, verilen m ilis
m ücadeleleri de bütünüyle onların eseriydi.
Teşkilat-ı M ahsûsa m n planladığı bu yeni ve halk ha
reketlerine dayalı m ücadele biçim inden en çok rahatsızlık
duyanlar ise, dönem in İngiliz politikaları oluyordu.
1897 B azel siyonist kongresi ile İngiliz hüküm etinin,
m üşterek bir politika ile, O sm anlı İm paratorluğunu tasfiyeyi
am açladıklarını bu gün daha iyi biliyoruz. Ahdülham id'e
karşı İttihatçıları destekleyen İngilizler, um ûm i savaş önce
sinde, A lm anların kucağına itilm eye bizi m ecbur bıraktılar.
Çünkü İngiltere Ç arlık R usyası ile anlaşarak, O sm anlıyı tas
fiyeyi am açlıyordu. N itekim bu politikalar aynen bugün de
geçerli olup İngiltere, R usya'yı sürekli B alkanlara çekm ekte
ve O rtodoks ittifakının oluşm ası için elinden geleni geri bı
rakm am aktadır. Son B osna krizinde şahit olduğum uz şekil
de, Y eltsin'i B osna'ya asker gönderm eye ikna eden ve S ır
bistan'a yönelik NATO kararlarını devre dışı bıraktıran ülke,
yine İngiltere olmuştur. Bu hususun iyi anlaşılm ası için, M ajor'un, R usya seyahatinin ve yapılan açıklam aların yeniden
gözden geçirilm esi yeter de artar bile. A yrıca O rtodoks itti
fakına. yönelik haberlerin ilk önce İngiliz haber ajansları ka
nalıyla üretildiğini ve âdeta R usya'nın yanı sıra bölge ülkele
rinin de, böyle bir d ayanışm aya teşvik ve tahrik edilerek
yönlendirildiğini kolayca farkedebiliriz.
İşte büyük savaş ve m ütâreke yıllarında olduğu gibi,
m illî m ücadele yıllarında da, İngiliz istihbaratı, ittihatçıların
tem izlenm esine, bulunduğu yerlerde suikastlarla öldürülm e
sine, kendi ülkelerinde elden geldiğince politika dışında bı
rakılarak, yıpratılm asına dayalı, cihan şüm ûl bir politika uy
guluyordu. İstanbul'un işgali sırasında ittihatçılar halkı ör
gütleyebilir ve İngilizlere karşı eylem li bir m uhalefet ürete
bilir düşüncesiyle, İstanbul'da bulunan ittihatçıları bunun
için nefyettiler. Süleym an 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 hem en önce!..
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A nlaşılan oydu ki, am aç tek tek ittihatçılar değil, İngiliz po
litikalarına teslim olm ayacak bütün ekipleri temizlem ekti.
*
İstanbul'da ve yurt dışında bu am açlarına ulaşan İngilizlerin, ikinci endişesi, A nkara'daki hareketin etrafında yeni
bir ittihatçı halkasının oluşm asına fırsat verm em ekti. N ite
kim M alta'dan kurtulan değerli ve tecrübeli bir kadronun, ol
m adık sebeplerle m ücadelenin içine sokulm adıklarını, itti
hatçıların en alt grupları kullanılarak çeşitli ihtilafların k ö 
rüklendiğini, bazılarının da en basit sebepler bahane edilerek
suikastleıe kurban edildiklerini artık bilm iyor değiliz ki!..
İşte H aşan M ezarcı'm n sunduğu araştırm a önergesi
adı doğrudan konm asa da, bu gizli fesadın, çift taraflı çalıştı
ğı sanılan çarm ıhın açığa çıkarılm asını am açlıyor olm alıdır.
İngiliz em peryalizm inin ürettiği politikalara daha, birkaç yıl
öncesinde, H ürriyet ve İtilafçılar, bazı dinî çevreler kolaylık
la düşürülm üşken; 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 kim ler, niçin gocu
nuyorlar acaba?
B irara üm itsizlik 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, söm ürgeye dönüş
m üş bu ülke halklarına "İslâm şûrâları" teklif eden bir poli
tikaya kim, nasıl olur da icabet etm ezdi? Sultan Galiyef, ve
lev ki yanılm ış olsa bile, bugün sam im iyetinden şüphe ede
bilir miyiz?
U nutm ayalım ki, ne kadar büyük hataları olursa olsun,
bu ittihatçılar, evrensel bakm ayı bilen, İngiliz söm ürge im 
paratorluğuna karşı evrensel düzlem de bir m ücadeleyi göze
alabilen, "son neslimiz" olarak ortaya çıkar. Bu gözü kara,
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İngiliz politikalarının arka yüzünü herkesten iyi bilen ve İn
giliz istihbaratının am açlarını anında keşfetm eyi bilen bu in
sanların, hatalarıyla beraber yeniden anlaşılm aya ihtiyaçları •
vardır.
Bu kadroların tasfiyesinden sonra, Türkiye'de ve O rta
doğu'da, İngiliz politikalarını göğüsleyecek neslin kökü ku
rutulm uştur. Bediiizzam an H azretlerinin, üzerine basa basa
tekrar ettiği "fesat kom itesi"nin önü de böylece açılıverm iştir. Bu kom ite, Ingiliz entelijan servisinden başka ne idi ki?
(Mart 1992)
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aklaşan m ahallî seçim ler dolayısiyle bütün kam uoyu,
R efah P artisinin üzerine daha bir dikkatle eğilm işe
benziyor. R efah'ın kendi seçm en tabanlarında da, bu
bakım dan ciddi bir hareketlenm e söz konusu. Partinin konu
m unun şubat başlarından itibaren m anşetlere taşınm ası, sa
dece R efah seçm enini değil, R efah'a karşı bağım sızlığını ko
rum aya çalışan farklı cem aat yapılarını da âdeta teyakkuza
geçirdi: N e oluyor ve nereye gidiyorduk?
Z am an zam an bu sorunun, kapalı m uhitlerde biraz da
h a açılm aya çalışıldığı oluyordu: A caba R efah P artisinin
üzerindeki "marjinallik" yaftası kaldırılm ak mı isteniyordu?
Şim diye kadar yazılı ve sözlü basının yok farzettiği bir fikir
ve siyasî hareket, nasıl oluyor da böyle bir cesâm et ile takdi
me m azhar oluyordu. M erkezin tem silcisi partiler bu derece
parçalandığına, oylar artık bir iktidar vadetm ediğine göre,
R efah Partisi gerçekten birinciliğe veya ikinciliğe oynaya
cak mı dem ekti. Öyleyse, hiç de beklenilm eyen böyle bir ge
lişme karşısında ne yapabiliriz, ya da ne yapm ak gerekirdi?
Türkiye'de siyasal statünün içine düştüğü acziyet dolayısıyle, Refah'taki gelişm e gerçekten daha bir anlam lı gözü
küyor. Z aten sağ-m uhafazakâr kesim ler geçtiğim iz seçim 
lerdeki "ittifak' d enem esiyle, siyasal tercihlerinde zam an
zaman geleneksel davranışlarının dışına çıkabilm işlerdi. Her
grup v ey a fcemaat kendi yerel şartlarının zaruretleri ile başbaşa kaldığında, içinde bulunduğu konum u daha bir anlam lı
hale getirm ek zorunluluğunu duyabiliyordu. 1991 genel se
çim lerinde İstanbul'da ortaya çıkan sonuçlar, cem aat bireyle-
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rinin "ferdi tercihlerini" öne çıkardıklarını ve neticede itti
fa kı desteklediklerini ortaya koyuyordu. Gene İstanbul'daki
ara veya genel m ahallî seçim lerde cem aat bireylerinin, ce
m aat h ü km î şahsiyetlerinin dışında, R efah Partisini destek
lediklerine şahit olduk. Çünkü özellikle İstanbul'da R efah'ın
aldığı anlam lı sonucu, sadece R efah'm kendi gücü ve taba
nıyla izah m üm kün görünm üyordu.
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 e k o 
nom ik ve siyasî başkentlerinde, sonuç alıp alam ayacakları
ciddi olarak m erak ediliyor. Velevki aksi yönde bir sonuç te
celli etsin!.. U laşılan başarının büyüklüğünden gene de kuş
ku duym anın im kânı yok. Bu arada, R efah tabanlarının d ı
şında kalan çeşitli kesim lerden destek alacak bu tür isim ler,
diğer illerde de yok değil.
Ş uraya varm ak istiyoruz ki, önüm üzdeki seçim lerde
Refah Partisi bazı tepki oylarıyla birlikte, bireysel tercihleri
ni öne çıkaracak cem aat oylarının da m azharı olacak gözü
küyor.
B urada önem li olan, partiye son saldırılar dolayısiyle,
R efah'taki gelişm enin önünün alınıp alınam adığı hususudur.
H aşan M ezarcı olayı, R efah'm B osna'ya gönderdiği paralar
m eselesi ve Tayyip Erdoğan'a izafe olunan gayrı ciddi arsa
spekülasyonu vs. hususları ile, toplum un içine sürüklendiği
derin şok dalgaları şu anda herşeyi altüst etm iş görünüyor.
Bu isnadların am acının, T ürk topİum unda R efah ve dolayı
sıyla Islâm karşıtı bir teyakkuz üretm ek olduğundan şüphe
edilem ez. Bu neviden yüksek şok uygulam alarına T ürk to p 
lumu zam an zam an m aruz bırakılsa dahi, bunların R am azan
ayına tesadüf ettirildiğine şahsen biz ilk defa şahit oluyoruz.
Bu şiddetli şokun ve aceleciliğin m uhakkak ki bir anla
mı bulunm alıdır. Biz şahsen sergilenen acelecilikte -R am azan'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, am a ciddi
bir zafiyetin varlığından da kuşku yok.
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Zafiyet şurada ki, sistem kendi savunm asını siyasal ku
ru m lan aracılığıyla yapam ıyor. Ü lkem izin K örfez Savaşı
sonrasında içine sürüklendiği yapısal tıkanm a karşısında,
m erkez p a rtiler toplum un önüne birşey sunam az hale geldi
ler. Türkiye dış politikasıyla, ekonom isiyle, sosyal-kültürel
kuram larıyla tam am en iflâs etm iş görünüyor. M em ur ve işçi
m aaşlarının verildiği günlerde ekonom i ciddi depresyonlar
geçiriyor. Bu m aaşlar ise artık dış borçla karşılanm ak duru
m unda kalm ıyor. Dış politikada iki bloklu yapıya şartlanm ış
h a riciye, hüküm ete yeni alternatifler sunam ıyor. H üküm et
ise, kör bir bilinç yokluğu içinde, bu alanda hiçbir tedbir
gerçekleştirem iyor.
Sanki T ürkiye tam bir kum pasa alınm ış, hareket ve
tedbir kabiliyetini tam am en yitirm iş, sığ denizlerde can çe. k işerek seyrediyor. B öyle durum larda toplum lar kuvve-i
m âneviyelerini bir başka alternatifin peşine takviye etm eye
m üştak ve m üheyya olurlar. Ç aresizlik ve üm itsizlik psiko
lojilerini toplum dediğim iz kalabalıklar, bir başka grubu, yo
lu, hizbi ve partiyi aracı kılarak zam am nda telâfi etm esini
iyi bilir. Toplum yüz kerre kandırılsa dahi, üm it ve kurtulu
şunu bir başka alternatife havale etm ekten kolay kolay bık
maz. Zaten yapacağı başka ne olabilir ki? Şim diye kadar y a
pılanlar da bunun dışında birşey mi idi?
T oplum 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 konum u, İkinci D ünya Savaşı ile şekille
nen konjonkürün dışına taşacak, T ürkiye'nin statüsü yeni
baştan şekillenecek. G eçirdiğim iz büyük tıkanm a işte bura
dan kaynaklanıyor.
Ü lkem izin içinde bulunduğu bu hal, ne yazık ki bize
M ütareke yıllarının derin fetretini hatırlatıyor. B ir fetret ki,
herkes birbirini yiyor. Y aşadığım ız çıkm azın sebeplerini yi
tirdik. Bütün bir ülke ve toplum olarak ayrıntıların içinde
boğulm uş vaziyetteyiz. Bosna-H ersek, Körfez Savaşı ve so
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nucunda ortaya çıkan Güney Doğu m eselesi, sistem in ve
onun sözcüsü siyasal m ekanizm alardaki derin çürüm e ve ko
kuşm a, cum hurbaşkanlığı m akam ının patlayan bom balardan
ürken feraset zafiyeti ve kendi sesinin dinlenilip dinlenm edi
ğinden em in olm ayan şaşkınlığı içinde Türkiye, bütün m e
kanizm aları ile m arkaja alınm ış bir ülke m anzarası arzediyor. İşte bu durum , 1918-1922 arasında O sm anlı devletinin
ve İstanbul’un yaşadığı m ütâreke yıllarını hatırlatıyor bize.
Türkiye kendi ayrıntılarında boğulm uş, ayrıntılarına raptedi
lerek hareketsiz bırakılm ış. Göründüğü kadarıyla bu fetretin,
m ütareke yıllarının fetretinden hiçbir farkı yok.
Y aşadığım ız fetretin sonunda, ülkem ize yeni statülerin
dayatılacağından kim senin şüphesi bulunam az. İşte m evcut
şartlar içinde, ülkem izin geleceğine ilişkin hüküm etten sadra
şifa bir söz işitilm iyor. M uhalefetin A N A P kanadı ise, ikti
darın verdiği toplum sal yorgunluğu, bezginliği, ruhî karan
lıkları ticarete tahvilin kolaycılığını hesap ediyor. Fakat ne
kadar boş b ir çaba!.. A N A P'ın önünün tıkandığını veya tı
kanm ak istendiğini kendisinin dışında herkes farkediyor da,
onlar bu durum un farkına varm ak istem iyor. A N A P ’ta ger
çekten tecrübeli ekonom istler var. F akat hâlâ niçin anlam ak
istem iyorlar ki, T ürkiye’nin sıkıntısı sadece ekonom ide top
lanm ıyor?
Yeni b ir ufuk lâzım bu ükeye!.. M evcut karanlığın so
nunu gören, toplum a içinde yüzdüğü karanlığın m ahiyetini
anlatan ve bu berzahtan "B enim klavuzluğum da çıkm an
m üm kündür" güvenini veren tarihî kişiliklere ihtiyaç o kadar
fazla ki!..
(Şubat, 1994)
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engiz Ç andar son yazılarından birinde Şeyh Sait isya
nı, İzm ir Suikasti ve İstiklâl M ahkem eleri ile, sertlik
yanlısı İsm et İnönü’nün, R auf O rbay'ın yerine başba
kanlığa getirilişi arasında sağlam bir ilişki kurdu. Y eni kabi
nenin, yani İsm et Paşa kabinesinin kurulm asından daha h e 
m en birgün som a, 4 m art 1925'te m eclisten m eşhur " Tahrîri Sükûn" kanunu geçiriliverdi. Aynı zam anda, istiklâl M ahkem eleri'nin görevinin iki yıl daha uzatılm ası da dahil olm ak
üzere!..
İki İstiklâl M ahkem esinden biri doğudaki olayları k a
rara bağlarken, ötekisi de İzm ir Suikasti bahanesiyle, yeni
iktidarın yegâne m uhalefetini teşkil edecek ittihatçı grupları
nı ve Sebiliİrreşat etrafında toplanan E şref Edip ve arkadaş
larını yani islâm cı m urakabeyi tasfiye edecekti.
Tam ve ciddi bir tasfiye gerçekten yaşandı:
S ıra sıy la K ıya fet İnkılâbı (1 9 2 5 ), M e d e n î K anun
(1926) ve yeni bir alfabenin kabulü (1928) için bütün yollar
açılm ış bulunuyordu.
M illî M ücadele'niıı karakter değişim ine uğradığı, g er
çekten nirengi bir tarih 1925. Artık 1925 den sonra bütün ü l
kede tek bir ses hakim dir. Bütün vicdanî karakollar tutul
m uş, ideolojileri ne olursa olsun Hüseyin C ahid'in "T aniri'i,
V elid E büzziya'nın T anzim at'tan beri yayım ını sürdüren
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"Tevhid-i E fk â r "ı ve bütün basın kam ilen susturulm uştu.
Verdiği bir istiklâl m ücadelesi ile kendini bağım sız kılan bir
iilke ve onun kam uoyu sanki m ütâreke şartlarını yeni baştan
yaşam aya, dem okratik ve İdarî bütün vasıflarından soyun
maya zorlanıyordu.
B unun, bu durum un daha üç-beş yıl öncesinde İngiliz
işgali altındaki İstanbul'da revâ görülen uygulam alardan ne
farkı vardı. O zam an da, İngiliz işgal kuvvetleri İstanbul b a 
sınına aynı m uâm eleyi revâ görm em işler m iydi? K apanan
dergilerin, gazetelerin sayısını şim di tek tek saym anın bir
anlam ı var m ı? Y a İngiliz sansürünün yasakladığı yazılar
dolayısıyle, çoğu sütunları bom boş çıkan gazeteler!.. Bu bir
birinin devam ı olan uygulam anın m ahiyetleri arasındaki
benzerliği hâlâ daha sorgulam ayalım mı?
M ütareke yılları içinde, İstanbul'da, İngilizlerin em per
yalist ve söm ürgeci politikalarına karşı duran, Birinci D ünya
S avaşı y ılların d a çoğu, ce p h elerd e bu po litik an ın n ih âî
am açlarını farkeden bir bilinçle savaşan aydınları teker teker
M alta'ya sürgün edenlerin am acı ile, bu son uygulam alar
arasındaki paralelliği hâlâ farketm eyelim mi?
İttih atçı ik tid arların İâşe n â z ın , büyük vatansever,
m ağlûbiyetlerin acısını ruhunun derinliklerinde duyan K ara
Kem al'i, İngilizler M alta'ya sürerken, siz niçin, hiç. alâkası
yokken İzm ir Suikasti dolayısiyle idam sehbalarm a g ö tü r
m ek istiyordunuz? Bütün ittihatçıların M alta'dan kaçırılm ası
ve kurtarılm ası için bu tecrübeli kadroların M illî M ücadele
ye kazandırılm ası için elinden geleni arkasına bırakm ayan
"Câmi B a yku rt"u bütün cum huriyet yılların d a ev ve göz
h apsine niçin m ahkum ettiniz? K ara K em al, vatanın ve
istiklâlin o dar günlerinde daha henüz bir nefes bile alm a
dan, A nkara'nın yolunu tutarak sizlere gelm em iş miydi?
Yani bu tecrübeli, İngiliz politikalarına karşı son d ere
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 bakım dan, İzm ir Suikasti bahanesiyle gerçekleştiri
len ittihatçı tasfiyesi ile İngiliz söm ürge kom iserliğinin icra
ettiği M alta cinayeti arasındaki bağlantı ve paralellik m utla
ka çözüm e kavuşturulm alıdır dem ek istiyoruz.
Bizim ve tarihin en büyük im paratorluğu olan O sm anlı
devletinin, ittihatçıların elinde can verdiğini elbette bilm iyor
değiliz. O ittih atçılar ki, içlerin d e R um u, E rm enisi ve
M usevîsi ek sik değildi. O ittih atç ıla r ki biliyoruz, çoğu
gençti ve genç yaşta yüksek iktidarların sahibi olm uşlardı.
Fakat gene o ittihatçılar ki, ruhlarını yüksek bir ideale, esir
Türk illerinin, İngiliz ve Fransız ordularının söm ürgesi duru
m undaki esir islâm âlem inin kurtarılm asına vakfetm eyi bil
m işler çoğu hayatlarını ölüm ün soğuk yüzüyle sınavdan g e
çirm eyi ciddi şekilde tecrübe etm işlerdi.
O nları uzun yıllar A bdülham id iktidarına karşı, nasıl
İngiliz ve Fransız istihbarat güçleri m otive etti ise; aynı ül
keler ve istihbaratları, bu sefer kendi iktidarlarına ve tem sil
ettikleri ülkenin bütünlüğüne karŞı aynı derecede bir m üca
deleyi de başlatm akta gecikm em işlerdi. Şunu unutm ayalım
ki ittihatçı kadrolar, göreve gelişlerinden itibaren hep İngil
tere'den yana bir politika takip etm ek istediler. Bu destekleri
v e y a n d a ş lık la rı g e rç e k te n sam im i id i. O sm a n lın ın
selâm etini, Güneş batm ayan bir im paratorluğun politikaları
ile paralel kılm akta görüyorlardı. A ynen rahm etli Ö zal'in,
K örfez Savaşında M üttefik G üçlerle işbirliğini tercih edişin
deki gibi!.. Yanlış da olsa, bu tercihte fazlasıyla kınanacak
bir durum bulunam az. Ç ünkü biz "yanlış" hükm üne, tarihin
uzun seyrinin arkasından, daha doğrusu bir im paratorluğun
batm asından sonra varabiliyoruz. Zira bu anda biz bir yorum
yapıyoruz, fakat ihtiyaç anındaki riskli kararın sorum luluğu
nu ise onlar üstleniyorlar.
Zam anın ilerlediği, taşların artık yerinden oynadığı bir
zam anda A bdülham id H an’ın yaptığı gibi İngiltere, Fransa
ve R usya arasında kurulm aya çalışılan büyük dengenin sür
dürülm esinin de im kânı kalm ıyordu. K alm ıyordu çünkü,
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Abdiilham id Han da güçlü istihbaratına ve iktidarına rağm en
olanların önüne geçem em iş, M eşrutiyeti ilân etm ek zorunda
kalm ış, Selânik ve R um eli'ye gönderdiği bütün askerî ve si
vil kadrolar isyancılara katılır hale gelm işti. 33 yıllık bir ik
tidar, sultanın gözleri önünde çözülüyor, Hareket Ordusu İs
tan b u l’a yürüyor ve kelim enin gerçek anlam ıyla büyük bir
ihtilâl oluyordu.
Hiç şüphe yok ki, ittihatçıların A bdülham id’e yaptıkları
bir cürüm dü. F akat burada takılıp kalm ak m eseleyi çözm e
yeceği gibi, tarihin ve politikanın sürekli değişen şartlarını
ve dengelerini bize kaybettirm ekten başka neye yarar ki!..
A ksi halde Hint m üslüm anlarm ı istiklâllerine kavuşturm ak
için, Doğu T ürkistan’ı Ç in’e karşı uyandırm ak için, Ota Asya
T ürklerini ve Kuzey A frika m üslüm anlarm ı söm ürge güçle
re karşı teşkilâtlandırm ak için, ittihatçıların em ek verdiği ev 
rensel m ücadeleyi kavram a im kânını da kaybetm iş oluruz.
Unutm ayalım : H int m üslüm anlarm m daha sonra P akis
tan adı altında bağım sız devletlerini kurm aları, İstiklâl sava
şında bize yaptıkları yüksek yardım lar, 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?
B urada, bu insanların her biri tek iek m asaya yatırılsa,
öm ürlerinin "seyyiâtı"m sayıp bitirm ek im kânı yoktur. F a 
kat onların "hükm î şah siy etlerin d e üstlendikleri yüksek ide
aller, em peryalizm e karşı Osm anlım n son savleti olarak k en 
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 sam im iyettir
ki. onları bizim nazarım ızda "trajik" birer kahram an haline
getirm ektedir.
Tarihin büyük sorum luluğunun altından belki kalkam a
dılar. Bir annenin çocuğu kendi kucağında boğazlanır gibi,
koca bir im paratorluk da onların ellerinde son nefesini verdi.
Ş eytanın d esiselerin e kapılan H avva anam ız ve H azreti
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Adem (a.s.) gibi, bir anda kendilerini çırılçıplak ve yapayal
nız hissettiler. Keşke yer y arılsa ve koca bir tarih kucağını
açsa da; bu onursuz sonucu ve m ağlûbiyeti, kendi halkları
nın ve islâm âlem inin yanık ağıdm ı duym asalardı.
Hiç kim se şüphe etm em elidir ki onlar, büyük düşün
müş ve büyüğe oynam ışlardı.
G ene hiç şüphe etm em elidir ki, onlar bizim , "evrensel
bakm ayı" bilen son neslim iz olarak hatırlanm alıdır:
Şim di hâlâ, ittihatçı düşm anlığının prim ini kendilerine
geçim vasıtası yapanlardan geçilm iyor. İttihatçı kadroların
kendi şahısları ve uygulam aları elbette eleştirilm eli, irdelen
m eli. H angi noktalarda siyonistlerin oyununa geldikleri, bu
oyunları niçin geç farkettikleri tabiî ki sorgulanm alı. T a ki,
tarih yerli yerine otursun, biz tarihin aynasında herşeyi kendi
yeri ve fonksiyonları içinde seyredebilelim . H er devri ve po
litikayı birbirinden kopuk, ayrıntılarda boğularak ve bütünü
yitirerek algılam ak gibi reflekslerden kendim izi kurtarabile
lim.
E ğer böyle yapm azsak; İngiliz em peryalizm inin, H ür
riy et ve İtilafçıların , L ozan b ez irg ân ların ın ve T akrîr-i
Sükûn'a teşne duran iradelerin ittihatçı düşm anlığı ile aynı
ortak cephe içinde yer aldığım ızın farkında bile olm ayız. 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
edilm eliydiler, ve edildiler de!...
İttihatçıların bu yönlerini unutm ak, m ütâreke yıllarında
İngiliz serm ayesiyle beslenen çoğu basın organlarının üretti
ği bir vâveylâdan ve İzm ir suikastı sonrasındaki karalam a
kam panyalarından ileri geliyor.
İhtilâlin ürettiği devri sâbık fikrini, bugünün Fransa'sı
tam am en silmişken; R uslar 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 algılam ak 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 erem iyorlar. Devri için
den yaşadığı halde, ona dışarıdan bakabilm enin şuurunu,
Bedîuzzanıan v e Â k if i de tekrar okum ak gerekiyor.
(M art, 1994)

