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Küresel ve bölgesel nüfuz mücadelelerinin yoğunlaştı-

ğı, sıra dışılığın sıradanlaştığı bir dönemdeyiz. Yaşanan ve 

yaşanacak tüm belirsizlikler arasında olup bitenleri doğru 

okuyabilmek, milli kaynaklı üst aklı oluşturabilmek ve 

duru değerlendirmeler yapabilmek fazlasıyla gerekli ve 

önemli hale gelmiştir.  

Dünden deneyim kazanmayı becerirsek, bugünü daha 

sağlıklı yaşarız. Bugün doğru değerlendirmeler yapabilir-

sek yarını kurgulayabiliriz.  

Doğru değerlendirmeler yapabilmenin yolu bilimsel 

olmaktan, teoriyle pratiği birleştirebilmekten geçmekte-

dir.  

Bilimsel yaşam modellemesi için zihinsel aydınlanmayı 

ve bilinçlenmeyi başarmalıyız. Bu noktada herkese ve her 

kuruma önemli görevler düşmektedir.  

Bu düşünce ve bilinçle ANKA Enstitüsü olarak yürüttü-

ğümüz hedef ve amaç odaklı çalışmalara iki ayda bir 

yayınlayacağımız ANKA STRATEJİ’yi de eklemenin mutlu-

luğunu yaşıyoruz.  

Büyük resmin kavranabilmesi, durum tespitlerinin ve 

analizlerin doğru yapılabilmesi, alternatifli çözüm önerile-

rinin sunulabilmesi ve kamuoyunun aydınlatılması süre-

cinde görüşlerinize ve katkılarınıza açığız. 
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MİLLİ ÜST ZEKÂ, MİLLİ ÜST AKIL 

OLAMAZ MI? 

Rafet ASLANTAŞ 

Güce Yolculuk 

İnsanoğlu var olduğu ilk günden itibaren güce 

yönelmiş, güç sağlayıcı unsurlara tapınmıştır. Do-

ğayla başbaşa kaldığı aciz zamanlarda ve kendisin-

den daha kuvvetli etkilerle karşılaşmaya başladığın-

da sığınacak bir dağ, bir inanç korunağı, yenilmez 

bir kalkan aramıştır. Zaman olmuş doğa olaylarını 

anlamlandırmış ve onlara tapınmaya başlamış, 

zaman olmuş uzay boşluğunda gördüğü ışık yayan, 

şekil değiştiren objelere selam durmuştur. 

Henüz kollektive olmamış ve örgütlenmemiş insa-

noğlunun bireysel güçsüzlüğünü gidermeye başla-

masıyla birlikte gücün kendisinde olduğunu farket-

me süreci de başlamıştır. İçsel gelişim, akıl, beden 

ve ruhun olgunlaşması bireyin özgüvenini artırmış-

tır. Kuşaklarla kendisine aktarılan bilgi kodları yeni 

oluşan özgüvenle birleştiğinde göksel ve yersel 

tapınma objelerinin yeryüzündeki temsilciliğine 

soyunan bireyler diğer insanlara hükmetmeye 

başlamıştır. Oluşan yeni süreçte gücü elinde bulun-

duran hükmediciler öncelikle mevcudiyetlerini 

korumaya çalışmış ve dönemsel rakipleriyle müca-

delelere girişmişlerdir. Tek insanın hükmediciliği 

çok uzun bir süre uygarlık tarihini meşgul etmiş, 

zekânın ve aklın diğer insan grupları tarafından da 

bütüncül olarak kullanılmaya başlaması ve kollekti-

vizmin artmasıyla gücü kullanma ve yönetmede 

yetki paylaşımı zorunluluğu ortaya çıkmıştır. 

 

Zekâ ve Akıl Nedir? 

Zekâ’nın son dönemlerde kabul gören ve bir miktar 

da nacizane geliştirdiğim tanımlarından biri şöyle-

dir. ‘Sezgi, düşünce ve bilgiye dayalı kapasitenin 

etkin kullanımı ve farklı durumlara uyum sağlama 

yeteneği. Akıl ise zekâyı kullanma kapasitesidir.’ 

İnsanoğlunun gücü elde etme çabaları ve yönetsel 

tekâmül sürecine kısaca yukarıda değinmiştim. 

Açmak istediğim asıl konu ise yönetsel zekâ ve akıl 

depolarının ve mekanizmalarının oluşturulması ve 

etkin kullanımı. En küçük insani birliktelik olan 

aileden büyük birlikteliklere; büyük aidiyet grupları-

na, topluluklara, milletlere amaç odaklı organizas-

yonlara, kurumlara, devletlere ve devletlerarası 

organizasyonlara varıncaya kadar tüm oluşumlarda 

bir zekâ ve akıl havuzuna ihtiyaç duyulmuştur. 

Oluşturulan bilgi havuzlarında istiflenen iyi/kötü 

tüm deneyimlerin ve bu deneyimlerden çıkan 

derslerin günümüze kadar iletildiği kanallar da 

mevcuttur. İspat edilebilir onbinlerce yıllık, umulan 

ve ispatı bekleyen yüzbinlerce yıllık bilgi birikimi bir 

çok yolla bizlere aktarılmaktadır. Ancak bilgiyi elde 

etmeye hak kazanmak gerekir. Bilgi hakedene 

gider. Edinilen bilgileri etkin kullanabilmek de ayrı 

bir meziyettir. 

Üst Zekâ, Üst Akıl 

Şimdi gelelim son dönemlerin çok kullanılan terim-

lerine; üst zekâ ve üst akıl. Uygarlığın sahiplerinin 

biriktirerek günümüze ilettiği milyarlarca bit kapasi-

telerle ifade edilen bilgiler aktif kütüphanelerde 

depolanarak ve ehil ellerde işlenerek işe yarayan 

projelere, politikalara kavuşturulabilmektedir. 

Kurumsal zekâ ve kurumsal akıl böyle oluşmakta-

dır. Dünya uygarlığına yön veren, siyaset, bilim ve 

teknolojiyi üreten, geliştiren organizasyonlar ve 

devletler tutum ve davranışlarını kurumsal zekâ ve 

aklın yönlendirmesiyle tespit ederler. 

Kurumsal zekâ ve aklın yönettiği tüm organizas-

yonlar ve devletler kişiye bağlı sistemlere göre 

daha doğru, tutarlı ve başarı getiren kararlar al-

maktadır. Kurumsal zekâ ve aklın oluşturulması ve 

sürekliliğinin sağlanması için kapsamlı veri tabanla-

rının ve sayısallaştırılmış arşivlerin oluşturulması 

gerekmektedir. Söz konusu veri tabanları güvenilir 

olmalı, doğru bilgilerin sürekli temin edilmesi ve 
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işlenmesiyle güncelliğini korumalıdır. Veri tabanları 

zeki ve akıllı analistlerce doğru kullanıldığında 

tutarlı ve öngörülü değerlendirmeler yapılabilecek-

tir. İşte sistem işleyişindeki birinci basamak başarı 

böylece yakalanacaktır. Yakalanan bu ilk başarı 

düzeyi mutluluk vericidir. Ancak bu başarının 

sürekliliğinin garanti altına alınması da gerekmek-

tedir. Burada dikkate alınması gereken bir önemli 

husus da  rakiplerin politikaları ve işleyen zeki 

sistemleridir. Kurumsal, yerel, bölgesel ve küresel 

tüm şekillenmelerde çok sayıda taraf ve belirleyici 

güç vardır. Bu güçlerin bir bölümü şekillendirilebi-

lir, yönlendirilebilir olmasına rağmen diğer bir 

bölümü yetkin analist ve kurumlarla işletilen, 

kurumsal zekâ ve akılla yönetilen organizasyonlar 

ve devletlerdir. İkinci grupta yer alan organizasyon/

devletler birbiyle mücadele ettikleri gibi müşterek 

de hareket edebilmekte ve hatta uzun süreli ittifak-

lar kurabilmektedirler. Bunlarla ilişkilerde son 

derece dikkatli olunmalı ve sürdürülebilir alterna-

tifli politikalar üretebilmelidir. Kişisel, sıradan, 

reflex, hırs, söylem ve politikalarla karşılarına 

çıkarsanız hem ciddiye alınmazsınız, hem de yaşa-

nan süreçlerden çoğu zaman büyük kayıplarla 

ayrılırsınız. Bu duruma düşmemek için başvurula-

cak mekanizma üst zekâ ve üst akıldır. 

