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Psikolojik İhtiyaç’tan!

Akşemseddin;
Hz.
Eyüp
Sultan’ın
Mezarını, Kılıçdaroğlu; Ekmeleddin’in Kendisini Buldu.
1453
‘’İstanbul’un fethi sırasında dört düşman gemisi Haliç’e
gelerek yardım getirdi. İstanbul’da halk surlara çıkarak
Türklere karşı gösteriler yaptı. (Tarihçilerin KutbuProf.Dr. Halil İnalcık )
2014
Laik Türkiye Cumhuriyeti, tüm kazanımlarını kaybediyor, parlamenter sistemden başkanlık sistemine doğru
gidiyordu. Tüm özgürlüklerin kısıtlandığı, yalanın, hırsızlığın meşru sayıldığı bir ortamda %50 kefen giyip
havaalanlarında,
Kazlıçeşme’de
ama
daha
çok sandıkta gayet iyi direniyor, on iki yıllık kuşatmada
sandıktan hep birinci çıkıyordu.
1453
Bizim askerler arasında ümitsizlik doğdu, hatta bir kaynağımıza göre Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’nın kışkırtmasıyla bazı askeri gruplar ‘’Bu işin sonu yok’’ diye
kuşatmayı bırakıp gitmeye başladılar (H. İnalcık).
2014
Cumhuriyet mitingleri, Silivri ve Gezi eylemleri bir
türlü sandıkta zafere dönüşmüyordu. Yeniciler ile eskiciler kendi aralarında kıyasıya mücadele ederken
‘’ Yetmez Ama Evetçiler’’ gemiyi çoktan terk etmiş,
hep kaybetmekten yorulan öteki %50 arasında ümitsizlik başlamıştı.
1453
Çok nazik bir durum vardı. O zaman Akşemseddin,
Fatih’in şeyhidir. Hacı Bayram tarikatındandır ( Gök
Tanrıcı Şamanist'tir). Hz.Eyüp Sultan’ın mezarını bulmak için kolları sıvadı. Moralin düştüğü bir anda, Peygamberin sahabesinden olan Hz. Eyüb’ün mezarını bularak askerlere moral vermek amacıyla Padişah’tan müsaade istedi. Eyüp mevkiinde kazı yapıldı, oralarda eskiden kalma manastırlar vardı, toprak altında yazılı
mermer parçalar bulundu, ’’işte mezar burası ‘’ diye
orduya ilan edildi. ( H. İnalcık).
2014
Türkiye tehlikeli bir dönemeçtedir. O zaman Kılıçdaroğlu, CHP’nin başkanıdır. Kureyşan Ocağına mensup
Türkmendir. Kurtuluş çözümü için kolları sıvadı. Özellikle % 50 sonrasında muhafazakar genelin dini hislerini
kamçılayacak, onları dini istismar efsunundan kurtaracak, hem dindar, hem reformcu hem de entelektüel,
uzlaşmacı bir bilgini, bilim adamını aramaya koyuldu.
Döndü, dolaştı ve Bahçeli’nin kulağına fısıldadı; E K M
E L E D D İ N …. Bulduk Ekmeleddin.
1453
Hz. Eyüp Sultan’ın mezarının mucizevi bir şekilde bulunmasıyla; askere savaş için yeni bir şevk ve heyecan
geldi ( H. İnalcık).
2014
Ekmeleddin’in kendisini bulduk ilanı ile öteki % 50 iki
parçaya bölündü. Kimi sevinirken kimi isyan etti. Diğer
%50 ‘nin lideri RTE ise ters köşe, hesabı kitabı sil baştan oldu. En önemlisi dinci ile dindar a karşı karşıya
geldi ve hakem; geneli muhafazakar olan halktı.