*
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a

m m art m ahallî seçim lerinden sonra R efah P artisi'nin
/ aldığı sonuç karşısında, sistem in sözcülüğünü üstle" nen "laik blok" beklenm edik bir feveranla ortaya
çıkm akta gecikm edi: Adı geçen partinin din istism arcılığın
dan tutun da, D em okrat Parti'den itibaren iktidara gelm iş b ü 
tün sağ-m uhafazakâr iktidarlar teker teker sigaya çekilm eye
kalkışıldı. İm am -hatip O kullarını açarsanız, ezanın türkçe
okunm asından taviz verirsezin, im am hatip m ezunlarını p o 
lis, öğretm en vs. görevlerine atarsanız sonuç böyle olur d e
nilm ek istendi.
A yrıca buradan yola çıkılarak, R efah dışında kalan
siyasî partilerin bir "laik blok" etrafında toparlanm ası için
güçlü bir propagandaya girişilm eye başlandı. N e yazık ki,
ciddi ve sistem li yapıldığından kuşku bulunm ayan bu to p 
lum sal ajitasyon karşısında, bu oyunu bozacak önem li bir çı
kış da sergilenm edi. "Laik blok" içinde m ütâlea edilm eye
kalkışılan D oğru Yol ve Anavatan gibi partilerin tüzel k işi
likleri, bu oyun karşısında hiçbir ses çıkarm am ayı tercih etti
ler. Onlar öyle düşündüler ki, "aşağı tükürseler sakal, yukarı
tiikürseler bıyık" gibi, iki arada bir derede hissettiler ken d i
lerini. Ve gene düşündüler ki, nasıl olsa zam an geçer, koa
lisyon tartışm aları veya ekonom ik paket irdelem eleri arasın
da, üzerlerindeki bu baskı ortadan kalkar. Tartışılan problem
tavsayarak, neticede herşey eskisi gibi kendi ekseninde cere
yan etm eye devam eder gider.
y
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Bu partilerin içine yuvarlandığı ucuzluk, tem elde prob
lemi zam ana yaym ak, problem i kendi dışlarına kanalize et
m ek ve yerine göre küçüm sem ekte toplanıyor. T abiî ki bir
problem eğer âcil bir tehlike niteliği taşım ıyorsa, böyle bir
yöntem in tercihinde beis yoktur. F akat ülke yönetim indeki
siyasî ve İdarî elit, "zam anı", sadece içinde yaşadığı şu "an"
olarak algılıyor da, konuyu uzun bir süreç içinde m ütâlea et
m iyorsa söylenecek bir birşey kalm az. A m a ülkem izin çoğu
problem leri, zam anı sadece bölük pörçük, parça parça anlar
olarak algılayan, uzun vadeli düşünm e sorum luluğunu k ay 
betm iş bu tür politikacılardan kaynaklanm ıyor m u? Bunun
için farkına varm ıyor veya varm ak istem iyorlar?
H albuki ülkem izin şu anda içinde bulunduğu şartlar,
1945 den beri sürüp gelen konjoktürün tam am en dışında,
yepyeni bir konjoktüre oturm uşken, halâ günübirlik politika
larla ülkenin yönetim i nasıl kabil olabilir? Bu m üm kün m ü
dür?
B urada D oğru Yol ve Anap gibi iki büyük partiye cid
di görevler düşm ektedir. Bunlardan bugün birisi iktidar ise,
yarın diğeri olacaktır, ya da öyle bir ihtim al yok değildir.
D olayısıyle bu iki partinin, günübirlik politikaların dışında,
ülke hakkında uzun vadeli düşünceler geliştirm esi, R efah
P artisi ve onun etrafında toparlanan "toplum sal-islâm î m u
tabakat" ile sistem arasında katalizörlük görevini bihakkın
üstlenm eleri gerekir. Eğer bu iki parti, bu sorum luluklarının
bilincine erm ez de, T ü rkiye’deki politik gelişm eler R efah
P artisi ve rejim arasındaki çatışm aya oturursa, bundan asıl
büyük zarara kendileri uğrar, bu zıtlaşm anın doğurduğu g e
rilim karşısında dayandıkları fonksiyonları birer birer k ay 
betm eye başlarlar.
R ejim le R efah veya İslâm î gelişm e öyle görülüyor ki,
bundan böyle y u k au d a işaret ettiğim iz zıtlaşm a çizgisi üze
rinde ilerleyecek dem ektir. Bu karşılıklı zıtlaşm a şuuru, öyle
bir an gelebilir ki, bu iki kutubun belirli bir noktada kesiş
m esine im kan verm eyebilir. B öylesi bir gerginliğin devam lı
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olm ası durum unda, çok partili siyasasî hayatın üzerine otur
duğu odaklaşm alar ve zam an içinde onların iktidarı seçim
yoluyla birbirine devretm esi m ekanizm aları sona erer, biza
tihi rejim veya sistem kendisini bir siyasi parti olarak algıla
m aya kalkışır. İşte o zam an ülke olarak, siyasî ve İdarî m e
kanizm aların tıkandığı bir noktaya ulaşm ış oluruz.
Böyle bir prosedürden en fazla zarara uğrayacak unsur
lar hiç kuşku yok ki, kitle partilerinin kendileridir. Ü lkem iz
de bu vasfa haiz şu anda Doğru Y ol'un ve A navatan'ın dışın
da üçüncü bir parti de gözükm em ektedir. Y ukarıda işaret et
m eye çalıştığım ız ve her geçen yıl içine daha bir hızla gire
ceğim izden hiçbir şübhe bulunm ayan sürekli gerilim e daya
lı, zıtlaşm a üreten politik tezat içinde, kütle partileri ister is
tem ez fonksiyonlarım yitirecek, dayandıkları toplum sal ta
banlar üzerindeki sahiplik haklarını süratli şekilde kaybet
m ekle yüzyüze kalacaklardır. R ejim ve R efah Partisi tezadı
nın yarattığı gerginlik karşısında, kütlelerden tarafsızlık bek
lenemez. Bunun işaretlerini, adı geçen kütle partileri geçtiği
miz seçim lerde en açık şekilde görm üş olm alıdırlar.
R efah'a ilgi duyan seçm enleri caydırm ak, bu partiye oy
verm ek düşüncesindeki toplum sal kesitleri Atatürkçülük ve
laiklik suçlam aları ile töhm et altında tutm ak isteyen m edya
saldırısının ne sonuç verdiğini herkes kendi gözleri ile gör
dü. Politik konjoktürün böyle bir saldırı y a da karşı saldırı,
veya savunm a üzerine oturm ası gibi halleri, bundan sonraki
yıllarda daha yoğun yaşayacağım ızdan kütle partilerinin ga
fil olm am aları gerekir.
Nitekim seçim sonrasında bunun bir başka biçim ini da
ha yaşadık. R efah'a oy veren halk tabanları acım asızca suç
landığı gibi, bunun yanı sıra R efah dışında kalan ve 1950
den beri iktidarların sahipliğini yapan D oğru Yol ve A nava
tan da bu suçlam alardan kendilerini kurtaram adılar. İşte bu
tür gerginliklerin devam etmesi halinde, ki devam edeceğin
den şüphe edem eyiz, kütle partileri rejim ve onun ortak cep
hesinde yer alacak güçlerle R efah Partisi arasında sıkışıp k a
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labileceklerdir. Siyasal konjoktürün ekseni böyle devam etti
ği takdirde, kütle partilerinin büyük ve geniş bloklar halinde
devam lı oy kaybetm eleri kaçınılm az bir sonuç olarak kabul
edilm elidir.
Böyle bir anda bazı toplum sal tabanların, dinî m uhitle
rin tarafsılık fonksiyonları ellerinden çıkar, daha doğrusu
bunu anlatacak ve ifade edecek, seslerini duyuracak m ecal
leri dahi kalm az. Bu sonucun en fazla zarar vereceği kesim
hiç kuşkusuzdur ki sağ, liberal ve m uhafazakâr partiler olur.
O nun için diyoruz ki, sağ-m uhafazakâr partilere bu
noktada önem li bir görev düşm ektedir. Bu görev, R efah v e
ya T ürkiye'deki "İslâm î gelişme" ile sistem arasındaki "açı
fa rkı"m ekstrem boyutlardan kurtararak, bu açıyı izah ve
kabul edilebilir bir noktaya çekm ektir. Açı farkı büyüdükçe,
ülkem iz ad ın a tahm in edilem eyen acı sonuçlar doğm aya
başlanır. B una m eydan verm em ek noktasında gerekli olan
aklı selim i, sistem in gizli sahiplerinden ya da R efah ekiple
rinden bekleyem eyiz. D aha doğrusu bunu karşılıklı k u tu p 
lardan beklem ek, problem i dışlam ak, göğüslem em ek, prob
lem in altında kalm ayı kabul etm ekten başka bir anlam a da
gelmez.
O nun için diyoruz ki, D oğru Yol veya Anap gibi p ar
tiler, islâm cı gelişm e ile rejim arasındaki açı farkını azalt
m ak am acıyla, sistem in aldığı veya alacağı m esafeyi 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 biçim de deklare etm elidir
ler. Ve bu noktada kendi konum larını yeni baştan ifade e t
m elidirler.
Kendi yerleri neresidir? Hâlâ laik ortak cephe içinde
kalm aya devam m ı edeceklerdir? İslâm cı gelişm e ile rejim
arasında, kendilerinin tayin ettikleri alanı ve fonksiyonu y e 
ni baştan tanım ları gerekm iyor mu?
(Nisan. 1994)
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eçen hafta yapılan m ahallî seçim lerin doğurduğu so
nuçlar hakkında, basm a çeşitli yorum lar yansıyor. İle
ri sürülen görüşler arasında: İktidarın devam etm esi
fikri, A navatan partisinin geçirdiği zafiyet, sosyal dem okrat
oylardaki büyük gerilem e özellikle dikkati çekiyor. A yrıca
kam uoyu araştırm a şirketlerinin önyargılı tutum ları ile R e
fah Partisinin aldığı büyük sonucu küçültm ek ve lekelem ek
yolundaki gayretler de gözden kaçm ıyor.
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. S e
çim ler boyunca dillerinden düşürm edikleri atatürkçülük is
tism arları, şeriat korkutm aları ne sonuç verdi? İşte ortada!..
M edya ile birlikte bazı sol-liberal siyasî kuruluşların geliştir
diği ittifak ın aldığı sonuç, doğrusu, kendilerini derin bir
sukûtu hayale sevkederken, m illetim izin geleceği adına acı
duyan nice vicdanlara da yüksek bir ferahlık im kânı doğdu.
Hiç kuşku yok ki T ürk halkı, seçim ler sırasında ciddi
bir sınavdan geçm iştir. A tatürkçülükle, şeriat korkutm aları
ile; yolsuzluğu m eslek haline getiren kesim ler ayakta tutul
m ak istenm iştir. Hiç kuşku yok ki, atatürkçülük paydasında
to p lan an düzenin kokuşm uşluğu, T ü rk halkına yeniden
onaylatılm ak, halkın gerçeği ve doğruyu, kendi hakikatini
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n am a iradesi frenlenm ek istenilm iştir. Çok şükür ki, böyleıne iğrenç oyunlara itibar edilm ediği gibi, halk toplum sal
ve kültürel hayatım ız adına ciddi bir ivm eye yol açm akta kaı arlı gözükm üştür.
A lınan sonuç sadece R efah Partisi ile sınırlı değil. R e 
fah, İstanbul ve A nkara gibi sistem in ekonom ik ve siyasal
başkentlerine dam gasını vururken, A nadolu'da sayıları elliye
varan çeşitli illerde de benzer sonuçlar hasıl olm uştur. Bütün
A nadolu, m etropollerden başlayarak, beş yıl boyunca, yep
yeni bir hayatın kuruluşuna sahne olacak. H alkın gönlünde
yatan ve yüreğinde büyüttüğü bir ruh, şehirlerde yeniden h a
kim kılınm aya çalışılacak. B etonlaşm ış şehirler, tarihte ol
duğu gibi yeniden bir ruh ve kalp taşıyacak, insan ve toplum
hizm eti yeniden bir ibadet olarak algılanm aya başlayacaktır.
Bundan, alınan bu büyük sonuçtan ciddi bir sürûra e r
m em ek m üm kün değil. Şu anda doğusuyla-batısıyla bütün
T ürkiye, büyük bir vakar içinde, kendi aldığı bu büyük so
nucu yeniden idrak ediyor. K am uoyu şirketlerinin ön yargılı
değerlendirm eleri, liberal p o litikaların içine girdiği tarih î
çıkm az 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 O sm anlı toplum unu
derinden kucaklayan "ahî dervişlerini", yirm i birinci yüzyı
lın kapılarını aralayacak isim siz hizm et erlerini de sabırsız
lıkla bekliyor!.. Fakiri fukarayı gözeten, ram azanlara dikkat
eden, cam ileri süsleyen ve hem en her gönüle, her akşam m i
safir olan hizm et erleri olm alı bunlar.
Hiç kuşkusuz, bu seçim ler sayesinde şehir ve toplum
h ayatım ız ciddi b ir m esafe alacak, A nadolu şehirlerinin
silûetleri yeniden oluşacak. Türkiye'de halkın islâm la şeref
lenm esi her geçen gün daha bir m esafe alırken, ruhlar yeni
den Allah'ın nuruyla parlarken ve bu gelişm e herkes tarafın
dan farkedilirken, bu halin şehirlerin ve toplum un yapısına
yansım am ası elbette beklenem ez. A rtık T ürk halkının müslüm anlığı ruhlarda hapsedilm iş, sadece ferdî ibadetlere tah185
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sis edilm iş dar bir alandan yükselerek, şehirlerin yapısına
yeni bir şekil verm eye doğru ilerlem eye başlayacaktır.
Bu ilerlem eyi çoğu zam an, günlük kavgalar dolayısıyla
biz belki çok zor hissedeceğiz. B elki çoğu yanlışlarını fazla
sıyla öne çıkaracağız. B asında başı sonu gelm eyecek pole
m iklere şahit olacağız. F akat bunca kaosa rağm en, hayatın
aldığı m esafe o kadar büyük olacaktır. İktidarların gelip git
m esiyle değişm eyen kalıcı bir hayat!..
Bu b ak ım d an ra h a tlık la ifade ed eb iliriz ki, bugün
m ah allî iktidar m üslüm anların tekeline devredilm iş durum 
dadır.
Bu büyük sonucun idrakinde olm ayan siyasî hastalara
gerçekten acım ak gerekiyor.
B ugüne kadar, dini sadece bir "ideolojik telkin" olarak
algılayan nice m üslüm anlar, artık çoktan unutur hale geldik
leri bir hizm et alanını bu vesile ile yeniden keşfedecekler.
H alka veya toplum a hizm etin ne dem ek olduğunun bilincine
erecekler. B ir hasta ziyaretinin, tütm eyen ocakların ve sahip
siz ailelerin farkına varacaklar.
Bu hizm et ideolojik olm aktan, çoğu zam an 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-fukarası 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 m e
sabesine yükselecektir. Bu noktadaki her hizm et, ibadet hük
m ündedir.
Bu şuurdan hareket eden ekseriyeti R efah Partili bele
diye yetkililerini ve diğer partilerden m uhafazakâr başkanları şim diden tebrik ettiğim iz gibi; onların başarılı, sam im i
h izm etlerin i y an sıtm ak da, basınım ız üzerinde b ir farzı
kifâye hükm ünü taşıyacaktır.
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D evlet hizm etini "halka hizmet" boyutuna yükseltecek
bu yeni denem enin, m üslüm anlara C enabı H akkın büyük bir
fırsatı ve. lütfü olarak kabul edildiğinden hiç bir kuşku duy
m uyoruz. Bu şuur içinde, yeni bir hizm et 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 B uyar arasındaki sıkı m ünasebet, kam uoyunun
gözünden ne kadar gizlenm eye çalaşılırsa çalışılsın,
m utlaka bir fısıltıya dönüşür, duyulur ve rejim in kurucusu
C H P ile yeni yeni oluşm aya başlayan D em okrat Parti'nin bu
gizli diyaloğu çoğu vicdanları m uztarib kılardı. H albuki o
y ılla rd a ü lk ed e ö yle b ir h a v a d o ğ m u ştu 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 cem reye m aruz kalm ış gibi her
geçen gün daha bir çözülüyor, kralın kisbetleri bir bir üze
rinden dökülüyordu.
Ne oluyordu, am an A llahım !.. "K ral", çıplak m ı kala
caktı?
Hal böyle iken, D em okrat Parti'nin bu tutuk m uhalefeti
de nereden kaynaklanıyordu? C H P rejim i kuran parti oldu
ğuna, devlet ile parti içiçe geçm iş bir bütün oluşturduğuna,
vali ve kaym akam lar C H P'nin il ve ilçe başkanları haline dö
nüştüğüne göre; D em okrat P a rtiy e hem C H P'nin, hem de
sistem in, yani rejim in m uhalefeti rolü düşüyor değil m iydi?
Dem okrat Parti'nin lider kadrolarında bu hususta görülen is188
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(eksizlik, İsm et P aşa nezdindeki "m eşrûiyet" arayışları, sa
vaş sonrasının giderek berraklaşan havasını yeni baştan k a
rartıyor, büsbütün sislere boğuyordu.
1 9 4 8 'd e Y a şa n a n C id d i "A na M u h a le fe t" K rizi
İşte M illet Partisi, D em okrat Parti'nin bu tutukluğu ve
rejim in partisinin çizdiği laiklik kulvarında m ücadeleyi k a 
bul etm esi dolayısıyla doğdu. İnönü ile B ayar arasındaki de
rin "m uvâzaa"m n D P platform larına taşınm am ası, gizli tu 
tulm ak istenm esi D em okrat Parti'yi içinden çatlatm aya yetip
de artmıştı bile. Parti bölünüyordu, fakat ittihatçı fütüısuzluğu içinde, B ayar'ın kılı bile kıpırdam ıyordu. Aynen 12 M art
öncesm de D em okratik Parti'nin ortaya çıkışı sıralarında, Sü
leym an D em irel'in etrafından örülen "yem inli" tezgâhını h a
tırlatan acım asız bir fütursuzluktu bu. Bu safra m utlaka atıl
m alı, takarrür eden "m eşrûiyete" ve gizli m uvâzaaya gölge
düşm em eliydi.
Bu zam anlar, çok partili rejim in istinadlarının tayin
edilm eye çalışıldığı yıllardı. A yrılanlar, yani M illet Partisi
mi? Onlar, kesinlikle D em okrat Parti'nin önüne geçm em eli,
ülkede çığ gibi gelişen toplum sal m uhalefet bu irtica kokan
seslerin etrafında toparlanm am alıydı. İşte asıl "m uvâzaa",
m u h alefetin g erçek eksenine o turm aya başladığı, T ü rk i
ye'nin İslâm âlem ine açılm a arzularının dile getirildiği ve
m üslüm anlığın gizli kapılar ardında değil de doğrudan k a 
m uoyunun, geniş kalabalıkların.önünde konuşulm aya geçil
diği sıralarda kendini açığa vuruverdi.
M illet Partisinin önü m utlaka kesilm eliydi. Y oksa asıl
m uhalefet, yani C H P karşısındaki "ana m uhalefet" fonksiyo
nu, B ayar ve ekibinin yerine M illet Partisi'nin eline geçebi
lirdi. Bu nokta son derece önem liydi.
Zira 1945 rejim inin bir ayağı Türkiye'nin batılı "strüktür" içinde yer alm asını ifade edecekse, ikinci ayağı da, reji
mi temsil eden oligarşinin alternatifi rolüne soyunan partinin

H IIII IIII IIIII IIII IIII IIIII IIII IIIIIIIIIU IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIin illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilillllllllllllllllllllllllH

İS L Â 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 Ş U U R U

m ahiyetinde toplanır. İktidar ve "ana m uhalefet", yapıları ve
m ahiyetleri itibariyle birbirinden farklı olm ayacaktı. Ç ok
partili hayata geçiş yıllarındaki tem el stratejinin özü, işte bu
noktada toplanıyordu.
Z ira, aksi halde 1923'ten itibaren toplum hayatında
alınm ış bütün m esafelerin ve değerlerin m asa başına yatırıl
m ası, T ürk m illetinin önünde yeni baştan irdelenm esi söz
konusu olabilirdi. B una fırsat verilm em eli ve M illet partisi
m utlaka m arjinalliğe itilm eliydi. İnönü, B ayar ve ilâhiyatçı
B aşbakan Şem seddin Günaltay üçlüsünün oluşturduğu tarihî
bir girdap yaşandı, o sıralarda. Bu girdâbm tarihi sonuçları
ve stratejik nitelikleri üzerinde m üsait bir fırsatla elbette
durm ak isteriz.
Y ıllardan beri Refah Partisi önünde oluşturulan tarihî
"set"de, işte bu gizli ve karanlık duvardı. T ürk m illeti bu d u 
varı, çok partili dem okratik m ücadeledeki tecrübe noksanlı
ğı, dolayısıyla M illet P artisi denem esinde yıkam adı, fakat
R efah hareketi şu anda "m ajino" 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 seçim leri ufuklarda g ö 
rülm üyordu. Sözünü ettiğim iz tarihî operasyon yapılm alıydı
ki, sağ-salim 1950 seçim lerine gidilebilsin!..
B urada öne çıkardığım ız husus, cum huriyet tarihinde
iktidarın ilk defa olacak olan bu el değiştirm e anında, ana
m u halefet p artisinin yükleneceği fonksiyonda toplandığı
gözden kaçm ıyor olm alı. Çünkü bu parti, yani "ana m u h a 
lefet" rolünü üstlenecek siyasal organizasyon bir adım ötede
rejim in işleticisi, sahibi ve sözcüsü konum una yükseleceğine
göre, bu ekibin ve program ının son derece "m uayyen" ve
"tem inatlı" kılınm ası gerekiyordu. M eşrûiyetinden kuşku
duyulm ayacak ve kendisine tayin edilm iş kulvarda oynaya
cak bu partinin stratejik fonksiyonu, rejim in tem inatı odak190
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lar için asıl şartı teşkil edecek ve iktidarların el değiştirm esi
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 denklem de toplanır.
M ekanizm anın iyi işlem ediği, ya da kendini "tem inat
bilen" m ihraklar adına tıkandığı durum larda, telâfi m ekaniz
m aları geliştirilm ekte gecikilm edi ki, bunları hepim iz biliyo
ruz.
Gene hepim iz biliyoruz ki, yaşadığım ız kısm î hürriyet
ortam larında dahi T ürk toplumu büyük acılar yaşadı. Fakat,
tarihen alışık olm adığı çok partili siyasal hayat içinde dahi,
geliştirdiği çağdaş "talep m ekanizm alarını" az çok kullana
bildi. İlkokularda, ardından ortaokul ve liselere din dersleri
konulm ak durum unda kaldı. M illet P artisinin oluşturduğu
m üzayakadan ürküntü devam ettiği için ezanlar serbest bıra
kılırken, rahm etli C elâl H oca ve çevresi İslâm âlem inde eşi
ve örneği m evcut olm ayan İm am -H âtip okulları m odelini
geliştirdiler. T ürk halkı, liberalize olm aya başlayan ekonom i
dolayısıyla yeni bir pazar fikrine ulaştı. Para nedir bilm eyen
T ü rk köylüleri m al m übadelesinden, değişim aracı olarak
parayı k u llanm aya geçtiler. Y ani m ahkem enin dışında da
şehre ve kasabaya inilebiliyor, üretilen m al para ediyordu
dem ek ki... Işıklarını yıllarca uzaktan seyrettikleri ve birbiri
ne "Binbir G ece M a sa lları" gibi anlattıkları şehirlerin büyü
sü ilk anda onları çarptı. Bu hayata garip bir ürkeklikle bera
ber, derin bir gıbta da duydular. S okaklarında yürüdüler,
m ahkem e celpleri olm adan rahat nefes alabildiklerinin farkı
na vardılar. Sonra!..
Sonra, azçok tanır hale geldikleri bu şehrâyinde çocuk
larını okuttular.
Y aşanan bu büyük tahavvülât içinde köy şehre, şehir
köye ünsiyet kesbetti. O denizaşırı m esafelerin ayırdığı top
lum sal kesitler, otuz yıllık dem ir perdenin kalkm ası dolayı
s ı y l a ,' n e re d e y s e u n u tu r h a le g e ld ik le ri ''müşterek
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m ensubiyet" şuuruna erdiler. T ek partili siyasal sistem in
toplum sal tabakalaşm ası, yerini yavaş yavaş aynı partiden
olm a, m üşterek tem ennileri paylaşm a fik rin e terketm eye
başladı. V e nihayet aşırı biçim de kim seleri rahatsız da etm e
den, toplum sal tesanüd şuurundan uzaklaşm ayarak, m arjinal
konum lara tenezzül de etm eden yaygın, acelesiz bir "m üslüm anlaşm a 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, onarm aya ça
lışıyordu. G arip bir acelesizlik içinde, insanlar aldığı m esa
felerin bile farkına varam ıyordu. H albuki, işte nihayet bir
kam uoyu boyutuna yükselm işlerdi. Bu noktada, kendisi b u 
nun farkına varm asa bile, kendi dışındakilerin yüzlerindeki
dehşet cidden m üthişti!..
R e jim in K u ru c u s u C H P -S H P 'n in
T a r ih î R o lü S o n a m ı E riy o r?
Bu uzun ve az çok tarihî süreçte, iktidardan düşm üş
olan C um huriyet H alk Partisinin, üzerindeki "ana m uhale
fet" rolünün de kalkm ış olduğu günlere gelip dayandık.
1991 de, bunun farkına T ürkiye'de kim seler varm adı.
D aha doğrusu önem i ve ciddiyeti idrak edilm edi. K onunun
üzerinde ilk olarak B B C ve dolayısiyle İngiliz istihbaratçıla
rı durdu. Ve bu sonucu T ürkiye'de rejim in istikrarına yöne
lik ciddi bir tehdit olarak öne çıkarm akta gecikm ediler. Sos
yal Dem okrat Halkçı Partinin düştüğü zafiyete rağm en, yani
"ana m uhalefet" konum undan düşm esine rağm en, alelacele
D oğru 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 olur k a
naatindeyiz.
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B ilindiği üzere m illî kam uoyu, SH P koalisyonuna, b ö 
lücülüğün ancak bu yoldan bertaraf edilebileceği düşüncesi
ile ikna edilm işti. Y ani SH P'nin dışında kalacağı bir hükü
met, ülkenin bölünm esini e n g e lle y e m e z d i!) Bu görüşte, ba
zılarına göre doğruluk payı yok değildir. Fâkat aynı zam an
da, bu iddianm altında, gizli bir tehdit niteliği de sezilm iyor
mu acaba?
G eçtiğim iz m ahallî seçim ler sırasında yaygın bir koro
ile, SH P'nin ciddi bir yükseliş trendinden söz edilirken, as
lında bu çevreler arzuladıkları bir sonucu dile getiriyorlardı.
B öyle bir yükselişe "rejim " açısından duyulan ihtiyaç ise,
herşeyin üzerinde idi. D oğudaki D EP oyları, SH P'ye nasıl
tran sfer ed ileb ilir, ayrıca üç b üyük şehrin b eled iy esin i
SH P'ye tapulam ak nasıl m üm kün olabilirdi? Elbirliği halin
de içerisi ve dışarısı bununla m eşgul oldu. İSKİ ve ASKİ gi
bi kokuşm uş yaralar bunun için m edyanın gündem inden çı
karılm ak istendi. A yrıca 27 M art öncesinde televizyonların
sağladığı seçim lerle ilgili açık oturum lar, bu platform lardaki
eşitlikçi sunuşlar, SH P aleyhine doğan büyük kanaat oyna
m aları derhal farkedildiği için, m edya SH P'yi şirinlik m us
kasına dönüştürerek yeni baştan büyütm ek, 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, SH P etrafında geniş katılım lı laik ve atatürkçü bir
"ortak cephe" denem esine girişiliyordu.
Y apılm ak istenileni yeni baştan özetleyelim isterseniz:
- " Türkiye'de çok partili siyasî hayat eğer devam ed e
cekse, iktidar ve ana m uhalefet fonksiyonunu yüklenen p ar
tilerin ikisinin de sağ jenerasyondan gelm esi kabul ed ile
m ez. D oğru Yol, R efah veya AN A P etrafında oluşacak bir
siyasal strüktür, T ürkiye'yi engel olunam ayacak bir "islahıizasyotı" sürecine sokar. B una fırsat verilm em elidir. Ya da
bu tür partilerden, tek başına bir iktidar çıkm ayacaksa, R e
fah P artisin i devre dışı bırakabilm ek am acıyla, etibudu y e 
rinde bir SH P her an elde hazır tutulm alıdır."
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Sık sık yaşadığım ız atatürkçülük çıkartm alarının altın
da yatan sebeplerden biri R efah'm önüne set çekm ekse; bir
diğeri de ajite edilm iş laik, sosyal dem okrat, form el atatiirkçü, bölücü ve parçalanm akla yüzyüze kalm ış "alevi" taban
larının SH P'ye yeniden transferi denem esi niteliğini taşıyor
du.
A tatürkçülük ve R efah ajitasyonunun nıucidi Ecevit'e
geçm iş olsun!..
F akat burada asıl olan E cevit'in geldiği oyun ya da
SH P üzerindeki sistem atik yatırım ın boşa çıkm asından ziya
de, İkinci D ünya Savaşı sonunda T ürkiye'nin batı entegras
yonu içine sokulm ası sonucunu doğuran uluslararası statü
konun geçirdiği sarsıntıdır. Çünkü 1945 rejim inin istinadını
teşkil etm ek üzere, "ana m uhalefet" partilerine biçilen rol ve
fonksiyonlar ciddi m ânâda yerinden oynam ış bulunuyor. Z i
ra R efah Partisi 50 yıllık bu dengeyi yerinden oynatm akla
kalm am ış, aynı zam anda "ana m uhalefet" fonksiyonunu b i
hakkın ele geçirm iş durum dadır.
A rtık 50 yıllık liberal sağın sola, sol kem alizm in sağ
iktidarlara m uhalefeti sayesinde; iki ileri bir geri biçim inde,
ya da birbirini karşılıklı m arkaj altında tutm a denem eleri ile
yerinde saym aya, hareketsizliğe m ahkûm hale getirilen "sis
tem in" ipoteklerinin çözülm eye başladığı yeni bir tarih süre
ci başlıyor.
Çünkü yeni dönem de politika sağın sağa, ya da islâm cı
ana m uhalefetin liberal sağa m uhalefeti esasına oturm ak d u 
rum undadır.
Bunun anlamı, Türkiye'de oluşan bu yeni konjonktürün
tarihiliğini, çokları bir kaç sene içinde ancak farkedebilecekler.
Bu arada C um huriyet Halk Fırkasının türevi sayılabile
cek sol partilerin tarihî fonksiyonu da sona erm iştir. Çoğu
çevreler de bu durum u ancak bir kaç sene sonra idrak edebi
lecek gözüküyorlar.
( Nisan. 1994)
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20. YÜZYILDA İSLÂM TAVRI(1)
- I -

illetlerarası ilişkilerde İslâm î ilkelerin hakim oldu
ğu yen i bir çağ doğacak; baskı, söm ürü, adaletsiz
lik, söm ürgecilik ve "yeni söm ürgecilik"le her türlü
fark gözetici uygulam a, dünyadan ebediyyen silinecektir."
"Çeşitli ırklardan oluşan, dünyanın çeşitli bölgelerine
yayılm ış, m uazzam kaynaklara sahip bir m ilyar kişilik islâm
âlem i, m addî ve m a n evî gücünü a zam î ölçüde kullanarak,
kendisine dünyada seçkin bir yer sağlayabilir."
Bu iki paragraf, 25-29 O cak tarihleri arasında T a ifte
gerçekleştirilen İslâm Zirve K onferansı'nın kapanış bildiri
sinden alındı. E kvatorun güneyinden ve kuzeyinden, dünya
nın doğusundan ve batısından islâm ın m ukaddes beldesine
hac m evsim inde fevc fevc akan m ilyonların K âbesi M ek
ke'de, son derece önem li kararlar alındı. 38 M üslüm an ülke-