Nedir üst zekâ, üst akıl? Kendisine duyulan ihtiyaç 

arttığı ve eksikliği fazlaca hissedildiği için son 

dönemlerde bahsi sık sık geçmektedir. Devleti 

yönetenlerin bile konuşmalarında üst zekâ/akıl 

ifadelerini sık sık duymaya başladık. Çoğu zaman 

diğer güç odaklarını ve devletleri suçlarken kullan-

dılar bu terimleri, bazan da bizim tarafta olması 

gereken bir başvuru arayışı olarak. Üst zekâ ve 

aklın konuşulmaya  başlanması bir miktar geç 

kalınmış olunsa da doğru bir arayıştı.  Nacizane 

yıllardır telafuz ettiğimiz ve önemini zikrettiğimiz 

bir arayış. İyi yetişmiş, iyi yetiştirilmiş, bilimsel 

verilerle donatılmış, uyumlu, koordinasyona ina-

nan, ekip başarısına yönelmiş liderler ve dinamik 

ekiplerin yanı sıra onlara hedef belirleyecek, yol 

gösterecek, duru ve isabetli değerlendirmeler 

yapacak, karşı tarafın bir sonraki atağını tahmin 

ederek tedbir geliştirebilecek bir üst ve arka plan 

çalışmasına ihtiyaç bulunmaktadır. İşte bu noktada 

üst zekâ ve üst akıl devreye girecektir. Devlet 

açısından incelersek üst zekâ ve üst akla öncelikle 

devleti kuran milletin genetik değerlerinde rastla-

rız. O değerler binlerce yılın birikimi ve tecrübesiyle 

mesajlarını iletirler. Mesajlar onu koruyan yapıyla 

sözlü ve yazılı olarak zamana uydurularak ve gün-

cellenerek bugünlere intikal ettirilmiştir. Önemli 

olan bilimin ışığında o mesajları doğru okuyabil-

mektir. Dünya’da varlığını devam ettirebilen millet-

ler ve o milletleri temsil eden köklü devletler ara-

sında son derece şanslı olduğumuz aşikârdır. Ancak 

sadece şansa bel bağlamak miras yedilik olacaktır. 

Var olan bilgiyi ve deneyimleri layıkıyla kulanamaz-

sak mevcut durumumumuzla ‘jeopolitik bir dev, 

siyasi bir cüce’ olarak nitelendirilir ve öyle kalırız. 

21’inci yüzyılın ilk çeyreğini yaşadığımız bu günlerde 

Dünya; yeni paylaşımlara, harita çizimlerine üniter 

devletlerin direnişine, küresel güçlerin kontrol ve 

yönlendirmesindeki bazı yapıların özerklik ve 

devletcik oluşturma çabalarına gebe. Enerji kay-

naklarının ve nakil hatlarının paylaşımı, jeopolitik 

durum üstünlüğünün sağlanması ve hatta teolojik/

mistik rollerin elde edilmesine yönelik çabalar o 

kadar yoğunlaştı ki devlet mekanizmalarını çalıştı-

ran mevcut yapılar durumu anlamakta, tedbir 

almakta ve avantaj sağlamakta hayli zorlanıyorlar. 

Hele bir de devletin ilgili kurum ve birimleri ehil 

değilse ya da ehil ellerde değilse düzgün sarılmış 

yumaklar bile bir kedinin oyuncağı gibi kördüğüm-

lerle dolu iplere dönüşebiliyor. 

Her koyun kendi bacağından asılsın. Biz olaya 

Türkiye açısından bakalım. Çare çaresizliği yenebile-

cek organizasyonların oluşturulması ve işletilmesin-

de gizli. Çözüm odaklı düşünüldüğünde başta dış 

politik konu alanları olmak üzere ulusal çıkarlarımız 

açısından kritik tüm alanlarda kurumsal zekâ ve 



Sayfa 6  

kurumsal aklın üst zekâ ve üst akılla desteklenmesi 

başarı olasılığını önemli oranda artıracaktır. 

Üst Zekâ / Üst Aklın Oluşturulması 

Bireysel katkılar ve kurumsal yapılarla desteklenen 

plan, proje ve politika üretimi kapsamında üst zekâ/

üst aklın oluşturulmasını ve kullanımını nasıl ger-

çekleştireceğiz? 

Temelden başlayalım. 

- Uygarlığın getirilerinin ve evrensel bilgi kodlarının 

dönemsel gerçeklerle bütünleştirilmesi, 

- İnsan yetiştirme süreçlerinin gerçekçi ve amaç 

odaklı bir şekilde planlanması ve yürütülmesi, 

eğitim modellemesinin özgünleştirilmesi, 

- Küçük yaşlarda nitelikli bireylerin tespit edilmesi 

ve yetiştirilmesi, bu konuda sürekliliğin sağlanması, 

- Bireysel yetenek havuzlarının oluşturulması, 

havuz içi etkileşim mekanizmalarının kurgulanması, 

- Erdemli, kişiliği oturmuş, güçlü karakterli, bilgi 

donanımı yüksek, akıl, beden ve ruh sağlığı yeterli 

bireylerin oluşturulması (tesadüfe bırakılmamalı-

dır), 

- Ekip ruhunun ve çalışma yöntemlerinin işlenmesi, 

- İş alanlarına ve fonksiyonlarına uygun olarak 

seçilmiş bireylerin (alternatifleriyle birlikte) uzman-

laştırılacakları alansal eğitimlerinin gerçekleştiril-

mesi, 

- Liderlik niteliği üst düzeyde olanların tespit edil-

mesi ve onlara yönetim bilimi çerçevesinde detaylı 

ve kapsamlı eğitimlerin verilmesi, herbir adayın 

akılsal, bedensel ve ruhsal kapasitelerinin yükseltil-

mesi, 

- Sürecin sonunda ulaşılan zeki ve akıllı insan mode-

linin liyakat esasına göre sektörel dağılımının sağ-

lanması ile, 

başarı yolunda dev bir adım atmış oluruz. 

Tüm bu çalışmalar ehil ellerce ve milli kimlikli bir 

yapı tarafından planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Devlet Yapısı ve Alt Organizasyonların Kurgulan-

ması 

İkinci aşamada devlet yapısını ve alt organizasyon-

ların kurgulanmasını konuşalım biraz. 

Nedir devlet? Birçok klasik tanımın bileşkelerinden 

biri şöyledir. Belirli bir ülkede yaşayan insan toplu-

luğunun, egemenlik ve bağımsızlık temelinde 

oluşturduğu siyasal örgütlenmedir. 

“Modern devlet ise, kendisinden önce gelen siyasal 

örgütlenme biçimlerinden farklı olarak çok merkez-

li ve çoğulcu iktidar yapısından, bölünmemiş tek 

(mutlakçı) bir iktidar merkezine” yönelir. Modern 

devlet merkezidir ve birey ya da toplumla ilişkilerin-

de kapsayıcı nitelikte kurallar koyma yetkisine de 

sahiptir. 

Yukarıda belirttiğim ve bireysel gelişimi konu alan 

temel aşama tamamlandığında, nitelikli yetiştirme 

süreçleriyle hazırlanmış olan bireylerin devlet ve 

özel sektördeki rol dağılımının en iyi şekilde yapıl-

ması gerekmektedir. Burada en önemli faaliyet 

başlangıç noktası devlete ve özel sektöre ait orga-

nizasyonların yaşam ve hedef odaklı tarzda yapılan-

dırılmasıdır. Özellikle devlet organizasyonları yaşa-

mın doğal akışına uygun şekilde kurgulanmalıdır. 

Söz konusu kurgu, gelişen toplumun, etkin ve hızlı 

çalışan özel sektörün ayağına bağ olmamalıdır. 

Tepedeki liderden en uçtaki hizmetlisine kadar 

sistem bütünlüğü içinde ve dinamik bir yapıda 

teşkilatlanmalıdır. Teşkilatlanma niteliği toplumun 

genetik kodlarına uygun olmalıdır. İthal kurgular 

bedeni kavramayan giysiler gibidir. Hoş görünmez, 

giyenin özgüvenini düşürür. Organizasyon öncelik-

le kıyafetiyle yani teşkilatıyla mutlu olmalıdır. Mutlu 

teşkilatlanmalar mutlu personeli ve sonunda iş 

başarısını da getirecektir. 

Devlet organizasyonlarındaki mevkisel yapılanma-

da, personel politikalarından ve özlük haklarından 

kaynaklanan belli bir standart vardır. (Örneğin; 

bakan/müsteşar/müsteşar yardımcısı/genel müdür/

başkan/daire başkanı/şube müdürü/meslek memu-



Sayfa 7  P
O

LİT
İK

A
 / U

LU
S

LA
R

A
R

A
S

I İLİŞ
K

İLE
R

 

ru vb.). Ancak dönemsel ve proje bazlı esnek yapı-

lanmalara da hızla ve rahatlıkla gidilebilmeli-

dir.  Özgün teşkilatlanma yapısının personel politi-

kası da özgün olmalıdır. Personel politikaları hiç bir 

zaman göreve yönelik işlevsel süreci esir almamalı-

dır. Uzmanlık alanlarına göre atama ve görevlendir-

melerde objektif kriterler ve yoğun dikkat sarfedil-

melidir.  

Yukarıda izah ettiğim birey yetiştirme süreçleri ve 

ideal organizasyon mimarilerinin kurguları başarıl-

dıktan sonra özlem duyduğumuz bize ait, dinamik, 

derin ve güçlü sistemimize kavuşabilir ve o güveni-

lir yapıyı artık işletmeye başlayabiliriz. Yapı milli ve 

güvenilir olunca milli üst zekânın bilgi ve deneyim-

leri de hakedilmiş olur. Hatlar rahatlıkla tesis edilir. 

Sistem Nasıl İşlemeli 

Bu bölümde ise öngörülen sistemin nasıl işlemesi 

gerektiğini, nasıl besleneceğini ve teori-pratik 

hatlarının uyumlandırılmasını kısaca açıklamaya 

çalışacağım. 