1453
Hz. Eyüp Sultan’ın coşkusu ile Osmanlı İstanbul’u fetheder. Bu büyük zafer ile eski çağ biter, yeni çağ başlar
( H. İnalcık).
Josep von Hammer‘a göre; Fetih sırasında Hz.Eyüp
Sultanın mezarının bulunması psikolojik ihtiyaçtan kaynaklanır. Dini hisleri kamçılayan bir aldatmacadır. İyi bir stratejist olan Akşemseddin, morali bozulan,
savaşmak istemeyen bir orduyu ayağa kaldırır, büyük
zaferin yoluna sokar.
2014
Şayet Kılıçdaroğlu; Akşemseddin tarzına benzer bir
strateji benimsemişse; EKMELEDDİN, onca şeye rağmen sandıkta iyi direnen, geneli muhafazar bir halkın
gerçeğinden, PSİKOLOJİK İHTİYACINDAN doğmuştur. Akşemseddin’in tam da savaşın ortasında, mezar
araması, bulması, açması tartışmalı ancak sonucu ile işe
yarayan çok büyük bir zafer yolu stratejisidir.
Benzer şekilde; Ekmeleddin sol cenahda oldukça tartışmalı olmakla birlikte belki de 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimi başarısı ile Türkiye’ye önce umudu , coşkuyu getirecek ve moral olacak ardından da onlarca
yıldır din istismarı ile gözleri kapatılan muhafazakar
halkı gözleri açıkayağa kaldırarak bir ülkeyi uçurumun
kenarından beraberce geri alma yoluna sokacaktır.
Cumhuriyetin tüm devrim ve yenilikleri din istismarı
aracılığı ile bir şekilde yıllar içinde boğazlandı. Coğrafyamız; yüzyıllar önce akıl yolu ile sorgulama kapısının kapanması sonucu karanlığa gömüldü. Önce bu karanlığın aydınlatılması zorunlu, esasında asıl zafer belki
de bu. Bu günün güya devrimcileri şunu bilmeli ki; %
80 muhafazakar bir halkı yok edemezsin, yok sayamazsın ama aydınlatabilirsin. İlla devrim diyorsan bugünün
zorunlu devrimi bu, yoksa ne yaparsan yap tutmaz ,
tutsa da bir süre sonra yıkılır.
Bunu başaracak kişi Kılıçdaroğlu, zafer yolu Ekmeleddin mi? onu bilemem, bekleyip göreceğiz. Tek bildiğim
Kılıçdaroğlu’nun Akşemseddin benzeri bir strateji izlediği, tutarsa da İstanbul gibi büyük bir zafer kazanacağıdır. Öte yandan büyük zafere götüren yolların sonradan
pek de sorgulanmadığı hususu dikkatinizden kaçmasın!
Ancak bu strateji tutmaz ise; bir rivayet fethe karşı olan
ve içeriden kışkırtıcılık yapan, Çandarlı Halil Paşa misali Ekmeleddin’e karşı olan sol ve ulusalcı cenahın Sn.
Kılıçdaroğlu’nun kellesini alma ihtimali yüksektir. Fetih zafer ile sonuçlanınca; sonrasında Halil Paşa’nın
kellesinin gittiğinin bilinmesinde de fayda var. Günümüz de padişahlık yok onun yerine demokrasi içinde
başka şekillerde benzer icaplar var elbette… Türkiye
ise;şu an hangi yolda ise o yola daha kolay daha da hızlı
gidecektir.
Kaynak: Joseph von Hammer :Osmanlı Devleti Tarihi-1
Prof.Dr. Halil İnalcık : Tarihçilerin Kutbu