M

(1) B u y a zı 2 Ş u b a t 198 l.'de T a if te to p la n a n "İslâ m Z irv e T o p lan tısı"
ü zerin e k alem e a lın m ıştı. 1 9 7 9 'd a İra n 'd a Şah R ız a P e h le v î'y e k arşı g e rç ek leştiri
len İran d e v rim i, b ü tü n d ü n y a d a b tiy iik y a n k ıla r u y a n d ırırk e n ; ö b ü r y a n d a da
R u sla rın A fg a n is ta n 'ı işg ali h a d ise le ri y a şa n ıy o rd u . A y rıc a O rta d o ğ u da, hâlâ,
"R ed C ep h esi" p o litik a la rın ın y ü k sek tesirleri h ak im d i.
Bu o rta m d a islâm d ü n y a sı, bım iine g ö re d a h a d erli to p lu , d ah a güçlü ve
g e le ce ğ in e d a h a g ü v e n li b a k ab ılen b ir h a v a serg iliy o rd u . İran -ıra k savaşı ve arkasındaıı~gelen K ö rfe z S av aşı bu d ü n y ay ı m â n e n ç ö k ertti. İran D e v ıim in in ve A fs a n m ü c a d ele sin in o lu ştu rd u ğ u b ir a tm o sferd e c erey a n e d en "T a if Z irv e si"n d e de
Bu yü k sek m o ral k e n d isin i a çık ça h issettiriy o rd u .
Şim di bu h a v ad a n ne k a d ar u zak lard ay ız.
Fakat b u n u n geçici o ld u ğ u n d a n k u şk u d u y u la m a z. Ç ekiç G iiç ve Irak a m 
b arg o su ile ilgili e m riv a k ile rin so n a e rm e sin d e n itib a re n , bu d ü n y a n ın yeni bir
h a re k etlen m e y e g ire c e ğ in i şim d id e n ifad e ed eb iliriz.
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nin tem silcileri K abe'ye yüz sürdüler, bu ülkelerin m ilyon
larca halkı, dikkatlerini burada alınacak önem li kararlara çe
virdiler. Filipinler'deki, H indistan'daki, Ç in'deki ve S ovyet
ler B irliği'ndeki m ilyonlarca esir m üslüm an da; m ukaddes
beldelerde kendileri adına yapılacak bir konuşm ayı, atılacak
bir adım ı, verilecek bir sözü öğrenm ek için, onlar da dikkat
lerini buraya çevirdiler. A fganistan'ı işgal eden Sovyetler
B irliği, F ilistinlilerin haklarını gasbeden İsrail ve onu arka
dan destekleyen B irleşik A m erika da, T aif 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 donatılm ış 32 otom atik telefonla, dünyanın çeşitli m er
kezlerinden gelm iş 600'ün üstünde gazeteci konferans h a 
berlerini anında geçm e im kânı buldular. T a if ten, A nkara ile
sadece bir dakikada irtibat kurulabildiği düşünülecek olursa,
düzenlem enin ne derecede m ükem m el bir hale sokulduğu
anlaşılm ış olur.
*
* *
T ürkiye, 1981 yılının en büyük toplantılarından biri
olacağa benzeyen Zirve'ye, bundan öncekilere nisbetle daha
hazırlıklı, toplantrda alınacak kararlara daha yatkın, m esele
lere d aha v â k ıf o lara k k atıld ı. B u n d an önce F a s'ta ,
İslâm abad'da yapılan D ışişleri B akanları seviyesindeki top
lantılarda olduğundan daha açık ve net bir tavır alındı. T ü r
kiy e'n in , yakın bölge O rtadoğu'da B irinci D ünya Savaşı'ndan beri sürüp gelen ve hele İsrail'in kuruluşundan sonra
daha da karm aşık bir görünüm kazanan politik gelişm elere,
daha derinlem esine indiğini ve tarihî bilincinin zorladığı bir
tavrı kısm en de olsa benim ser 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 m illetini derinden
saracağına şüphe yoktur. K işilerin, nasıl derin bir hafızası
varsa, m illetlerin de o nisbette ortak bir hafıza birikim i bu
lunduğu gerçektir. B üyük sevinçler gibi, derin acılar da m il
letlerin ortak hafızasından hiçbir zam an silinm ez. Aynen b u 
nun gibi, T ürk halkının bin yıllık m üslüm anlık tecrübesinin,
m illet hayatı için kısa bir dönem sayılabilecek devrelerdeki
uygulam alarla unutulm ası, terkedilm esi 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 verm eye başlayacağından
kuşku duymazlar.
id e o lo jile r Ve. S ö m ü r g e c iliğ e B a ş K a ld ırış
Bugün yeryüzünde ideolojilerin sihirli bir gücü kalm a
m ışa benziyor. İnsanları baştan başa saran, kütleleri y erin 
den oynatan, m illetleri biribiıine kırdıran ideolojiler, yirm in
ci yüzyıl başlarındaki tesirini artık icra edem iyor. Hele hele
İslâm âlem inde, bu yirm inci yüzyıl m itolojilerine itibar, pek
azalm ışa benziyor. B irinci D ünya Savaşı sonrasında yer yü
zünde hür ve m üstakil bir İslâm m em leketi olarak birkaç ül
kenin bulunduğu düşünülecek olursa, bugün kırkın üzerinde
ki İslâm ülkesinin beynelm ilel forum larda oynadığı büyük
rolün k ay n ağ ın d a, m ü slü m an lığ m "d iriltici fo n ksiy o n u
kendiliğinden ortaya çıkar.
Y irm inci yüzyılın siyasî m ücadeleler literatüründe eğer
bir "m illî kuruluş", "bağım sızlaşm a", "em peryalizm e karşı
m ücadele" gibi terim ler baş köşeyi işgal ediyorsa, bunların
varlığı, çeşitli m üslüm an halkların söm ürgeciliğe karşı ver
dikleri m ücadelenin sonucudur. İkinci D ünya S av aşın d an
sonra Sovyetlerin, Ortadoğu ülkelerine karşı özel bir politika
uyguladıkları m alûm dur. Bunu, "milli kurtuluş savaşlarını
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desteklem ek" şeklinde özetlem ek m üm kündür. Savaş sonra
sında Sovyetlerin kancasına takılan veya bu ipe sarılan çeşit
li m üslüm an direniş hareketlerinin, sonunda kendilerini bu
ağdan kurtardıkları anlaşılıyor. N e var ki, yirm inci yüzyıl
başlarında m üslüm an ülkeler, batılı em peryalistlerin tahak
küm ü altına sokulduğu için, İslâmî hareketlerin hidâyetinden
beri, büyük bir "batı tepkisi" olarak çıktığı görülür. "Garbın
cebîıı-i zalim i" diye A k if nasıl İs ta n b u l'd a n haykırıyorsa,
aynı tarihlerde H int m üslüm anları'nın sesi de, A llâm e i k 
bal' in m ısralarından şakıyordu. C ezayir'in bağım sızlığı bir
m ilyon m üslüm anın kanları pahasına elde edildi. İran kaç
defa, aynen Polonya'nın uğradığı akibete m üstahak kılındı.
A ynı m ücadeleler, hiç kesintisiz şekilde bugün de sürüyor.
U zak D oğu'da, O kyanus'un o rtalarında, F erdinand M arkos'un zalim yönetim ine karşı Filipinli m üslüm an gerillalar
yıllardır direniyor. S ilâhlan yok, destekleyicileri yok. A fga
nistanlI m ücahitlerden daha yalnızlar. Seslerini bile işitm i
yoruz. A m a bütün bu im kânsızlıklara rağm en onları yürek
lendiren, onlara m ücâdele azm i veren, islâm ın evrensel m e
sajından. başka ne olabilir?
H abeşistan'da, E ritre'de aynı kurtuluş savaşları veril
m eye devam ediliyor. M üslüm anların karşılarındaki güçlere
g ö re so n u ç a lm a la rı, b a ğ ım s ız lık la rın ı k a z a n m a la rı
im kânsız. İm kânsız ama, bugünün 44 m üslüm an ülkesinin
verdiği m ücâdeleler de, başlangıçta aynen onlarınki kadar
im kânsız görünüyordu.
İç i P a r ç a P a rç a Ya D ışta n ?
İslâm Zirvesinde bir Suûdî lideriyle Tunuslu tem silci
nin, A frika'nın siyah M üslüm am ile T ürk tem silcilerin, A f
ganistan'dan gelm iş gerilla liderleriyle Ç ad'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 üslüm an Kardeşle200
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ıc karşı verdiği m ücadelenin içinden geliyor. Bir İkinci H a
şan, Polisario gerillâlarına karşı m ücâdelesine ara verm eden
devam ediyor. Ç eşitli ülkelerde yeni m üslüm anlık cereyan
ları halen ceza görm ekten kurtulam ıyor. A m a bütün bunlara
rağm en K âbe'nin sıcak iklim inde, islâm ın evrensel m esajının
tesiri, bütün liderleri belki geçici de olsa tesir çem berine alıveriyor. Onların kendi ülkelerinde ya tahtlarını, ya iktidarla
rını, ya da bağlantılar kurdukları ülkelerle m ünasebetlerini
sarsıcı İslâm î h arek etler, ilk elde n efislerin i zorluyor,
im kânlarını sarsıyor. Fakat bütün bu m enfî durum lara rağ
m en, islâm ın çağa yönelik zinde çıkışı, zam an 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
alınam az bir m anzara teşhîr ediyorsa da, işe bütününden ba
kılınca, durum o kadar vahim olm aktan çıkıyor. M üslüm an
lık bugün kendisini m uhakkak ki bir "Mekke çıkışı" ile tak
dim edem iyor. K üfre, şirke, em peryalist kültürlere, batılı ya
şam a biçim lerine k arşı beklenen çakışını yapam ıyor. Burası
bir gerçek. M evcut liderlerle bunun gerçekleştirilm esi zaten
im kânsız. Fakat bir diğer nokta var ki, o nisbette önem li.
M üslüm anlık bugün yeryüzünde politik bir tavır olarak, k o r
kunç bir cazibeye kavuşm uş görünüyor m u?
İlâhî k ad er m üslüm anları, İsrail gibi süper güçlerin
desteğini sağlam ış ve onların sayesinde varlığını sürdüren
bir kavim le karşı karşıya getirm iş durum da. İsrail’in m üca
dele kabiliyetinin kesileceği nasıl beklenem ezse, m üslüm an
toplum lar da, bu em peryalist ve ırkçı devlete karşı sonunun
m utlaka alınm ası şart olan bir m ücâdelenin lüzum unu duyu
yorlar. Allah m üslüm an ülkeleri sanki siyonizm in zulm ü ile
im tihan ediyor. G asbedilm iş topraklan geri alm a olarak baş
layan m ücâdele, 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. S iyonizm in arka plânda hangi güçleri kullandığım ,
ve hangi güçlerin siyonizm e destek olduklarını öğretti. Bu
bilm e ve tanım a, m üslüm anlara yalnız olduklarını, verecek
leri m ücadelede kendilerinin dışında destekçilerinin bulun
m adığını idrak etm e fırsatı tanıdı.
İslâm dünyasının en tesirli ülkelerinden M ısır, İsrail
k arşısın d a S ovyetlere güvenişinin acı hüsranını yaşam adı
m ı? A rk asın d an A m erik a 'y a yaslan m ak la, şim di ikinci
h ü srânını yaşam ıyor m u? N efislerine ve dinlerine güveni
kalm am ış bir takım islâm ülkesi liderleri, acı tecrübelerini,
m illetlerine de çektirm ekten geri kalm ıyorlar. Fakat ne olur
sa olsun, her m enfî gelişm e bile, sonunda bir ibret çıkarm ak
bakım ından faydalı olm uyor değil!..
M ekke bildirisinde yer aldığı şekliyle, söm ürgeciliğe
olduğu kadar, "yeni söm ürgeciliğe" de bundan sonra bazı
tav ırlar geliştirileceği beklenir. Ekonom ileri zayıf, sanayileri
yok denecek kadar zayıf bu halklara Allah, petrolü verm ekle
adeta onları nim etlendirm iş.
B ugün m üslüm an ülkelerin Türkiye dışında kalan ta 
m am ı, bağlantısızlar hareketi içinde yer alm ış vaziyette. B ir
leşm iş M illetlerde en tesirli grubu onlar oluşturuyor. Şim di
lerde, İsrail'in Birleşm iş M iletlerdeki üyeliğinin askıya alın
m ası hazırlığı içindeler. B loksuz ülkelerin hem en hem en ta
m am ını tesiri altına alabilen bu ülkelerin, bu yolda teşebbüse
geçm eleri halinde, sonuç alm alarına kesin nazarıyla bakılı
yor. B irleşik A m erika'nın böyle bir gelişm e karşısında,
"B irleşm iş M illetlerin fo n ksiyo n u n u n artık kalm ayabilece
ği" şeklindeki tehdidi bile onları yıldırm ıyor. İsrail karşısın
daki nefis m ücadelesi, m üslüm an ülkelerin kendilerini bul
m alarına, tavırlarının keskinleşm esine yarıyor.
İsicim in Y eni Sesi...
C ezayir'in bağım sızlığına kavuşm asında büyük m üca
deleler veren hızlı sosyalist Bin Bella, 14 yıllık hapis haya
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tından keskin bir m üslüm an ideolog olarak çıktı. Sosyalist
görüşlerinin artık tarihe karıştığını, hapiste yattığı yıllarda
islâm ı yeni baştan incelem e fırsatı bulduğunu belirten Bin
Bella, şim dilerde m üslüm an ülkelerin kurtuluşu için, yani
yeni söm ürgecilikten kurtuluşu için fikirler geliştiriyor. Bin
Bella'yı bundan sonra sosyalizm in doyurm ası, tatm in etm esi
beklenebilir mi? Çağdaş batılı düşünce akım larına kendileri
ni kaptıran çeşitli m üslüm an ülkelerde yeni aydınlar m üslüm anlığı Bin Bella örneğinde olduğu gibi, yeniden idrâke y ö 
neliyorlar. Bu ülkelerde aktiviteyi bu yeni hareketler inhisa
rına geçirm iş dürüm dalar. İslâm dünyasında yeni yetişen ne
sillerin, anne ve babalarının tanıdıklarından çok farklı bir
m üslüm anlık 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
olm ası.. Cezayir cam ilerinin 20 yaşından küçük gençler tara
fından doldurulm ası, perşem be ve cum a günleri vaazlar v e
rilm esi, hatta bu gençlerin cam ilerde gecelem eleri.. Filipinli
m üslüm anların silâha sarılarak inançlarını m üdafaa etm ele
ri.. M üslüm an gençlerim izin kalplerinde daha şim diden A l
lah'ın tahtının yer etm esi için derin bir iştiyak duym aları..
"Modern Babil" A B D 'nin kalbinde islâm ın söz sahibi olm a
ya başlam ası.. K uzey yarım küre insanlarının hızla islâm a
tâbi olm aları.. H ristiyan m isyonerlerin ifadeleri ile, A fri
ka'nın toptan islâm ın egem en olduğu bir kıta haline gelm e
si.. Bütün haksızlıklar karşısında, her yanım ızı sarm ış olan
ve A llah (c.c.)ın zaferini haykırtan kuvvet şudur: "Allahu
E kber
*
İslâm Zirve K onferansı ile bütün dünya yakından ilgi
lendi. BM. Genel Sekreteri Valdheim , bu uluslararası konfe
ran sa ilk defa iştirak etti. Y eni ABD B aşkanı R eagan,
alelâcele bir m esaj gönderdi. Reagan m esajında, ne diyece
ğini şaşırm ışa benziyordu: Bir tarafta İsrail gerçeği, öbür ta
rafta kırkın üzerindeki m üslüm an ülke...
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S üper güçler Zirve haberlerini değerlendirirken de şaş
kındılar. M eselâ Sovyet H aber A jansı TA SS, geçtiği İslâm
K onferansı haberlerinde, bu ülkelerin Filistin ve A B D 'ye yö
nelik kararlarını sitayişle verirken, A fganistanla ilgili haber
lere ve gelişm elere kulağını tıkam aya çalıştı. 250 m ilyonluk
S ovyetler B irliği ile V arşova Paktı ülkeleri, Z irvede alınan
A fganistan kararlarından haberdar edilm ek istenm edi. B una
karşılık Am erika, A fganistan'la ilgili haberleri gerektiğinden
daha fazla m übalâğa ederek verdi. A ncak ünlü batılı ajanslar
bin yana, A m erika'nın Sesi Radyosu, İsrail ve Filistin konu
sundaki gelişm eleri ise daha da küçülterek yansıtm aya gay
ret etti.
Şu ortaya çıkıyor: Süper güçler, K onferansı toptan red
dedem ediler. İslâm dünyasını karşılarına alm ak istem iyorlar.
Fakat K onferansa farklı bakıyor ve alm an kararı birbirlerinin
aleyhinde bir unsur olarak kullanıyorlar. B ir başka cepheden
bakınca, her iki güçe karşı bir tavır ortaya çıkıyor. Bu tavır
m ü slü m an larm tavrıdır. B elki şim dilik m evcut dengeleri
zorlam ayacak am a, gelecek öyle görünüyor ki önüm üzdeki
yüzyılın başlarında İslâm iyet gür bir sestir bütün dünyada.
H em de seslerin güzeli: Tabiatı devindiren, ruhlara ve
kalplere inşirah vererek, onlara asıllarını ve m âhiyetlerini
hatırlatan bir ses!..
(Şubat, 1981)
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er şey bir yıl içinde oldu. Sovyetler B irliği'nin A fg a 
nistan'ı işgali, İran devrim i, İran ile Ira k arasında
savaşın p a tla k vermesi, bir de bunlara petrolün batı
ekonom ileri açısından önem i eklenince, m esele kendiliğin
den ortaya çıkıyor. Sorum luluk alanım ız dışındaki çıkarla
rım ıza yönelik tehditlerin fa rkın a varabilm em iz ve buna g ö 
re bir strateji geliştirm em iz için, dem ek ki, Sovyetlerin A f
g a n istan’ı işgalini beklem em iz gerekiyordıı.(\)"
Bu sözler, N A TO Sonbahar toplantıları sırasında, yük
sek dereceli bir generalin ağzından çıkan sözler. A radan iki
ay gibi bir zam an geçm iş olm asına rağm en, henüz hiçbir şey
aydınlığa kavuşm uş değil. Ne var ki, her geçen gün, m esele
nin üzerindeki perdeler bir bir kalkıyor ve konu giderek b er
raklaşıyor.
Bu sözler, yeni A m erikan yönetim i henüz iş başı y ap 
m adan söylenm iş olm asına rağm en, R eagan’sın görevi d ev 
ralm asından sonraki gelişm elerle, hiç de tezat teşkil etmiyor.
Bu fırtınalı ortam da yurdum uzu gerek N A TO 'dan ve
gerekse B irleşik A m erika yönetim inden önem li kişiler ziya
ret ediyor. B unların son örneği John T ow er oldu. Tow er,
ABD Senatosunun Silahlı K uvvetler K om itesi Başkanı! Tower yurdum uzdan ayrılalı bir hayli oluyor. A ncak arkasında,
bir sürü yorum larla tartışm alar bırakarak gitti. Durup durur
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ken, turistik nitelikte bir seyahat yapm adığı, Tow er'in açık
lam alarıyla ortaya çıktı. Tovver, gazetecilere yaptığı açıkla
m alarda; Türkiye'nin Ortadoğu için liderliğinden söz etti ve
bunu "çok karm aşık bir liderlik durumu" olarak niteledi.
N e y in ve kim in lid erliğ i?
T ürk kam uoyu her ne kadar, tâbi olduğu yönetim ler
den, her zam an böylesi liderlikler beklem iş olm akla beraber,
şim diye kadar C um huriyet hüküm etlerinin tem enni ile hare^
ketleri, resm î ağızlardan böyle bir tem ayülün açığa vurulm a
sını sürekli engellem iştir. Lâiklik prensibinin sürekli canlı
tutulduğu bir ülkede, Ortadoğu ülkeleriyle geliştirilecek m ü
nasebetlerin, anayasa hüküm leriyle tezat teşkil edeceği, zım 
nen çok sık ifade edilegelm iştir. Şu halde, hüküm et yetkili
lerinin açıkça talip olm adıkları bir liderlik durum uyla karşı
karşıyayız demektir.
*
* *
G eçen günlerde A m erikan Genel K urm ay B aşkam Jones, K ongreye sunduğu bir raporda: "B irleşik A m erika'nın
A vrupa'daki kuvvetlerini, O rtadoğu'ya kaydırm ası lüzum un
dan" söz etti. A vrupa'da karışıklığın en üst düzeye çıktığı,
P olonya bunalım ının doruk noktasına ulaştığı bir dönem de,
bu kuvvetler niçin çekilecek ve ne am açla çekilecekti? A v
rupa'daki kuvvet indirim i görüşm elerinde sürekli bahaneler
uyduran A m erikan yönetim leri, Polonya hadiselerinin en ka
rışık şekliyle cereyan ettiği şu günlerde, böyle bir açıklam a
yı niçin yaparlardı? A yrıca O rtadoğu'da ne gibi gelişm eler
oluyordu da, en yüksek A m erikan yetkilisinin ağzından böy
lesi sözler çıkabiliyordu?
Gerçi A B D 'nin epey zamandır, A fganistan'daki Sovyet
işgalini bahane ederek, B asra K örfezi’ııe yönelik yeni bir po
litika oluşturduğu bilinen bir husustur. Batı için B asra K ör
fezini tehdit eden iki durum dan söz ediliyor: B unlardan biri
si, İran'daki batıya ve Sovyetlere m uhalif H um eyni yönetim i
ve İkincisi de: A fganistan'daki S ovyet kuvvetlerinin, H int
O k y anusuna her an inebileceği tehlikesi(!)
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B asra K örfezi ülkeleri, kendi bölgeleri için ortaya atı
lan bu görüşleri sıksık ele alarak, üzerinde görüş serdetm iş
olm alarına rağm en, m esele bölgevî nitelikten uluslararası n i
teliğe özellikle kaydırılıyor. Islâm K onferansı'nda alm an
kararlar arasında, B asra K öıfezi'nin savunm asının, sadece
bölge ülkelerine ait olduğu açıkça vurgulanm ıştı. B una rağ 
men, şu anda, B asra K örfezi'ne açılan beş ülke, kendi arala
rında bölge güvenliğini korum ak am acıyla birleşm eye doğru
giderken, A vrupa'daki A m erikan 7. O rdusu'nun O rtadoğu'ya
kaydırılm ası konusu gündem e getiriliyor.
T ow er T ürkiye'den ayrıldıktan sonra, Türk kam uoyu,
bu A m erikan senatörünün izini kaybetti. H alen nerede oldu
ğu, ülkesine dönüp dönm ediği bilinm iyor. Bu konuda gaze
telerde herhangi bir haber de çıkm ıyor. Tow er, Türkiye'den
ayrılır ayrılm az soluğu İsrail'de aldı ve oradan M ısır'a geçti.
M ısır görüşm elerini, Suudi A rabistan'daki tem aslar takip et
ti. Ve T ow er şim di M a sk a ita!.. M askat'ı haritalardan h atır
la m a n ız b ile
m ü m k ü n d e ğ il. A z iz E f e n d i'n in
"M uhayyelât"m ı o kuyanlarınız varsa, belki hatırlayabilir.
M askat, ancak A ziz E fendi'nin hayallerinin uzanabileceği
kadar uzak bir şehir: U m m an'ın başşehri!... Sultan K abus'un
ülkesi olan U m m an, B asra K örfezi'nin H int O kyanusu’na
açıldığı bir no k tad a bulunuyor. O nbeş gün kadar önce bu
top rak lar üzerinde, özel A m erikan kuvvetleri bir tatbikat
gerçekleştirdi. B ir öncesi M ısır'da gerçekleştirilen tatbikatın
ikinci seansı, K abus'un ülkesinde sergileniyor.
T ow er'in seyahatinin çizdiği grafik, doğrusu çok dik
kate değer bir durum arzediyor. N edense T ürkiye'ye gelen
her batılı diplom atın, hem en arkasından İsrail ve M ısır'ı da
ziyareti, olağan bir durum halini aldı. H enüz R eagan göreve
başlam adan önce, yeni başkan adına O rtadoğu ülkelerini
K issinger de gezm işti. Gezi program ları hem en hem en aynı
ekseni takip ediyordu. N edense K issinger Türkiye'ye uğra
madı. Türkiye'ye de uğrasa, aynı ülkeleri, iki Am erikan ileri
geleni iistüste ziyaret etm iş olacaktı.
Tabii ki bu ziyaretlerin am acı, A m erika'nın O rtadoğu
politikasının yeni baştan tesbiti noktasında düğüm leniyor.
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T ü rk iy e 'n in K a r m a ş ık L id e r liğ i
D urup dururken "Türkiye adına liderlik"ten söz edili
yorsa; şim diye kadar batı âlem i T ürkiye'nin O rtadoğu ülke
lerine yaklaşm asından sürekli kuşku duyduğu halde, bunlar
birden unutuluveriyorsa; Türkiye bu konuda çekingen dav
randığı halde devam lı teşvik görüyorsa, orta yerde C um huri
yet tarihinin en büyük dış politik tercihlerinden biriyle karşı
karşıyayız dem ektir.
B unun ilki, İkinci D ünya Savaşı sonrasında dem okrasi
ye geçişle birlikte, B atılı Savunm a sistem i içinde yerim izi
alm am ız şeklinde tecelli etm işti. Bu politikanın özelliklerin
den biri batıyla iç içe olm aksa, İkincisi de O rtadoğu ülkele
riyle selâm ı sabahı kesm ek değil m iydi?
Şim di tam aksi d eğilse bile, bam başka gelişm elerle
karşı karşıyayız. T ürkiye'nin başbakan seviyesinde katıldığı
İslâm K onferansı, Türkiye açısından bu gelişm elerin başlan
gıcını teşkil ediyor. Tovver'in "Türkiye adına karm aşık lid erlik”ten bahseden sözleri, İslâm K onferansında tarafım ız
dan atılan adım ları aştığı düşünülecek olursa, m esele biraz
olsun, kaypak bir zem ine oturm uş sayılm az mı?
İslâm K onferansı sırasında, Türkiye ile Suûdi yönetim i
arasında askerî bir işbirliğine gidilm esi yolunda görüşler or
taya atılm ıştı. Şim dilerde ise bu işbirliğinin, adı geçen iki ül
ke ile sınırlı kalm ayacağı ileri sürülüyor. Irak'taki B aas y ö 
n etim inin gittikçe nötrleşm esi ve arkasından A m erika ile
m ünasebetlerini düzenlem e yoluna gitm esi de göz önünde
tutulacak olursa, O rtadoğu'da ileriye m atuf düşüncelerin g e
niş bir konsepte dönüşm esi arzu ediliyor dem ektir.
O rtadoğu bugün, dünyanın en bunalım lı bölgesini oluş
turuyor. İsrail’in işgal ettiği Arap topraklarından çekilm em e
si, bütün A rap ülkelerini A m erika karşısında tavır alm aya
zorluyor. A m erikan politikasının bölgedeki en m utem et ü l
kelerinden biri olan Suûdi A rabistan bile, R eagan'm gönder
diği m esajlara, reaksiyon yüklü cevaplar verebiliyor. B ildi
ğiniz gibi Ürdün, bölgeyi ziyarete çıkan K issinger'i kabul et
m edi. Bütün Arap ülkeleri, işgal edilm iş topraklardan İsra
il'in geri çekilm esi ve bu topraklarda F ilistin devletinin k u 
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rulm asından yana. A m erika'nın İsrail'den yana oluşturduğu
değişm ez politikalarla, en A m erikancı bilinen Arap yöne
tim leri bile çatışır bir durum a girdi. Öyleyse Ortadoğu'da g e
liştirilecek yeni politikalar, bu düğüm ü çözdüğü nisbette
gerçeklik kazanabilecektir. Bu durum da, İsrail büyük taviz
ler verecek, ya da A m erika'ya yakın bilinen Arap ülkeleri!..
A rap ülkeleri için bu, şim diye kadar izledikleri politikaların
inkârı anlam ını taşır. İsrail'in ise dizginlenm esi, şu gün için
oldukça güç görünüyor.
Y en i N A T O Y o ru m la rı
H em en burada, NATO Genel Sekreteri Luns'un bir sö
zünü aktarm akta fayda var:
"Türkiye'nin O rtadoğu'daki ağırlığı ye etkisi bütün ül
kelerden daha fa zla d ır. Belki A B D 'yi bunun dışında tutabi
liriz. Türkiye'nin A rap ülkeleri ile güçlü bağları vardır. K a 
nım a göre, Arap ülkeleri, Ankara'nın öğütlerine diğer ülkelerinkinden daha fa z la açıktırlar. O nedenle Türkiye'nin a ğ 
zı kapalı diplom asisi, bölgede büyük önem taşım aktadır."
24 O cak 1981 tarihli M illiyet'te M ehm et Ali Birand'ın
bir yazısının başlığı da bu durum u iyiden iyiye vurguluyor:
"Türkiye'nin bölgedeki ülkelere ağabeylik yapm ası isteni
yor. "
M eselenin bu tarafları gayet açık sayılır: Türkiye bö l
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
T ürkiye bu güvenirliği nasıl elde edecek? A rap ülkeleri,
T ürkiye'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 B ülent U lusu İslâm Konferansı'nda, B asra K örfezi'nin savunm asının süper güçlerce değil,
bizzat bölge ülkeleri tarafından yapılm ası gerektiğini en açık
bir şekilde belirtm işti. İslâm K o n feran sın d a T ürkiye'nin bu
açık tavrı, bölge ülkeleri nezdinde büyük tasvip görm üştü.
Türkiye'nin özel konum unun izahı sırasında, B aşbakanın ağ209
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zindan çıkan bu sözler, ne var ki yeni bazı gelişm elerle gide
rek gölgelenm iyor mu?
Zira geçenlerde U Pİ'nin geçtiği bir yorum da: "Türki
ye'nin N ATO şuurlarının, kendi sınırlarının ötelerine uzan
dığı ve belki Basra K örfezi'ne kadar indiği inancını taşıdı
ğ ı” belirtiliyordu. B ilindiği gibi NATO , S ovyetleıe karşı
kurulm uş batılı bir savunm a sistem idir. T esir çem beri ise,
üye ülkelerle sınırlıdır. Halbuki yorum da, bizzat Türkiye'nin
görüşü olarak, NATO sınırlarının Türkiye'nin güneyine doğ
ru giderek indiği ifade ediliyor. Bu yorum , şim diye kadar
hiçbir yetkilinin ağzından tekzip edilm edi. UPİ'nin yorum u,
ilk başta T ercü m an d a yayınlanm ıştı. Bu yorum un tesirini,
T ow er'in ziyareti daha da perçinledi.
N ATO sınırlarının Türkiye dışına kadar uzandırılm ası,
bölge ülkelerinin de N A TO 'ya kabul edileceği anlam ına gel
m iyor. Bu nüfuz genişlem esi Türkiye vasıtasıyla tem in edi
lecektir, anlam ım taşıyor.
Türkiye'nin bu dalgalı ortam da, karşılıksız bir rizikoya
girm esi elbette beklenem ezdi. B izzat Türkiye de bir takım
hesapların içinde bulunm alı. Sivil hüküm etler zam anındaki
gibi şim di de Türkiye, NATO konusunu böyle değerlendiri
yor olmalı. NATO Savunm a Bakanları toplantıları sırasında,
Türkiye'nin bu konulardaki görüşleri, en belirgin şekliyle or
taya konm uştu. T ürkiye, N A TO 'nun kendi am açlan dışında
k ullanılm asına karşı çıkıyordu. Son yapılan üsler anlaşm a
sında bile, bu noktalar açıkça belirtilm iş sayılm az mı?
A m a buna rağm en bir takım gelişm eler oluyorsa, buna
rağm en yeni politikalar oluşuyorsa, Türkiye'nin de bunlara
karşı şartları bulunm ak gerekm ez m i? Bu şartlar nelerdir,
bilm iyoruz. A ncak karşılıksız fedakârlıklar, faydadan ziyade
zaıar getiriyor. C ezayir'in bağım sızlık m ücadeleleri sırasın
da takındığım ız tavırda olduğu gibi!...
A ncak burada hem en kaydedelim : T ürkiye'yi esasta
zorlayacak bir başka bunalım kapım ızda bekliyor. İran ile
Irak arasındaki savaş şu anda durğuııluğunu korum akla bera
ber, ilânihaye sürüp gidecek anlam ına da gelm ez. Her ne k a
dar bu harp kilitlenm iş bir vaziyet aızediyoısa da, m utlaka
bir sonuca ulaşacaktır. Taraflardan birinin güçlü bir desteğe
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I nvuşm ası sonucu değiştirilebilir. F ransa'nın Iıak 'a m iraj
uç,ıklan verm esi, harbin kaderini değiştirici bir faktör ol
m aktan uzaktır. Büyük ihtim aldir ki, harbin sonucunu, iki
ülkeden birisinde yönetim in değişm esi belirleyecektir. Bu
durum , taraflardan birinin savaşta kaybetm esinden daha k o 
ni sonuçlar yaratm a istidadındadır. H angisinde tecelli ederce
etsin bir iç yönetim değişikliği, o ülkede istikrarın darm ada
ğın olmasını sağlayacaktır. îki ülkede de sınırların bütünlü
ğü sağlanam ayacaktır. D olayısıyla olaylar ne kadar yavaş
seyrederse etsin T ürkiye'nin önünde bir K ürt meselesi sü
rekli gündem dedir. O layların T ürkiye'yi alâkadar eden bir
yapıya intikali her an m üm kündür.
*
^ îJ<
O rtadoğu tarihin hütiin dönem lerinde çalkantı içinde
yaşadı. Bu topraklar yer yüzünde kurulm uş büyük im para
torlukların ya m erkezini teşkil etti, ya da m erkezi başka top
raklarda bulunan büyük im paratorluklar, O rtadoğu'yu bün
yeleri içinde görm edikleri m üddetçe kendilerini rahat his
setmediler.
Tarihte ebedî gerçeklerin, peygam ber m esajlarının b e
şiği olan bu topraklar, bugün bam başka bir canlılığa gebe.
K ıyılan, horlanan, her türlü hegem anyolara m aruz kalan O r
tadoğu insanı ve oturduğu topraklar, petrol gibi bir nim etin
de varlığı ile, ciddi bir stratejik kıym et ifade ediyor.
Yeni Ç arlar ve M odem R om a İm paratorları O rtado
ğu'yu bu yüzden kendi nüfuz alanları olarak görm ek istiyor
lar. Petrol, batı teknolojisinin kanıdır çağım ızda. Ancak O r
tadoğu insanı, bu teknolojiden ne nisbette istifade ediyor?
Bunu düşünen yok.
T ürkiye ise coğrafi konum uyla, üç kuvvetli m esajın
hedefi durum unda:
K uzeyden gelen sosyalist cereyan, batıdan gelen libe
ral sistem ve şim dilerde daha güçlü bir rüzgâra dönüşm eye
başlayan Islâın daveti ki, güneyden esiyor. Üç cereyan da
T ürkiye'yi kendi yanında görm ek, T ürkiye'yi kendi ittifak
sistemi içinde tutm ak iştiyakıyla yanıp tutuşuyor.
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Türkiye, toplum tercihi olarak ve kom şuluğu itibariyle,
Ortadoğu'ya yaklaşm ak m ecburiyetim hissediyor. Sovyetlere
kom şuluğu, aynı şekilde Türkiye'yi batı ile ittifaklara zorla
mış. B una karşılık Sovyetler, Türkiye'yi batı karşısında daha
serbest tutum takınabilm esi için, ekonom ik yönden destekli
yor. Doğu Bloku ülkelerinden daha fazla teknolojik yardım
yapıyor.
T ürkiye bu şartlar altında, iki tarafdan birine angaje ol
m ak yerine, çok yönlü tercihleri her zam an m uhafazaya dik
kat etm eli. B üyük ülkelerin dostluğuna olduğu kadar, düş
m anlığına da taham m ül güç. Y eryüzünde ittifaklar, üye ü l
k elerin stratejik şartlarına oturuyor. Fakat ittifakların ana
üyesi büyük devletler, herşeyi kendi adına görm eye ve işlet
m eye gayretten de geri kalm ıyorlar. O nların iradeleri, m illî
iradelerden çoğu zam an üstün gelebiliyor.
T ürkiye yeni gelişm eleri son derece ihtiyatla değerlen
dirm eli ve ona göre davranm alı. O rtadoğu ülkeleri arasında
ki iç ihtilaflara bulaşm am ayı gelenek haline getiren onbeş
yıllık "Türk O rtadoğu p o litika sı", şim di ağırlığını tek yönlü
olarak m ı kullanacak?
(23 Şubat, 1981)
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ovyetler B irliği K om ünist Partisi'nin 26. Kongresi bu
gün (23 Şubat 1981) başlıyor. Sovyetler Birliği ve V ar
şova Paktı ülkelerinde devrim yıl dönüm leri dışında, en
büyük gösteriler kongrelerde sergilenir. Bu kongre de bun
dan öncekilerde olduğu gibi, parti yüksek kadem elerinin şo
vuna dönüşecek ve beş yıl som a aynı şov yeniden tekrar edi
lecek.
Sovyet kom ünist P artisi'nin kongreleri, öyle herhangi
bir kongreye benzem ez. K rem lin'in ağır havasınm iyice sin
diği M oskova, kongre dönem lerinde Sovyet m uhtar cum hu
riyetlerinden, B irlik C um hiriyetlerinden ve V arşova Paktı
ülkelerinin K om ünist Partisi tem silcilerinden gelen kalaba
lıklarla sanki bir m ahşeri andırır. B ildiğiniz m iting 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 m esafeden!.. B üyük alkışlar kopar;
buğday tarlalarının bir deli rüzgâr önünde savruluşunu andı
rır. H er söz alkışlanm aya, her jest takdir edilm eye ve her
teklif kabule şâyândır bu kongrelerde.
^%

S

( I ) G o rb a ç o v 'u n y ü rü rlü ğ e k o y d u ğ u "S o v y e t p re stro y k a sı" ö n c esin d e g e r 
ç e k le ş tirile n so n K o m ü n ist P a rtisi K o n g resi ü z erin e k a le m e a lın an bu y a z ıd a (23
Ş u b a t 1981), L e n in iz m in ç ö k ü şü n e d a h a o y ılla rd a işaret e d ilm işti. G o rb aço v 'u n im 
p ara to rlu ğ u tasfiy e p o litik a sı ile L e n in iz m in çö k ü şü a ra sın d a k i ilişk iy i v u rg u la m a k
a m a cıy la bu y azıy a b u ra d a ö z e llik le y er v eriliy o r.
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P o lo n y a 'elan A fg a n is ta n 'a
Bu kongreye Polonya K om ünist P artisin d en tem silci
ler de m uhakkak ki katdacak. O nlar da aynı havayı teneffüs
edecek. Fakat Polonya delegelerinin olayları- dışardan değer
lendirm eye m üsait tecrübeleri ışığında, durum bam başka bir
anlam kazanacak tabiî ki.
Bu kongreye S ovyetler yeni bir başbak anla giriyor.
K osigin'in yerine şimdi Tikhanov görev başında! Tabiî, bu
çok önem li değil. Fakat yaşlı lider Brejnev bu kongreye, P o
lonya olaylarının acısı içinde ve A vrupa K om ünist Partileri’nin çoğunun katılm adığı bir ortam da girdiğinin farkında.
Avrupa'nın üç büyük kom ünist partisi lideri, Sovyetlerin P o
lonya’ya k arşı m uhtem el bir saldırı ihtim alini her zam an
m üm kün gördükleri için, bu kongreye iştirak etm iyorlar.
M ark s’ın felsefesini teoriden pratiğe dönüştüren Lenin'ci uygulam a, son on-onbeş yıldır, bütünlüğünü koruya
m am anın acısını çekiyor. M ao ile başlayan kom ünist pratik
teki ayrılık, Ç ekoslovakya bunalım ından beri artık önüne
geçilm ez bir trajediyi yaşıyor. M arksizm ölm üyor; fakat L e
ninizm , bütünlüğünü koruyam adığı için itibarını kaybetm e
ye aynı hızla devam ediyor, görm üyor m usunuz?
B ugün M arks m ezarından çık sa ve "D ünya işçileri
birleşiniz!" çağrısını yeni baştan tekrarlasa; bir Ç inli'nin, bir
Polonyah'm n ve bir A vrupa kom ünistinin kafasında aynı bü
yülü çağrışım ı uyandırm aktan o kadar uzak ki!..
B irleşelim ama, kim inle diyeceklerdir? Sovyetlerdeki
Leninist uygulam a ile mi, buna peşinen hayır diyeceklerdir.
P olonya olayları, Sovyet sistem inin 1917'den beri uğ
radığı en büyük geri çekilm e. Şim diye kadar K om ünist P ar
tisi böylesine uzun bir tereddüt yaşam adı. Eski P olonya
olayları, M acaristan ayaklanm ası ve Ç ek başkaldırısı karşı
sında da Sovyetler. bu kadar büyük bir zorlukla karşılaşm a
m ıştı. O laylar hemen anında bastırılm ıştı. İlgili ülkenin ko
m ünist partisinden bir grubun davetine icabet eden kızıl or
214