Küresel güç odaklarının Dünya’daki tüm sistemleri 

kurguladıkları, yönlendirdikleri ve plan ve politika-

larını bir şekilde dayattıkları aşikârdır. Gücün en üst 

basamağında kimlerin olduğu, hangi devletleri ve 

müşterek yapıları kullandığı ayrı bir konudur. Bu 

çerçevede hep uluslararası düzeyde olduğu ima 

edilen bir ‘üst akıl’ söylemiyle karşılaşmaktayız.   

Başedemediğimiz ve birden kucağımızda bulduğu-

muz kaotik sorunlarla karşılaştığımızda ülkemizde 

halihazırda var olan mevcut sistemin işlerliğinin ve 

reflekslerinin yetersiz olduğunu söylemek yanlış 

olmayacaktır.   

Modern devlet kurgusu ve işleyişinde yapılar ara-

sında kademelenme gerekmektedir. Millet ve 

devlet arasındaki ilişki kanunlarla olduğu kadar, 

tarihsel birikim ve dönemsel normlarla da destek-

lenmelidir. Devlet milli olma özelliğini kaybetme-

melidir. 

Şimdi yapısal mimarinin kurgusunu ortaya koyalım. 

Öncelikle; jeopolitik konumumuzu ve fayda sağla-

yabileceğimiz öz kaynaklarımızı tam olarak belirle-

mek zorundayız. Bu özkaynaklar aynı zamanda milli 

güç unsurlarımızdır. Her şartta ve her zaman kulla-

nabileceğimiz bize ait asıl güç budur. İlave dış 

kaynaklı güçler, ancak karşılıklı çıkar ilişkisi çerçeve-

sinde ve dönemsel olabilir. O halde asıl olan bize ait 

güçtür. Bu nedenle var olan kaynaklarımızı etkin 

şekilde değerlendirmek en akılcı yol olacaktır. 

Gücümüz ne kadarsa sözümüz o kadar geçer. Aklı 

olgunlaşmış hiç bir devlet kurumu ve adamı ülkesi-

ni olduğundan daha güçsüz göstermemelidir. 

Kişisel zafiyetlerinden dolayı dış güçlerin tehdit ve 

şantajı altında kalma olasılığı bulunan bürokratların 

ve yöneticilerin milleti ve devletini etkisizleştirme 

ve edilgenleştirme hakkı olmamalıdır. Bunun tersi 

de çok önemlidir. Bir ülke kaynaklarının ve mevcut 

milli güç unsurlarının sağlayacağı potansiyelden 

daha fazlasını gerektirecek söylemler ve tutumlar 

içinde de olunmamalıdır. Özellikle dış politikadaki 

uygulamalarda ve askeri gücün kullanılma olasılığı 

www.ankaenstitusu.com  

Kişiye sadakattan önce liyakat esas 

alınmalıdır. Sadakatte ise asıl ölçüt 

kutsal, milli ve insani değerlere duyu-

lan bağlılık olmalıdır. 
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belirdiğinde, üst perdeden yapılan açıklmalar ve 

içinde bulunulan davranışlar ülke için yaşamsal 

sonuçlar yaratabilir. 

Yapı tesis edilirken milli bir hedef ve ideal belirlen-

melidir. Bu hedefe ulaşmak için kısa, orta ve uzun 

süreli planlamalar yapılmalıdır. Devlette devamlılık 

esastır.  

Işte bu noktada millet ve milletin üst zekâ ve aklını 

oluşturan yapıya büyük görevler düşer. Milli üst 

zekâ ve milli üst akıl dediğimizde; milli benliğimizi 

oluşturan tüm yazılı ve sözlü kaynakların yanı sıra 

amaç odaklı ve etkin sivil toplum kuruluşları, devlet 

kurumlarında kritik ve önemli vazifeler icra edip 

emekli olmuş birikimli bürokratlar, bilim insanları, 

deneyimli eski politikacılar, ulusal nitelikteki medya 

ve kanaat önderleri öncelikle akla gelmelidir. Baş-

langıçta geniş olarak algılanabilecek bu yapının milli 

açıdan ölçeklendirilmesi önemlidir. Devletin kurum-

sal yapısını oluşturan teşkillerdeki günlük koşuştur-

ma nedeniyle sağlıklı olarak yapılamayan tüm 

analizlerin, değerlendirmelerin, politikalara yön 

verecek hal tarzlarının, raporların bu yan ve üst 

yapı tarafından da üretilmesi daha faydalı olacaktır. 

Ancak burada önemli bir husus gözden kaçırılma-

malıdır; milli açıdan ölçeklenmiş ve üst zekâyı 

oluşturan yapıya devletin kurumsal yapısı tarafın-

dan uygun şekilde ve sürekli cari bilgi akışı, maddi 

ve manevi destek sağlanmalıdır. Çoğu zaman 

telafuz edilen ancak ne olduğu bilinmeyen derin 

devlet yapılanmasının bilimsel boyutu budur aslın-

da. 

Çalışmalar sonucunda arka planda raporlar hazırla-

narak, çalışma toplantıları yapılarak, tartışılması 

gereken konular varsa seminerler ve paneller 

gerçekleştirilerek oluşturulan bilgi havuzu, kurum-

sal zekânın önüne getirilebilir. Gerisi kurumsal 

boyuttaki çalışmalarla şekillendirilir ve karar verici-

lerin onayına sunulur. Modern toplumlar üst ve 

kurumsal zekâ ve akıllarını kollektif zekâ ve akıl 

olarak işletmektedir. Bizim neyimiz eksik?    

Liyakat, Gençlik ve Bilgi Çağı 

Yapı tesis edilirken Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu 

ilkelerine bağlı olarak her türlü siyasi istismardan, 

kadrolaşma güdüsünden uzak kalmak zorundayız. 

Büyük bir bölümü dış kaynaklı yapay bölünmelerin 

ve kısır çekişmelerin zamanı geçmiştir. Devlet 

yapılanmasının kapıları her türden çıkar gruplarına 

sonuna kadar kapatılmalıdır. Liyakât önemli olmalı-

dır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bugüne kadar politik 

arenaya büyük oranda girmemiş ve fakat farkındalı-

ğı yüksek, pırıl pırıl insanları ve gelecek vaadeden 

harika bir genç kuşağı vardır. Gençleri kaderlerine 

terk etmek geleceğimize dinamit koymaktır. Her 

bir genç ilköğretim çağından başlayarak ilgi ve 

yeteneklerine göre desteklenmeli, yetiştirilmeli ve 

istihdam edilmelidir. Kurgusu sağlam devlet bunu 

layıkıyla yapar. 

Bu çerçevede ‘Yaşamda en iyi yol göstericinin bilim 

olduğu’ bize bırakılan en sağlam mesajlardandır. 

Önümüzdeki dönemler şaşırtıcı olabilir. Bu çağın 

bireysel, siyasal, sosyolojik, ekonomik, askeri ve 

diğer tüm alanlara önemli etkisi olacaktır. 

Zekâ ve bilgiyi kavrayıp hazır olanlar uyum sağlaya-

cak.  

Bilgi çağı tüm ihtişamıyla gelmektedir. Ta-

buları sorgulamak, çağdışı algı ve dogmalar-

dan kurtulup yepyeni bir    yapıyla hazır ol-

mak zorundayız.  

Uygar ve halkına değer veren sistemlerde, 

hükümetler ve dönemsel yönetimler milli 

politikanın kendi dönemine düşen vazifele-

rini yerine getirir ve ulaşılan aşamayı bir 

sonrakine layıkıyla devrederler. Milli politi-

ka yaz boz tahtası değildir.  
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Tüm bu çalışmalar ehil ellerce ve milli kimlikli bir yapı 

tarafından planlanmalı ve uygulanmalıdır. 

Üst zekâ / Üst aklın oluşturulmasını ve kullanımını 

nasıl gerçekleştireceğiz? 
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OKYANUS ÖTESİ, OKYANUSYA YA 

DA OKSİDANTALİZM 

Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN 

“Okyanus Ötesi” Ne Demek? 

Türkiye son zamanlarda “okyanus ötesi“ sözünü 

fazlasıyla duymaya başladı. Her fırsatta birileri 

ortaya çıkarak okyanus ötesine teşekkür ediyor. 

Böylesine bir durumun ortaya çıkması garip gibi 

görünse de, konunun perde arkası ele alınınca 

önemli bir gerçekliği ifade ettiği anlaşılmaktadır. 

Atatürk’ün partisinin önünü çeyrek yüzyıl kapatan 

eski ana muhalefet partisi genel başkanı istifa 

ederken Pensilvanya‘da yaşamını sürdüren bir 

cemaat lideri üzerinden okyanus ötesine teşekkür 

ediyordu. Son yapılan referandumun sonuçlarının 

alındığı gece ise, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 

açıkça okyanus ötesindeki tanıdıklarına ve arkadaş-

larına resmen teşekkür etmekten çekinmiyordu. Bir 

ülkenin iktidarının ve ana muhalefetinin liderleri 

okyanus ötesine her fırsatta teşekkür etme aşama-

sına geldi ise, bu olumsuz durum ülkenin okyanus 

ötesinden yönlendirildiğini açıkça göstermektedir. 