İç Güvenlik Sektörünün Sivil Gözetimin Geliştirilmesi Projesi II. Aşama İstanbul İl Konferansı ve Suç Önleme Teknikleri Eğitimi yapıldı.
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programının teknik desteği ile
yürütülen 'İç Güvenlik sektörünün Sivil Gözetiminin
Geliştirilmesi' isimli Bakanlık projesi 5 İlde İstanbul’
da 4 İlçede yürütülüyor.

Taksim THE MARMARA oteli Konferans salonunda
İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu’ yaptığı açış
konuşmasında
“ Size kısaca proje hakkında kısaca bilgi aktarmak
istiyorum, projemiz 2. Bazlı bir projedir, 1. Proje 2008
-2010 yılları arasında gerçekleştirildi. Maliyeti 2,5
milyon Avro idi, ana karşılayıcı Bakanlığımız iller
idaresi genel müdürlüğü. Hedef kitle Valiler kaymakamlar kolluk kuvvetleri sivil toplum ve medyadan
oluşmaktaydı.
Şu anda yürütülmekte olan proje 3,5 milyon avrodur.
AB finansal desteği ile gerçekleşmektedir ve BM Kalkınma programının teknik desteğini almaktadır, yine
bakanlığımız ana karşılayıcı. 2014 sonuna kadar devam edecektir.
Hedef kitle Valiler, Kaymakamlar, Polis teşkilatı, Jandarma, Sahil güvenlik, özel güvenlik, ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ve medyadan oluşmaktadır. Sivil
gözetim kavramına kısaca bakacak olursak bu kavram
ABD Avrupa’da 40 yıldır konuşulan ve tartışılan bir
kavram ancak bizde yeni fakat bu toplumda sivil toplum örgütlerinin veya vatandaşlar tarafından kolluk
kuvvetlerini denetlemesi gibi algılanıyor.
Fakat doğrusu bu değil sivil gözetim kavramı, iç güvenlik birimleri faaliyetleri ile bunların dayanağı olan
politikaların aşamalı ve sürekli olarak Sivil otoriteler
tarafından izlenmesi şeklinde tanımlanıyor.
Burada sivil kelimesi polis veya asker olmayan anlamına gelmemekte bu sivil otoriteler Parlamento, yargı,
bazı bağımsız kurumlar, Ombudsman gibi, veya İnsan
hakları kurulu üyeleri gibi kamu otoriteleri tarafından
resmen tanınmış olan vatandaş gruplarını kapsamakta
tabi bu sivil gözetim sadece bireysel düzeyde kişilerin
hukuk dışı hareketlerinin kontrol veya gözetlenmesi
değil aynı zamanda kurumsal düzeyde de anlamda
politikaların izlenmesini şeklinde planlanıyor.
Bununda iki bölümü var sivil gözetimin dikey gözetim
hepimizin bildiği hiyerarşik gözetim ast üst ilişkisi
içerisinde buradaki kurumlar Bakan, Vali, kaymakam,
yargı mercileri, meclis veya bağımsız kurumlar olarak
sayılabilir.
Yatay gözetim ise halkın ve sivil topluluk yerel güvenlik politikalarına katkılarının sağlanması yerel yönetimlerle işbirliği yapılması kamuoyuna ve medyaya
karşı şeffaflık olarak tanımlanabilir.
Bunlar hiyerarşik kurumlar değil sivil gözetime şeffaflık katarak kurumlar arası işbirliğinin şeffaflık düzeyinde hesap verebilirlik noktasında katkı sağlıyorlar.

Sivil gözetim neden gereklidir?
İç güvenlik birimleri kişi hak ve özgürlüklere müdahale bazı kişisel yetkiler verilmiş durumdadır. Bu nedenle bireysel işlem ve eylemleri ve bu birimlerin politikalarının belirlenmesi süreçlerinin kontrol edilmesi
önem arz etmektedir. İnsan hakları ve özgürlüklerin
korunması ve demokratik hakların geliştirilmesi için
bu alanlar müdahale yetkisi bulunan iç güvenlik birimlerinin sivil otoritelerce kontrol ve denetimi önemli.
AB Türkiye delegasyonunun finansmanı ile bakanlığımız tarafından koordinasyonu yapılıp Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının teknik desteğiyle, Bakanlığımız en üst düzeyde yönetim ve koordinasyonunun
Müsteşarımız başkanlığında, Gelirler idaresi genel
Müdürlüğü Avrupa Birliği Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Başkanlığı, hukuk müşavirliği Jandarma Genel
Komutanlığı emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı bakanlığımızın diğer ilgili birimleri
ve AB Delegasyonu, BM Kalkınma Programından
oluşmakta oluşmakta, projenin ana ilkesi Türkiye’nin
Avrupa >Birliğine katılma süreci temel hak ve özgürlükleri daha geniş anlamda kullanılmasını sağlamak
demokratik haklarla kişi hak ve özgürlüklerin vatandaşlar tarafından kullanılmasını sağlamak ve bunu
teminat altına almak içişleri bakanlığı ile Vali ve Kaymakamlarla kolluk güçleri üzerinde olan denetim ve
gözetim heyetlerinin etkin bir şekilde kullanılmasını