G E R Ç E K D E V R İM : I .E N İN İ S T P R A T İ K T E K İ Ç Ö K Ü Ş E D O Ğ R l

du, girdiği her yerde, o zaaf kabul etm ez otoriteyi derhal ye
niden lesis ediveriıdi. Fakat Polonya’da aynı m izansen, n e
dense bir türlü işletilem iyor. S ovyetleıi P olonya'ya davet
edecek insan mı bulunm uyor? Elbette hayır! Kızıl ordunun
adım ını atm asıyla birlikte, Polonya halkının, güçlü bir ayak
lanm aya kalkışm ayacağını kim garanti edebilir? Eğer Sovyetler böyle bir ayaklanm ayla karşılaşırsa, şim diye kadar
kullandıkları "davet edildik" gerekçesi işlem eyecek, doğru
dan doğruya işgalci pozisyonuna bürüneceklerdi.
Polonya'da şimdi kim ne isterse o anında karşılanıyor:
İlk önce kilise istedi ve kazandı. A rkasından partiye bağlı
olm ayan sendikalar kuruldu. Onun arkasından öğrenciler ve
çiftçiler, K om ünist Partisi'nden bağım sız birlikler geliştirdi
ler. Bu, Kom ünist Partisi'nin dışında yeni kuvvet odaklarının
teşekkülü dem ekti. En açık şekliyle ifade etm ek gerekir ki,
Polonya'da artık sistem çözülm üştür.
A fganistan işgali de Sovyet sistem i açısından büyük
bir tıkanm a getirdi. S ovyet kuvvetleri, başlangıçta hiç de
tahm in edem edikleri bir direnişle karşılaştılar. Bu direniş ne
kadar sürecek ve kızıl ordu, ne zam ana kadar "işgalci ordu"
niteliğini koruyacak? Şu anda A fganistan'da tam bir yıprat
ma savaşı yapılıyor. Y ıprananın, kızıl ordunun kurtarıcılık
sıfatı olduğu ortada değil mi?
K om ünist P artisi'nin 26. kongresi şim di K rem lin d u 
varlarının arasında cereyan ederken, bu durum lar üzerinde
elb ette durulm ayacak. M oskova R adyosu'nun her zam an
tekrarladığı gibi, yabancı güçlerin sızm aları neticesinde, Po
lonya'da sosyalizm aleyhtarı güçler oluştuğu ileri sürülecek.
G elişm eler, yabancı ajanların faaliyetleriyle izah edilecek.
P olonya'da halkın yiyecek sıkıntısı çekm esinin ve ülkenin
dış kredi borçlarının 25 m ilyar doları bulm asının altında sis
temin tıkanm ası yerine, yabancı parm ağı aram ak 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 S a v a şla rı
K om ünist ideoloji elli yıllık tecrübesinde şunu ortaya
koydu ki, insan onuru, tahakküm e uzun m üddet dayanm ıyor.
K om ünizm , batı kapitalizm ine çok aşırı bir tepki sergilem e
sine rağm en, bizzat A vrupa insanı üzerinde şim diye kadar
etkili olam adı. Batı A vrupa ülkelerinde gelişm iş kom ünist
partiler, Leninizm 'in ilkelerini eleştirdikleri nisbette gelişm e
kaydedebildiler. Bu eleştiriler ihtilâl yerine, serbest seçim 
lerle iktidara gelm eyi prensipleştirm eye dayanıyor. Bu m an
tık ise, Sovyetlerin hiçbir zam an tasvibini kazanam ıyor.
F akat K om ünist hareketler geri kalm ış 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 zam an canlılığını korudu. G eri kalm ış ülke
aydınları, nedense, bu propaganda ağm a çok kolay yakalanı
yorlardı.
B unun 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. Osm anlı İm paratorluğu'nun tarihî m isyonu, m azlum m illetleri
ve bütün doğulu toplum ları batılı em peryalist sultaya karşı
korum akta toplanır. Bütün O rtadoğu, bütün kuzey A frika ve
O sm anlı halifelerinin sözünün geçtiği H int M üslüm anları,
O sm anlı'nm koruyucu kanatları altında uzun asırlar bu ta
hakküm e dayalı em peryalist sistem lerin tasallutundan uzak
dönem ler yaşayabildiler. O sm anlı bu ülkelerin, batı karşısın
da savunm asını üstlenm iş büyük bir tem inat idi. İkinci D ün
ya Savaşı'ndan itibaren hürriyetlerine ve bağım sızlıklarına
kavuşan ülkelerde yönetim ler, em peryalizm e karşı verilen
büyük m ücadelelerin sonucunda ortaya çıkabildi. Bu ü lk e
lerde yeni teşekkül eden siyasî cereyanlar da, batıya karşı
verilm iş m ücadelelerin acı tecrübesi üzerine oturdu.
Kom ünist ideoloji, yirm inci yüzyılın yeni şartlarını iyi
değerlendirm işti. O rtaya büyük ve önem li bir karar kondu:
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Em peryalizm e karşı verilen m illî kurtuluş m ücadeleleri des
teklenecekti. Sovyetler bugün, A frika'da nefret edilm eyen
bir tavırla karşılanabiliyorsa, Güney A frika'daki beyaz azın
lığa karşı bütün kara A frika nüfusunun yani zencilerin h ak 
larını savunur görünebildikleri içindir. Eğer A frika'da A m e
rika ve bazı batılı ülkeler hâ,lâ soğuk nazarlarla karşılanıyor
sa, kıta A frikası'nm bütün insanlarına karşı, hâlâ inatla be
yaz azınlığı destekledikleri içindir.
İkinci D ünya Savaşı'ndan beri kom ünizm , em peryalist
baskılara m aruz kalm ış, A vrupa dışındaki bütün insanlara,
böylesine güçlü bir avantajla yaklaştı. Bu avantaj, yirm inci
yüzyılın en büyük silâhı oldu. Bu silâh yöneldiği her bölge
de iştiyakla karşılandı. B atının söm ürdüğü O rtadoğu insanı,
U zakdoğu halkları, Ç in ve siyah Afrika, bu silâha adeta kur
tuluş sim idi olarak sarıldı.
Sovyet yayılm acılığı geri kalm ış ülkelere, başlangıçta
ideoloji olarak değil, kurtuluş m ücadelelerine destek şeklin
de sirayet etti.
Fakat bu büyü şim di çözülm üş sayılır. O rtadoğu M üs
lüm anları başlangıçta aynı ağa düştükleri halde, şimdi yavaş
yavaş kendilerine geliyorlar. N asır'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. C ezayir, Sovyet büyüsünden iyice
uyanm ış ve kendisini kurtarm ış sayılm az mı? Filistin KurtuluŞ'Teşkilâtı da, eğer A m erika, siyonist baskıya karşı kendi
haklarını teslim etse, S ovyet tercihinden sıyrılm akta kesin
likle tereddüt etm eyecektir. T oprakları işgal edilm iş, çeşitli
Arap ülkelerine dağılm ış m ilyonlarca Filistinli, yirm inci as
rın gözleri önünde v atan sız yaşıyor. K ırım 'dan sürülm üş
m ilyonlarca Türk'ün gadre uğrayışında olduğu gibi! İsrail'in
en akıl alm az baskılarıyla karşılaşan Filistinliler, kendi dev
letlerini kurm a ve vatanlarına kavuşm a m ücadelesinde, bu
şartlarda kim in desteğini alsınlar? E lbette kim destek vaad
ediyorsa, onun eline yapışacaklar. K urtuluş m ücadelesi, önü
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alınm az bir akıştır. Bu bakım dan m üstakbel bir tehlikeden.
Sovyetlerin ağına düşen Filistinlilerden ziyade, m ilyonlarca
A rabın vatansız yaşam asına, İsrail'in hatırına rıza gösteren
ler m esul değiller midir?
İşte M illî K urtuluş savaşları, Sovyetler için ne sonuç
doğurursa doğursun devam lı destek görüyor.
A ncak A fganistan'ın işgali, bilhassa M üslüm an ülkeler
adına Sovyet desteğinin arkasında yatan gerçeği farkedebilm ek için bir fırsat yarattı. Kuşku iyice derinleşti. Sovyetlerin
kurtuluş hareketlerine yardım larının altında kötü niyetler
besledikleri en açık biçim de ortaya çıkıverdi. B ağım sız bir
ülkede, kızıl ordu ne arıyordu? A fganistan bir İngiliz söm ür
gesi değildi ki, kızıl ordu yardım elini uzatsın! A yrıca B a ğ 
lantısızlar H areketi de aynı sonuca ulaşm akla, Sovyet m e
todunun iflâsım sergilem ekten başka bir şeye yaram adı.
B atıda Polonya, doğuda Afganistan, şimdi Sovyetlerin
iki büyük yarası oldu. A fganistan’ın işgali Sovyetleri, bütün
İslâm dünyasını karşılarına alm aya zorladı. Polonya olayları
ise, sistem in bünyesinde otuz beş yıldır şekillendirilm eye
çalışılan insanların isyanına dönüştü.
A fganistan işgali, m illî kurtuluş savaşlarım d estekle
m ek şeklinde özetlenebilecek Leninist stratejiyi işlem ez hale
getirdi. Geri kalm ış ülkelerde uygulanan bu m anivela, artık
her kapıyı açam ayacaktır. Sistem in bünyesinde yaşayan ülke
insanları da, Polanya olaylarını görerek, ideolojiye eskisi gi
bi güvenli bakam ayacaklardır. H er ülkenin aydını ve işçisi,
kendi durum u ile Polonya'nın aldığı m esafeyi sıksık m uka
yese edecektir. Sistem in kendi içinde verilen bu bağım sızlık
m ücadelesi, ne kadar gizlenm eye çalışılırsa çalışılsın sonuç
değişm ez.
D aha şim diden M acaristan'da, haftada beş günlük ça
lışm a sistem ine geçilm ek üzere. Ç in'de sendikalar, K om ü
nist P artisin d en bağım sız üniteler oluşturm ak için kıv ran 
m aya başladı. Romanya, kom ünist sistem i koruyarak, nisbeten bağım sız bir politika uygulam aya çalışıyor. Çavuşesko,
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ülkede uygulanan tarım politikasının gözden geçirilm esinin
gerektiğini, kendi ağzıyla itiraf etm ek zorunda kaldı.
Sovyetler, P olonya'ya m üdahale etm ezlerse, bu süreç
devam edecek ve sistem kendi içinde gerçek devrim lere sah
ne olm aktan geri kalm ayacak. L eninist pratiğin sonu Sovyetleı in de bitişi anlam ına gelecek.
P olonya hadiseleri ve A fganistan işgali, kom ünizm in
sihrini bozm uştur. K om ünizm elli yıllık atağını bırakarak
büyük bir savunm aya geçti. İnsan haklarını ihlâl etm ediğini
ve haklarını arayan insanların yanında olduğunu isbat ed e
bilm ek için çırpm ıyor. Sovyetler büyük bir dönüm noktasın
da. Kom ünist Partisi liderleri büyük kararlar alm ak m ecburi
yetinde; Altı aydır devam eden Polonya'daki gelişm eleri ya
tasvip ettiğini açıklayacak, ya da kızıl ordu ile üstüne üstüne
gidecek. H angisini denerse denesin, Sovyetler için sonuç
birdir ve değişm eyecektir: sistem in iflâsı daha bir kesin g ö 
rünüyor.
Şim di Polonya'da yalnız iki sınıf insan haklarını elde
edem em iş vaziyette: evdeki kadınlarla ordudaki askerler!..
Ö nüm üzdeki günlerde kadınlar ayrı bir sendika ve ordudaki
askerler de bir başka sendika kurarak, K om ünist partisinin
önüne çıkarlarsa şaşm ayalım .
*
îjc

:}:

Sadece onuruyla ayakta kalan Sovyet sistem i, 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 (!). Y eni 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 m ilyon tonluk bir rekolteye ulaşm ışken, hangi başarının
kutlandığını delegeler m ukayese im kânından elbette yoksun
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lar. U laşılan her m erhaleyi kendi geçm işi ile m ukayaseye
alışık olan K om ünist Partisi, kendi dışında elde edilen so
nuçları delegelere ve bağlı C um huriyet halklarına duyurm a
m akta son derece dikkatli davranacek.
Sonuç onu gösteriyor ki, Sovyet sistem i, bundan böyle
İnsanî (!) niteliklerinden iyice sıyrılacak ve sadece silâh gü
cüne dayanacak. A m a ne kadar?
Öyle görünüyor ki, m arksizm in değil fakat Leninizm in
son çupım şlarıdır seyrettiklerim iz!..
(Şubat 1981)

G O R B A Ç O V 'D A N İ T T İ H A T T E R A K K Î 'Y E
-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 yem iş'' gibi erim esi karşısında, sadece m arksistler
değil aynı zam anda bütün anti-köm ünist çevreler de şaşkın
dır. Bu gelişm eleri iyi takip edem ediği 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 denem e hazırlığında m ıdır d i
ye, yersiz bir ihtiyatı da elden bırakm ıyorlar.
Böylesi derin (!) kuşkular besleyen ve aşırı ihtiyat gös
terileri sergileyen bir m antık için fazla birşey söylem ek g e 
reksiz. İşte uluslararası kom ünizm çözülüyor, eriyor, insanlı
ğın gözleri önünde can çekişiyor. D oğu 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
hum m alı gayreti içinde.
G erçekten Doğu B lokuna ne oluyor? Bu insanlar neyi
arıyor ve bu hareketler nerede noktalanacak? En önem lisi de
bu değişm e olgusu, doğu avrupa ülkeleri ile sınırlı mı kala
cak? Y oksa daha başka neticeler de doğuracak mı? Bir de bu
büyük toplum sal ve siyasî hareketlenm enin Türkiye'ye yan
sıyan bir tarafı bulunm ayacak m ıdır?
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İlk gözlenen, doğu-batı blokları arasında ikinci dünya
savaşından sonra oluşan buzların erim esi, bloklararası ger
ginliğin azalm asıdır. İkincisi de doğu bloku ülkelerinde, de
m okratik süreçlerin işlem eye başladığına dair ilk işaretlerin
görülm esi oluyor. Yazılıp çizildiğine göre, bu ülkelerin ser
best pazar ekonom isine geçeceği ifade ediliyor. Tabiî, doğu
avrupa ülkelerinde bu hareketlenm enin sosyo-ekonom ik se
bepleri m evcut olm akla beraber, burada toplum sal dalgalan
m ayı m otive eden asıl sebebin G oıbaçov'un kendisi olduğu
unutulam az. Y ani doğu avrupa ülkelerindeki değişim ,bizzat
kendilerinden ziyade, S ovyet liderinin istek, arzu ve hatta
em rivakisi ile ortaya çıkm ış gözüküyor. İnsanlık tarihinde,
dinlerin dışında ortaya konabilm iş en iddialı ideolojinin hü
küm ranlık arzusundan soyunm ası, devrim ilkelerini terketrnesi kolay birşey değil bize göre.
H atırlan acağ ı üzere, M ısır’la İsrail arasın d a "Kamp
D av it" anlaşm asının akdedilm esinden beri, S ovyetler B irli
ği O rtadoğu'dan hem en hem en elini çekm iş gözüküyordu.
H er ne kadar Suriye ve L ibya ile bazı ilişkileri bulunsa da,
bu ülkelere silâh satışı devam etse de, O rtadoğu krizinde
1975’ten beri Sovyetler Birliği kendini riske edecek bir hare
kete girm ekten çekiniyordu. Libya'yı A m erikan filosunun
bom balam ası hadisesinde sergilenen Sovyet tepkisi, T ürki
ye'nin bile gerisinde kalm ıştı. H ele A fganistan olayından
sonra bu ülke ve sahip olduğu ideoloji, bütün "üçüncü\dünya ülkeleri" nezdindeki inandırıcılığını yitirm ekle karşı kar
şıya kalm ıştı. A deta 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.
"R ed Cephesi" ülkeleri arasındaki birliğin dağıldığı yıllar
dan beri Sovyetler Birliği, uluslararası platform larda batı ile
boy ölçüşm ekten vazgeçm iş sayılır.
Z aten uzun zam andır, çoğu O rtadoğu ülkelerinde ve
özellikle Sovyetlere kom şu olan bölgelerde kom ünizm teh
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didi, biraz da bölge ülkelerini ve yönetim lerini A B D 'nin
kontrolü için özellikle abartılıyordu.
B una karşılık batı ülkeleri, Sovyet sistem indeki çözül
m eyi yakından takip ediyor, Sovyetlerle ihracat bağlantıları
geliştirm ek için hiçbir kom plekse kapılm adan rahat ilişkiler
gerçekleştiriyordu. F akat 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 etm ektedir.
G o rbaçov'un S ovyet liderleri arasındaki büyüklüğü
oradadır ki, çözülm ekte olan fakat tem elde sahip okluğu g ü 
cün ötesinde iddialar taşıyan bir sistem in sonunu, önceki
Sovyet liderlerinden daha iyi görebilm esi ve bu durum u kabullenebilm esindedir. İdeolojinin iddiası büyük, sistem in h e
gem onyası büyük!.. Fakat uluslararası bir çatışm ada uzun
soluklu bir savaşı sürdürem eyecek kadar da içinden çürüm üş
bir yapı! İkinci dünya savaşındaki gibi, ideoloji, insanı ve
toplum u m otive etm e kabiliyetini yitirm iş. A rtık ideoloji,
hakim olduğu toplum lar üzerinde bir aşk yaratm ıyor, onlara
bir şevk verm iyor. B ilâkis bu ülkelerde insan hem ideoloji
den, hem de ideolojiyi araç olarak kullanan bürokratik yapı
nın ürettiği baskıdan bıkmış. Ü retim oldukça düşük. Kolhozlar, Türkiye'deki kam u İktisadî teşekküllerini de aratacak za
rarlarla çalışıyor. G erçekleşen zararlar, kağıt üzerinde kâra
dönüştürülüyor. Batı teknolojisi karşısında m oralini yitirmiş
bir ideoloji, bundan böyle ne yapabilir ki!..
B urada G orbaçov'un yaptığı, m uhtem el bir doğu batı
çatışm ası karşısında, bütünlüğünü ve hakim iyetini kaybede
cek siyasal sistem in önünü açm ak arayışıdır. Doğu A vrupa
ülkelerine de kendi kaderlerini kendilerinin tayin etm eleri
im kânını vererek, onların sorum luluğunu bırakm a hazırlığını
da unutm am ak gerekir.
223

İS L Â M C I A Y D I N L A R V E T O P L U M S A L - S O R U M L U L U K Ş U U R U

G o r b a ç o V d a n T a n zim a t'a ve A b d ü lh a m id 'e
G ene burada kendi açım ızdan A bdülham id dönem ini
ve Cihan Savaşı yıllarını hatırlam am ak im kânsızdır: Batı av
rupa ülkelerindeki dem okratik gelişm eler ve sanayi devrim i
karşısın d a iyi bir durum değerlendirm esi yapam am ak, ve
buna rağm en im paratorluğun bütünlüğünü korum ak arzusu
arasındaki tezat, C ihan Savaşı sonundaki m ağlûbiyetim izin
büyüklüğünü tayin etm iştir. V e nitekim , İslâm âlem inin bü
tünlüğünü m uhafaza arzusuna bir de T ürk dünyasının kurta
rılm ası politikası eklenince, im paratorluk gerçekten kaldıra
m ayacağı bir yükün altına sokulm uş oluyordu. B izim siste
m im iz ne kadar İnsanî olursa olsun, artık kendi silâhını üret
m e kabiliyetini yitirm iş, yabancı serm aye karşısında nere
deyse açık p azara dönüşm üş bir ülke m anzarası arzediyorduk.
C oğrafî yapıdaki büyüklükle orantılı olm ayan bir k ü 
çülm e eğilim ine girilm işti. B ütün aydınlar devlete ve siste
m e olan itim adını kaybetm işti. D evletin açtığı ok/ılların her
birinden, kendisine m uhalif aydın orduları mezuri oluyordu.
R um eli'deki anarşiyi bastırm ak için gönderilen paşalar asi
subay g ru plarına katılıyorlardı. B öyle bir yapının, B alkan
savaşlarında netice alam adığım gördükten som a, cihan sava
şım götürem eyeceğim iz gerçeği elbette anlaşılm alıydı.
D aha öncelerden A bdülham id bu gerçeği m uhakkak ki
biliyor olm alıydı. Çünkü savaşsız bir dönem yaşayabilm ek
için, uluslararası politikanın iç tezatlarına iyi nüfûz ederdi o.
F akat 1876 da açılm ış parlam entoyu kapatm ak, A bdülham id'in iktidarını uzatsa bile, im paratorluğun kaderini değiş
tirm ekte hiç bir işe yaram adığım bugün daha iyi anlıyoruz.
Elbette onun açtığı parlam entoda gayri m üslim tem silcilerin
yekûnunu veya m üslüm an olsa da infiratçı politikalar b e
nim seyen tem silcilerin konum unu biliyoruz. Erm eni ayak
lanm aları, arap ayrılıkçılığı, R um eli'de ayaklananlar.. B unla
rın hepsi doğru!.. A m a Fransız ihtilâlinden beri gelişip sergi
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lenen "hürriyet" cereyanlarının yanı sıra, ekonom inin üretim
kabiliyetini yitirdiği bir dönem de, kapalı bir sistem kendisini
ne kadar m uhafaza edebilirdi? Önem li olan, toplum ve aydı
nı yabancı ideolojilerin ortak cephesinden kurtarm ak, onla
rın geleceğe yönelik um utlarını tazeleyebilm ek değil m iydi?
B ize burada, O smanlı im paratorluğunun Tanzim atla
birlikte içine yuvarladığı süreçle, Sovyetler Biı liği'nin k a 
deri arasındaki p a relelliği hatırlam ak düşüyor. B ir tarafta
tükenm iş bir ideoloji, öbür tarafta batının üstünlüğünü k a 
bullenen ve, baskıyla veya irâdî olarak batılılaşm a sürecine
giren bir İslâm im paratorluğu!.. B iz hissî olm ayarak, bu za
m anlar zarfında kendi sistem im izdeki tıkanm ayı iyi idrak et
m eli, onu an aliz edebilm eliyiz. G erçekten son asırlarda
islâm kültürü ve m edeniyeti iyice tıkanm ış, kendini yenile
m e kabiliyetini yitirm işti. Bu tıkanm a ile, elbette insam n ve
aydının itikadındaki sarsılm a arasındaki parelelliği yakala
m ak gerekir.
K e n d i Ü zerin e K a p a n a n B ir İs lâ m ve
C ih a n S a v a şı
Tarih ve sosyoloji bize onu gösteriyor ki, gittikçe kendi
üstüne kapanan, kendi insanını ve toplum unu dış tesirlerden
devam lı şekilde korum ak gayretine kapılan sistem ve kültür
ler en sonunda kendileri intihar ediyorlar. N asıl insan zihni
yüz yüze geldiği h er durum ve problem e karşı bir çözüm
arayışına giriyorsa, toplum lar ve onların içinde yüzdüğü kül
türler de öyledir. K apalı kültürler ve toplum lar bu açıdan
kendi kendilerini test etme kabiliyetini yitiriyorlar. Bu arada
onlarda, içine düştükleri tarifi im kânsız itim at duygulan olu
şuyor. Sovyet sistem inin yaptığı da bundan başka birşey d e
ğildi. Y abancı radyolar dinlenm esin diye, kısa dalga verici
leri ortadan kadırm ak.. T elevizyon dinlenm esin diye özel
sistem ler geliştirm ek vs. Çin halkının, aya ilk çıkan insan
dan, ancak 20 yıl sonra haberdar olabildiğini söylersek, bu
durum a işaret etm iş oluruz.
/
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B azılarım ız kabul etsin veya etm esinvİslâm toplum ları
son yüzyıllarda çok garip bir kapalılığa bürünm üştü. Y eryü
zünde oluşan çok farklı kültürlerden, üretilen teknolojiden
ve bilim sel gelişm elerden haberi bulunm ayan bir toplum!..
E vliyâ Ç elebi, V iyana'ya gittiği zam an orada gördükleri
karşısında hayrandır. 28. M ehm et Ç elebi Paris'i anlata anla
ta bitirem ez. İnsan ve kültür nedense, kendi gündelik hayatı
nın dışında bir problem le karşılaşm adığı m üddetçe zorlan
m ıyor, yeni üretim ler gerçekleştirem iyor. N eredeyse insan
düşüncesi gündelik hayatın pratiği içinde m ekanikleşiyor,
bir gelenek ve itiyat lâkaytlığına dönüşüyor. K endi kendisi
nin yeterliliğine yani kifâyet duygusuna kapılabiliyor.
H ele bu durum , günüm üzde olduğu gibi yönetim lerin
aşırı ve bilinçli korum acılığına dönüştüğü zaman, daha tehli
keli sonuçlar doğurm aya başlıyor. Toplum sal m uhalefetlerin
ve illegal faaliyetlerin bereketli zem ini, işte bu tür aşırı ko
rum acı yönetim lerin oluşturduğu baskıcı ortam lardır.
Bu bakım dan denilebilir ki, keşke O sm anlı yönetim i
m uhtem el büyük gelişm eler karşısında yeni davranışlar geliştirebilseydi. M eselâ ilk parlam ento kapatılm asaydı!.. B el
ki m illiyetçi uyanışlar daha da hızlanabilirdi. Belki bazı hristiyan ve m üslüm an azınlıklar ve özellikle arâplardan bir bö
lüm ü daha erken bağım sızlaşabilirdi bu yoldan. T abiî, bu
durum u kabullenm ek zor olurdu o zam anlar 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 zam an beklem e sürecine gireceklerdi. İm paratorluk
da problem lerini daha açık konuşabilecek, onları tanıyacak
yeni vukûflar hasıl olacaktı. Yani İm paratorluğun tek prob
lemi A bdülham id Han'ın izalesinde toplanm ayacaktı.
Bunun gibi cihan savaşı içinde bütün araplar İngiliz ol
tasına takılm ayabilecekti. K eşke Cihan Savaşı içinde İttihat
çılar, hiç olm azsa bazı arap nüfusları bağım sızlaştırabilseyd i!.. O nlara İngiltere'nin vaadettiği bağım sızlığı; keşke içiş
lerinde özerk m eclisler, m eşrûtî m eclisler teşkil ederek engelleyebilseydi, yani asgariden tarafsızlaştırabilseydi arapları.
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Bize öyle geliyor ki, bunlar dahi Osm anlı İm paratorlu
ğunun C ihan Savaşı içindeki m ağlubiyetini önlem ezdi. Ö n
lemezdi am a, savaş sonundaki büyük iflâsla da karşılaşm a
y a b ild ik . O rtaya çıkan sonuç, üzülerek ifadfe etm ek gerekir
ki bir İm paratorluğun tasfiyesidir ve bunun başarıyla da hiç
bir ilgisi yoktur.
*
5}î

*

Buradan tekrar G orbaçov'a dönecek olursak, Sovyet li
deri kendi im paratorluğunun geleceğini ve âkıbetini sezm işe
benziyor. Tekrar edelim , onun Doğu A vrupa ülkeleri adına
yaptığı büyük bir fedakârlıktır. H azm edilm esi, içe sindiril
m esi zor bir fedakârlık. G orbaçov onlara dem iş oluyor ki,
bundan böyle kendi yağınızla kavrulun. Sizin yükünüzü taşı
yacak gücüm yoktur. Ve dolayısıyla kendi sorum luluklarını
zın da bilincinde olun. Önem li olan şurası ki Gorbaçov, D o
ğu A vrupa'ya bir lü tu f gösterisi olarak sergiliyor bu tavrı.
Büyüklük gösterisini de elden bırakm ıyor. Kendi bloku üze
rine stratejik üstünlüğünü de m uhafaza ederek. O nun için
G orbaçov'un bu girişim ini, kendi adına, en m enfî şartlarda
geliştirilm iş bir politik üstünlük olarak niteliyoruz. Y ani or
tada olan bilinçli bir küçülm e, bilinçli bir tasfiye hareketidir.
Bunun erken farkedilm esi ve erken gerçekleştirilm esi ise,
büyük bir ileri görüşlülük olarak ortaya çıkm aktadır.
G ecikm esinin sonucu ne olabilirdi?
T arihte bunun örnekleri çok. İşte gözüm üzün önünde
O sm anlı İm paratorluğu ve A vusturya-M acaristan İm parator
luğu. R uslar böyle bir handikapı, Birinci dünya savaşı sonra
sında kom ünizm sayesinde atlatabildiler. K om ünizm !.. Ç ar
lık bünyesinde baskı ile bir arada tutulan m illiyetleri, bir
ideolojinin vaadettiği insanlık haysiyetine inandırarak!
Onun için çağım ızda İslâm iyet, hâkim olduğu ülkeler
de yönetim lerin baskı aracına dönüştürülm eyerek, toplumlaruı beklentilerini tayin edici bir sorum luluk şuuruna yüksel
tilm elidir. İslâm m bu husustaki algılanışı, bizim ufkum uzun
açıklığıyla doğru orantılı bir gelişm e kaydedebilecektir.
Yani İslam kendi dışındaki her türlü fikir ve kültürlerle
bir arada bulunm aktan bir kom plekse kapılm az. Çünkü onla
rı ihata etm ek kabiliyetini hâizdir.
(75 Aralık, I9S9)
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on aylarda SH P'deki aktivite kaybı herkesin dikkatini
çekiyor. B una bir de cum hurbaşkanlığı seçim indeki te
zatlı açıklam aları eklenince, seçm enin bakışında da b a
zı değişiklikler gözlenir oldu. Y apılan bazı kam uoyu yokla
m alarında ana m uhalefet partisinin, Doğru Y ol'a göre ikinci
sıraya düşm esi de seçmenin bakışındaki bulanıklığın açık bir
göstergesidir. V e derken arkasından, başta bazı doğulu m il
letvekillerinin ihracı, onu takiben de protesto anlam ında isti
falar.
İnsan ister istem ez soruyor: Sosyal D em okrat H alkçı
Parti nereye gidiyor? Partinin nereye gittiğinin cevabını, sa
nıyoruz yönetim kadem eleri kadar m uhalifleri de tam olarak
kavram ış değil. H erkes el yordım ıyle bir yerlere tutunm anın,
birşeyler aram anın telâşında. A m a gerçekten tarihî tem elleri
olan bir büyük siyasî kuruluş derin bir sarkıntı geçiriyor. B i
ze göre bu sarsıntı, parti m ensuplarının algıladığı biçim de
"hizip m ücadelesi"nin dışında ve ötesinde bi^ anlam taşıyor.
P artililer ise, bir kör döğüşü içinde işin esasını kaybetm iş
vaziyette.