Her şey okyanus ötesine bağlanıyorsa, her fırsatta 

okyanus ötesi dile getirilerek kamuoyu bu duruma 

alıştırılmağa çalışılıyorsa, konuya bir de bilimsel 

açıdan bakmak gerekmektedir. Okyanus ötesi 

tarihsel süreç içerisinde ele alınarak bir siyasal 

kavram boyutunda var olan siyasal koşullara göre 

değerlendirilmelidir. Bu açıdan Türk kamuoyundaki 

bilgi eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir. 

Eisonhower, Rockafeller, Fulbright ya da benzeri 

burslar ile okyanus kıyılarında yetiştirilen siyasetçi-

lerin yarım yüzyılı aşkın bir süredir Türk siyasetinde 

egemen olduğu bilinmektedir. Okyanusun doğu ya 

da batı kıyılarındaki bir merkezde yetişen, okyanus 

inisiyatifi merkezli bilgi birikimi elde eden siyasetçi-

lerin daha sonraki aşamada Atlantik inisiyatifi 

merkezli bir politik yola girdiği ve ülke yönetiminde 

okyanus ötesi iradeye merkezi öncelik verdikleri 

görülmüştür. İkinci dünya savaşının hemen ertesin-

de merkezi coğrafyaya Atlantik inisiyatifinin yeni 

büyük gücünün gelmesi ve bu gücün desteği ile iki 

bin yıllık rüya olan Siyonist devletin kurulmasıyla 

beraber, her aşamada okyanusun ötesinin hem 

kutsal topraklara hem de Avrasya bölgesine müda-

hale etmeğe başladığı görülmüştür. Böylesine bir 

olumsuz durum bütün bölge ülkeleriyle beraber 

Türkiye’nin de önünü kesmiş ve Atatürk ile elde 

edilen tam bağımsızlığın yavaş yavaş ortadan 

kalkmasıyla okyanus ötesinin egemenliğinin kutsal 

topraklar ile beraber eski Osmanlı İmparatorluğu 

hinterlandında giderek yayılmasına yol açmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında içine girilen soğuk 

savaş döneminin devam etmesi nedeniyle, sıcak 

gelişmeler başlangıçta görülmemiştir. Ne var ki, 

küreselleşme döneminin başlamasıyla beraber 

okyanus ötesi müdahalelerin dozajı artmış ve 

açıkça Büyük Orta Doğu ya da Büyük İsrail gibi 

emperyal amaçlı projeler bölge ülkelerini ve başta 

Türkiye’yi tehlikeye sürükleyecek doğrultuda uygu-

lanmaya başlanmıştır. Adriyatik’ten Çin Seddi’ne 

kadar olan alanda okyanus ötesi etkinliğini artırır-

ken, Irak ve Afganistan işgal edilmiş, Türkiye içeri-

den ele geçirilerek İran savaşı zorlanmaya başlan-

mıştır. Sovyetler Birliğinin dağılması üzerine ortaya 

çıkan otorite boşluğu alanını okyanus ötesi emper-

yal güç doldurmağa çalışmış ve bu doğrultuda 

Türkiye siyasetine müdahale ederek, kendi projele-

rini uygulayacak siyasal kadroların ülkeyi yönetmesi 

için çeşitli uzaktan kumandalı manipülasyonları 

devreye sokmuştur. 
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George Orwell ve 1984 

Bir anlamda İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminin he-

men ertesinde yazılan “1984” isimli kitapla, gelece-

ğe dönük plan ve projelere uygun bir gidiş tezgâh-

lanmaya çalışılmıştır. Bir İngiliz Yahudi’si olan 

George Orwell, savaş yıllarında bir misyoner ve 

ajan olarak Birmanya’da görev yaptıktan sonra, 

dünyanın geleceği için bir ütopya biçiminde kaleme 

aldığı 1984 isimli romanında yeni bir dünya düzeni-

nin haritasını çizmiştir. Yazar kitabında, geleceğin 

dünya düzenini belirtirken yeryüzünü üçe ayırmış 

ve üç büyük imparatorluk devletinden oluşacak 

yeni bir dünya düzeni olacağını 1948 yılında kaleme 

almıştır. Soğuk savaş sonrasındaki gelişmelere 

bakıldığında ABD’nin Rusya’nın ve Çin’in merkezin-

de yer alacağı üç büyük imparatorluk düzeninin 

gündeme getirildiği anlaşılmaktadır. 

Okyanus ötesi güç olarak ABD’nin güdümünde 

Avrupa üzerinden dünyanın merkezi coğrafyasını 

da içine alacak doğrultuda bir Okyanusya  impara-

torluğunun yanı sıra Rusya’nın merkezinde yer 

alacağı bir Avrasya kıtasal oluşumunun öne çıkarıl-

dığını ve bu süreçler sırasında uzak doğuda da 

Çin’in merkezinde yer alacağı ve bütün Asya kıtası-

nın doğusunu kapsayacak bir Şarkasya yapılanma-

sının yavaş yavaş dünya sahnesine çıkarılmağa 

çalışıldığı anlaşılmaktadır. İki yüz ulus devlete 

dayanan bugünkü siyasal haritadan üç büyük 

imparatorluğun yer alacağı yeni bir yeryüzü yapı-

lanmasına yönelen bir gidiş kendini hissettirmekte-

dir. Okyanus ötesinde zorla dayatılan bu plan 

doğrultusunda Çin dünyanın doğusunda bir Şarkas-

ya imparatorluğuna yönelirken, Rusya dünya 

karalarının orta kısımlarında yer alan Avrasya 

kıtasında kendisinin merkezinde yer alacağı bir 

ikinci imparatorluk olarak Avrasya imparatorluğu-

na hazırlanmaktadır. 

Kendisini yavrusu İsrail ile bütünleştiren okyanus 

ötesi güç olarak ABD’nin de, kutsal topraklarda iki 

bin yıl sonra kurulmuş olan Yahudi devleti ile bera-

ber bütünleştirerek eski Osmanlı hinterlandı ile 

Avrupa kıtasını kendisine bağlayacak doğrultuda 

bir Okyanusya imparatorluğunu hedeflediği anlaşıl-

maktadır. Türkiye dünyanın merkezi alanında bir 

ülke olmasına rağmen, kutsal topraklara uzanan 

okyanus ötesi gücün kontrolü altında yeni Okya-

nusya imparatorluğunun içerisinde okyanus ötesi 

güç ile Siyonist emperyalizmin istekleri doğrultu-

sunda yepyeni bir yapılanmaya doğru zorlanmakta-

dır. Uzaydaki uydular ve uydu teknolojisi üzerinden 

oluşturulan elektronik kontrol mekanizmaları bir 

düşünce polisi oluşturmakta ve böylesine okyanus 

ötesinden yönlendirilen bir emperyal sürüklenme-

ye karşı çıkan ya da Türkiye’nin ulusal çıkarları 

doğrultusunda hareket eden kesim ya da kişi 

hemen derin devletçilikle suçlanarak önü kesilmek-

tedir. Demokrasi savunuculuğu görünümlü bir 

okyanus ötesi diktatörlük oluşturulurken, her 

dakika ve saniye özgürlük sözleri edilerek tam bir 

baskı rejimine doğru ülke sürüklenmektedir. Basın 

ve yayın organlarında aykırı ses bırakılmamakta, 

yazarlar işyerlerinden kovulurken, medya kanalla-

rında bindirilmiş kıtalar her gece sahibinin sesi plak 

firması gibi aynı sözleri tekrar ederek toplumu ve 

kamuoyunu okyanus ötesi gücün plan ve program-

ları doğrultusunda koşullandırmağa çalışmaktadır-

lar. Bir anlamda Orwell’in kitabında sözünü ettiği 

Okyanusya imparatorluğu, Okyanus ötesi güç 

tarafından Avrupa üzerinden eski Osmanlı hinter-

landını da içine alacak doğrultuda kurulmakta ve 

bunun için de Yeni Osmanlı vizyonu Siyonist bir 

çizgide devreye sokulmaktadır. 
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Merkez Coğrafya 