sağlamak şeffaf
katılımcı vatandaş odaklı sivil
gözetim kurum
ve kuruluşlarının 1. Aşamada
gerçekleştirilen
faaliyetin sürdürülebilirliğini
sağlamak
Proje üç ana
bileşenden oluşmakta Projenin
yasal anlamda
geliştirilmesi
amaçlanmakta
a. bileşenlerden
biri yasal alt
yapının bu konu
hakkında yasal
mevzuat taslak
hazırlanması
b- bileşeni burada kapasite genişletmekte,
içişleri bakanlığı
yasal mevzuatının geliştirilmesi
ve insan kaynaklarının güçlendirilmesi
hedeflenmekte,
bu yönde eğitimler verilmekte
c- bileşeni sivil toplum ve medya, vatandaşın ve Sivil
Toplum Örgütlerinin medya aracılığıyla vatandaşlarının bilgilendirilmesini, bilinçlenmesini
sağlamak
amaçlanmaktadır.
Pilot bölge Gaziantep Şahinbey, İstanbul’ da Üsküdar,
Kadıköy, Fatih, Eyüp, İzmir’ de Çeşme İlçesi, Malatya’ da Yeşilyurt, Trabzon’da Vakfıkebir ilçesi bu gün
burada toplanmamızın amacı toplantının başında da
arz ettiğim gibi Pilot İllerde Mülki Amir, Kolluk Kuvvetleri, Sivil Toplum Örgütleri ve Medya kuruluşlarının katılımıyla suçların önlenmesi konusunda eğitim
amacıyla il konferansı yapılması kapsamında toplanıyoruz. Daha önce Gaziantep ve İzmir’ de gerçekleştirdik. Burada 3. Gerçekleştiriyoruz. Toplantının ülkemize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını diliyorum ”dedi.
İçişleri Bakanlığı İller idaresi Genel Müdürlüğü Daire
Başkanı Gazi Levent Kurtoğlu’ nun açılış konuşmasının ardından

Roche: "Kolluk kuvvetleri denetlenecek"
Projenin Baş Teknik Danışmanı Sebastian Roche de
bu çalışmaların iç güvenlik kuvvetlerinin kamu tarafından demokratik kontrolünün desteklenmesini
hedeflediğini anlattı.
Yerel kurulların proje için çok önemli olduğunu
dile getiren Roche, "Projeyle vatandaş, kolluk kuvvetlerinin denetimine katılabilecek. Bununla ilgili
politikaların belirlenmesine katkı sunabilecek. Burada ve diğer pilot illerde yapılan çalışmalar sonucunda bir kanun tasarısı hazırlanacak ve bu
siyasi iradeye teslim edilecek" dedi.

İstanbul Vali Yardımcısı Aziz Mercan ise projenin
insan merkezli olduğunu ifade ederek, "Vatandaşların
temel haklardan yararlanamasını güvence altına almak, iç güvenlik kuvvetleri üzerinde denetim mekanizmasını kullanmasını sağlamak ve böylece daha şeffaf, katılımcı ve sivil gözetim kurulması
amaçlanıyor. Ülke demokrasisinin gelişmesine
ve vatandaş odaklı eğitime katkı sağlayacak" diye
konuştu

1. Panel oturumu, İstanbul Pilot uygulamadan sorumlu Uzman Serra Titiz Moderatörlüğünde Üsküdar,
Kadıköy, Fatih, Eyüp ilçelerindeki çalışmalar hakkında çalışmalar hakkında oturum başladı.
Kadıköy Kaymakamı Birol Kurubal, Eyüp Kaymakamı Ali Taşkın Balaban, Fatih Kaymakamı Ahmet
Ümit, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler tarafından
yapılan çalışmalar konusunda bilgiler sundular.
2. Oturum yine, İstanbul Pilot uygulamadan sorumlu
Uzman Serra Titiz Moderatörlüğünde
Eyüp Emniyet Müdürlüğü Asayiş Amiri Levent Türkmen, Eyüp Jandarma Başçavuş Murat Yıldırım, Eyüp
Belediyesi Protokol Müdürü Şevket Elmütevelli, Üsküdar Kaymakamlığı Hayriye Yüce, Mahmutpaşa
Derneği, Başkanı Yusuf Yetişkin, Kadıköy İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ve Kadın Meclisi Üyesi Sebahat
Gülen Yerel Uygulamanın değerlendirmesini yaptılar.
Öğleden sonra başlayan oturumda ise Suç Önleme
Teknikleri ile ilgili interaktif Tartışma seansı başladı.
Sırasıyla Suç önleme teknik ve modelleri
Doç. Dr. Ufuk Ayhan, Emniyet Amiri BM Reform ve
Yeniden Yapılandırma Koordinatörü Jane Rhodes,
Fransa Jandarma Genel Müdürlüğünden Pierre Bourdelin, İstanbul Emniyet Müdür yardımcısı Mustafa
Yıldırım alanlarında suç önleme teknikleri ile ilgili
bilgilendirmeler yaptılar. Soru cevaplı geçen son bölümde İngiltere, Fransa ve Türkiye’ de suç önlemede
gelinen noktalar insan hakları ve Özgürlüklerin kullandırılması konusunda uluslararası birikimler paylaşıldı..
Yaşar Kaba