S

P r e s tr o y k a S o n r a s ın d a S H P
İlk önce şunu hatırlatalım ki, Doğu avrupada bunca
önem li değişm elerin yaşandığı bir dönem de, Sosyal-dem ok228
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rat bir partinin kendi içişleri arasında kaybolm asını biz T ür
kiye'nin yararına bir durum olarak değerlendirm iyoruz. İki
A lm anya'nın birleşm esinin, A vrupa T opluluğu ekonom ik
alanının doğu avrupa ülkelerini de içine alacak şekilde g e
nişletilm esinin düşünüldüğü, N A TO ve V arşova paktlarının
konum larının yeniden değerlendirildiği bir dönem de, T ürki
ye'nin stratejik konum u nasıl oluşacaktır? A vrupa Topluluğu
ve N A T O 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
çim i ile hangi istikam etlere doğru ilerleyecektir? Türkiye'nin
tarihî geleneklerinden de beslenecek oian "tek adamcı" y ö 
n etim eğilim leri halk tarafından da tasvip edilirse, bu d u 
rum da Türkiye bir ortadoğu eksenine doğru hızla yol alm az
m ı? vs. biçim indeki sorular, biz istiyoruz ki SHP gibi bir
partinin asıl gündem ini oluştursun. A rzu edilir ki SHP yöne
tim i ve m uhalifleri, m eseleyi karşılıklı hizip çatışm alarının
ötesinde bir ilke ve prensip bazına oturtarak konuşsunlar,
problem lerini Türkiye'nin gündem ine ve seçm enlerinin önü
ne sağlam esaslar olarak koysunlar.
B ize öyle geliyor ki SHP ile, sanki "gizli bir el" oyna
m ak tad ır. P artiy i T ü rk iy e'n in en h ay a ti b ir dönem inde
m eflûç hale getirm ek için oynanan bir oyun intibaı hasıl ol
m aktadır. Y oksa ne yapılan ihraçlar ve ne de buna karşı takı
nılan tavır, ana m uhalefet partisini bu derece sarsabilm eliydi. B asının konuya yaklaşım ı da son derece câlibi dikkattir.
G azeteler ve b ir tak ım köşe y azarları m eselenin çözüm ü
noktasında bırakın yardım cı olm ayı, bilâkis ortalık karıştır
m ak, tarafları birbirine karşı tahrik etm ek için ellerinden ge
leni arkalarına bırakm am aktadırlar. Sanki isteniyor ki, T ür
kiye'nin önem li bir geçitten geçtiği şu safhada, SHP'nin parti
olarak ağırlığı ve hatta varlığı hissedilm esin.
Eğer durum böyle devam edecek olursa; Türkiye, sağm uhafazakâr bir ik tidara karşı gene sağ-m uhafazakâr bir
m uhalefetin devrede olduğu bir eksene doğru hızla kayacak
dem ektir. B öyle 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 önem li bir tehlikenin izâle edildiği gibi bir rahatlık duy
gusuna sevkedecektir. Türkiye'nin şartlarını iyi kavram am ış
bir siyasal m antığın câri olduğu bazı lokal kesitler böyle dü
şünseler bile, gerçek hiç de onların sandığı gibi değildir. Biz
inanıyoruz ki böylesi bir siyasal yapılanm a, T ürkiye'yi en
hızlı biçim de dem okrasiden uzaklaşabilir ve bu kötü gidişten
bazı seçm en katm anları her nedense, garip bir haz duym aya
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 kapanm aya, tek adam 
lığa ve hatta SHP'nin tarihinde yaşadığı ve hâlâ acısını çekti
ği gibi "şeflik'' anlayışlarını m eşrûlaştırm aya doğru ilerler.
B öylesi yönetim lerin bir adım daha ötesi, halkın sadece "al
kışçı" bir grup olarak algılandığı, hak arayışlarının yasaklan
dığı, "h a k yo k vazife var" m antıklarının işlerlik kazındığı,
yani insan ve düşünce istism arının en yüksek boyutlarda ya
şandığı karanlık bir dönem dir. Hangi düşünce adına olursa
olsun bu böyledir.
Ne varki SHP, bu tür engelleyici m isyonları ile değil
de, içişleri arasında helâk olm uş, yorgun bir hüviyetle çıka
rıyor kam uoyu önüne kendisini. SHP, üstündeki bu atâleti
ve zilleti atabilm elidir.
T ab iî burada SHP yönetim ine düşen bazı görevler de
yok değildir:
B ir defa Sovyetler B irliğinde ve D oğu avrupa ülkele
rinde yaşanan büyük değişim , değil SH P'yi aynı zam anda
T ürkiye’yi de yakından etkileyecektir. Türkiye'ye yönelik et
kiler, ülkem izin stratejik konum undaki değişim de kendisini
hissettirecek. Bunu herkes konuştuğu, yazdığıW e hatta kabul
ettiği halde, hüküm et cenahından gelen açıklam alarda bunun
bir yansım asını henüz bulm uş değiliz. SHP ise ıharksizm ın
"Leninizm "den kendisini arındırdığı bir dönem de, kendi
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içindeki "devrim ci" bir takım uzantılara karşı tavrını ister is
tem ez yeniden gözden geçirm ek durum undadır. N itekim 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 sergilem elidir.
S H P 'n in İh tiy a c ı: Y eni B ir S o sy a l Yapı A n a lizi
SHP 1980 öncesinde olduğu gibi bilhassa "mezhepçi
ve bölücü" im ajı uyandırm ış grupların sultasından kendisini
behem ehal kurtaıabilm elidir. Bu gruplar azınlık oldukları
halde örgütçü özellikleri ile parti yönetim kadem elerinde, il
ve ilçe örgütlerinde partinin im ajını güç durum lara sokabilm ektedirler. İşin gerçeği nasıldır bilm iyoruz. A raştırm aya da
gerek görm üyoruz. K onuşulanlara göre, m eselâ A nkara'da
A nakent ve Y enim ahalle belediye başkanlarının dışındaki
başkanlar "m ezhepçi" olarak niteleniyorlar. Eğer durum ger
çekten böyle ise, dem ek ki SHP içindeki örgütlü azınlık
gruplar, parti yönetim kadem elerine sistem li bir çalışm a ile
ulaşabilm ektedirler. T abiî belediye gibi doğrudan halka hiz
m et götüren, halkla yüzyüze olan bir kuruluşun, A nkara gibi
bir orta Anadolu kentinin sâkinlerinde uyandıracağı imajı ar
tık siz düşünün.
Bu tür olgulardan yola çıkan genel seçmen kitlesi n ez
dinde, yılların anam uhalefet partisi, kendi büyüm e alanlarını
sınırlam akta ve dolayısıyle m arjinal grupların ve kesitlerin
oyları ile de ister istem ez aykırı, aşırı ve konjonktüre göre de
ihtilâlci zem inlere doğru hızla yol alabilm ektedir. Bu du
rum dan 11e SH P, ne de Türkiye bir fayda görm em ektedir.
D em okrasinin ülkem izde tam olarak yerleşem em esinde em i
niz ki, sosyal dem okratların, kendisini iktidara götürecek ye
terli oyu hiçbir zam an tem in edem em esinin büyük rolü yat
maktadır.
Ö yleyse SH P, kendisini iktidar yapacak geniş sağ-
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m uhafazakâr ve daha açık bir ifade ile "sünni" kesim lere
açacak bir politika oluşturabilm elidir. Buna önce SH P yöne
ticilerinin kendileri inanm alıdır ki, böyle bir açılım ı gerçekleştirebilsinler. Seçm enlere rol gereği, seçim zam anlarındaki
geçici ihtiyaçlarla yapılan yaklaşım ların hiç bir değerinin
bulunm adığını, bu tavırların bilâkis seçm en bazında itici ve
güven kaybettirici olduğunu burada bir kere daha hatırlata
lım.
B urada d ikkat edilm esi gereken husus, T ü rk iy e'n in
sosyal ve kültürel yapısının yeni baştan bir analizidir. T ürki
ye em iniz ki Cihan savaşı sonrasının bitm iş-tükenm iş ülkesi
değil, insan da savaş yıllarının yılgın, bezgin psikolojisinde
değildir. T ürkiye'nin üzerinden çok sular akm ış bulunuyor.
O zam anlarda T ürkiye'nin idrak ettiği "batılılaşm a"m n üze
rinden uzun zam anlar geçti. B atıcılığa ve devrim lere aykırı
telâkki edilen nice sosyal kurum ve kültürel değer, zam an
içinde toplum un yeni baştan itim adım kazanm ış bulunuyor.
B ir takım devrim ler gerçekleştirilm iştir. B unlar doğaldır.
A m a zam an içinde, hayatın norm al akışı içinde m illî ve dinî
yani toplum sal, yani kültürel değerlerim iz derecesi ne olursa
olsun kabul görm eye başlam ıştır. A çıkça görülm ektedir ki,
din artık tasfiye edilip bitti sanıldığı bir zam anda, yeniden
halk nezdinde fonksiyonel bir konum a yükselm iştir.
Y a şa y a n İs lâ m v e S H P
E ğer SH P y önetim leri bu gelişm eyi hâlâ D em okrat
partinin, A dalet partisinin ve A navatan iktidarının dinî k e
sim lere bir tavizi, dinin politikaya alet edilm esinin bir sonu
cu olarak algılıyorsa çok yanılıyorlar dem ektir. U nutulm asın
ki Sovyetler Birliğinde H ristiyanlığın 1400'ncü, m üslüm anlığın da 1100'üncü yıldönüm leri en görkem li törenlerle kut
landı bu sene. Eğer din siyasî iktidarların iradesi ile, baskıcı
tavırlar ile istenildiği zam an tasfiye edilebilen bir sosyal k u 
rum olsa idi, bunda en önce Sovyetler B irliği m uvaffat olur232
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du. Din, toplum vicdanına, toplum un 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 m otivasyon kabiliyetini elbet
te unutam ayız. Bu açıdan SH P yöneticileri halk arasında
"yaşayan din" olgusunu kabullendiğini ifade etm eli, onu ra 
hatsız edecek her türlü tavırdan kendilerini geri tutm alıdır.
O nlar bir prensip ve saygı gereği böyle yapm alılar ve buna
insanım ızı inandırm alılar. SH P şu kom plekse kapılm am alı
dır ki, bu tür tavizlerle laiklik elden gider!..
B unlarla laikliğin hiçbir alâkası kurulam az. Z aten bu
tür çok kaba ve ilkel laiklik anlayışıdır ki geçm işte C H P'nin
ve İnönü'nün akıbetini tayin etm işti. G ünüm üzde ise m erkez-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 ed e b il
m ektedirler. B iz gerek SHP'nin m alum tavrından ve gerekse
sağ-m uhafazakâr iktidarların bu bilinçli oyunlarından oldum
olası rahatsısız.
İşte önüm üzde bunun canlı bir örneği:
A N A P iktidarı 141-142-163 le ilgili düşünce suçlam arının affı konusunda bir hayli geri çekilm iş, konuyu, kom is
yonlara havale etm iş görünüyor. E ğer m uhalefet geri çekilse
idi, iktidar, k am uoyuna söylenm edik söz bırakm ayacaktı.
B ir başka açıdan: SH P 163 k ap sam ın a giren örgütlenm e
hakkının da serbest bırakılm asını isterken, diğer iki sağcı
parti bu noktada geri adım atm aktadır. SHP bu hakkı sadece
m arksistler adına istem ediğini açık açık ifade etm eli, bu du
rum u da genel kam uoyu, ürkütülm eden kavrayabilm eli.
S H P'nin bu yöndeki tavrı bize hem daha inandırıcı,
hem de daha tutarlı gelecektir. Bunu açıkça ifade etm ek g e
rekir. Zaten bu m addelerin fikri ve örgütlenm eyi yasaklayan
e n g e lle ri k a lk m a d ık ç a , T ü rk iy e ’de din istism a rı veya
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SH P'nin deyim i ile "dinin siyasete alet edilm esi"nin bir türlü
sonu g elm ey ecek tir. Bu istism arın devam ı ise en çok
S H P 'n in za rarın a d u ru m lar yaratm ak tad ır, y aratacaktır.
SH P'nin bunun bilincinde olduğu kanaatindeyiz.
Bu m addeler hüküm etin arzu ettiği biçim de mi, yoksa
gerçekten batı avrupa standartlarına uygun biçim de mi so
nuçlanır, bunu bilem iyoruz. A m a SHP, "türban konusunu"
nasıl anayasa m ahkem esine götürm edi ise, bu konuda sayın
E v re n in tahriklerine kapılm adı ise, bu hususta da açık bir te
m inat verm ekten, sağ-m uhafazakar partilerin tavırlarındaki
çelişkiyi vurgulam aktan geri kalm am alıdır ve bunu seçm eni
ne m al edebilm elidir.
Bu açıdan SHP yönetim i için, önem li bir fırsat vardır.
Sosyal dem okrat kesim lerin ocakta gerçekleştireceği K urul
tay, partinin ilke ve politikalarını yeni baştan gözden geçir
m esi için, geniş seçm en yığınlarına nasıl bir yaklaşım sergi
leneceğini tesbit için, önem li bir gösterge niteliğindedir.
(Aralık 1989)
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üslüm an azınlıklar sorunu, bugün dünyanın hem en
her ülkesinde konuşulan, tartışılan bir konu. Y ir
m inci yüzyıl başlarında, içlerinde T ürkiye'nin de
bulunduğu birkaç İslâm ülkesi dışında, hem en hem en b a
ğım sız ne bir devlet, ne de ülke bulunuyordu. Fakat İkinci
dünya savaşm a doğru ilerleyen çizgide, m üstem leke duru
m undaki bu ülk elerd e önce büyük p o tansiyel birikim ler
oluştu ve bunu bağım sızlık m ücadeleleri takip etti. B ağım 
sızlığına kavuşm uş bu ülkelerin hâli hazır durum larının d e
ğerlendirilm esi ayrı b ir konu. F akat halen Eritre'de, Filipinleı 'de, F ilistin'de, Ç in'de ve Sovyetler B irliğ i’nde ve şim di
daha iyi anlıyoruz k i B a lka n la rd a bu m ücadeleler devam
ediyor. A rnavutluk, Y ugoslavya, Y unanistan ve B ulgaris
tan 'd ak i m ü slü m an azın lık ların -ki, A rn av u tlu k ta yüzde
85'lik bir ekseriyeti ifade eder m üslüm anlar- durum ları, ne
yazık ki, diğer m üslüm an azınlıklar kadar dünya gündem ini
işgal etm em ektedir.
Şimdi B alk an lardaki m üslüm anlar ve özellikle B ulga
ristan'daki Türk azınlık insana eza veren, insanı onursuzlaştıran bir vahşetle karşı karşıya. Sünnet ve cenaze defni gibi
en tabiî haklara kadar uzanan bir zulüm , şimdi değiştirilm iş
isim leriyle bu insanları yer ve yurtlarından etm eye, onları
m ecburî bir sürgüne zorluyor. Bu kaçıncı tehcirdir ki, 1856
Kırım S av aşından beri B alkanlar'dan akın akın kafileler g e
liyor. H atırlatalım ki 1908 tarihli nüfus sayım larına göre
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B alkanlardaki Türk ve m üslüm an nüfus, hristiyanlara göre
ekseriyettedir ve bu ekseriyet, A nadolu'daki nisbetlere göre
daha da yüksek bir oran ifade etm ektedir.
Sanki büyük bir zaferm iş gibi, T ürk hüküm eti, Bulgar
vahşetinden kaçan ve yüzbinlere yaklaşan insanları gözyaşı
m alzem esi olarak kullanıyor. G elenler toprağı öpüyorlar,
b ay rağ a sarılıy o rlar, ırz ve n am u sların a uzanan ellerin
"levs"ini vicdanlarında duyarak eziliyorlar. İnsanlığından
bezm iş bu kalabalıkların ric'ati, politik bir zafer olarak mı
takdim edilm eli A llah aşkına? Ve A llah aşkına bir göç an
laşm ası bile im zalayam ayan, m uhatabını m asaya oturtam a
yan, orada yani B ulgaristan'da T ürklerin yaşam a hakkını te
m in edem eyen bir politikanın neresi zaferdir? V e bu nasıl
bir zaferdir ki, bir sevinç m eydana getirm iyor, ülkem iz adı
na, orada kalanlar adına bir m erhale teşkil etm iyor!.. Bu bir
zafer değil, B ulgaristan'ın her türlü em rivâkisini sineye çek
m enin perdelenm iş bir ifadesidir.
Y irm inci yüzyıl öyle bir çağ ki, iletişim araçların ın
sağladığı hegem onya ile yönetim ler, m ağlûbiyetlerini zafer
olarak kendi toplum larm a kabul ettirebiliyorlar.
Ve bu ülkede, iktidar ve m uhalefet sanki birbiriyle ya
rışırcasına, konuyu bir iç politika aracı olarak kullanm anın
prestiş gösterisindeler. "Ne kadar göçm en gelirse hepsini ka
bul ederiz" dem ek, bir politika olam az. Bu bir politika değil,
bir em rivâkinin kabulü anlam ına gelir. Bu ülkenin yönetici
leri Y unanistan'daki ve K ıbrıs'taki bir avuç T ü rk için, ülkeyi
savaşa götürm enin riskini göze alabiliyorlar da, 2,5-3 m ilyo
na varan B ulgaristan'daki m üslüm an T ürk azınlık için bir ta
vır geliştirem iyerek, koca Türkiye'yi bir^ağlama duvarına çe
viriyorlar. Oluşm uş hiçbir politika sezilm iyor, m uhtem el g e
lişm eler karşısında neler yapılabileceğine dair hiç bir haber
sızm ıyor. Bu kadar şaşkın ve edilgen bir tavır, bugün g er
çekten vicdanlar üzerinde ağır bir yük teşkil etm eye başla
mıştır.
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B ulgaristan'a dönük Türk politikasının esası, göçe ve
tehcîre istinad ettirilem ez. Esas politika, bu azınlığın orada
varlığını m uhafazaya dayanm alıdır. Doğu blokundaki prestroyka politikası, eninde ve sonunda B ulgaristan'a kadar uza
nacak, orada da bir takım haklar kullanılm aya başlanacaktır.
B unu önce Bulgarların, arkasından da Türklerin kullanacağı
gerçeği gözardı edilem ez. Türkler, p o m a kla r ve çingene
lerden oluşan ve B u lgaristan'ın üçte bir nüfusunu teşkil
eden bu nüfus, behem ehal orada tutulm alı ve B ulgaristan'a
karşı bu yönde m üeyyideler geliştirilm elidir. Sanıldığı kadar
ve gizliden gizliye "sufle edildiği" biçim iyle, B ulgaristan'ın
öyle büyük bir gücü bulunm adığı gibi, Sovyet yönetim i de
B ulgaristan'ın ardında değil. G orbaçov politikası, yum uşa
m ayı yavaştan alan D oğu B loku ü lkelerine karşı tahm in
edildiği kadar sıcak bakm am aktadır.
A yrıca aynı yum uşam a, eninde ve sonunda A rnavut
luk'ta da kendisini hissettirecek, A rnavutluk kısm î bir d e 
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? B u
nun yanı sıra Y ugoslavya'da Türk, B oşnak ve A rnavut müslümanların nüfusu bugün altı m ilyona ulaşm ış bulunuyor.
B u durum da B alkanlar'daki m üslüm an nüfusların toplam ı
12 milyon gibi bir rakam ı ifade ediyor. 12 m ilyonluk m üs
lüm an nüfus, B alkanlarda ve D oğu A vrupa'da islâm ın tem i
natı olarak, gelecekte daha büyük fonksiyonlar sergileyebi
lecek bir potansiyeli tezahür ettiriyor. Bu büyük realite, T ür
kiye'yi, kendisiyle m eşgul olm aya zorlayacaktır. E skiden ol
duğu gibi T ürkiye bu durum u ne yok sayabilecek, ne de sır
tından atabilecek.
Tarihte Endülüs'le güneyinden kıskaca alınan Avrupa,
O sm anlı ile doğusundan zorlanm ıştı. Şim di türk hüküm etleri
1856 K ırım Savaşı'ndan beri süre gelen sakam ete dayalı bir
politikayı, hem en hem en hiç irdelem eden, en ufak bir durum
değerlendirm esine tâbi tutm adan devam ettirm eyiytercih edi
yor görünüyor. Bu lâkaydi daha ne kadar devam edebilir?
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Bulgaristan konusunda düşülen aciz, sadece hüküm etle
sınırlı kalm ayarak bütün politikacılarım ıza sirayet etm iş gö
rünüyor. B ilim çevreleri, hariciye m uhitleri, ihtilâl üretm e
m erkezleri bu konuda ne düşünüyor, neler teklif ediyorlar
bilm ek isteriz. Ve Balkanlar, güzel Endülüs'ün akıbetine dü
şürülm em elidir. Ü m it ederiz ki Türkiye'de oluşm aya başla
yan bilinçli yeni bir kam uoyu, bu konuyu sadece hüküm etin
ve hâriciyenin tekeline bırakm ayarak sonuna kadar takip
edecektir.
(Temmuz 1989)
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yetullah H um eynî'nin vefatından sonra İran'ın içine
girdiği yeni oluşum , bakalım nasıl bir grafik çizecek?
İran'daki İslâm devrim i ve onun elde edeceği her türlü
tecrübe, bütün İslâm dünyası ve özellikle m ücerret İslâm dü
şüncesi bakam ından bilinm esi, takip edilm esi ve incelenm e
si gereken bir olgu olarak karşım ızdadır. D evrim ci karakter
taşıyan bütün hareketler tarihte, uzun süreli tesirler hasıl et
m işlerdir. O nların zam an zam an geçirdiği iç tıkanm alar, d e
ğişm eler veya kaydettiği yeni açılım lar, sözünü ettiğim iz te
sirlerin daha da yaygınlaşm asını sağlayarak, ürettiği im ajın
gücüne zam m olup duracaktır.

A

D e v rim in ik i Ö ze lliğ i
İran devrim inin bize göre iki önem li hususiyeti bulun
m aktadır:
Birincisi, İran'ın bizzat kendi şartları ile ilgilidir. B ilin
diği gibi "şiîlik", "gaybtaki im am "m dönüşüne kadar kendi
sini siyasî iktidar fikrinden uzak tutm aya m ahkûm etm işti.
Devrim, bu şiî geleneğinin içtihadî bir kararla artık çok geri
lerde kaldığı gerçeğini ortaya koydu. Bu durum İran adına
olumlu bir m erhaledir.
İkinci husus.ise, İslâm dünyasında kendi halkını yanına
alarak, onunla içiçe, ilk devrim in gerçekleşm iş olm asıdır.
Ve devrim in başta koyduğu ilkelere sonuna kadar sahip çık
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m asıdır. Bilindiği gibi istiklâl savaşında Türkiye'de, Fransızlara karşı Cezayir'de verilen m ücadeleler, sonunda devrim in
prensiplerinin tam am en dışında iktidarlar ortaya çıkaıabilm işti. B unun yanı sıra Irak'ta, Suriye'de, M ısır'da, Libya'da
ve daha bazı ülkelerde yapılan devrim ler, apayrı bir çizgide
geliştiler.
B unların 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 n e
dense sonunda bizzat kendi toplum larının başına belâ kesilebilm işlerdir. Bu m antıktan hareket eden cuntalar ister sosya
list, ister m illiyetçi ve isterse islâm cı olsunlar sonuç değiş
m iyor. B unların kendi toplum larından tek istedikleri sınırsız
bir destek, talihteki örneklerini aratacak tarzda bir "tebaa"
anlayışı ve kesin bir m uhalefetsizliktir. 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. Y irm inci yüzyılın H it|er-M ussolini ve LeninStalin tecrübesini de iyi öğrenen "çağdaş kurtarıcılar", ta
rihteki sultanlara ve krlallara taş çıkartacak acım asızlık ör
neklerini sergilem ekten geri kalm ıyorlar. A rtık zulüm ve iş
kence, m etodik boyutlara ulaşm ış bulunuyor çağım ızda.
T ürkiye ve C ezayir'deki iki hareket, bir dış işgale ve
sö m ürgeciliğe karşı verildiği için, üzerinde durduğum uz
d evrim ve darbe hareketlerinden bir anlam da ayrı m ütâlea
edilebilir. Fakat H um eyni hareketi bu iki çizgiden, halkı ha
reketin içine katabilm esi bakım ından daha farklı bir özellik
taşım aktadır.
Şim di H um eyni ö ld ü .'
İran'da devrim liderinin ve m anevî otoritesinin yoklu
ğunu, yeni yönetim nasıl telâfi edecek? Onun boşluğunu n a
sıl dolduracak? Bu sorular İran'lı yöneticilerin önünde şimdi
ciddi bir problem olarak duruyor.
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V e lâ y e ti F a k ih lik
D evrim sonrasında İranlı âyetullahlar ve düşünürler,
devrim in oluşturduğu siyasî otoritenin de üzerinde kalan,
kalacak olan dinî bir otorite daha ihdas etm işler ve bunun da
adına "velâyeti fa kih " dem işlerdi. A yetullah H um eyni'nin
işgal ettiği m akam , islâm i yönetim anlayışının en önem li
icabı olarak takdim edilmişti. Bu yönde yapılan yeni bir ana
y asa ile de tak v iy e edilen bu m akam , "İslâm î idare"nin
icaplarından biri ve belki de en önem lisi olarak izah edildi.
B ununla da kalınm ayarak, bütün İslâm dünyasında, "yöne
tim fik rin i" nin bu m erkezde teşekkül etm esi gerektiği y o 
lunda bazı izah çalışm aları yapıldı.
Bu yeni m üessesenin yanında İran devrim i yeni m eka
nizm alar da oluşturdu. D aha doğrusu bildiğim iz bazı k av 
ram lara yeni şekiller ve m uhtevalar yüklendi. İran'da cum 
hurbaşkanlığı, m eclis başkanlığı, başbakanlık, anayasa m ah
kem esi, "uzm âlar m eclisi" vs. şeklindeki birim ler, azçok
birbirine denk sayılabilecek yetkilerle donatıldı. N e var ki
adım saydığım ız İdarî m erkezler, birbiri arasında m akul bir
hiyerarşi oluşturm uyor ve belki birbirine denk kuvvet m er
kezleri teşkil ediyorlardı. D evrim m uhafızları ile orduyu da
bunlara eklem ek gerekir tabiî ki. Ç ok uzaktan bakılınca n e
redeyse "kuvvetler ayrım ına" dönüşen yeni yönetim tarzı,
sonuçta devrim lideri H um eyni'nin şahsında bütünlüğe dö
nüşüyordu. Y ani H um eyni'nin dışında herhangi bir İdarî bi
rim sıyrılıp çıkam ıyor, tek adam cılığa soyunam ıyordu. Y ük
sek bir istişarî kabiliyet ve verim lilik de sergileyen yeni u y 
gulam a, zam an zam an bazı iç çekişm elere düşse de, devrim
liderinin dinî ve siyasî otoritesi problem lerin çözüm ünü kolaylaştırabiliyordu.
Am a şim di A yetullah H um eynî artık İran'lı liderlerin
başında bulunm uyor.
İd a r e d e Y en i Y a p ıla n m a İh tiy a c ı
Peki ne olacak? O lacağı o ki, azçok "kuvvetler a yrım 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 a d a m a " bir yönetim anlayışı, yeni baştan
devrim ciliğin gereği olarak takdim edilm eye başlanacak.
N itekim bunun hazırlıkları daha H um eyni'nin sağlığın
da yavaş yavaş başlatılm ıştı. Ayetullah M ııııtazarinin dev
rim liderliğine vekâlet görevine bir anlam da daha mart ayın
da son verilm esi, M untazari'nin istifaya zorlanm ası bu geliş
m enin b aşlan g ıcını teşkil etti. D em ek ki "velayeti fakih"
m üessesesine, ne kadar iddia edilirse edilsin, islâm ın gereği
olarak değil de m aslahat icabı baş vurulm uş. Böylece H u
m eyni, yerine bir halef bırakm aktan vazgeçiyor ve işgal etti
ği m evkinin kaldırılm asına rıza gösteriyordu. B unu anlam ak
gerçekten güçtii. Fakat o kadar da güç değil.
B ilindiği gibi daha H um eyni'nin sağlığında, Ayetullah
M işkiuî başkanlığında oluşturulan "U im âlar M eclisi" an a
yasa değişikliği çalışm alarına başlam ıştı bile. Eğer değ iş
m ezse, -bir iddiaya göre ağustos, bir iddiaya göre eylüldehalkoyuna sunulacak anayasa değişiklik taslağı ile, cum hur
başkanının y etk ileri iyice artırılacak. C um hurbaşkanının
yarğı ve yürütm e üzerinde kesin otoritesi hasıl edilecek.
"V elayeti fa kih lik" ve "M erci-i taklid" dönem i tam am en ta
rihe karışacak , Rafsancânı nin cum hurbaşkanlığım sağ la
m ak am acıyla, cum hurbaşkanının nitelikleri iyice basitleşti
rilecek.
Z aten bir hayli zam andır M eclis B aşkanı R afsancani'nin İran'da otoritesi giderek artış kaydetm ekte idi. K endi
sine bizzat H um eyni tarafından tevdi edilen silahlı kuvvetler
başkom utan vekilliği -ki asıl başkom utan H um eyni idi- onu,
diğer liderler karşısında daha da öne çıkarm aya yetiyordu.
Savaşın getirdiği şartlar içinde, devrim lideri ile daha sık b i
ram da oluşu, kendisine im am a tesirin yollarını da açıyordu.
B ilindiği gibi savaşın anlam sız biçim de sürdürülm esin
de, gerektiği zam anda kesilem em esinde ve tam da İran'ın tü
kenm e noktasında, neredeyse m ecburi bir ateşkese zorlan
m asında asıl büyük iradeyi Rafsancani tem sil ediyordu. A r
kasında ordunun varlığı, onu öteki liderler karşısında daha
da güçlü kılıyordu. Bundan rahatsız olan ve hem devrim ci
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karakteriyle, hem de açık, baskılardan uzak uygulam alardan
yana bir tavır sergileyen M untazari tasfiye edildi. Başbakan
M usavî tesirsiz hale getirilerek yılgınlaştırıldı. B aşlangıçta
kendisine m u h alif olan cum hurbaşkanı H am aney bile, so 
nunda /?afsancani'ııin adamı görünm eyi tercih etti. Yani or
duyu arkasına alan kişi, İran ’ın geleceğinde kendisini en
stratejik noktaya yükseltm iş oldu.
Orduyu eline geçirm ek veya arkasına almak!..
Böyle bir durum "üçüncü dünya ülkeleri” açısından
son derece tehlikeli bir gelişm eyi haber verir ki, bundan en 
dişe duym am ak kabil değil. Fiilî kuvvetle yani orduyla birle
şen şahsî ihtiras korkulur ki, yeni bir diktatörlüğe dönüşm e
sin. A m a bilinm ez, şu anda tam am en kapalı bir kutuya d ö 
nüşen İran’lı yöneticiler kim i cum hurbaşkanı seçer, İran’d a
ne gibi gelişm eler gözlenir, bunları zam an gösterecek.
D e v r im K o m p le k si
B izim buradan varm ak istediğim iz sonuç şudur ki,
İslâm î bir yönetim in kendisini ne tek adam cılığa, ne de tek
particiliğe m ahkûm hale getirm em esidir. Bu tür anlayışlar
zaten kişilerin ve toplum ların 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 İslâm iyet adına bile olsa kendi toplum una
revâ görmesin.
B ize göre, yapılm ası gerekenler, daha H um eyni'nin
sağlığında ıealize edilebilm eliydi. Y ani devrim in ilkelerine
açıkça m uhalif düşm eyen fikrî açılım lara ifade im kânı tanın
m alı idi. G ene ifade edelim , devrim in ilkelerine aykırı d ü ş
m eyen siyasî oluşum lar, yani farklı yorum lar m eşru karşılanabilm eli ve devrim başından beri bu kadar firarî ve m uhale
fet odağı üretm em eli idi. İslâm dünyasının geçirdiği tecrübe
lere şöyle bir göz attığım ızda, her farklı yorum u, 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 k o m p le k si'nden başk a birşey değil.
İslâmcı düşünce bugün, yirm inci yüzyılın iyice yaygınlaşm ış
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bulunan dem okratik niteliklerinden kendisini uzak tutm am a
lıdır. İslâm cı düşünce ve politikaların, toplum ların siyasî,
ekonom ik ve fikrî ihtiyaçlarına tekabül edebildiğince, deği
şik siyasî alternatiflere karşı kendisini sağlam tabanlara yaslayabildikçe, kendi içinde sağlam m urakebe m ekanizm aları
geliştirebildikçe başarılı olm a şansı artacaktır. M uhaliflerini
dışarı atarak değil, kendi içinde tolere ederek bir yöntem ge
liştirilm esi gerekiyor. Bunu er-geç başarm ak ve hazm etm ek
durum unda kalacağız.
N e yazık k i İslâm ükelerinde bu arayışlar ve denem e
ler, devrim liderlerinin henüz hayatta odukları zam an realize
edilem iyor. Bu tür denem eler ve uygulam alar için en m üsait
zam an, devrim in kendi gücünden en em in olduğu dönem ler
olabilir. Fakat devrim ci kom pleks, her nedense devrim in ge
leceğini derhal ipotek altına alıyor ve yeni b ir "oligarşi"
üretm eye başlıyor.
İran'daki yeni anayasa değişikliği hazırlıkları, bu b a
kım dan bize biraz da ürküntü verm iyor değil. Y ürütm enin,
yargının ve ordunun tek bir irade etrafm da toplanm ası!.. Bu
tür geniş yetkiler eninde sonunda m urakabesizliği doğura
caktır. Ş im dilerde Ö zal'ın savuriduğu 1924 anayasasının
özelliği de bu idi. B ütün yetkiler başlangıçta m eclis başkanı
olarak M. K em al'de, daha sonra cum hurbaşkanı olarak M.
K em al'de toplanır olm uştu. B ütün tek partici ve sultacı yö
netim lerin başvurduğu yöntem budür.
Bu tür bir m ekanizm anın başında bulunan kişinin veya
ekibin m üslüm an, hadi daha açık söyleyelim "islâmcı" olm a
sı bizi yanıltm am alıdır. B öylesi pragm atik yaklaşım lar ilk
anda faydalı gözükse bile, uzun vadede karşı devrim ler üret
m enin de m otivasyonu olm aya başlarlar. B urada Pakistan'da
Ziyaül H a k'm geliştirdiği "tek adam cı"lığa dayanan otoriter
İslâm î yönetim tarzının akıbetini hatırlatm akla yetinm ek isti
yoruz.
(Temmuz, 1989)
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ahar aylarından yaz ortalarına kadar bir hayli tavsam ış
gözüken PK K eylem leri, B ulgaristan'dan vâki hicretin
yükselm e kaydettiği günlerden itibaren kadem e k ad e
m e artış gösterm eye başladı. T am am iyle batıya toplanm ış
T ürkiye kam uoyu, vâki olayların gelişm esi ile büyük bir ala
boraya uğradı ve neredeyse B ulgaristan konusu unutulacak
boyutlara vardı.
Bu konunun konuşulduğu bir m ecliste: "H erhalde do
ğudaki eylem ler, 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 hazırlam ak için, Türkiye'de terörün bile
bir araç olarak kullanılabileceğini kabulden kaynaklanıyor
du. Y ani daha açık bir ifade ile, 12 E ylül'de darbe yapılabil
m esi için, sivil hüküm etler dönem inde anarşinin bilinçli ola
rak kullanıldığı, bilinçli olarak önlenm ediği gibi, içinde hak
lılık payı da taşıyan bir görüşten yola çıkm ak!..
Biz burada, "belki" dem ekle yetindik ve itiraz edem e
dik. Çünkü Türkiye, gerçekten bu tür senaryoları taşıyabile
cek cinsten zaafların girdabında yol alıyor.
A ncak doğuda PK K eylem lerinin tırm anışındaki za
m anlam ayı, gerçekten düşünm eye değer bulduğum uzu da
burada ifade edelim:

B
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İlk elde B ulgaristan'dan vâki hicretle "eşit zamanlı olu
şu" dikkat çekici. Ö zal'ın daha baştan kabul etm em esi gere
ken göç olayını, âniden durdurm asının altında; doğudaki
olayların hesap edilenin üstünde bir tırm anış kaydedebilece
ği endişesini de göz ardı etm em ek gerekiyor.
Fakat asıl önem li olan, PK K eylem leri ile Lübnan'da
hrıstiyan k u v vetlerin S uriye tarafından ablukaya alınm ası
arasındaki birlikteliktir. Suriye, uzun yıllardır İsrail'in ve
A m erika'nın desteği ile iyice şım arm ış bulunan hrıstiyan
kuvvetleri ciddi bir kıskaca alm ışken, bu olayların tırm anm a
g österm esi anlam lıdır. S uriye'deki yönetim in "Müslüman
Kardeşlere" karşı yürüttüğü acım asız politika bir tarafa, Su
riye yönetim inin m ezhepçi karakteri gene bir tarafa; bu ülke
stratejik konum u dolayısı ile, Lübnan'daki gelişm eler karşı
sında bigâne kalm am aktadır, kalam am aktadır. Lübnan'daki
hrıstiyanları İsrail'in ve batı ülkelerinin desteklem esi karşı
sında, Suriye de L übnanlı "ş i ı ', "dürzî" ve "sünnî" m üslüm anların sözcülüğüne soyunm aktadır. B una karşılık S uri
ye'nin L übnan'da oynadığı rol, "uluslararası irade" tarafın
dan tasvip edilm em ektedir. İkinci Dünya Savaşı öncesindeki
yıllara nisbetle şiî ve sünı^î m üslüm anlar, Lübnan'da hrıstiyanlara göre büyük bir ekseriyet teşkil etm işler ve m üslüm anların nüfus artışı sonucu, siy asî ve İdarî yapı tam am en
yerinden oynam ış bulunm aktadır. Lübnan'ın Suriye güdü
m ünde bir ülke olm asını güvenlik gerekçesiyle kabul etm e
m ektedirler. Bu g erekçeler ışığında L übnan’da S uriye'nin
oynadığı rol, Suriye yönetim inin ideolojisi ne olursa olsun
son derece önem lidir. V e nitekim önem li olduğu için de, İs
rail'den F ransa'ya, A m erika'ya ve İngiltere'ye kadar bütün
batılı ülkeler, Suriye’yi ekonom ik ve politik am bargo altında
tutm aya çalışm aktadırlar.
U luslararası 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 PK K ola
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yı ve diğer bazı Irak kaynaklı infiratçılıklar İran-Irak savaşı
sırasında da kullanıldı. T ürkiye'yi savaşa sokabilm ek için
hareketler gerekçe olarak ihdas ediliyor ve destek görüyor
du. Biz burada PKK olayı ile Suriye'nin hiçbir ilişkisi yoktur
dem ek istem iyoruz. Fakat sonuçta Suriye politikası, O rtado
ğu'ya râci em peryalist stratejiler içinde, ancak taktik bir un
sur seviyesinde kalm aya m ahkûm oluyor.
B urada yatan asıl m esele, uluslararası irade tarafından
oluşturulan Suriye etrafındaki çem bere, Türkiye'nin dc katı
lıp katılm ayacağı veya nasıl katılabileceği m eselesidir. T ü r
kiye ile Suriye'nin arasının açılm ası, ancak ve ancak ya PKK
terörü, ya da Fırat sularının S uriye'ye doğru akışının sınır
landırılm ası ile m üm kündür. Y a da bütün askerî kuvvetlerini
îsrail sınırına ve Lübnan'a yığm ış bulunan Suriye'nin, her an
T ürkiye'yi güneyden işgale hazırlandığı (!) tezleri ön plana
çıkarılır. Bütün bunların am acı, Türkiye ile Suriye'nin arası
nı iyice açm ak ve neticede, Suriye karşısında "İki düşm an"
veya "İki mazlum " ülke olan İsrail'le Türkiye'nin ilişkilerini,
doğal bir ittifaka kadar götürm ektir.
İşte PK K eylem lerinin oluşturduğu önem li zem inler
den birisi budur!..
N itekim bu olaylar ilerler ilerlem ez, bazı gazetelerin
"Suriye'ye son ihtar h a zırlık la rı" v ey a "Suriye'nin suyu
ısındı" gibi başlıklar atm aları gözden kaçm am ıştır. T abiî ki
hem en ardından, İsrail'le ilişkilerin eski seviyesine yükseltil
m esi gerektiği biçim inde görüşler!.. Fahir A rm aoğlu gibi ak
lı başında geçinen nice kişi ve çevreler, PKK olaylarını Suri
y e’nin sırtına sarıp, hem en arkasından İsrail sözcülüğüne soyuııuveriyorlar. H atta H ürriyetin yaptığı b ir yayına göre,
L ü b n an lı hristiyan kuvvetlerin kom utanı M işel A vn bile di
yesi im iş ki: "Suriye karşısında Türkiye ile doğal m üttefik
durum undayız!.."
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B ütün bunların anlam ı nedir?
B ir ülkede, bir hüküm et seçm en desteğini, kam uoyu
desteğini yitirdi mi, her türlü dış tezgahâ, gözünün önünde
açık açık cereyan eden tezgâhlara karşı sesini çıkaram az
olur. B ütün bu gelişm eleri bildiğinden şüphe etm ediğim iz
Turgut Ö zal'ın, âdeta şeytan taşlarcasına doğu olayları dola
y ısıy la 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 getirm ek neyi ifade eder?
Ö zal'ın 26 M art 1989 m ahallî seçim lerinden önce ba
şörtüsü olayını İran ’a yükleyerek izaha k alkışm ası, doğu
olaylarını artık bir sakıza dönüşen Suriye faktörüne bağla
m ası, bize göre bilerek yapılan saptırm alardır. A ynı şekilde
K ıbrıs'ta R a u f D enktaş, kendisine yönelik bir CIA tertibin
den söz ederken, bütün bunları görm ezlikten gelerek sükut
etm ek neyin ifadesidir?
K orkarız ki saym Özal, iktidarının ayakta kalabilm esi
için, kendisinin cum hurbaşkanlığı için, bir takım dış em riva
kilere boyun eğm eyi g ö ze'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. T ürkiye koalisyonlardan değil am a,
böylesi zay ıf hüküm etlerden, yani kam uoyu desteğini yitir
m iş idarelerden doğrusu çok çekmiştir.
(Eylül, 1989)
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rtık sıcak bir savaşın ve savaşa yönelik Ö zal politika
larının ard ın d an konuşm anın zam anı geldi sayılır.
Çünkü bu savaşa ve daha öncesinde O rtadoğu krizine
Türkiye öylesine aşırı biçim de taraf oldu ki, m utlaka bunun
bir bedeli bulunm alıydı. Türkiye bu krizden ne um du, ne
buldu? H üküm etin politikasında neler hedeflenm işti de, bun
ların hangisi gerçekleşti? U nutm am ak gerekir ki Türkiye bu
krizi âdeta tahrik etm iş, neredeyse C ezayir-F ransa savaşındakini aratacak davranışlara girmiştir.
İlkeleri sayın Ö zal'ca çizilen bu politika m utlak başarı
ile sonuçlanacak, T ürkiye bir koyup yirm i alacak, O rtado
ğu'da büyük nim etlere kavuşacak, tabiî ki buna petrol dahil,
bölgenin im arında en büyük payı T ürkiye üstlenecek vs. Bu
yetm iyorm uş gibi, m uhtem el bir askeri paktın d a içinde bu
lunacağız. A yrıca kurulacak ekonom ik pazarın ise lokom oti
fi m utlaka Türkiye olacaktı!