İnsanlık tarihi incelendiğinde ilk olarak Asya kıtası-

nın merkez olduğu, daha sonra merkezin Orta 

Doğu’ya kaydığı, Roma İmparatorluğu döneminde 

güç merkezinin Akdeniz çevresinde odaklandığı, 

Orta çağda Avrupa merkezli bir dünyanın oluştuğu-

nu ve bu dönemden çıkış ile beraber Hollanda’da 

başlayan denizaşırı maceraların Britanya İmparator-

luğunun öncülüğünde bir Atlantik inisiyatifini bütün 

dünya kıtalarına taşıdığı anlaşılmaktadır. Onbeşinci 

asırdan yirminci yüzyıla kadar devam eden Britanya 

İmparatorluğu beş yüz yıl süresince okyanus üze-

rinden dünyayı yönlendirmiş, Birinci Dünya Savaşı 

sonrasında üstünlüğünü yitirince yerini okyanus 

ötesindeki büyük güç olan Amerika Birleşik Devlet-

leri almıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Sovyet-

ler Birliğine karşı İngiliz başbakanı ve Amerikan 

başkanlarının bir araya gelerek imzaladıkları Kuzey 

Atlantik savunma paktı gene bir okyanus inisiyatifi 

olarak devreye girmiş ve  daha sonraları NATO 

adını alan askeri pakt sayesinde sosyalist sistemi 

dağıtarak tek kutuplu dünyanın önünü açmağa 

çalışmıştır. Ne var ki, Rusya’nın çabuk toparlanma-

sı, Amerikan’ın önde gelen Yahudi firmalarının 

bütün ekonomik yatırımlarını Çin’e yönlendirmeleri 

üzerine, ABD sonrası dünyada yeni dengelerin Çin 

üzerinden kurulabilmesi alternatifini ortaya çıkar-

mıştır. Bir anlamda, Orwell’in yazdığı gibi Okyanus-

ya imparatorluğu kurulurken, Avrasya’daki Rusya 

hegemonyasına karşılık Çin üzerinden bir de Şar-

kasya oluşumu yeni bir ekonomik imparatorluk 

olarak tezgâhlanmaya başlanmıştır. ABD-Rusya-Çin 

merkezli Okyanusya, Avrasya ve Şarkasya oluşum-

ları var olan devlet yapılarını sarsan ve zaman 

içerisinde geride bırakan yeni bir dönemi ortaya 

çıkarmıştır. İşte böylesine bir aşamada artık Türki-

ye’de iktidarın ve ana muhalefetin başları her 

fırsatta okyanus ötesine selam çakmakta, siyasal 

merkezin okyanus ötesinde olduğunu kamuoyuna 

hatırlatmaktadırlar. Türkiye ve bütün komşuları 

böylesine siyasal bir kıskacın içine sürüklenmiş 

görünmektedirler. 

Yıllardır bu gibi konuları dile getiren ve yazan bilim 

adamları, yazarlar ve siyasetçiler Türkiye’de batı 

düşmanı, Amerikan düşmanı ya da Yahudi düşmanı 

gibi olumsuz etiketler ile suçlanarak, okyanus ötesi 

merkezli siyasal inisiyatifin Türkiye’de önüne çıkma-

ğa çaba gösteren ulusalcı ve milliyetçi akımların 

önleri kesilmiştir. Atlantik emperyalizmini eleştir-

mek hele okyanus ötesi güce karşı çıkmak açıkça 

suç olarak görülmüş ve ulusalcılar ile milliyetçiler 

zaman zaman ara rejimlerde hesap vermek zorun-

da bırakılmışlardır. Atlantik okyanusçuluğunun 

görünen patronu ABD ile görünmeyen patronu 

İngiltere’nin işbirliği çerçevesinde okyanusçu bir 

siyasal irade Türkiye’ye egemen kılınmak istenir-

ken, Atatürk Cumhuriyetinin ulusal, üniter, laik, 

demokratik, sosyal ve merkezi siyasal yapısı ile 

beraber anayasal doğrultuda oluşturulan hukuk 

devleti fazlasıyla zarar görmüştür. Türkiye Cumhu-

riyeti son yıllarda yaşamakta olduğu siyasal geçiş 

döneminde Okyanus ötesinden gelen baskılar ile 

bir yerlere sürüklenmeğe çalışılmakta, muhtemel 

bir Okyanusya yapılanması Siyonist İsrail üzerinden 

bütün merkezi bölgeye zorla kabul ettirilmek 

istenmektedir. Birbiri ardı sıra sürekli anayasa 

değişikliklerinin gündeme getirilmesinin ve durduk 

yerde hiç gereği yokken birden referandumlara 

gidilmesinin ana nedeni okyanus ötesi gücün bir an 

önce bu coğrafyada kendi istediği siyasal yapılan-

mayı oluşturabilmesi içindir. Var olan İsrail gerçekli-

ğinin yanı sıra bir Okyanusya yapılanmasının ABD 

ve İngiltere üzerinden oluşturulmağa çalışılması 

sırasında Avrupa’nın merkezi devletleri ile beraber, 

Rusya ve Çin’in, ayrıca bütün Türk ve İslam dünyası-

nın Atlantik inisiyatifi tarafından karşıya alındığını 

göstermektedir. Bölge devletleri yavaş yavaş 
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gerçekleri görerek dayanışmaya başladığı bu aşa-

mada, okyanus ötesi emperyalizmin Siyonizm ile 

beraber merkezi coğrafyayı bir savaş alanına çevir-

me hazırlığı içinde oldukları görülmektedir. Türkiye 

özellikle küreselleşme döneminde Avrupa ve İsrail 

üzerinden tam anlamıyla bir okyanus ötesi emper-

yalizmin etkisi ve baskısı altına sürüklenmiştir. Son 

zamanlarda siyasetçilerin okyanus ötesi kavramını 

fazlasıyla kullanmaları ve kendilerini teşekküre 

mecbur saymaları da okyanus ötesinin Türkiye’yi 

iyice kendine bağlı bir deniz aşırı sömürge devleti-

ne dönüştürdüğünü göstermektedir. 

Ve Oryantalizm… 

Batının önde gelen bütün doğu bölgesi ve merkezi 

coğrafya uzmanlarına oryantalist adı verilirken, 

oryantalizm özellikle kutsal toprakların merkezinde 

yer aldığı eski Osmanlı coğrafyasını incelemenin 

bilimi haline gelmiştir. Batı ülkelerinden Türkiye’ye 

gönderilen elçiler, temsilciler, bilim adamları, 

yazarlar, gazeteciler, ajanlar ve diğer görevlilerin 

büyük çoğunluğu bu bölgelere gelmeden önce 

ciddi bir oryantalist eğitimden geçirilmişler ve 

oryantalizm uzmanı olarak Türkiye ile bölge ülkele-

rinde çeşitli görevler yüklenmişlerdir. Osmanlı 

İmparatorluğu’nun son yüzyılından başlayarak bu 

bölgeye gelen oryantalistler Osmanlı Devletinin 

çöküşünde ve daha sonra yaşanan bütün gelişme-

lerde batı emperyalizmi ve özellikle Atlantik em-

peryalizmi adına önemli görevler ve misyonlar 

yerine getirmişlerdir. Türkiye’nin zayıf bırakılması, 

bölgeden tecrit edilmesi, içeriden ele geçirilmesi, 

İsrail Devletinin kurulması, Büyük Orta Doğu ve 

Büyük İsrail projelerinin devreye sokulmaları, 

geleceğin muhtemel Okyanusya yapılanmasının 

bölgeye dayatılmasını bu oryantalistler gerçekleş-

tirmişlerdir. Türkler oryantal denince göbek dansı 

akla getirirken, batılılar oryantalizm ile batı emper-

yalizminin merkezi coğrafya ve doğu alanlarını 

denetim altına almasını düşünmüşler ve bu doğrul-

tuda Osmanlı İmparatorluğunu yıkarak bölgeyi 

parçalamışlardır. Şimdi de İsrail merkezli bir yeni 

Orta Doğu yaratılabilmesi için gene oryantalistler 

devreye girerek Siyonist bir proje olan Yeni Osman-

lıcılığı eski Osmanlı ülkelerine kabul ettirmeğe 

çalışmaktadırlar. Okyanus ötesi güç ile merkezdeki 

Siyonist güç bölge halklarına ve devletlerine karşı 

ortak hareket ederek kendi projeleri doğrultusun-

da sonuç almağa çaba göstermektedirler. Bu 

amaçla okyanus ötesinden onbin kilometrelik 

yollar geride bırakılarak işgal orduları merkezi 

alana getirilmekte, haksız işgal ile beraber hukuka 

tamamen aykırı düşen bir vahşilik çizgisinde suç 

saldırıları ile milyonlarca masum insan ölüme zor-

lanmaktadır. Oryantalizm, Filistinli Edward Said’in 

iyiniyetli bütün çabalarına rağmen batının güler 

yüzlü şarkiyatçılığı olamamış, aksine oryantalizm 

birikimi ile yetiştirilen siyasetçiler, elçiler, diplomat-

lar ve ajanlar okyanus ötesindeki emperyal gücün 

çıkarları doğrultusunda merkezi coğrafya halkları-

nın katilleri konumuna gelmişlerdir. 

Orta Doğu ülkeleri okyanus ötesinden batı emper-

yalizminin sömürgecilik ağına takılırken, oryanta-

lizm bir bilim dalı olarak emperyalizme, sömürgeci-

liğe ve Siyonizm’e hizmet etmiştir. Batı dünyası 

böylesine bir hegemonya için oryantalizm gibi bilim 

dalları geliştirirken, bu saldırılara hedef olan doğu 

ülkelerinin de batı dünyasını izlemesine yardımcı 

www.ankaenstitusu.com  

İngiltere ve Amerika merkezli okyanus 

batısında olduğu kadar Fransa, Almanya 

ve İtalya merkezli Avrupa batısında da 

doğu bölgeleriyle ilgilenmenin bilim dalı 

olarak “oryantalizm” akımı geliştirilmiş-

tir.  
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olabilecek bilim dalları geliştirmelerini engellemiş-

lerdir. Ne var ki, Hıristiyanların ve Yahudilerin 

işbirliği yaptığı oryantalist gelişmelere karşı merke-

zi coğrafyanın ve doğu ülkelerinin İslamiyet potan-

siyeli devreye girmiş ve İslam ilahiyatçılarının ön-

derliğinde Oksidantalizm adlı bir bilim dalı geliştiril-

miştir. Türkiye’de son yıllarda oryantalizm üzerine 

onlarca kitap yayınlanmasına rağmen hiçbir büyük 

yayınevinin oksidantalizm üzerine herhangi bir 

yayın yapmaması, ülkemizin ulusal reflekslerinin 

okyanus ötesi tarafından nasıl teslim alındığını 

ortaya koymaktadır. Ankara ve İstanbul gibi büyük 

kentler dururken, Konya İlahiyat fakültesi bilim 

adamları tarafından yayınlanan “Marife“ isimli 

bilimsel derginin 3. Sayısı ”OKSİDANTALİZM“ özel 

sayısı olarak yayınlanmıştır. Türkiye’de ilk kez 

oksidantalizm üzerine böylesine bir yayın yapılmak-

tadır. Ne var ki, dergi çıkalı dört yıla yakın bir süre 

olmasına rağmen, Türk kamuoyunda nedense 

oksidantalizm tartışmaları yapılmamakta ve okya-

nus ötesinin Truva atları üzerinden oryantalizm 

Türk kamuoyunda geçerli kılınmağa çalışılmaktadır. 