O rtadoğu'ya dönük Özal politikası, ilk olarak, S ovyet
lerin öncülüğünü çektiği "ateşkes" görüşm eleri sırasm da y a
ra alm aya başladı. İran ve Sovyetler bu görüşm elerde öncü
lüğü çekti. O luşturulan paket bütün batı ükelerinin önüne
açılırken, T ürkiye bu sürecin dışında bırakılıverdi. S ovyet
ler, "Türkiyeli dostlarım ız gücenm esin!.." dem ekle yetindi
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ler. Bizim hüküm etin aldığı ilk yara budur. Buna bir de tabiî
ki, Batı A vrupa ülkelerinin, Irak'ın Türkiye'ye saldırm ası h a
linde buna hem en katılam ayacaklarını, çünkü T ürkiye'nin
tahrikçi bir tavır sergilediğini açıklam alarını da ilâve etm ek
gerekir. Konulan bu rezervleri unutm am ak gerekecek.
Şim di oluşturulm aya 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,
A m erika'ya verdikleri desteğin karşılığını iyi veya kötü al
m ayı bilm işlerdi. M ısır, yüksek dereceli krediler alarak; Su
riye ise Lübnan'da kendi taraftarlarının hakim iyetini sağla
yarak ve belki de G olan pepelerinin kendisine iadesi sözünü
alarak!.. B ir de bunun sonucu K örfez İşbirliği K on sey in in
öncülüğünü üstlenerek, verdikleri desteğin karşılığını alıyor
lar.
Peki T ürkiye'ye ne vaad edilm işti acaba? M usul-K erkük-Y um urtalık petrol boru hattını kapatırken, G üneydoğu
A nadolu'ya, Irak sınırına bir ordu kaydırırken, İncirlik'ten
kalkan Am erikan uçaklarına Kuzey Irak'ı vurdururken, Adana'ya onbin Am erikan deniz piyadesini kabul ederken, T ü r
kiye'yi turizm b ak ım ındaîl riskli ülkeler arasına sokarken,
O rtadoğu'ya yönelik ihracatını sıfırlarken... Bunun karşılığı
olarak sayın O zal'a acaba ne vaad edilm işti?
1. Şim di K erkük petrolleri bir hayal. Çünkü K erkük'le
Türkiye arasındaki m esafeler öylesine uzadı ki, yerden m an
tar biter gibi biten A m erikancı kalem şörler bile dile getirm i
yorlar artık.
2. T ürkiye'nin A vrupa T opluluğu'na sokulm ası mı?
Bunu artık bir bilen söylesin dem ekten başka bir çare yok.
3. Bizim hüküm etin açıklam asına göre 9 m ilyar dolar,
A m erikalılara göre 6 m ily ar doları bulan zararım ız mı?
(Tabiî ki bu yazının yazıldığı sıralardaki rakam lar) K im h an 
gi bahara karşılayacak, belli değil.
4. K uveyt ve Irak'ın im arı mı? Türk halkı bu hikâyeleri
İran-Iıak savaşı sırasında da çok dinledi. Kuveyt pazarı ne250
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redeyse kapatılm ış durum da. Irak’ta ise, bu gidişle pazara
benzer birşey bulm ak kabil olmayacak.
Ve asıl önem lisi, 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
pom palayan Türkiye, şimdi bu tehlikenin bertaraf edilm esin
den dolayı acaba m em nun m udur? İşte Saddam tehlikesi yok
artık, öyleyse hâlâ içinde yüzdüğünüz tedirginlik nedir? S e
bebini açıklar m ısınız?
Şunu açıkça kabul etm enin zam anı gelm iş olm alıdır:
Y ıllar var ki T ürkiye'de orduya ve hâriciyeye ilişkin
olarak kullanılan "am erikancılık" sıfatları, m evcut yönetim in
başına nisbetle çok daha aşırı kullanılıyorm uş. Ö zellikle ha
riciye için söylüyoruz: İhsan Sabri Ç ağlayangil'le başlayan
dönem lerde ve özellikle K ıbrıs, O rtadoğu krizleri, İslam
K onferansı zem inleri, İsrail ile ilişkiler ve M C yıllarındaki
am bargo uygulam aları içinde T ürkiye'nin uluslararası p lat
form lardaki konum unu ve şartlarını iyi değerlendiren, ve bu
şartlarda yetişen hariciyecilerin bir kesim i, açıktır ki Ö zal'a
göre daha bir gerçekçi ve O rtadoğu'nun şartlarını daha iyi
değerlendirebilen bir görüntü sergilem işlerdir. Bu farkı da
burada özellikle ifade etm ek istiyoruz.
B ir de şu önem li: Y ıllardan beri A m erika'nın "yeşil
kuşak" p o litik asın d an yola çıkarak, O rtadoğu'da A m eri
ka'nın İslam cı politikalara arka çıktığını ve bunun, bundan
böyle de devam edeceğini ileri süren safdil islâm cılarla 'kur
naz istihbaratçıların" gerekçeleri tarum ar olm am ış m ıdır?
A rtık rahatlıkla biz söyleyelim : A m erika bundan böyle O r
tadoğu'da İslamcı akım ların en büyük düşm anı olacaktır.
Bırakalım radikal hareketleri, gelenekseI İslam cılık da bumııı içinde.
Siz hâlâ bunun farkında değil m isiniz? Ö yleyse sayın
Özal, niçin bunca köklü politika değişikliklerine hazırlanı
yor dersiniz? Y oksa siz de farkındaydınız da, T ürk halkının
K örfez krizinde A m erika'ya desteğini tem in etm ek için mi
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bunca tegafül içindeydiniz? B unların öncülerinden biri, şim 
dilerde yüzü kirli olarak dolaşıyor sokaklarda. Sıra kim lerde
acaba?
A rtık T ürkiye'ye verilen görev; O rtadoğu'ya ve O rta
A sya'ya "laik-devrim" ihraç etm ektir. "İslâm cı Am erika",
"laik Avrupa" denklem leri kuranlara yeni hedeflerini henüz
bildirm edilerse biz hatırlatalım : "Laik devrim ihraç eden bir
Türkiye!"
F akat biz biraz daha ileri gitm ek istiyoruz: O rtadoğu
krizinde Türkiye, A m erika için gerekli vazifesini yerine ge
tirdi. Şim di talep zam anıdır. Fakat bu talepler yerine gelm e
yecek. İtim adı iğfal edilm iş bir yönetim ise A m erika için ta
şınm az bir yük olm aya başlayacaktır, öyleyse ona ihtiyaç
kalm am ış sayılabilir m i? N e dersiniz?
(1991)

R ah m etli Ö z al'ın ö lü m ü ö n c esin d e y a şa d ığ ı d e rin y a ln ız lık v e çaresiz lik ,
iyi h atırlan m alıd ır. B u d ö n e m in d e Ö z al, T ü rk iy e için , u lu slararası siste m in m ahatabı o lm ak tan ç ık a rılm ıştı. Bu d e v re d en ç ık a rılm ış lığ ın a cısın ı sa y ın D e m ire l de
zam an zam an du y m u ştu r.
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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 T ürkiye'nin iç ve dış politikasında
önem li 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 m eşgûl ediyor.
B urada unutm am am ız gereken nokta PK K terörünün,
1968-70 üniversite olaylarından ve 1978-80 arasında yaşadı
ğım ız yaygın şiddet eylem lerinden faklı bir boyutta geliştiği
gerçeğidir. B ilindiği gibi PK K terörü başlangıçta İran-Irak
savaşının şartlarından, bilâhare de K örfez savaşının ürettiği
K uzey Irak 'tak i kuvvet boşluğundan y ararlanarak gelişti.
D olayısıyla Türkiye'nin m aruz kaldığı uzun vadeli bu yeni
terör dalgası, Irak'ın ve K uzey Irak'ın m evcut konum undan
bağım sız olarak ele alınam az.
B urada özellikle tesbit etm em iz gereken husus; Irak,
Kuzey Irak ve PKK sorununun hukukî bir sonuca b ağlan
m ak istenm ediği gerçeğidir. K örfez savaşı bittiği halde, sa
vaşın sonuçlarına ilişkin bir anlaşm a yapılm am asıdır. T araf
lar m asa başına oturup da Irak'a yönelik ceza ve yaptınm la1. "Ç ek iç G ü ç, PK K v e K u zey Irak Ü z erin e N otlar" g en el b a şlığ ı a ltın d a
to p lan an b u g ö rü ş le r, A ralık 1993 d r U r f a 'd a to p lan an , "T ü rk iy e G ö n ü llü K u ru 
lu şlar K o o rd in a sy o n T o p lan tısı" n a b ir teb liğ o larak su n u lm u ş ve istişare e d ilm iş 
ti.
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rı, Irak'ın yeni statüsünü hakukî bir anlaşm aya bağlayarak
problem i bitirm ek niyetinde gözükm üyorlar. Halbuki bir sa
vaşın sonucunu belirleyen bazı yaptırım lar ortaya çıkar, ilgi
li ülkelerin leyh ya da aleyhine sonuçlansa dahi bir anlaşm a
ya varılır. N eticede savaş m ağlûbu ülke, savaş sonu şartlara
göre kendi durum unu yeni baştan ayarlar, bölgesel dengeler
yeni bir oluşum sürecine girer.
A m a böyle olm uyor. A lışılm ışın dışında savaşın şartla
rı, atm osferi 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. "Ç ekiç G üc" tem inatı altına alm an K uzey Irak'ın
geleceği bir tarafa, kom şu ülkeler (B unlar Irak, İran, Suriye
ve T ürkiye'dir) problem in kendi iç dengelerini tehdit ettiği
nin bilinci içinde, hareketsiz kalm aya m ahkûm bırakılıyor.
Bu ülkelerin hem en hepsi korku ve caydırıcılık içinde karar
sız bekliyorlar.
K uzey Irak 'ta "Ç ekiç G üc" d en etim in e bırakılm ış
m uvâzaa bölgesinden en çok zarar gören ülke, ne yazık ki
Türkiye'dir. H er ne kadar ülkem izde PK K terörünün gücü
başlangıçta İran ve Suriye gibi ülkelerle izah edilm eye çalı
şılsa da, bazı çevrelerle basın, adı geçen ülkelerle sıcak bir
çatışm ayı tahriık etse de, bugün T ürkiye'de PK K ve onun g e
liştirdiği terörün, K uzey İra k ta k i kuvvet boşluğundan kay
naklandığına ilişkin, ciddi bir kam uoyu oluşm aya başlam ış
bulunuyor.
Bu arada PK K ile K uzey Irak'taki liderlik kadrolarının
m uhtem el ittifakını önlem eye, yani PK K 'ya karşı T alabanî
kuvvetlerinin T ürkiye'nin yanında yer alm asını sağlam aya
dayalı politikanın zayıflığı da iyice gün ışığına çıkm ış görü
lüyor. Bu ittifakı önlem eye çalışm ak, Türkiye'nin son yıllar
da uyguladığı tem el stratejilerden biridir. Ne yazık ki Kuzey
Irak'taki iğreti yönetim i legaliteye kavuşturan, bizim bu yan
lış düşüncelerim iz olm uştur.
A yrıca PKK liderlik kadrolarının m uhafaza edilm esi,
bertaraf edilm em esi de uzun yılların yanlış politikalarından
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hiı i olarak, ancak şim dilerde ortaya çıkıyor. Ülkem izde bazı
çevreler liderlik kadroları tasfiye edilm iş bir PK K 'm n çok
başlı hale geleceği gibi bir gerekçe ile, bu m ücadeleyi âdeta
sinek avlam ak seviyesinde tutm uşlardı. Tabiî ki bu tezin de
kendine has bir takım gerekçeleri var. Bunun izahı ayrı bir
m esele. Fakat m evcut hüküm et şim diye kadar yürürlükte
olan stratejilerden kuşku duyduğuna ilişkin açıklam alar y a
pıyor, yeni m antıklar geliştirm eye gayret gösteriyor.
Türkiye'nin terör ve bölücülük konusunda elde edeceği
her başarı, K uzey Irak 'a ilişkin politikasını belirlem esine
bağlıdır. Çünkü problem bu noktada kilitlenm iş gözüküyor.
M illî sınırlar içinde kalan teröre ilişkin tavırların, m utlaka
K uzey Irak p o litik asıy la aynı konsept içinde ele alınm ası
son derece zarûri hale gelmiştir.
A ksi halde ne olur?
Aksi halde Türkiye bu hayatî problem e palyatif tedbir
lerle yaklaşm aya, taktik kararlarla işi götürm eye karar v er
miş anlam ı çıkar. D olayısıyla terörle daha uzun vadede beraer ve içiçe yaşam aya, toplum olarak hazırlıklı olm am ız gere
kir.
B urada, bölgesel problem in hukukî bir sonuca bilinçli
olarak ulaştırılm aınası, bölgesel krizin devam lı kılınm ası yo
lunda bir "gizli irade" söz konusudur. Bunu ancak ABD, İn
giltere ve İsrail'le izah etm ek im kânı bulabiliyoruz.
Sanki bir vücuda elektrik şoku verilm işçesine, bölgeye
de uzun vadeli bir şok uygulam ası yapılıyor. Bölge elektriğe
çarpılm ış bir vücut gibi titriyor, çırpm ıyor. Şoktan am aç da
bu değil m i? K rizi uzun bir zam ana yaym ak ve icabında is
tenilen her ülke için tehdit olarak kullanm ak!... Zaten şu an
da, T ürkiye'nin dışında Suriye ve İran, bu tehdidin karşısın
da titriyor. Bu şoka ne Türkiye'nin, ne Irak'ın, ne de İran'ın
uzun vadede dayanm ası çok zor. Problem e neşter vuram ayan ve olum lu bir davranış geliştirem eyen bu ülkeler, uzun
vadede büyük zararlara uğrayabilirler. Zaten m illî ekonom i
leri felç eden, kaynakları tüketen bir durum ortada değil mi?
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Çekiç Güç konusunda Türkiye kam uoyunun bilm ediği
bir durum daha sözkonusu. Türk kam uoyu Çekiç Güç'ü, K u
zey Irak'taki kürt varlığını, Saddam H üseyin'e karşı koruyu
cu bir kalkan olarak algılar. Y ani Çekiç G üç olm asa, S ad
dam H üseyin K ürtleri tekrar kuzeye sürecek, bunlar T ü rk i
ye'ye sığınacak. Çekiç G üç'ün gerekçesi parlam entoya böyle
sunuluyor. Fakat aynı Ç ekiç Güç Kuzey Irak'ta, T ürkiye'de
ki K ürtlerin yani PK K 'nın koruyucu kalkanı olarak algılanı
yor. Suriye ve İran'da d a buna benzer algılam alar ve izahlar
sözkonusu. Sanki bu yabancı kuvvet her cephesinden farklı
görünen, farklı algılanabilen bir "p rizm a" görevi görüyor.
(Aralık, 1993)
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ürkiye'nin de ciddi sıkıntılarım yaşadığı bölgesel istik
rarsızlığın, yani uzun vadeli şokun önem li bazı sebep
leri, herhalde olm alıdır. Bu sebepler neler olabilir? B a
zılarını şöylece sıralayabiliriz:
1. K örfez savaşıyla birlikte ortaya atılan "yeni dünya
düzeni", İslâm ü lkelerinde "mikro m illiyetçilik” cereyanla
rını tahrik etm eye, ülkeleri daha küçük üniteler halinde par
çalam aya m atu f görünüyor. R uslara karşı verilen başarılı
m ücadelenin arkasından A fganistan'ın, bütünlüğünü tehlike
ye sokan kabilecilik ve ırkçılık bataklığına sürüklendiği ger
çeği burada hatırlanm alıdır. Aynı durum Sudan için de sözkonusu. D olayısıyla Saddam H üseyin bahane edilerek başta
Irak, Türkiye ve İran ciddi şekilde bölünm e, parçalanm a teh
didine m aruz bırakılabiliyor. Çekiç Güç böyle bir tehdit g ö 
revi üstleniyor.
2. İlk elde "özerk statülü", bilâhare bağım sız, bölgesel
b ir Kürt devleti oluşturm anın denem eleri gerçekleştiriliyor.
B aşlangıçta n ered ey se bu tezlere yatan T ürkiye, şu anda
ciddî m ânâda direniyor. Fakat Irak'ta bu sonucun gerçekleş
tirilm esi için hem en hiç bir engel bulunm uyor. Bu arzunun
iki am acı var: B irincisi, M usul-K erkiik petrollerini Irak'ın
elinden a lm a k!.. İkincisi, bu petrolü 40-50 yıl gibi uzun bir
vade ile A m erikan-İngiliz ipoteğine sokm ak. D olayısıyla
Iıak'ı, İsrail karşısında güçsüzleştirm ek.
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3. Uzun vadede bu m inyatür devletçiği, İran'a karşı bir
tehdit unsuru olarak kullanm ak, em peryalizm in İran'a atlam a
noktası haline getirm ek. 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 G üçün de yardım ıyla, O rtadoğu'da yeni den
gelerin oluşm asında katalizör rolü oynam ak. Bu dengeler
içinde İsrail"i yalnızlıktan kurtarm ak. İsrail'e yönelik m uha
lefetin bütünlüğünü kaybettirm ek. İşte bu safhada İsrail'e,
bölge ülkelerinin her biri ile tek tek tem as im kânı sağlanm ış
oluyor. A yrıca her ülke kendi sorunları içinde boğulduğu
için İsrail'e karşı ne A rap B irliği , ne Islâm K onferansı ve
ne de bölge ülkelerinden herhangi biri, O rtadoğu adına söz
cülük üstlenecek güç ve iktidarı kendi nefsinde bulam az h a
le getiriliyor. D olayısıyla K uzey Irak'taki kuvvet boşluğu, ya
da Ç ekiç Güç em rivakisi üç büyük ülkeyi, - k i bunlar T ürki
ye, Iran ve Irak 'tır- O rtadoğu'daki gelişm eler karşısında nöt
ralize etm iş bulunuyor.
5. Kuzey Irak sorunu ve PK K terörü, geçen dört yıldan
beri T ürkiye'nin ufuklarını iyice kararttı. Türkiye bu konu
dışında hiçbir dış politika geliştirem iyor. M illî ve İslâm î di
nam iklerin önü iyice tıkandı. B ütün ülke iç m eselelerin gir
dabında boğulur hale geldi. Sovyetlerin yıkılm ası ile ortaya
çıkan yeni şartları, teröre harcadığı efor ve kaynak sebebiy
le, Türkiye sağlıklı değerlendirem ez hale getirildi. Sanki bü
yüyen, gelişen, sözü geçen T ürkiye im ajının ufukları iyice
tıkanm ak istendi. F akat buna rağm en ülkem izin kendisine
vurulm ak istenen b u p ra n g ay ı aşacağından hiçbir kuşkum uz
bulunm uyor. Şahıp olduğum uz alt yapı, insan unsuru ve
tarihî hinterlandım ız, m evcut durum un aksine ufkuzum u bi
ze açık gösteriyor.
6. Şu anda bölgede uygulanan politikalar, Birinci D ün
ya Savaşı yıllarında İngilizlerin ve O sm anlı im paratorluğu
nun birbirine karşı uyguladığı stratejileri hatırlatıyor. Tabiî
ki tek yanlı olarak!.. Savaş yıllarında İngilizler başta Arapla258
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m, Erm enilere ve bazı B alkan kavim lerine, O sm anlının yı
kılması m ücadelesindeki katkıları nisbetinde bağım sızlık vaııd ediyordu. B ilindiği gibi böyle bir rüyaya yatan Erm eniler,
acı bir âkıbete uğradılar ve Anadolu topraklarını ebediyyen
kaybettiler. F akat A raplar adına daha farklı bir sonuç hâsıl
oldu: B ağım sızlık yerine onursuz İngiliz söm ürgeciliğine
teslim olm aktan başka birşey elde edem ediler. Şu anda O rta
doğu, yeni ve çağdaş söm ürgecilik alanları oluşturm anın sı
cak tehdidi altına sokulm uş bulunuyor.
7.
Bu arada T ürkiye'de ve bölgede, A BD -İsrail tezle
rinden farklı düşen her yaklaşım ın "Alman yaftası" ile kara
landığı yeni b ir süreç de başlatılm ış oluyor. H er ülkenin
kendi zaruretleri tahtında belirleyeceği stratejiler, yaygın bir
terane ile "Alman tezi", "Almanya adına" biçim inde, daha
ağıza alındığı anda lekeli hale getiriliyor. Ö nüm üzdeki y ıl
larda, İslâmî her gelişm enin ve düşüncenin de bu tür töhm et
ler altına sokulacağı yeni bir süreçin başlatılm ak istendiğini
burada hatırlatm ak isteriz.
*

* *
G ünüm üz batı ülkeleri her zam andan ziyade Avrupa
K onseyi, A vrupa B irliği, A vrupa Topluluğu, N A F TA gibi
ekonom ik, sosyal ve siyasî örgütlenm eleri daha bir kuvvet
lendirm eye çalışırken, yani çağdaş im paratorluk denem eleri
ne girişirken, m üşterek kültürler etrafında bir arada yaşam a
politikaları geliştirirken; O rtadoğu islâm ülkelerinde parça
lanm ayı, bölünm eyi, "m ikro-m illiyetçilik" cereyanlarım teş
vik ediyorlar. Bu oyunun artık farkına varılm alıdır. B urada
bölge ülkelerinin her birine ve T ürkiye'ye olduğu kadar,
K ürt halkına ve onun siyasal öncülerine de büyük görevler
düşm ektedir. Em peryalizm in çizdiği stratejiler içinde "taktik
rollere" rıza gösterm em ek, O rtaçağdaki haçlı ordularının,
O rtadoğu'daki atlam a taşı veya bağlantı unsurları konum una
düşm em ek gerekiyor. A llah korusun, aksi halde B irinci
D ünya Savaşının söm ürge şartları yeni baştan tahakkuk ede
bilir dem ektir. B una kesinlikle im kân verilm em elidir. Kürt
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halkı ve ay d ın lan da B irinci D ünya Savaşı şartlan altında
geliştirdikleri yüksek tavrı, hem T ürkiye 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. A yrıca K ürt ve T ürk toplum
önderleri bu konuda canlı bir kam uoyu oluşturm aya, bunun
siyasal platform a yansıtılm asına gayret sarf etm elidirler.
(Aralık, 1993)
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u yazıda şim diye kadar, uluslararası konjonktürün bö l
geye yönelik politikaları ile terör ve bölücülük konusu
nun dış kaynakları, sebepleri üzerinde duruldu. H albuki
terör konusunda m evcut yönetim lerin bazı ciddî zafiyetleri
üzerinde de durm ak gerekiyor. G eçen on yıldır PK K terörü
karşısında T ürkiye'nin, ciddî bazı sıkıntılara girdiği söz k o 
nusu ise, bunun altında yatan sebeplere inm ek lâzım geliyor.
B ölgedeki yaygın terör olaylarının önlenm em esinin al, tında yatan sebeplerin başında, bize göre, terörü önlem ekle
görevli kam u idareleri arasındaki çok başlılık ve koordinas
yon noksanlığı gelm ektedir. B u durum hem güvenlik k u v 
vetlerinin yönetim inde, hem de istihbarat birim lerinin çok
başlı yapısında kendisini hissettiriyor. A narşi ve terörün ön
lenm esi hususunda birden fazla kuruluşun m evcut oluşu, içi
ne düştüğüm üz 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 kam u düzeninin sağlanm asından yasalar önün
de hüküm et, dolayısiyle İçişleri B akanlığı birinci derecede
sorum ludur. B akanlık bu alandaki hizm etlerini illerde valiler
ve kaym akam lar aracılığıyla yürütür. M ülkî idareciler E m ni
yet Genel M üdürlüğünün kadrolu elem anı olan polisin y ar
dım ı ile, ancak belediye hudutları dahilinde etkili olabilm ek