Böylesine bir tek yanlılık yüzünden Türkiye çok 

şeyler kaybetmekte ve yaşanmakta olan olayları 

çözümlemekte giderek zorlanmaktadır. Türkiye’yi 

oryantalizmin kıskaçları arasına mahkûm eden 

batının Hıristiyan emperyalizmi ile İsrail’in Siyo-

nizm’inin etki alanından kurtulabilmek için oksidan-

talizmin Türkiye’de yaygınlık kazanması ve Türk 

üniversitelerinde ders olarak okutulması gerek-

mektedir. Konunun dinsel boyutunun ötesinde, 

jeopolitik ve uluslar arası siyasal boyutlarını Türki-

ye’nin laik kamuoyu ele alabilmeli ve tartışarak 

Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda bir çıkış 

yolu bulabilmelidir. 

Oksidantalizm 

Oksidantalizm kelime anlamı olarak okyanusçuluk 

anlamına gelmektedir. Batı dünyası doğuyu ve 

merkezi alanı incelemeyi nasıl oryantalizm başlığı 

altında bilimsel yöntemler geliştirerek yapıyorsa, 

merkezi alan ülkeleri ve doğu devletleri de batı 

emperyalizmini Fransa, İngiltere, Hollanda ve 

Amerika Birleşik Devletleri gibi okyanus kıyısı ülke-

leri ve Amerika ile Avrupa kıtalarını oksidantalizm 

başlığı altında inceleme hakkına sahiptir. Batıyı 

anlamağa çalışmak,tıpkı batının doğuyu anlamağa 

çalışması gibi doğulu ülkeler ve toplumlar için bir 

haktır. 

Bu doğrultuda geliştirilen oryantalizm nasıl yaygın 

bir bilim dalı ise benzeri bir biçimde oksidantaliz-

min de özellikle merkez ve doğu ülkelerinde yay-

gınlık kazanabilmesi için gereken adımlar atılmalı-

dır. Oksidantalizmin sadece din ağırlıklı bir bilim 

dalı olarak değil ama batı dünyasını, okyanusun 

ötesini ve berisini her yönü ile inceleyecek derece-

de oryantalizm gibi geniş boyutlu bir bilim dalına 

dönüşebilmesi için gereken önlemler alınmalı ve bu 

doğrultuda çalışacak bilimsel araştırma merkezleri 

bir an önce oluşturulmalıdır. Türkiye’de kurulan 

düşünce ve araştırma merkezlerinin sürekli olarak 

batılı ülkelerden para alarak çalışmaları nedeniyle, 

bunları kötü kopyacı bir oryantalizme teslim olduk-

ları görülmekte ama bir türlü bağımsız bir oksidan-

talizm bu yeni araştırma ve düşünce kurumlarında 

görülememektedir. Batının emperyal devletleri 

verdikleri paralar ile Türkiye’deki düşünce kuruluş-

larını Atlantikçi oryantalizmin pençesi altına almak-

ta ve bağımsız bir oksidantalizme bu yerli bilim 

merkezlerinde izin vermemektedirler. Böylesine bir 

baskıya karşı Konya merkezli bir derginin özel sayı 

olarak çıkartılması ilk tepki olarak anlamlıdır. Ne var 

ki, bu ilk tepkiden sonra yeni adımların diğer araş-

tırma ve düşünce merkezleri tarafından yapılma-

ması gene okyanus ötesinin oryantalist baskılarının 

devam ettiğini göstermektedir. Türkiye’nin bağım-

sızlığını ve uluslar arası alandaki güçlü konumunu 

korumak açısından, oksidantalist yapıda çalışacak 

yeni bilimsel araştırma ve düşünce merkezlerine 

Dünyadaki güç merkezi Atlantik okyanu-

sunun iki kıtasının ortasından çıkıyorsa, 

o zaman doğu ülkeleri batıya bakarken 

okyanus ötesini ve berisini okyanusçuluk 

anlamına gelmekte olan oksidantalizm 

bilimi ile anlamağa çalışmalıdır.  
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acil gereksinme duyulmaktadır. Anadolu’da yaygın-

lık kazanan üniversite düzeni içerisinde yeni mer-

kezlerin bir an önce oluşturulması gerekmektedir. 

Batılılar bizi nasıl didik didik araştırıyorsa, her 

şeyimizi altüst edecek kadar bizi tanıyorsa, bizim 

de batı ülkelerini ve batı insanlarını tıpkı onlar gibi 

tanımak ve araştırmak hakkımız bulunmaktadır. 

Oryantalizm ile merkeze ve doğuya egemen olma-

ya çalışan batı emperyalizmi ve Siyonizm’e karşı 

doğulu ülkeler ve toplumlar da oksidantalizm ile 

kendilerini korumak ve karşı önlemleri bilimsel 

ölçülerde almak durumundadırlar. Emperyal batı 

ülkelerinde ve İsrail’de sayısız oryantalizm uzmanı 

olmasına rağmen Türkiye’de daha bir tane oksidan-

talizm uzmanı yoktur. 

Sonuç 

Şimdi gelinen aşamada okyanus ötesindeki büyük 

gücün desteği ile merkezi coğrafyanın başına bela 

olan oryantalizm çıkmazından bir an önce kurtulun-

ması gerekmektedir. Bu doğrultuda oksidantalizmi 

Türk insanına tanıtan yayınlara öncelik verilmeli, 

oksidantalizmin verileri doğrultusunda batı ülkele-

rini ve Siyonizm’i inceleyen yeni araştırmalar genç 

bilim insanlarına yaptırılmalıdır. Artık batı düşmanlı-

ğı ya da körü körüne batı karşıtlığı geride kalmalı ve 

bunların yerine, oksidantalizm bilimi doğrultusun-

da araştırmalar ve yayınlar öne geçmelidir. Okya-

nus ötesine selam çakmakla Türkiye’nin sorunları-

nın çözüme kavuşamadığı açıkça görülmüştür. 

Oryantalizmin getirdiği bağımlılık ve sömürü düze-

nine karşı yeni bir bağımsızlık insanca yaşama 

düzeni oksidantalizm biliminin verilerinden yararla-

nılarak gündeme getirilmeli ve Türkiye öncülüğün-

de merkezi coğrafyaya kazandırılmalıdır. Artık batı 

düşmanlığının yerini batıyı inceleme bilimi olarak 

oksidantalizm almalıdır. Osmanlıların garbiyatçılık 

adını verdikleri bu bilim dalının batının şarkiyatçılığı 

olan oryantalizme karşı ağırlıkta olacak düzeyde 

geliştirilmesinin zamanı gelmiştir. Türkiye cumhuri-

yetinin ve Orta Doğu ülkelerinin muhtemel Okya-

nusya ya da Büyük İsrail projeleri doğrultusunda bir 

yerlere sürüklenmekten kurtulabilmesi için garbi-

yatçılık anlamında güçlü bir oksidantalizm bilimine 

olan gereksinme her geçen gün artmaktadır. Türk 

devleti bir an önce garbiyat enstitüleri ile oksidan-

talist araştırma merkezlerini kurmalıdır. 
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Türk ulusu ve devleti, okyanus ötesine se-

lam çakarak daha fazla bağımlı bir noktaya 

sürüklenmektense, oksidantalizm bilimi 

aracılığı ile okyanusun ötesini ve berisini 

iyice anlamak ve bu duruma göre Türkiye 

için çıkış yolları aramak zorundadır.  
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ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI 

Dr. Neşe KEMİKSİZ 

1948 Arap-İsrail Savaşı 

Yaklaşık bir yıl süren 1948 Arap-İsrail Savaşı’nın ilk 

günlerinde Araplar, nispi bir üstünlük elde etmiş, 

Mısır Gazze’yi, Ürdün Kudüs’ün doğu kesimi dâhil, 

Batı Şeria’yı almış, ancak ateşkes sırasında, ambar-

goya rağmen, Sovyetler Birliği’nin Çekoslovakya 

kanalıyla silah sağlaması ve insan ve ateş gücünü 

takviye etmesi sayesinde İsrail toparlanarak, üstün-

lüğü ele geçirmiştir. Arap ülkeleri arasında koordi-

nasyon ve lojistik destek yetersizliğinin yanı sıra, 

siyasal amaçlar ve toprakların nasıl paylaşılacağı 

hususunda ortaya çıkan şüpheler ve moral bozuklu-

ğu da, İsrail’in ilerlemesi ve toprak kazanmasında 

etkili olmuştur. Arapların savaşı kazanamayacağı 

anlaşılınca 1949’da ateşkes görüşmeleri başlamış, 

Arap ülkeleri bakımından İsrail’in tanınması anlamı-

na gelmeyen ateşkes anlaşmalarıyla nihai olmayan 

ateşkes sınırları belirlenmiştir. Buna göre, Filistin; 

İsrail, Mısır, (Gazze Şeridi) ve Ürdün (Doğu Kudüs 

ile Batı Şeria) arasında paylaşılmıştır. 