B
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tedirler. Yani em niyet görevlileri her türlü terör, kaçakçılık
vs. olaylarını belediyelerin m ücavir alanlarında takip edebil
m ekte, belediye hudutları dışında kalan kırsal kesim ler ise,
bu açıdan vali ve kaym akam ın âdeta denetim i dışında tutul
m aktadır. B una karşılık vali ve kaym akam ın sorum luluğu, il
ve ilçe sınırlarının bütününe şâmildir. Bu sorum luluğu onla
ra yasalar, başta 1949 tarihli "İl İdaresi Yasası" yüklem iş
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 h izm etlerinin yerine getirilm esi polisin dışında,
apayrı bir birim olan "jandarm a"ya bırakılm ıştır. B ugünkü
haliyle jandarm a kuvveti, vali ve kaym akam ın yönetim i ve
denetim i dışında apayrı bir idare olarak teşkilâtlandınIm ıştır.
İşte ülkem izde anarşi ve terörün yanı sıra, her türlü kaçakçılığın yıllardan beri kontrol altına alınam am asının altın
da yatan tem el sebep burada yatm aktadır.
H üküm et son zam anlarda bu alandaki boşluğun farkına
vararak, jandarm a kuvvetini "sicil" itibariyle valiye bağla
m ayı ve bu vesile ile jandarm ayı bir nisbet içinde valinin
em rine sokm ayı düşünm eye başlam ıştır. N itekim bu yöndeki
bir yasa değişikliği teklifi T B M M 'ne intikal etm iş bulunu
yor. Fakat böyle bir sicil yetkisinin jandarm ayı il idaresin
den bağım sız bir yönetim olm aktan kurtaram ayacağını, y ö 
netim lerin her on yılda bir karşılaştığı kriz anlarında, vali ve
kaym akam dan bağım sız çalışm ayı tercih edeceğini, yaşadı
ğım ız tecrübelerle yakından biliyoruz. D olayısıyla, bu nevî
palyatif tedbirlerle il idaresinde bütünlük sağlanam ayacağı
nı, Güneydoğudaki sıcak terör dahil, ileride ülkem izin karşı
laşm ası m uhtem el değişik terör denem elerinin de, bu tür ted
birlerle önlenem eyeceğinin hepim iz farkında olm alıyız.
A slına bakılarsa T ürkiye, 150 yılı aşan bir tecrübe ile
iç güvenlik kuvvetlerindeki bu ikiliğin, jan d arm a ve polis
ikiliğinin acM fecrübelerine sahiptir. Y eniçeriliğin lağvı ve
yeni ordunun teşkili sırasında, yenilikçi O sm anlı Sultam
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İkinci M ahm ud, im p aratorluk bünyesinde genel asayişin
sağlanm ası görevini orduya, dolayısıyla jandarm aya yükle
m işti. On dokuzuncu yüzyılın başlarında yeniden düzenle
meye tâbi tutulan il idarelerinde, güvenlik hizm eti bütünüyle
jandarm aya tahsis edilmişti.
Fakat daha sonra kurulan E m niyet teşkilâtına da bir
alan açm ak ihtiyacı doğdu ki, bu da il ve ilçelerin belediye
hudutları ile sınırlı tutuldu. Bu yüzden, Tanzim at yıllarından
itibaren ülkem izde güvenlik hizm eti bu iki ayrı kuruluşun
üzerinde kalm aya devam etti. İşte bu ikilik, aynı görevden
sorum lu iki farklı idarenin varlığı, bunlardan sadece polisin
m ülkî idarenin tasarrufu altında bulunm ası, Türkiye'deki te
m el istikrarsızlık sebepleri arasında önem li bir yer işgal et
m ektedir. Halbuki il ve ilçe sınırları içinde güvenlik hizm et
lerinin bir bütün olarak m ütâlea edilm esinin ve tek bir organ
tarafından yürütülm esinin sayısız faydaları vardır. Yaşadığımız "bölücülük" ve her türlü "kaçakçılık" olayları, bunun lü
zum unu her geçen gün daha bir kuvvetle ortaya koym akta
dır.
Bunun için yapılm ası gereken iş, T ürk 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
m ektir. 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 im ajını doğurm akta
dır. A yrıca ülkem izde polis kuvvetinin zayıflığı, polis aracı
lığıyla kırsal bölgelerin denetlenm em esi, hüküm etleri d e 
vam lı olarak ordudan yardım istem eye m ecbur bırakm akta,
sivil idarelerin çözebileceği çoğu problem ler için, ister iste
m ez sıkıyönetim lere başvurulm aktadır.
Bu ihtiyaç ile jandarm a kuvvetlerinin periyodik asker
lik görevi olm aktan çıkarılarak, ihtisasa dayalı devam lı bir
güvenlik görevi haline dönüştürülm esi 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 sorum lu olan kaym akam , vali ve İçişleri B akanlığı,
problem i bütünüyle ihata edebilecek bir seviyeye gelecektir.
Bu yola gidilm ediği takdirde, ülkem izde iç güvenliğin tehli
keye girdiği her durum , ordu kuvvetinin kullanılm asına olan
ihtiyacı arttıracak, dolayısiyle iki de bir sıkıyönetim lere baş
vuran bir ülke görüntüsünden kurtulam ayacağız demektir.
B elki ilk anda güvenlik hizm etlerindeki bu ikili yapı
nın, G üneydoğudaki terör ve bölücülük olaylarının önlenm e
si ile ilgili yönü, bağlantısı kolayca kurulam ayabilir. Fakat
özellikle parm ak basm ak isteriz ki, geçen on yıl içinde terö
rün önlenem em esinin altında yatan asıl sebep, yetki ve so
rum luluk kargaşasına yol açan bu ikili yapıda toplanm akta
dır. Çok konuşulan "Ö zel tim ”lerin terör takibinden geri çe
kilm esi, şehirler m erkezlerinde tutulm ası da ciddi bir inisi
yatif kapışm asından ileri gelm ektedir.
B urada şu hususa da işaret edelim ki, bu düşüncem iz
sadece doğudaki terör ve bölücülüğün önlenm esi için d e
ğil!.. Bundan sonraki yıllarda doğabilecek her türlü güvenlik
sorunları için de, bu ciddî düzenlem eyi Türkiye'nin gerçek
leştirebilm esi lüzum lu görülm ektedir. Bir atasözüm üzde de
ifade edildiği gibi, belki "çayı geçerken at değiştirilm ez."
A ncak terör p ro b lem ini sıkıyönetim siz çözm ek istiyorsak
bunun başka bir yolu da görünm üyor.
S istem d ışı bir uy g u lam ay a dön ü şen "O lağanüstü
Hal" valiliğine de, ancak böyle bir yol ile çözüm bulunabi
lir diye düşünüyoruz.
(Aralık, 1993)
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üneydoğu'daki olayların önlenem em esindeki bir baş
ka husus da, ciddî istihbarat eksikliği ve istihbarat bi
rim leri arasındaki koordinasyonsuzluktur. Bugün ül
kem izde genel istihbarat görevi, B aşbakanlık adına, M illî
İstihbarat Teşkilâtına yüklenm iştir. A ynı alanda E m niyet
Genel M üdürlüğünün ve Jandarm a K om utanlığının da, iç
g üvenliğe ilişkin m üstakil istihbarat birim leri bulunduğu
m alûm dur. D olayısıyla aynı alanda birbirinden bağım sız ça
lışan üç ayrı istihbarat çalışm ası söz konusu.
H em en işaret edelim ki, anarşi ve terör konusunda üç
ayrı kuruluşun sağladığı istihbaratın aynı havuzda toplana
m am ası, bu hususta titizlik gösterm em eleri, yani istihbarat
koodinasyonunun verim sizliği de, terör ve bölücülükle m ü
cadelenin önem li zaaf noktalarından birini teşkil etm ektedir.
Bunun sakıncaları daha yıllar öncesinde bazı ülkelerce fark
edildiği için, farklı istihbarat birim lerinin topladığı veriler,
ortak bir "istihbarat bankası"m da toplanm a cihetine g idil
m iştir. Ö rneğin Federal A lm anya'da böyle bir uygulam a söz
konusu, İngiltere, Fransa ve B irleşik A m erika'nın geliştirdiği
istihbarat yönetim lerini de az çok anlayabiliyoruz. N itekim
A m erika'da ülkenin ihtiyacını duyduğu iç ve dış istihbarat
iki ayrı kuruluşça yerine getirilm ekte, böylece ciddî bir kar
gaşaya yol açm adan, istihbarat hizm etleri y ü rü f’lebim ektedir.
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Bu bakım dan yapılacak yeni bir düzenlem e ile, ilk elde
M illî İstihbarat Teşkilâtının ikiye ayrılarak, iç güvenliğe iliş
kin istihbarat hizm etlerinin yasal bir düzenlem e ile İçişleri
B akanlığına devredilm esi gerekm ektedir. Jandarm a hizm eti
nin "kırsal polis" niteliği altında, İçişleri B akanlığına bağ
lanm ası durum unda, jandarm a istihbarat ünitesi de doğrudan
İçişleri B akanlığına devredilm iş olacaktır. E m niyet Genel
M üdürlüğü ile Jandarm anın istihbarat birim leri ve M illî İs
tihbarat Teşkilâtının iç güvenliğe ilişkin istihbarat birim leri,
tek bir çatı altında toplanm a im kânı bulacaktır.
B öylece ülkem izdeki istihbarat hizm etleri iç ve dış is
tihbarat olarak ikiye ayrılacak, iç istihbaratın sorum luluğu
ve yürütülm esi içişleri B akanlığının üzerine kalacaktır. Ve
böyle bir yola gidildiği takdirde, İçişleri B akanlığı hem iç is
tihbaratın, hem de iç güvenlikle ilgili polisin ve jandarm anın
yerine geçecek kırsal polisin sevk ve idaresini üstlenecektir.
Bu uygulam aya idarede bütünlüğün sağlanm ası ve çok başlı
lığın giderilm esinin yanı sıra, kaynak ve tecrübe israfının
önlenm esi bakım ından da ihtiyaç bulunm aktadır.
Bu arada ülkem izde güvenlik hizm etleri ile istihbarat
hizm etlerinin, "G üvenlik M üsteşarlığı" adı altında yeni bir
idare altında toparlanm asına ilişkin tezler, giderek konuşul
m aya ve güçlenm eye başlıyor. Ü lkem izin içinde bulunduğu
son derece zor şartların doğurduğu bu gelişm eyi, faydalı
gördüğüm üzü burada ifade etm ek isteriz.
N e var ki güvenlik m üsteşarlığının kesinlikle İçişleri
bakanlığına bağlı olm ası gerekir. Yeni oluşturulacak birim in
doğrudan B aşb ak an lığa bağlı kılınm ası, idarede ciddi bir
parçalanm aya, sorum luluk kaybına yol açm aktan başka bir
işe yaram az. Çünkü Türkiye'de başbakanlık politika üretm e
ve koordinasyon niteliğini giderek yitiren hantal bir yapıya
doğru gidiyor.
E ğer istihbarat ve güvenlik alanında, yukarıda izah
edilm eye çalışıldığı biçim de yeni bir İdarî düzenlem eye gi
dilm ediği takdirde, "destabilizasyon"a açık bir ülke g ö rü n 
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tüsü verm eye devam edeceğiz dem ektir. Aksi halde h ü k ü 
m etler ciddî kriz anlarında, kendi güçlerinden ve iktidarları
nın geleceğinden kuşku duym aktan kurtulam ayacaklardır.
Z ira T ürkiye'de gerçek iktidar olm ak, bu iki tem el düzenle
m enin eşiğinde beklem ektedir. Bu sadece iktidarların değil,
aynı zam anda sivil toplum politikalarının ve gönüllü kuru
luşların da önünde ciddî bir sorun olm aya devam edecek de
mektir:
T ürkiye bugün, cum huriyetin ilk yıllarında olduğu gibi
m inyatür bir ülke değildir. Savaştan yorgun çıkm ış, hayattan
bezgin bir toplum da artık çok gerilerde kaldı. İkinci dünya
savaşı öncesinin totaliter yönetim anlayışları içinde, idarenin
yapısal zaafları o zam anlar kendini yeterince hissettirm eye
biliyordu. D em okratik dönem , özellikle hareketli bir toplum
olm aya başladığım ız 1960 ve 1980 sonralarıdır ki, yönetim 
lerin kağşam ış yapısını artık daha iyi farkediyoruz. İyi, işler
liği olan idarelerde davul kim in om uzunda, tokm ak kim in
elinde ise bu iyice belli olur. B üyüm üş idarelerde, çağdaş
problem lerin çözüm ü noktasında yetki, sorum luluk ve inisi
yatiflerin en açık biçim de dizayn edilm esi zarureti bugün
kendisini daha ziyade hissettiriyor.
F akat yetki ve sorum lulukların dağınık kalm asından
fayda um anların varlığından şüphe yoktur.
*
**
Y ukarıda birkaç bölüm de ifade etm eye çalıştığım ız ter
cihler, ülkem izde yönetim leri rahatlatacağı gibi, yetki ve so
rum luluk kargaşasının da önüne geçecek, doğudaki terörün
yanı sıra, uzun vadedeki m uhtem el problem lerin de çözüm ü
nü kolaylaştıracaktır.
Ü lkem izde şu anda terörle m ücadele polisin, dolayısıy
la İçişleri B akanlığının ve daha ziyade ordunun om uzlarına
devredilm iş gözüküyor. Siyasal sorum luluk ise İçişleri Ba
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kanlığına ve dolayısıyla hüküm ete kredi ediliyor. D evletin
nice organları ise, m eseleyi sadece bir anarşi, terör m eselesi
olarak algıladıkları için, gelişm eleri biraz dışından seyredi
yorlar.
Halbuki, burada toplum un bütününe de ciddî sorum lu
lu k lar düşm ektedir. T oplum lar ancak kendi sözcüleri ve
tem silcileri aracılığıyla harekete geçer, görüş ve düşünce
açıklayabilirler.
Bu to p raklarda bin yıldır birlikte yaşayan toplum un
sözcüleri ve tem silcileri olan "G önüllü K uruluşlar"m kendi
üzerlerine düşen sorum luluğu şuurla yüklenm eleri, bölgele
rinde kendilerine düşen öncülük ve tem silcilik fonksiyonla
rını yerine getirm eleri icap etm ektedir.
(Aralık, 1993)
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kinci C um huriyet tartışm alarının eskisi gibi insanı h e
yecanlandıracak bir tarafı kalm adı.

Bu tezler ortaya atıldığı sıralarda bayağı ilgi görm üş,
sağda ve solda epey büyük yankılar uyandırm ıştı.
R ahm etli Ö zal'ın da bu tartışm alara ilgi duym ası, za
m an zam an ikinci cum huriyete ilişkin telm ihlerde bulunm a
sı, açık oturum lara katılm ası bu canlı atm osferi daha da bes
lemişti.
İkinci cum huriyete, bir takım eski sol çevreler, birinci
cum huriyetin restorasyonu olarak bakıyorlardı. İslâm î k e 
sim ler ise, birinci cum huriyetin katı laik doğm alarının hırpa
lanm ası fırsatı ve aşam ası olarak! Bu kesim ler ayrıca ilk
cum huriyete yönelik yoğun eleştirilerden garip bir haz da
duym uyor değillerdi.
Peki, İkinci cum huriyet tezlerinin arkasında yatan asıl
saik ne idi acaba? Bu tezin arka plânına ulaşm aya çalışanlar
pek çıkm adı. Belki de toz dum an arasında dikkati çekm edi
ler. Sadece A lt an' lar vesaireler m eseleyi hep ekonom ik ola
rak izaha kalkıştılar. Cengiz ise siyasal büyüm e, açılm a, im 
paratorluk politikası olarak, yani ruhlarda yatan bir ihtiyaç
gibi sundu. Fakat asıl gerekçe nedir, ona tem aslar yok. B i
rinci cum huriyetçilere, teklife, refleks tepkiler geliştirebilir
diler ancak. O nların şeytan taşlam aktan düşünm eye sorm a
ya, araştırm aya zaten vakitleri de olm az ki!.. A yrıca T ürki
ye'de nevzuhûr bazı islâm cı kişi ve gruplar var ki, onlar ken
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dilerini hafiften okşayan yeni m odalara kapılm akta pek usta
çıkıyorlar. Zaten ikinci cum huriyetin "İslâm î versiyonu"nu
da onlar teşkil ediyordu.H em en söyleyelim ki bu tez, "Yeni
D ünya D üzeni"nin Türkiye'ye saldığı ilk veya ikinci oltanın
ucuna takılan birşeydi. Fakat prem atüre doğduğu için fazla
yaşam adı. İkinci cum huriyetin.belirgin vasfı, devletin "üniter" niteliğinin değiştirilm esini yoklam a denem esi olarak
ortaya çıktı. Tabi bunun yanı sıra "lâik" niteliğinin de gevşe
tilm esi arzu ediliyordu.
D urup dururken, basının A m erikan patentli birkaç eski
solcusu niçin bu tezleri ortaya atm ışlardı? C engiz Çandar,
Sedat Sertoğlu, M ehm et A ltan (bunlar Sabah'tan) ve Hürriyet'ten Ertuğrul Özkök!.. İşte İkinci C um h u riy etin ilk müb eşşirleri bunlardı sanıyorum . Ç ok m eşrep değiştiren bazı
son m oda islâm cı yazar ve düşünürler ise kervana sonradan
katılanlar. H er halde M urat Belge de İkinci C um huriyetçiydi
diye düşünüyorum . Bu grupların, Ö zalcı tezlerin birinci el
den şerhçileri olduğunu da burada kaydetm eden geçm eye
lim.
Şim di m eselenin aslına gelebiliriz:
K örfez Savaşından sonra T ürkiye'nin büyüm e ve ge
nişlem e teorileri yeni bir hız kazanm ıştı. K uzey İra k ta k i
K ürt varlığı Irak tan koparılarak, Türkiye'deki unsurlarla bir
likte özerk bir statüye kavuşturulabilirdi. Bu yeni federatif
unsur T ürkiye ile nasıl ilişkilendü'ilecekti? İşte m esele bura
d a toplanıyordu. A m erikalılar M usul-K erkük petrollerini de
bu federe devletin sınırları içinde m ütâlea ettikleri için, rah
m etli Özal bu politikalara başlangıçta ziyadesiyle inanmıştı.
H albuki A m erikalılar Türkiye'nin ne büyüm esini, ne de ge
nişlem esini isterlerdi. Çünkü onların Türkiye'ye, İran'a ve
Irak’a bakışı, ileride İsrail'i aşacak bir potansiyel geliştirem em elerinde toplanır. Bunu hiç bir zam an unutm am ak gereki
yor.
A ncak Kuzey Irak tak i "Ç ekiç Giiçün" varlığına, lüzu
m una, T ürkiye'nin inandırılm ası ve gerçekleşm eyecek bir
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üm idin peşinde tutulm ası d a icab ederdi. İşte federatif büyü
m e beklen tilerin in altında yatan asıl m otivasyon, Ç ekiç
Güc'ün bölgede sürekli tutulm ası 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
girm işlerdi. T a ki PKK dolayısiyle ülkem izde konu enine
boyuna tartışılsın, Türkiye ve Kuzey İrak tak i unsurların fe
deratif bir birleşm e ile tatm ini cihetine gidilsin, nihayetinde
bu unsurlar Irak'ı değil Türkiye'yi tercih etsinler isteniliyor
du.
B urada çekiç gücün rolü ne kadar açık değil m i? Bu
kuvvet bizim kilere göre Kuzey Irak'ı Saddam 'dan korum ak
la, bölge halkının Türkiye lehine tercih geliştirm esi için m ü
sait ortam y aratm ak la g örevli, an lad ın ız m ı? Ö zellikle
T alabanî, K uzey Irak'ın Türkiye bölgesindeki kürtlerle b ir
likte, federatif bir yapı içinde A nkara'ya eklem lenm esine hazır(!) D üğm 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 G üç'le ve K uzey
Irak'taki kuvvet boşluğu ile izah eden yaklaşım lar daha inan
dırıcı olm aya başladı. O zam an enteresan bir gelişm eye şahit
olduk ki, PK K daha İslâm î görüntüler sergilem eye başlam a
sın mı? B unun arkasından da m eşhur Terörle M ücadele Y a
sası ve m eşhur 8 inci m addesi sökün ediverdi.
İşte bu "federatif” aldatm acaya bir zem in oluşturm ak
am acıyla devletin "üniter" niteliği irdelem e altına alınmıştı.
Çünkü bu noktada ciddi değişiklikler icab ederdi. T abiî ki
böyle federal nitelikli bir yönetim yapısında, lâiklik tabusu
nun da bir yeri bulunm azdı.
H atırlatm ak gerekir ki, federal nitelikli Türkiye'ye, K u
zey Irak'taki federatif yönetim in yanı sıra başta K ıbrıs Türk
C um huriyeti, N ahcıvan Ö zerk C um huriyeti ve A zerbaycan
da dahil edilecekti. H atta bu yapı içinde B osna-H ersek'in,
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M ak ed o n y a’nın da bir yeri vardı. A nlıyacağınız dört başı
m am ur, çağdaş yeni bir "Turan rüyası"na davet ediliyor
duk.
H iç k u şk usuz, enjekte edilen yeni turan cılığ ın asıl
am acı, Ç ekiç G üç'ün varlığı gerekçesine T ürk kam uoyunu
inandırm ak idi. ABD için Ç ekiç Güç'ün konuşlandırılm ası
stra tejik tercih, federal büyüm e tezleri ise taktik sunuşlar
anlam ına geliyordu.
H ani nerede şimdi, o eski İkinci cum huriyetçiler? K al
dı ki sadece Ö zal rahm etli olduğu için bu tezler devreden
çıkm ış değil.
Y a ne için?
B ir defa, başta doğu ve güney doğu halkı, Irak'a yöne
lik ekonom ik am bargoyu gırtlağına kadar yaşam aya, bölge
ekonom isi çökm eye yüz tutm uştu. Y öneticiler de yavaş y a
vaş, am a neden sonra işin asıl faturasını görm eye başladılar.
H iç kuşkunuz olm asın ki, Özal rahm etli hayatta ve idarenin
başında olsa idi, o da bu oyunu farkedecekti. A slında son za
m anlarda farketm edi de sayılmaz.
F akat bizim kileri asıl uyandıran, PK K çetelerine, Çekiç-güç tarafından yapılan lojistik desteği farketm eleri oldu.
N e oluyordu yani? Bu Çekiç G üç'ün asıl am acı Türkiye'yi
cezalandırm ak m ıydı? Ü lke gerçekten bölünm ek m i isteni
yordu. K am uoyuna yansım am akla beraber, PK K 'ya yönelik
p o litik alard a asker, sivil ve istihbarat üniteleri artık farklı
farklı görüşler ileri sürebiliyorlardı. Sonunda PK K politika
ları netleşti, federatif beklentiler içine girenlere ise kuşkulu
n azarlarla bakılm aya başlandı. N etice? N eticede M üm taz
Soysal'ı dışişleri bakanı yaptılar. Bunu K arayalçın'ın tercihi
olarak izah etm iyorsunuzdur sanırım.
D ikkat edin!.. M üm taz Soysal'm dışişleri bakanlığına
karşı çıkanlar arasında, İkinci cum huriyetçiler takım halinde
yer alm ıyorlar mı? Bu işin büyüsü bozulm uştur artık. Fakat
yeni büyüleri çözm ek için, her seferinde üç, beş sene harca
mak!.. Acı birşey bu.
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Her m evsim birşeylere soyunanlar şim di biteviye bir
suskunluk içindeler. Çünkü İkinci cum huriyet tem elli bir
hareket olm ayıp, konjonktürün ürettiği s u n î birşeydi. K on
jonktür değişti, ikinci cum huriyetçilerin de suyu kesilm iş ol
du.
(Aralık, 1993)
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çinde yaşadığım ız aralık ayının (1993) ülkem izde, K ör
fez savaşının bir arm ağanı olan "Çekiç Giiç" tartışm ala
rı ile dolu dolu geçm esini beklerken, R usya Federasyonu'da yapılan seçim in sonuçları gündem im izi birden değiş
tirdi sayılır. B ilindiği gibi PK K terörüne karşı azçok ciddi
bir m ücadeleye girişildiği, Batı A vrupa ülkelerinin (özellikle
A lm anya) bu terör örgütüne karşı tavır aldığı, İsrail'le ilişki
lerin yönetici eliti bazı beklentilere soktuğu ve bu arada
A B D 'nin "Çekiç Güç"ün süresinin altı ay yerine bir yıl u za
tılm asını talep ettiği bir dönem de, ülkem izi oldukça yakın
dan ilgilendiren bu konuda ciddi bir hareketlilik beklenirdi.
Fakat görüldüğü şekliyle kam uoyu bu konudan ziyade,
R usya Federasyonunda yapılan seçim lerle ve bu seçim lerin
azçok galibi sayılabilecek Jirinovski ile daha yakından ilgi
len iy o r. Ç ünkü bu "sosyal-liberal-faşist" liderin çizd iğ i
renkli portre, h et 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
Ç arlık R usya'sının yeniden ihyâsını hedefleyen Jirinovski,
b u nunla da yetinm iyor; K uzeyin soğuk iklim ine alışm ış
R uslara sıcak H int O kyanusunun kıyılarına inm eyi, İran ve
Pakistan'ı dahi ortadan kaldırm ayı işaret ediyor. Eski V arşo
va Paktı'na üye ülkelere ciddi uyanlarda bulunarak, bu ülke
ler üzerinde R usya Federasyonunun hâlâ tanzim edici bir ro
lünün bulunduğunu hatırlatıyor.

İ
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Jirinovski'nm T ürkiye hakkında söyledikleri ise, h e
m en hergüıı gazete sayfalarını süslüyor: K âh erm enileri,
kürtleri desteklediğini söylerken, daha da ileri giderek; T ü r
k iye'nin parçalanm ası gerektiğini, T ürkiye'nin tarihî düş
m anları olduğunu pervasız şekilde açıklam aktan geri kalm ı
yor.
Geçen gün Zam an gazetesinde yer alan bir habere gö
re, Jirinovski'nm "musevi" orijinli olduğu kaydediliyor. B u
nu bir kenara kaydetm ek gerekm ekle beraber, T ürk basını
nın çizdiği Jirinovski portresi tutarsız, aşırı zeki, H itler ve
M usolini'yi andıran ekzantrik özellikleri ile öne çıkarılıyor.
A y rıca 1929-30 dünya eko n o m ik b u h ra n ın ın A l
m anya’da H itler tipi bir lideri ürettiğinden yola çıkarak; R us
ların toplum sal şuur altında m evcut bulunan "büyük devlet"
olm a histerisinin, Jirinovski ile dışa vurulduğunu hatırlatan
lar da bulunuyor. Ve daha buna benzer çeşitli yorum lar, her
geçen gün gazete ve dergilerin sayfalarında geniş biçim de
yer alıyor.
J ir in o v s k i F ig ü r ü N a s ıl iz a h E d ile b ilir?
Bize göre Jirinovski, sadece kendisi ile izah edilebilir
bir kişi olarak gözükm üyor. H er ne kadar onun bazı şizofrenik tarafları b u lunsa da, veya R us toplum unun bastırılm ış
bazı arzularına tekabül etse de, Jirinovski'nm şahsî düşünce
lerini, inisiyatiflerini aşan bir tarafının bulunduğu ihtim ali
daha kuvvetlidir.
G örüldüğü kadarıyla Jirinovski bugün R usya'nın uzakyakın bütün kom şularına dönük bir tehdit figürü olarak ku l
lanılıyor. İran ve Pakistan'ın yanı sıra Türkiye, bütün Doğu
A vrupa ülkeleri, B altık m em leketleri ve özellikle bağım sız
lığına yeni kavuşan O rta A sya cum huriyetleri üzerinde bu
tehdit çok yoğun biçim de hissettiriliyor. Daha doğrusu Jirinovski'nin şahsında, çevre ülkeler nazarında bu tehdit kabili
yetinin özellikle sunulm ak istenilip istenilm ediğidir.
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Jirinovski olgusu, Türkiye dahil çevre ülkelerin hem en
bütününde bu tehdit fonksiyonunu lâyıkıyla yerine getirm iş
sayılır. Ne var ki burada özellikle B irleşik A m erika'nın, bu
gelişm elerden hem en hiç rahatsız olm adığını, hatta durum un
anlayışla karşılanm asını ve zam ana bırakılm asını istediği
hususu akıldan çıkarılm am alıdır. S eçim ler sonrasında bu
"figür liderin yaptığı ileri-geri konuşm alarla, bütün çevre
ülkeler iyice rahatsız edildikten bir hayli zam an sonradır ki,
seçim sonuçları üzerinde ABD açıklam ası yapıldı. Bu açık
lam ada Jirinovski olgusundan fazlaca rahatsız olunm am ası
tavsiye edilirken, bu yeni gelişm e dolayısıyle R usya'ya karşı
özellikle Batı A vrupa ülkelerinde yürürlükte olan politikala
rın devam etm esi tem ennisi de ihm al edilm iyordu. Y ani bu
sonuçtan bütün çevre ülkeler son derece rahatsız olurken,
B irleşik Am erika, R usya'daki gelişm elerden tedirgin olm u
yor, soğuk savaş sonrasının yeni gerginliklerle yara alabile
ceği biçim indeki endişelere katılm adığını ilân ediyordu.
Birleşik A m erika'nın bu tavrında, uluslararası politika
ları yakından takip edenler için fazlasıyla şaşırtıcı bir yön
tabiî ki bulunm uyor.
Zira hatırlanacaktır ki, daha Rusya F ederasyonunda se
çim ler yapılm adan önce AG İK görüşm elerinde A m erika ba
zı Batı A vrupa ülkeleriyle beraber, Rusya'nın eski Sovyet sı
nırları içinde kalan ülkeler üzerinde her hangi bir karışıklık
durum unda m üd ahale etm e, problem i çözm e talep lerin i
olum lu karşıladığı gibi, âdeta R usya'nın yeni rolüne ısınm ası
noktasında son derece teşvikkâr tavırlar sergilem ekten de
geri kalm ıyordu. Biz A m erika'nın benzer tavırlarına, Yeltsin
M oskova'da parlam entoyu topa tutar ve bütün m uhaliflerini
tem izlerken de şahit olm uştuk. V e o zaman Yeltsin m uhalif
lerinin hem en tam am a yakını, "eski kom ünist düzeni geri
getirm ek istiyen dem okrasi karşıtı güçler" olarak tasvir edi
lirken, bütün dünya kam uoyu Y eltsin'in bu tavrını m azur
görm eye âdeta zorlanm am ış mıydı?
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O rta A s y a ve B a lk a n P o litik a la rın ın
S o n u n a D o ğ ru
Bu gelişm elerden oldukça rahatsız olan Türkiye, A zer
baycan konusunda A m erika'yı kaçıncı kez uyarm aya çalışsa
dahi, bu gayretlerin hem en hiç birinden olum lu sonuç hasıl
olm adığı gibi, tam tersine A m erikan yönetim i K afkaslarda
doğan ve doğacak her türlü problem in bastırılm ası için, R us
ya'nın bu bölgede asker bulundurulm ası keyfiyetine oldukça
sıcak baktığına dair işaretler verm eyi tercih etm işti. V e bun
lar geçen ay gerçekleştirilen A G İK K onferansında, ulusla
rarası hukukî m üeyyidelere dönüştürülm ekten de geri k al
mamıştı.
B ütün bu gelişm eleri topluca ifade etm eye çalışırsak,
B irleşik A m erik a'n ın R u sy a'y a y ö n elik p o litik a la rın d a
önem li bazı d eğ işikliklere vardığı bir gerçektir. E skiden
Sovyetlerin çökm esine, zayıflam asına dayalı A m erikan poli
tikaları, artık gerilerde kalm ış olm alıdır. Y a da bu politikalar
m evcut Rus yönetim i için artık geçerliliğini yitirm iş bulun
malıdır.
İşte bu politika değişikliğinin em arelerine T ürkiye d a
hil, çoğu çevre ülkeleri daha henüz yeni yeni varabilecekler
dir. Y aklaşık iki seneye varan bu önem li politika değişikliği
nin Türkiye'ye yansıyan tarafı, "Balkanlardan Çin Şeddine"
kadar uzanan bölgede Türkiye'nin oynayacağı ruhsatlı rolle
rin sonunun gelm iş olduğudur. Eskiden, bizatihi A m erikan
m ahreçli O rta A sya m otivasyonlarının, özellikle son iki yıl
dır yerinde saym asının asıl sebebi, bu politika değişiklikle
rinde yatm aktadır. A rtık T ürkiye, O rta A sya ülkelerinde,
A zerbaycan'da ve ayrıca B alkanlar'da fazlaca ileri gitm em e
si gereken bir ülke hâline gelm iştir. A zerbaycan ve B osna
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,
R usya'daki her anti-dem okratik gelişm enin anlayışla karşı
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lanm asının ve bu yetm iyorm uş gibi Jirinovski figürünün çok
aşırı biçim de kullanılm asının; ciddi bir teşhise ihtiyaç du
yurduğu bir durum la karşı karşıyayız.
Bize anlam lı gelen, R usya'daki yönetim in bilinçli şe
kilde ayakta tutulm asm ın yanı sıra, hâlâ ısrarla desteklenm e
si olm aktadır. B ugün m eselâ Ö zbekistan yönetim i, insan
haklarını ihlâl vs. gibi sebeplerle her ay kınanırken, Ö zbe
kistan'da m uhalefetin susturulduğu biçim indeki suçlam alar
sıksık dile getirilirken; buna karşılık parlam entoyu topa tu
tan R usya yönetim inin ısrarla desteklenm esi ve güçlendiril
m ek istenm esi son derece anlam lı değil midir?
Y eltsin ve J irin o v sk i'd e n A B D ye
Jirinovski ile, kom şu bütün ülkeler nezdinde daha bir
cay d ırıcılık ü reten R usya'nın bu yeni konum u, B irleşik
A m erika'yı acaba niçin rahatsız etm em ektedir? Ya da B irle
şik Am erika, Rus yönetim i aracılığıyla hasıl edilen bu tehdi
din sonuçlarını nasıl değerlendirm ektedir?
İşte gerek Y eltsin olayına ve gerekse Jirinovski figürü
ne, her halde böyle bir soru ile yaklaşm ak gerekir diye düşü
nüyoruz.
İşin asıl önem li tarafı, bir adım ötede, bizatihi A m eri
ka'nın, hu yeni tehdide kendisinin de inanm ış gözükm esi
tehlikesidir. R us tehdidi m eselâ K afkaslar'da veya B altık
m em leketlerinde azçok sıcak denetlem elere dönüşm eye baş
lasa, bunun Türkiye veya diğer bazı ülkelerde yaratacağı pa
niği düşününüz!.. Bu safhada A m erika bize göre tehdide
m aruz çevre ülkeler adına, en kısa zam anda him âyeci rollere
bürünm eyi m i tercih edecektir?
Ö nüm üzdeki yıllarda Yeltsin ve Jirinovski gibi liderler
aracılığıyla hasıl edilecek gerginlik hallerinde, kuvvetle tah
m in edilir ki Am erika, bu ülkelerin koruyucu kalkanı hava
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larına bürünebilir. Zaten Am erika, Saddam tehdidi karşısın
da bazı arap ülkelerinin işgalini önleyen, o ülkelerin sınırla
rını tem inat altında tutan bir role bürünm em iş m iydi?
Bir başka açıdan, Y eltsin ve Jirinovski gibi liderlerin
uygulayacağı politikaların, A vrupa'ya dönük sonuçları da
bulunm alıdır. Özellikle Doğu A vrupa ülkeleri, m eselâ M ol
davya dolayısıyla Rom anya, kendilerini R usya'nın m uhte
mel tenditlerinden m asun hissedebilm ek için, N A TO gibi
kuruluşlara sarılm aktan geri kalm ayacaklardır. F akat R us
ya'nın bu bölgeler üzerinde söz hakkı bulunduğu gerçeği de
ortada iken adı geçen ülkeler m uhtem el bir krizin sonucunda
N A TO gibi kuruluşlara dahil olabilecekler ve bunu kendi ül
keleri adına büyük m ücadelelerin sonunda gerçekleştirebil
dikleri gibi bir kanaate kapılm aktan da geri durm ayacaklar
dır.
A slında K örfez Savaşı gibi, R usya'nın ileride daha da
artab ilecek teh d it k abiliyeti bulunm asa, B irleşik A m eri
ka'nın ne O rtadoğu'da kalm asına, ne de A vrupa'da N A TO
gibi askeri kuruluşların m evcudiyetini sürdürm elerine im kân
bulunur? B ugün 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. B elki bunlar, soğuk savaş dönem lerinde de sıksık
başvurulan yöntem lerdi. Fakat özellikle Sovyetler B irliğinin
dağılm asından sonra, benzer uygulam alara daha sık şahit
oluyoruz. G erçekten V A R ŞO V A paktı ortadan kalktığında,
Sovyetlerin askerî ve ideolojik tehdid güCÜ kalm adığına gö
re, silâhlı bir güç olarak N A TO 'nun varlığı hangi sebebe da
yandırılacaktır?
İşte bu tür soruların rahatlıkla sorulam am ası için, dün
ya gündem ini sürekli m eşgul edecek olaylar bilinçli olarak
ihdas ediliyor.
A m erika'nın burada asıl dikkat ettiği husus, içinde ken
disinin bulunm adığı çeşitli güç odaklarının oluşm asına fırsat
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verm em eye çalışm aktır. "Ç ok bölgeli" ve "çok merkezli"
oluşum lardan özellikle endişe etm ekte, dünyada böyle bir
yapının oluşm am ası için de, eski soğuk savaş yıllarını hatır
latan "iki cepheli statüko"y\ı sun'î de olsa m uhafazayı esas
alan politikalar üretm eyi bilinçli olarak tercih etm ektedir.
Bu g erçek ler karşısında, Jirinovski gibi son derece
sun'î, imal edilm iş lider ve politikalardan çok fazla endişeye
kapılm aya gerek bulunm adığına işaret etm ek gerekm ektedir.
Bugün R usya'nın ne harb edecek, ne de büyük ve kap
sam lı-politikalar geliştirip sürdürebilecek bir kapasitesi m ev
c u ttu r? Z ira R u s y a ’n ın iç in d e y ü z d ü ğ ü e k o n o m ik
im kânsızlık, bu ülkenin daha on-onbeş yıl kendisine gelm e
sine im kân ve fırsat tanım ayacak gibi gözüküyor. Yani R us
y a’nın şu anda hiçbir dış tehdit kabiliyeti bulunm am aktadır.
Ç ünkü ordusunun neredeyse yüzde altm ışı dağılm ış, geride
sadece m aaşlı subayları kalan ve onlar da h er türlü suistim alden başını kaldıram azken, bu ülkenin kendisine dahi bir
çeki düzen verm esi için uzun yıllara ihtiyaç bulunduğu ger
çeği unutulmaz.
B urada asıl önem li olan hususa gelince:
Şim di daha iyi anlaşılıyor ki, eski hasm ı Sovyetler-Birliği’nin m irası üzerine oturan R usya'yı, ABD bugün önem li
bir m üttefiki haline getirm iş gözüküyor.. İdrak ettiğim iz yeni
dönem , âdeta "zıtların ittifakı"r\a dönüşm üş durum da. B ura
d a eski kurt İngiltere'nin rolü iyi teşhis edilm elidir. B irleşik
A m erika'nın 'ou alanda geliştirdiği politikaların bir num aralı
destekçisi, çoğu zam an da B irleşik A m erika'yı kendi oluş
turduğu politakaların asıl sözcüsü gibi sunabilen İngiltere,
Jrinovsky figürünü en aşırı biçim de kullanan ülkelerden biri
olarak görülüyor.
R usya F ederasyonu'na bu kadar yakınlık, onu önem li
bir m üttefik konum una yükseltm ek!.. Bu iki ülke, niçin böy
le bir yola baş vuruyor dersiniz?
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Bize göre 2. D ünya S avaşının tarihi bloklaşm ası yeni
den yaşanm aya başlıyor: ABD -İngiltere ve Rusya!.. Burada,
bir Fransa eksik!.. Tem el stratejilerden biri de F ederal A l
manya'yı doğusundan kuşatmak. Savaş yıllarında olduğu gi
bi. B ir başka husus da, gene 2. D ünya Savaşı başlarındaki
A lm an-R us yakınlaşm asına, H itler-S talin ittifakına fırsat
vermemek.
Hani tarih tekerrür etm ez diyorlardı?
(Aralık, 1993)
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ürkiye kam uoyu 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 zam anlarda bir "ortodoks ittifakı" sözü çıktı
ki, aldı başını gidiyor. O sm anlı İm paratorluğu'nun son yüz
yıllarında K afkasya'da ve B alkanlarda R uslara karşı uğradı
ğım ız acı kayıplar, m illî vicdanda o kadar büyük bir yer iş
gal etm iş ki, Fener Patrikhanesinde veya R usya'da gözlenen
her hareketlenm e, T ürk aydınlarını derhal refleks tepkilere
yöneltiyor.
Bu arada, yazılı veya görsel m edyada birden ve hiç he
sapta kitapta olm ayan isim ler pazarlanıyor. B unlar bir ala
nın, düşüncenin, yeni bir politikanın "patenti ellerinde" or
talıkla dolaşıyorlar. Son on yıldır bunlardan biri, "Am erikaA vrupa" tezadını bizim zihnim izde bir "kaziyye” haline ge
tirebilm ek am acıyla âdeta beyin yıkam a faaliyetine girişti.
K onuşm adığı dergi, gazete, televizyon kalm adı. İstanbul ve
A nkara m ahfelleri yetm iyorm uş gibi, A nadolu'nun en ücra
köşelerine kadar hiç bir zahm et duygusuna kapılm adan gez
di, dolaştı durdu. Y aptığı onca yorum un yanlışlıklarından
bugün bir hurdalık oluşm uş durum da.
Şim di birkaç senedir, m illî-islâm î kam uoyuna m usallat
edilm ek istenen yeni isim ler arzı endam etmeye başladı. D ü
282