Savaş sonunda İsrail sahip olduğu toprakların 

oranını %78’e çıkarırken, Filistin toprağı, artık tüm 

Filistin’in sadece %22’siydi. 

İsrail, “bütünlüklü ve savunması mümkün bir sınır” 

elde etmiş, Filistin, Taksim Planı’na göre elinde 

olması öngörülen toprakları kaybetmiş, yaklaşık 

150 bin Filistinli İsrail, 450 bin Filistinli Ürdün, 200 

bin Filistinli de Mısır yönetiminde kalmış, 750-800 

bin civarında Filistinli mülteci durumuna düşmüş-

tür. 

İsrail’in savaş sırasında Haganah kanalıyla yürüttü-

ğü Filistinli Arapları sistematik olarak toprakların-

dan atmaya yönelik kampanya, Arapların kitleler 

halinde kaçışına yol açmış ve İsrail’e Yahudi çoğun-

luğa sahip, homojen bir Yahudi devleti kurma 

imkânı sağlamıştır. Taksim planında İsrail devleti 

içinde 400 bin civarında Arap nüfus olması öngörü-

lürken, savaş sırasında bu sayı fiilen 150 bin civarına 

düşmüştür. 

1948 Arap-İsrail savaşında uğranılan ağır yenilgi, 

Mısır’da rejim değişikliğine yol açmış, Nasır ve Hür 

Subayların iktidara gelişi, bölgede Arap milliyetçiliği 

hareketini güçlendirmiştir. Öte yandan savaş, 

Kudüs’ün bölünmesine neden olmuş, Filistin soru-

nunun, Arap-İsrail sorununa dönüşmesi sonucunu 

doğurmuş, en önemlisi de ağır bir Filistinli mülteci-

ler meselesi yaratmıştır. Ancak, Avrupa’daki Yahudi 

mülteciler meselesine gösterilen hassasiyet, Filis-

tinli mülteciler sözkonusu olduğunda yerini ilgisizli-

ğe bırakmış, 1967 Arap-İsrail savaşıyla daha da 

ağırlaşan bu sorun, günümüze kadar çözülememiş-

tir. 

İsrail, 1948 Arap-İsrail savaşında Filistinlilerin sava-

şın bir sonucu olarak topaklarını kendilerinin terk 

ettiğini, İsrail’in bundan sorumlu olmadığını ileri 

sürmektedir. İsrail, 1948-1951 yılları arasında ülkesi-

ne gelen 600 bin civarında Yahudi göçmeni, boş 

Filistin köylerine, kentlerdeki boş binalara, çiftlik 

arazilerine yerleştirmiştir. Yani, Filistinlilerin döne-

cekleri bir evleri, işleyecekleri bir toprakları kalma-

mıştır. BM Genel Kurulu’nun 194 sayılı kararı, geri 

dönüşlerini kendi isteklerine bırakarak, Filistinlilerin 

İsrail’den kendi iradeleri ile ayrıldıkları fikrini üstü 

kapalı bir şekilde kabul etmekte, “komşuları ile 

barış içinde yaşamak isteyen” mültecilerin dönüşle-

rinin sağlanması gibi bir ifadeyle de adeta Filistinli-

lerin, “komşuları ile barış içinde yaşamak isteme-

dikleri için” İsrail’i terk ettiklerini ima etmektedir. 

Filistinli mülteciler, Lübnan, Ürdün, Suriye, Mısır, 

Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki mülteci kamplarıyla, 

durumları daha iyi olanların gidebildikleri diğer 

Arap ülkeleri, Avrupa ve Kuzey Amerika’ya dağıl-
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mış, geniş bir diaspora oluşturmuşlardır. Mülteci 

kamplarında yaşayan Filistinlilerin durumları, ülke-

den ülkeye değişmekle birlikte, Ürdün dışında 

vatandaşlık hakları tanınmamış, sınırlı istihdam 

imkanlarına, kısıtlı hareket özgürlüğüne sahip 

olmuş, siyasal faaliyetleri de kuşkuyla karşılanmış-

tır. Kamplarda tutulmaları ve yaşadıkları toplumlar-

la bütünleşmemeleri, mültecilerin Filistinli kimlikle-

rini kaybetmemeleri sonucunu doğurmuştur. 

Bununla birlikte, 1967 Arap-İsrail savaşının ağır 

sonuçlarının yarattığı bağımsız çizgide bir siyasi 

liderliğe sahip oluncaya kadar, kaderlerini diğer 

Arap ülkelerine bağlamışlardır. 

İsrail sınırları içinde kalan 150 bin Filistinliye, uzun 

süredir Filistin’de ikamet ettiklerini kanıtlamaları 

şartıyla, İsrail vatandaşlığı tanınmış, ancak, siyasal-

sosyal örgütlenme hakları kısıtlanmış ve ayrımcılığa 

maruz bırakılmışlardır. 

1949’dan 1967’ye kadar olan dönem, Nasırcılığın 

Arap milliyetçiliğine yeni bir ruh ve güç katıp, tüm 

bölgede etkili olduğu ve 1955 tarihli Bağdat Pak-

tı’na Irak’ın katılmasının yol açtığı Batı aleyhtarı 

tepkiden yararlanan Sovyetler Birliği’nin Arap 

ülkeleri üzerinde etkisinin artmaya başladığı bir 

dönem olmuştur. 1956’daki Süveyş Krizi’nde iki 

eski emperyal güce, yanlarına İsrail’i de alıp, Mısır’a 

askeri ve diplomatik saldırıya geçen İngiltere ve 

Fransa’ya karşı işbirliği yapan ABD ile SSCB, bu iki 

ülkenin bıraktığı bölgesel boşluğu doldurmak 

üzere mücadelelerini yoğunlaştırmışlardır. 1957’de 

bölge ülkelerine ekonomik yardımın yanısıra, 

komünizm tehdidine karşı –asker konuşlandırma 

dahil- askeri yardımda bulunmayı öngören Eisen-

hower Doktrini’yle, soğuk savaşın yarattığı bloklaş-

ma Ortadoğu’yu da etkisi altına almıştır. Arap-İsrail 

sorunu söz konusu olduğunda, bu kamplaşma, 

ABD-İsrail/SSCB-Arap ülkeleri şeklinde kendisini 

göstermiştir. Sovyetler Birliği’nin ilk Arap-İsrail 

savaşında İsrail’i desteklerken, ikincisinde Arapları 

desteklemesi, bölgeye yerleşmek için gerilim 

yaratma ve istismar etme anlayışını bir kez daha 

ortaya koymuştur. 

1967 savaşının, SSCB’nin verdiği yanlış istihbarattan 

kaynaklandığına dair iddialar, bu anlamda önemli-

dir. Bununla birlikte, Arapların 1948 savaşının 

intikamını alma peşinde oldukları ve askeri hazırlık-

larını sürdürdükleri bir ortamda savaşın çıkması her 

an beklenebilecek bir gelişmeydi. 

1967 Arap-İsrail Savaşı 

Haziran 1967’deki 

Altı Gün Savaşı 

olarak da bilinen 

Arap-İsrail Savaşı, 

1966’da Suriye’de 

Baas Partisi’nin 

iktidara gelmesin-

den sonra artan 

Suriye-İsrail ger-

ginliği, Suriye ile 

Mısır arasında karşılıklı savunma anlaşması imzalan-

ması, Suriye ve Ürdün’den İsrail’e yönelik olarak 

sürdürülen Filistin gerilla faaliyetleri nedeniyle, 

İsrail’in kendisini kuzeyden ve güneyden iki düş-

man devlet arasında sıkışmış hissetmesi ve önleyici 

amaçlı bir harekat planlamasıyla gündeme gelmiş-

tir. Mısır’ın, Ruslardan gelen, İsrail’in Suriye sınırına 

yığınak yaptığı istihbaratı üzerine, önce Sina’ya 

girip, buradaki BM gücünün çekilmesini sağlayarak, 

İsrail ile arasındaki tampon bölgeyi ortadan kaldır-

ması ve ardından Tiran Boğazı’nı kapatması, İsrail 

tarafından savaş nedeni olarak kabul edilmiştir. 