SU N İ B İR T E H D İ D D E N E M E S İ: O R T O D O K S İT TİFA KI

nün avrupa-am erika tezadı yerine, bugün bir başka denklem
tedavüle sürülm ek isteniyor. Bu da "Ortodoks ittifakı"]..
12
aralık 1993 tarihinde yapılan R usya Federasyonu
seçim lerinde, Liberal D em okrat parti başkanı Jiıinovski'nin
türkiye, İran, B alkanlar ve Orta A sya'yla ilgili olarak sarfettiği sözler, bizim basınım ızda haddi aşacak dozajlarla yansı
tıldı. M usevî asıllı, faşist çizgili (nasıl oluyorsa) ve ortadoks
m erkezli (her nasılsa) Jirinovski, R usya kam uoyunda ilerigeri konuşm alarıyla bir hayli pirim yaptı. CİA ile işbirliği
içinde olduğu iddia edilen bu soytarılık nüm unesi adam, ba
kın neler söylüyordu:
"Bizim iktidarım ızda Rus kilisesinin çanları T ürk d e
nizlerinin kıyısında çalacaktır. B aşta Sırbistan olm ak üzere
Bulgaristan, M akedonya, R om anya ve A rnavutluk'ta birleşik
"G üney Slav D evleti" kurulm alıdır. A syalı m üslüm anlar
dinlerinden dolayı ana yurtları M ekke'ye hicret etmelidir.
"H rıstiyanlar için her zam an tehlikeli olan m üslüm anlara im kân tanınırsa, R usya bir İslâm ülkesi haline gelebilir.
K om şularım ız arasında savaş kaşkırtıcılığı yaparak, onları
R usya'nın eyaleti olm ak için yalvarm aya zorlam alıyız" (Se
çim ler sırasında yaptığı bir konuşm a)
İşte Jirinovski'nin ağzından çıkan ve "irredentalizm"
politikalarım çağrıştıran bu neviden sözleri, m alûm İngiliz
h ab er ajan sı aracılığ ıy la, tehdide m aruz kalan ülkelere
m übâlağalı sunuşlarla aktarılm aya başlandı. Başta Türkiye,
O rta A sya türkleri ve B alkan m üslüm anları aşırı bir paniğe
sevkedilm iş oldu böylece.
Hiç kuşku yok ki, dünyada hem en hiç bir ciddi politika
kendisini böyle takdim etm ez. Hem kendi toplum unu, hem
de kom şu ülkelerin bütününü ajite etm eyi am açlayan bu n e 
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 edilm esi gereken birşeyler
olmalıydı.
B uradaki hata, bu sözlerin sahibini ciddiye alm ak, fa
kat asıl "arka planı" gözden kaçırm akta toplanıyor.
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O nun için diyoruz ki:
Şu an için, bunca şam ataya rağm en, henüz bir O rto
doks ittifakından söz edilem ez. A ncak böyle bir ittifakın ta
savvuru vardır. Ö zellikle 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 sevkedilm esidir söz konusu olan. Bize göre, aşırı bir telâşa ve kendini
boğuluyor sanan bir çaresizliğe kapılm aya gerek yoktur. O r
todoks kiliselerinin Sovyetlerin yıkılm asından sonra, daha
sık b ir araya geldikleri bir gerçektir. K aldı ki, kiliselerin
böylesi tasavvurları ve arzuları da yok değil. Fakat ciddi bir
O rtodoks ittifakı için bunlar yetm ez. A sıl ülke yönetim leri
nin böylesi bir politikanın içine girip girm edikleridir önem li
olan. H alen böyle bir em rivaki ile yüzyüze gelm iş sayılm a
yız. D aha doğrusu, R usya F ederasyonunun istikrara kavuş
m asından sonra olur ki, bu türden tarihi O rtadoks ittifakı
m uhtem el bir realite haline dönüşebilsin.
M eselenin başı Sırbistan ve B osna savaşında düğüm le
niyor. Ö zellikle İngilizler A B D 'yi de etkileyerek, B osna'da
m üslüm anların hali hazır acı durum una seyirci kaldılar. S ır
bistan'ı dizginlem ediler. İleri sürdükleri sebeplerin biri de,
Sırplara karşı geliştirilecek politikaları rusların göğüsleyece
ği iddiası oldu. M evcut şartlar içinde R uslar böyle şeyler dü
şünse de, herhangi bir aktivite sergilem e iktidarında gözük
m üyorlar. Çünkü henüz böyle bir güçleri yok Rusların.
B u noktadan sonra özellikle İngilizler, bilâhere ABD
basını O rtodoksluk tem asını aşırı biçim de öne çıkarm aya
başladılar. Bunun amacı; hem R uslar dahil bütün Ortadoksları m otive etm ekti, hem de Türkiye'ye, A m avutlara ve Bosnalı M üslüm anlara bir gözdağı vermekti.
Şu an için bu sonuç az çok hasıl oldu sayılır.
İngiltere her şeyden önce B osna-H ersek konusunda
asıl rol sahibi kendisi olduğu halde (tabiî ki politika itibariy
le), ciddi bir hedef saptırm a ile R usya'yı ve O rtadoksları or
taya çıkardı. ABD'yi dahi bu hususta İngiltere'nin etkilediği
ni gözden uzak tutm ayalım . İkinci olarak da, ancak potansi
yel olarak m evcud olan O rtodoks ittifakının asıl am acı, T ür
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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 çekm ek arzusu
dur. Bu am aç İngiltere ve A B D ’nin İkinci D ünya Savaşında
oluşturdukları bir stratejiyi hatıra getirm elidir.
T abiî 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 dönem inde, asıl poli
tika belirleyicisi bir konum da görülm edi bize göre. O nlara
her zam an "taktik roller" biçilm iştir ki, onlar da buna razı
dırlar zaten.
Şu anda bütün O rtadoğu, B alkanlar ve O rta Asya, ayrı
ca Uzak Doğu ciddi bir geçiş sürecinin içindedir. Hem en her
gelişm e karşısında çok erken ve acele tepki üreten bir ülke,
toplum görüntüsü sergiliyoruz. B unun bir şuur olm aktan zi
yade, bir zaaf ve güvensizlik im ajı ürettiğinin farkında olm a
lıyız. H erşeyden önce PK K ve K uzey Irak problem inde cid
di bir m esafe alabilm em iz lâzım . N itekim K uzey Irak konu
sundaki politikalarda hafiften netleşm eler belirm eye başladı.
Bu problem i çözm eden, Türkiye başka bir problem i göğüsleyem ez. Batı A vrupa'da bazı ülkelerin PKK karşısında aldı
ğı tavrın, Türkiye-İsrail yakınlaşm asına bir cevap niteliği ta
şıdığı ve K ürt p o litikasm 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 d e
ğiliz, ayrıca Irak'ın parçalanm asında d a bizim bir m enfaati
m iz bulunm uyor. Son birkaç yıldır, ikinci cum huriyet tartış
m alarında olduğu gibi, iyice sersem letilm iş ve anti-emperyalist bilinci neredeyse körletilm ek istenen islâm cı kam uoyu,
K uzey Irak konusundaki bölünm üş tavırlarını artık geride
bıraksa iyi olacaktır.
Çünkü K örfez savaşından sonra İslâm î kom uoyu, dış
politika, perspektifleri itibariyle sürekli bir düaliteye itildi.
Ç ok aşırı ve m ü b âlâğ a lı A B D -A v ru p a çatışm aların ın
hikâyelerini dinledi. A vrupa diye birşey var, fakat bu politi
kaların bir bütünlüğü yok. Sadece tek tek ülkeler var. Enterasan olan, A vrupa-A B D tezadını gündem im ize taşıyanlar,
T ürkiye'nin m enfaatinin, hep A B D 'nin yanında bulunm aya
bağlı olduğuna bizi inandırm aya çalışan kişiler oldu. Kuzey
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Irak'ın ipoteği ABD değilm işçesine, bizi hep başka adreslere
şevkettiler.
İşte şimdi özellikle İslâm î kesim lere ve sonuçta bütün
Türkiye kam uoyuna yeni bir senaryo hazırlanıyor: G üçlenen
b ir R usya fobisi üretm ek ve O rtodoks ittifakı senaryoları
çizm ek!.. E lbette bunların hem tarihî, hem de reel zem inleri
m evcut. A m a R u sy a'yı güçlendirm ek istey en ler kim ler?
A B D ve C linton, İngiltere değil m i? O rtodoks 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!
H atırlanacak olursa, İkinci D ünya Savaşm ın sonunda
R us tehdidini çok canlı yaşayan Türkiye, M issouri zırhlısı
nın T ürk lim anlarını ziyaretini neredeyse m illî bir bayram
gibi karşılam ıştı. A ynı sonuç üretilm ek isteniyor. Y ani Rus
ve O rtodoks tehdidinden köşeye sıkışan Türkiye, gene çare
sizlik içinde, A B D 'nin ve İngiltere’nin em niyetine sığınsın.
H em R usya'yı bir tehdit olarak yeniden üret, hem de "seni
ancak ben korurum " de, ve buna zarurî bir tercih olarak bizi
m ecbur bırak. İkinci D ünya Savaşı'nın başı da böyleydi; so
nu da böyle oldu.
Piyasam ızdaki Ortodoks karşıtlığı yeni ideolojinin söz
cülerini (!) biraz daha yakından takip etm ek ve biraz daha
biyografi tetkik etm ek gerekiyor her halde.
B unların yanlışı, hadiseyi, bir "figür" konum undaki J i
rinovski, Y eltsin, Y unanistan, Sırbistan veya P atrikhane ile
sınırlam alarından kaynaklanıyor. Son gelişm elerde bu ülke
ve liderlerin hiç biri bir güç ve irade ifade etm iyorlar. B elki
daha doğrusu, belli polikitalara doğra m otive ediliyorlar. Bu
bakım dan çoklarının içine düştükleri asıl yalnışlık, erken
tahrike kapılarak koyu bir ham asete düşm elerinde toplanı
yor. O zam an da, bazı sözleri ve görüntüleri gereğinden faz
la öne çıkararak asıl politikaları teşhis edem ez hale geliyor
lar.
Asıl amaç da bu değil m i zaten!..
(Ocak, 1994)
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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 mütea zzir g ö rü n ü r öyleki e şk ~ S a n a baktıkça dolar dide-i
giryânım ıza" diyor. L eylâ'nın aşkı kendisini ihâta etm iş
olan M ecnûn: "Seni olduğun gibi görem iyorum . Z ira sana
baktıkça, sana olan aşkım dan dolayı gözlerim e yaşlar dolu
yor. Ve ben seni hep böyle, göz yaşlarından oluşm uş bir per
denin arkasından görüyorum . D olayısıyle ne güzelliğinin
kem âline ve ne de asıl hakikatinin m âhiyetine erem iyorum "
dem ek istiyor. V e daha dem ek istiyor ki: B öyle "m üteazzir
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 zam an halim
nice olur ki?...
A slım da bu güzel beyitle konunun ilişkisi yok değil.
M ecnûn'un, L eylâ'ya bakarken gözlerine yaşlardan perdeler
indiği gibi, biz de etrafım ıza çoğu zaman, farkında olm adı
ğım ız m übhem perdeler örüyoruz. Perdeleri m üşterek olan
lar, zam anla, bakış açılarındaki ortaklığı da keşfediyorlar.
Zaten insan olarak yalnızlıktan kaçan; bir ve beraber
olm ayı, paylaşm ayı ve bütünleşm eyi arayan bir tarafım ız
hep var. Bütün arayışlarım ız ve hakikate eriş gayretlerim iz
içim izdeki bir gurbeti telâfi cehdidir. Cem aat de psikolojik

K
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bir realite olarak bazan içinde olduğum uz, çoğu zam an da
dışında kalarak izlediğim iz bir atm osferdir. H ele bugünün
T ürkiyesinde m üslüm anlık geniş bir cem aatleşm e faaliyeti
olarak tezâhür ettiğine göre, yani m üslüm an bireyler büyük
ekseriyeti itibariyle İslâm î bir cem aatin m ensubu bulnduğuna göre; cem aatlerin içinde yüzdüğü seyir gerçekten üzerin
de durulm ağa değer. N e var ki, bizim de hadiseye bir başka
"perde"den baktığım ızı unutm am ak kaydıyle!...
*
**
Ülkem izde bugün İslâm toplum unun tem elini oluşturan
çok farklı cem aatlerin bulunduğunu hepim iz biliyoruz. En
yenileri nakşîlik olm ak üzere sayısız tarihî cem aatler m ev
cut. B u n lard an b a z ıla rı m e se lâ "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 cem aatler
olduğunu biliyoruz.
B unların yanı sıra R isâle-i N u r hareketi gibi, çağdaş
ve yaygın bir tabana oturan hareketler de var. G ene ayrıca
zam an içinde batıp çıkan ve genellikle dinî-siyasî, kültürel
nitelikler arzeden oluşum lar da göze çarpıyor: R ahm etli N u 
rettin T opçu e tra fın d a "anadoluculuk", N e c ip F a zıl'm
"Büyük D oğu" hareketi; m ücadelecilik, mealcilik, yeni bir
R isale-i N ur hareketi olarak F ethullah H ocaefendinin y ak 
laşım ı vs. gibi.
E n baskıcı dönem lerde dahi alttan alta hep var olagelen
cem aat hareketleri, sistem deki dem okratikleşm e tem ayülle
rine paralel olarak bir açılm a ve genişlem e dönem ini y aşı
yorlar bugün. D aha doğrusu toplum, dinî m esaja ve ihtiyacı
nı duyduğu bir im ana ancak bu tür cem aat hareketleri vasıta
sıyla ulaşabiliyor. Onun için dinî cem aatlerde ciddi bir taban
g enişlem esi kendiliğinden hasıl oluyor. Bu m ânâda D iyanet'in içine düştüğü din m em uriyeti telâkkisi, ne cam i cem a
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atini ne de geneliyle halkın ihtiyacını duyduğu bir bütünleş
m eye de beraberce yaşanan bir kardeşliğe ulaştırm a vasfına
da haiz olm adığı için, insan üzerinde gereken m üessiriyeti
doğurm uyor ve halk şim dilerde artan bir ihtiyaç ile fevç fevç
cem aat ve tasavvuf hareketlerine yöneliyor. Bu süreci Türk
toplum u, her geçen gün, daha bir artarak yaşayacak gözükü
yor.
Y aygınlığı dolayısıyle, burada kendini "dindarlaşma"
olarak ortaya koyan bir "toplumsal oluşum " söz konusudur.
Genişlem e, yaygınlık ve yeni bir dindarlaşm a süreci olarak,
bu gelişm eye olum lu bakm am ız lâzım. Fakat bu oluşum ların
karşılıklı ilişk ileri, b irbirlerini tavsifleri itibariyle de adı
koom am ış bir m esafeyi ifade ettiklerini söylem ek gerekiyor.
Ç ok net ifade edilm ese de, burada bir başka cem aatin varlı
ğını ve genişlem esini, kendisi adına bir engel olarak gören
alıngan bir psikoloji ile karşılaşabiliyoruz.
M eselâ T ürkiye, özellikle 1960'lardan sonra ciddi bir
imam hatipli-Süleym ancı gerginliğini yaşadı. N eym iş? Sü
leym ancılar İm am -H atiplilere öğrenci gönderm iyorm uş da,
bu okullara karşı geliyorlarm ış!.. Bu yetm ezm iş gibi, bir de
duâ ederken el ayalarını yan yana birleştirm iyorlar m ıymış!..
Gene bazıları yıllarca bir diş ve diş dolgusu problem i ile ya
tıp kalkar om uşlardı. Bir de, iki de bir, tasavvufun varlığıyokluğu tartışm alarına şahit oluyorduk. H alen de öyle mi?
bilmiyorum .
1970'lerden sonra ve özellikle 1980 sonrasında İran
devrim inin ve A fgan m ücadelesinin bazı yönleriyle ülkem i
ze yansıtılm ası üzerine, yeni problem alanlar oluşm aya baş
lamıştı. Bu durum lar, tasvip veya bir hareketi dışlam ak şek
linde tezahür etse de, sonuç aynı sayılır.
B urada dikkati çeken husus, cem aatlerin bazı alâm et-i
fârikalarını öne çıkarm a arzusunda toplanıyor. Y a da onlar
bunu yapm asa bile dışlarındaki bir grup, onları daha kolay
bir "tanımlama ihtiyacı" ile belki başlangıçta bir önyargıdan
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bile yola çıkm adan, yeni kavram lar üretiveriyorlar. Bu süreç
her yeni durum karşısında tekrar edilip duruyor.
M uhakkak ki böyle oturm am ış, karşılıklı tatm insizlik
lere yol açan, alttan alta eleştiriler geliştiren yaklaşım lar ta
rihte de yok değildi. Özellikle m ezheplerin henüz yaygınlaş
m aya başladığı dönem ler böyle idi. Fakat biz O sm anlı yüz
yılları içinde, cem aat hareketlerinin daha ciddi, bilinçli ve
seviyeli bir m ahiyet arzettiğini de biliyoruz.
Şim di, günüm üzde yaşayan "örtük" olum suz ilişkiler,
hem en hatırlatm ak isteriz ki, tarihte yaşanan realiteden bü
yük farklılıklar arzediyor. B urada bunun bazı sebepleri üze
rinde biraz durm ak gerekiyor sanırım:
B irincisi, eskiden tasavvufa yönelm ek yeterli bir dinî
b ilg id e n so n ra g erçek leşird i. M eselâ M evlâna H alid-i
B a ğ d a d in in nakşîlikte yaptığı "tecdid" de burada aranm alı
dır. İkincisi, tasavvufî cem aatler, büyük ekseriyeti itibariyle
şehir m erkezli idiler. G ünüm üzdeki insan tarihtekinden fark
lı olarak, dinî hakikatle, ciddi m ânâda bir cem aat 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. H angi cem aatler var, hangisinin hangi özelliği bulunu
yor? B unlara nüfûzuna hiç im kan yok. Y ani islâmı seçm ek
le, tasavvufî cem aati seçm ek veya bir büyüğe intisap aynı
anda gerçekleşiyor. Bunları bir tesbit olarak ifade ediyorum ,
yanlışlığını vurgulam ak için değil. B ir de bu insanın, bundan
sonra yeni bir tercih geliştirm esi, cem aatini farklılaştırm ası
im kânı yeterince m evcut değil. B urada din, "öznel y o r u 
m un" kendisi olarak algılandığı için, kişinin kendisine ve
harekete dıştan bakm ası im kânsız birşey zaten.
C em aatler arası ilişkilerde adı konm ayan sıkıntıların
biri işte burada yatıyor. Genelde cem aat yukarı seviyelerin
de gözlenm eyen bir "iç darlığı".cem aat alt tabanlarında çe
şitli alınganlıklara yol açıyor. Bir cem aat adına gözlenen ge
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nişlem e hoş karşılanam adığı gibi, kendileri adına haksız bir
gelişm e, bir alan daralm ası olarak algılanabiliyor.
*
^ :fc

B urada hem en her cem aat için "kapalı" sayılabilecek
bir söylem i, 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 kalm ası gereken söylem ile; bütün üçüncü şahıslara,
yani kam uoyuna karşı geliştirilen "legal söylem " arasındaki
açı farkının fazlalığı da dikkati çekiyor. Söylem deki aşırı
yum uşam alar tabiî ki bir zaruretten ileri geliyor. H em en her
cem aat için içeride ve dışarıda yeni yeni sorunlar, yeni "ta
nım lam a" ve "tanım lanm a" ihtiyaçları doğuruyor. A şırı
büyüm e ve gelişm e hislerilerine yol açıyor, ortak cephe poli
tikaları öne çıkıyor, yani hareket cem aat niteliğine ilâve ola
rak, başlangıçta bir hesab edilm eyen siyasal bir konum a bü
rünür hale geliyor. Bu büyüm e eğilim leri, kam uoyuna karşı
kendisini daha "yumuşak" sunm a ihtiyaçları; kendi dışında
ki politikacı, fikir adam ı, bürokrat vs'ye "varlığını" teyid et
tirm ek biçim indeki yeni yaklaşım lar; cem aatleri ister iste
m ez 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 açm aya başlı
yor. Tabiî ki, m eydana çıkan ve kam uoyu önünde konuşm a
ya başlayan bir hareket, ürettiği tasvipten daha ziyade yargı
lam aya, m urakabeye, eleştiriye de kendisini açmış dem ektir
ve bunun sonucuna da tabii ki katlanılm alıdır. Bu noktada
önem li olan; hareketin yani cem aatin dıştan eleştiriye kendi
sini açmasıdır. A rtık o, "sözel dönem "e, ilişkin kapalı devre
m esajı ile değil de, kam uoyu oluşturm a sürecindeki "yarı
siyasal tavrı" ile m uam ele görm eye m ahkûm dur. Fakat da
ha ötede, asıl tehlike, cem aatin kendi içinde "iç eleştiri"ve
"özeleştiri" nitelikli tav ırların ortaya çıkm ası halidir. H e
m en hem en hiçbir cem aat hareketi, bundan kendini kurtara
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m ıyor. B unun sonucu çoğu zam an bölünm e ve parçalanm a
dır.
T arihte biz tasavvufî cem aat hareketlerinde böyle bir
problem e hem en hem en pek şahit olam ıyoruz. Çünkü tarihte
cem aatlerin siyasî fonksiyonları fazlaca göze çarpm azdı. Z i
ra yönetim in oluşm ası noktasında, onların bir rolü bulunm u
yordu. B ir kam uoyu oluşturm ak, ortak cepheler teşkil ede
rek, yönetim e şekil verm ek gibi birşey onların akıllarından
geçm ezdi. O nlar kendi dönem lerinde, hem en bütünüyle gay
ri siyasî bir nitelik arz ederlerdi. Tam am en "ruhî cem iyet
ler" olarak teşekkül ve tezahür ediyorlardı. D aha eskiden
"ahilik" ve bilâhere "lonca"\aıla. yakın ilişkileri varsa, o za
m an ekonom ik fonksiyonlar üstlenebiliyor ve esn af örgüt
lenm elerinde söz sahibi olabiliyorlardı. M evlevîliğin sarayla
veya bürokrasi ile ilişkileri görülse de, bunun dahi günüm üzdekini hatırlatır şekilde fazlaca siyasal bir niteliği bulun
m uyordu.
V arlıklarını bugün de devam ettiren cem aatlerde, tarih
içinde gözlem lem ediğim iz yeni bir durum söz konusu öyley
se. H er ne k adar "Baba İshak" ve N iya zi M ısrî hareketle
rinde olduğu gibi, bazılarında siyasî irade ile yüz yüze gel
m ek halleri zuhûr etse de, tarihî cem aatler geneli itibariyle
gayri siyasî oluşum lardı. O nların hem en çoğunda zühd ve
takva ağır basar, m ensuplarında ölüm e daha yakın bir hava
sezilir ve bu âlem in bir m isafiri olduklarının bilinci içinde,
ruhlarında öteki âlem e m üteveccih bir gurbet galeyân eder
dururdu. A şklarında bir asalet, vecdlerinde de etrafı rahatsız
etm ekten kaçınan bir sekînet var idi. Onlar özellikle Osm anlı yüzyılları içinde, âlem e nizam verm ekten ziyade, onu ta
m am lam ak arzusunu duyarlardı. D olayısıyle de avâm ı ihata
etm eği esas alm azlardı. B elki istem edikleri halde "seçkinci"
bir intibâ uyandırırlardı. H alk ile aşırı alâka ruhlarına girân
gelir, fazlaca dikkati çekm ek istem ezlerdi. Şim diki dem ok
ratik ortam lar içinde bu eski uslûbun geçerliliği kalm ış m ı
dır?
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Çok şüpheli olm alı ki, hem en her cem aat yeni devirler
içinde, tarihte alışık olm adığım ız fonksiyonlarla tem âyüz et
m eye başlıyorlar. B idâyette her cem aat kolu, kendisini bütü
nüyle gayri siyasî olarak algılasa ve sunsa da; değil mi ki ge
niş tabanİar dönem i idrak edilecek; dem okratik katılım , tas
vipler veya reddiyeler, devrandan şikâyet her cem aatin gün
dem inde behem ehal yerini alacak demektir.
D em okratik süreçler içerisinde, yönetim in oluşm ası
hadisesi kam uoyu tem ay üllerine göre şekilleniyor. 1908
M eşrûtiyetinden itibaren, hem en her dinî ve sosyal kurum
kendisini bu atm osferin dışında tutam az olm uştur. İster der
nek, ister v ak ıf v eya sendika, bütün m eslek kuruluşları ve
dolayısıyle legal veya illegal konum ları içinde tekm il cem a
atler teşkil etkileri tüzel kişilikler olarak, iradeleri dışında bu
süreci yaşıyorlar. O nların böyle bir tem ayüllerinin bulunup
bulunm am ası değil önem li olan. B ilâkis önem li olan, cem a
atlerin "toplum sal bir kesit" oluşturup oluşturm adıklarıdır.
D em okratik m ekanizm alar içerisinde birileri onları bulur;
tahrik, teşvik veya tehditlerle içiçe m otivasyonlar gerçekle
şir, sistem e entegre ile sonuçlanan bir kanal oluşur. Kaldı ki
cem aatler, kapalı devre m esajlarına ilâve olarak, her nedense
”kam uoyu"na hitap etm ek, kendilerini anlatm ak ihtiyacından
da m üstağni kalam ıyorlar zaten. Siyasal yapının katılım za
rureti ile, cem aatin kam uoyu aracılığıyla konuşm ak ihtiyacı,
bir yerde beklenm edik izdivaçlara dönüşüyor zamanımızda.
C em aatlerin ve dolayısıyle bizim , toplum olarak alışık
olm adığım ız yeni bir süreçtir bu. Artık İçtim aî hayatım ızda
iyice alıştığım ızı sandığım ız bütün kınam aların, katlanm ala
rın, özlem lerin, 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
oluşm asına dâir üs.tü örtülü veya açık tercihlerim iz, idareye
yönelik teşhislerim iz ve konjonktürü farklı farklı algılam ala
rım ız yatm aktadır. Bu durum a bir ad koym ak gerekirse, bu
na "İslâmî cem aatlerin siyasallaşm ası" dem ek yerinde olur
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herhalde. Bize öyle geliyor ki cem aatler arası ilişkilerde te
m el sorun, ya da bazı çevrelerin cem aatlere karşı belli m esa
feler oluşturm ası asıl buradan kaynaklanıyor. B ir devre ve
problem e ilişkin değerlendirm elerde veya varılan teşhisler
de, çoğu zam an bir konsensüs tabiî ki oluşm ayacaktır. A yrı
ca bu yoldaki tercihlerde bir vuzuhdan d a kaçırıldığı için,
problem ler daha bir m übhenıleşiyor, sözler sem bolik an
lam lara bürünerek erbabının malûm u bir "dil" haline geliyor.
Sorunların bir m asaya yatırılarak istişaresi ve ortak kararlara
dönüşm esi de beklenem ez. Alttan alta, cam ilerin ve vakıfla
rın varoşlarından bir fısıltı olarak duyulur, oradan çevreye
yayılır. Sonra "denilm eye" başlanır ki; onlar şunu destekler,
bunlar şu'culardır.
G ünüm 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. G enel islâm î-m uhafazakar kam uoyu içinde _yer
alan yüzlerce tavır ve nüans, bu bakım dan hem en herkesin
ilgisini çekiyor. B unun etrafında çeşitli konuşm a ve değer
lendirm eler cereyan ediyor. V e neticede herhangi bir cem a
atle ilgili tutum lar, hareket halindeki bir konjonktür içinde
tezahür eden dem okratik katılım la da tevhid edilerek, daha
y eni ve k alıcı h üküm ler üretilm eye başlanıyor. C em aatin
dinî üslubuna ilişkin tutum lar zaten hep var olagelm iştir. Si
yasal niteliğe yükselm edikçe, bu farklı tutum lara karşı genel
bir toleransın varlığından kuşku yoktur. F akat genişlem e,
büyüm e ve m ü essiriy etin artm ası gibi haklerde, cem aat
uslûbunun siyasal m uhteva ile zenginleşm esidir ki, hem en
ardından beklenm edik reaksiyonlar kendini hissettirm eye
başlar.
Bizde 1950 sonrasında, siyasal zem inlerde adından ilk
söz ettiren rahm etli K em âl P ilâvoğlu'nun hareketi olm uştur.
C um huriyetin hem en ilk yıllarından itibaren, kendisini gayri
siyasî zem inlere çeken Bediiizzam an hareketi, çok partili
hayatın başlam ası ile birlikte, kendisini yeni baştan siyasal
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oılam ın içinde buldu. R ejim in kapalı dönem lerinde oluşan
müessir im anî bir söylem , dem okratik şartlarda kendini d er
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 N ur" hareketi sürekli bir ikilem i 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 y ılla n arasında yönetim le m esafesini koruyan
ve yerine göre bazı ağır zulüm lere de m aruz kalan Süley
man efendi hareketi tem elde kendisini sistem in dışında tular, halk ve dindar aydınlar nezdinde böyle algılanm asını ar
zu ederdi. 1960 sonrasında, D iyanet m erkezli baskılar sonu■ıı, resm î kadrolardan "Süleymancı" ekiplerin tasfiyesi, ne
yazık ki cem aati siyasal katılım a zorladı. G azete ve dergiler
çıkardılar. B uralarda m evcut iktidara karşı tadını kaçıran
m übalâğalı tasviblere giriştiler ve sonuçta cem aat parçalan
mak durum unda kaldı. Cem aatin, kapalı rejim dönem lerinde
oluşturduğu üslûp ve m uhtevâsı ile, 1960 sonrasında dergi
ve gazetelerden kam uoyuna yansıtılan tavrı arasındaki uçu
nunun izahı yapılam ıyordu. N eticede bu açı farkına, ne o n 
ları tanıyan bir kam uoyu ve ne de cem aat içindekilerin bir
haylisi, artık bir anlam verem ez olmuştu.
A ynı problem i, bazı nakşı ko lla n da çok derin yaşadı
ve hâlâ yaşıyorlar. Bunları açmak; konuyu uzatm aktan baş
ka ne işe yarar ki?
*
îk *

B urada sorulm ası gereken soru şudur:
Cem aat hareketi ile siyasal katılım ve tercihler arasında
lem el bir tezat m ı söz konusudur? İkisi arasında bir ünsiyet
kurulam ayacak m ıdır? Ya da, bu problem le cem aatlerin yüzyiize kalm am ası nasıl m üm kün olabilir? Üzerinde gerçekten
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geniş geniş durm am ız gereken hayatî bir problem le içiçe y a
şadığım ızdan kuşku yok.
Ç ok partili siyasal sistem in içinde, cem aatlerin henü;
daha yerlerini iyice tayin edem ediklerine burada işaret et
m ek gerekiyor. S an ıld ığ ın ın aksine, bu rad a re jim in v
İçtim aî hayatın batılı bir karakter arzetm esi değil asıl çık
maz. Rejim in m ahiyeti dolayısıyla bazı ekonom ik, sosyal ve
dinî yapıların bir m uhalefet bilinci üretm eleri kadar tabiî bir
şey olam az. C em aatlerin siyasal katılım içinde yer edinm e
leri, sadece ve sadece ürettikleri m uhalefet bilinci ile de izah
edilem ez. A sıl üzerinde durm am ız gereken husus, sistem in
dem okratikleşm esinde yatar. K atılım ın, kam uoyu oluşturm a
ihtiyacının altında, işte bu dem okratik siyasal yapı yatıyor.
Yönetim in teşekkülünde söz sahibi olm ak, bu süreci etkili
şekilde kullanm ak, toplum sal bir tabana oturan cem aatlerin
artık kaderi haline geliyor: B unu 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. A m açları hasıl olduğu zam an ise, bu süreçten kendi
lerini bir daha geriye çekem eyecekler. Siyasal iktidarın oluş
m asında pay sahibi olm ak duygusu, geçmiş yüzyılların aksi
ne ne tek insanın, ne de "sivil toplum " kuruluşu cem aatlerin,
içlerinden kolay kolay söküp atam ayacakları yeni bir fonksi
yona dönüşm üş bulunuyor.
Peki nereye varacak bu süreç? Siyasal katılım la cemaat
yapılarındaki "bütünlük" arasındaki tezatlar,bizi hangi n o k 
talara ulaştıracak? Bunun üzerinde bir hayli durm am ız gere
kecek sanırım.
(1994)
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