İsrail Hava Kuvvetleri’nin 5 Haziran 1967’de Arap 

havaalanlarına eş zamanlı saldırısıyla henüz hava-

lanmamış, 304 Mısır, 53 Suriye ve 287 Ürdün uçağı 

vurulmuş, hava üstünlüğü 10 Haziran’a kadar süren 

kara savaşında İsrail’in, Mısır, Suriye ve Ürdün’ü 

rahatça yenmesine yol açmıştır. Bu şekilde, Sina, 

Gazze Şeridi, Batı Şeria, Golan Tepeleri ve Doğu 

Kudüs’ün kontrolünü ele geçiren İsrail, topraklarını 

üç katına çıkarmış, “güvenliği için çok önem verdiği 

stratejik derinliği kazanmıştır.” Kudüs’ün tamamen 

İsrail hakimiyetine girmesi sadece Arap ülkelerinde 

değil, tüm Müslüman dünyasında tepkiye yol 

açmıştır. 

Savaş, Filistinli mülteciler meselesine yeni boyutlar 

katmış, İsrail ele geçirdiği topraklar ile birlikte 1.5 

milyon civarında Filistinli nüfusla nasıl başa çıkacağı 

sorunu ve demografik bir ikilemle karşı karşıya 

kalmıştı. İsrail Ordusu, güvenlik nedeniyle işgal 

edilen toprakların bir kısmını elinde tutmak iste-

mekte, iktidardaki İşçi Partisi, toprakların bir kısmı-
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nın barış karşılığında Arap ülkelerine iade edilebile-

ceğini düşünmekte, dinci ve sağcı çevreler ise tarihi 

İsrail toprağı olarak gördükleri Batı Şeria başta 

olmak üzere, bu bölgelerin kesinlikle iade edilme-

yip elde tutulması gerektiğini savunmaktaydı. 

Toprakların elde tutulması, Filistinli sakinlerine 

İsrail yurttaşlığı verilmesini gerektirebileceğinden, 

demografik dengeyi İsrail aleyhine değiştirebilecek, 

ayrıca devletin Yahudi karakterini bozabilecek bir 

durum olarak görülmekteydi. Sorun, işgal altındaki 

topraklarda askeri yönetim kurup, tüm yetki ve 

sorumluluğu askeri idareye transfer etmek suretiy-

le aşılmıştır. 

1967 savaşı sonunda kabul edilen 242 sayılı BM 

Güvenlik Konseyi kararı, İsrail’in işgal ettiği toprak-

lardan çekilmesini öngörmekte, bölgedeki her 

devletin “barış içinde”, “tehdit ve kuvvet kullanıl-

masından uzak olarak”, “güvenlikli ve tanınmış 

sınırları” içinde yaşaması hakkını kabul etmekteydi. 

Mısır, Ürdün ve İsrail kararı tanımış, Suriye ise 

tanımamıştır. Ancak, Arap ülkeleri önce İsrail’in, 

işgal ettiği topraklardan çekilmesini, İsrail ise önce 

müzakere masasında “güvenlikli ve tanınmış sınır-

ların” tespit edilerek, çekilmenin buna göre yapıl-

ması gerektiğini savunmuştur. Bu durum, barışçı ve 

taraflarca kabul edilmiş bir anlaşma yapılmasına 

uzun yıllar imkân vermemiştir. Kararın bir diğer 

unsuru da, Filistinli mülteciler sorununa adil çözüm 

getirilmesi çağrısıydı. Filistin Kurtuluş Örgütü 

(FKÖ), Filistinlilerden devlet kurma hakkı olan bir 

halk olarak değil, sadece bir mülteci sorunu olarak 

söz edilmesi ve İsrail’in var olma hakkını tanıması 

nedeniyle 242 sayılı kararı kabul etmemiştir. 

242 sayılı BM kararı, İsrail’in 1967 savaşında işgal 

ettiği topraklardan çekilmesine vurgu yapmakta, 

1948 savaşında işgal ettiği topraklar ise söz konusu 

edilmemektedir. Oysa İsrail 1948 savaşı sonunda 

topraklarını %78’e çıkarmış, Taksim Planı’nda öngö-

rülen (%56,4) topraklarını %22 oranında artırmıştır. 

Filistinlilerin geri kalan %22 oranındaki toprağı da 

1967 savaşında işgal edilmiştir ve halen de tüm 

tartışmalarda işgal altındaki topraklar kavramıyla 

kast edilen, İsrail’in bu savaşta işgal etmiş olduğu %

22’lik Filistin toprağı olup, 1948’de işgal ettiği top-

raklar adeta kazanılmış hak olarak görülmektedir. 

“İsrail, tanınmış ve güvenlikli sınırlar kavramını, 5 

Haziran 1967 öncesine dönmeme konusundaki 

politikasına destek olarak yorumlamakta(dır)… En 

iyi koşullarda 242 sayılı karar bütün unsurlarıyla 

uygulansa ve İsrail %100’lük bir çekilme gerçekleş-

tirse bile kurulacak Filistin devleti, tarihi Filistin 

topraklarının %22’sinde kurulmuş olacaktır.” Aynı 

husus yerleşimciler bakımından da geçerli olup, 

İsrail’in, 1967 öncesinde işgal ettiği topraklara 

yerleştirdiği Yahudilerin durumu gündeme gelme-

mektedir. 

1967 Arap-İsrail savaşının Filistin sorunu bakımın-

dan en önemli sonucu, Filistinlilerin kendi mücade-

lelerinin sorumluluğunu üstlenmeleri olmuştur. 

1950’li yılların sonlarından itibaren kurulmaya 

başlanan Filistinli gerilla ya da fedai örgütleri, Batı 

Şeria ve Gazze’den yaptıkları saldırılarla, bu toprak-

ları ellerinde tutan Arap ülkelerinin İsrail’in sert 

misillemeleriyle karşılaşmasına neden olmuş, Mısır 

lideri Nasır, fedaileri kontrol amacıyla 1964’te 

Kahire’de düzenlenen Arap Zirvesi’nde bir şemsiye 

örgüt olarak FKÖ’nün kuruluşunu sağlamıştır. 

1947-1967 arasında Arap devletleri Filistinliler adına 

konuştuklarını ileri sürmüşler, Filistinlilerin siyasi 

sürece aktif katılımını desteklememişlerdir. 

1967’deki topyekûn yenilgiyle bu iddialar sona 

ermiş ve o güne dek Araplar arası siyasetin aracı 

olan FKÖ,  tamamen yeni bir rol elde ederek, “İsrail 

karşısındaki Arap muhalefetinin simgesini, gerile-

yen askeri kuvvet yerine, ilerleyen gerillaya dönüş-

türünce” uluslararası alanda önemi artmıştır. 

El Fetih Lideri Yaser Arafat’ın başına geçmesiyle 

FKÖ, Arap ülkelerinden olabildiğince bağımsız bir 

politika izlemeyi hedeflemiş, sonunda bir Filistin 

milli kimliği oluşturmayı başarmıştır. 

1967 Arap-İsrail savaşı, askeri, ekonomik ve psikolo-

jik açıdan Arap ülkeleri için ağır sonuçlar doğurmuş, 

1950’lerde sosyal reform programları ve Arap birliği 

sloganıyla iktidara gelen askeri rejimleri güçsüzleş-

tirmiş, Irak ve Suriye’de iktidar değişikliklerine yol 

açmıştır. Nasır, savaş sonrasında popülaritesini 

korumuşsa da prestiji ciddi ölçüde sarsılmıştır. 

Nasır’ın 1970’deki ölümü, Arap milliyetçiliğini daha 

da zayıflatmıştır. 

Arap ülkelerinin bir ölçüde de olsa gururlarını 

onaran gelişme, 1973 Ekim (Yom Kippur) savaşında 
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İsrail’e karşı elde ettikleri nispi başarı olmuştur. 

1973 Arap-İsrail Savaşı 

Nasır’ın ölümünden 

sonra yerine gelen yar-

dımcısı Enver Sedat, 

İsrail’in Sina’dan çekilme-

sini ve Süveyş Kanalı’nın 

yeniden uluslar arası 

deniz trafiğine açılmasını 

sağlamak ve bozulan 

ekonomiyi düzeltmek 

için, hem savunma harca-

malarının yükünden kurtulup, hem Amerikan 

yardımı alabilmek düşüncesiyle, İsrail ile barış 

yapılmasını planlamıştı. Ancak, o günkü sınırlarını 

güvenliği için hayati önemde gören İsrail’in bu 

öneriyi kabul etmemesi üzerine Sedat, savaş seçe-

neğine yönelmiş, Sovyetler Birliği’nin detanta zarar 

vermemek için Mısır’ın silah taleplerini reddetmesi 

nedeniyle, ilişkiler kopma noktasına gelmek üze-

reyken sağlanan anlaşmayla silah temini mümkün 

olmuştur. Bu çerçevede, Mısır, Suriye ve Ürdün 

arasında yapılan savaş planlamalarının ardından, 

İsrail’in Yom Kippur tatilinde olduğu 6 Ekim 1973’te 

Mısır ve Suriye kuvvetleri iki ayrı cepheden İsrail’e 

saldırıya geçmişlerdir. Mısır Ordusu Süveyş Kanalını 

geçmeyi, Suriye Ordusu da Golan’ı işgal etmeyi 

başarmıştır. Ancak İsrail’in, Amerika’nın havadan 

cephane ikmali yaparak yardımda bulunduğu karşı 

saldırısıyla durum değişmiş ve 22 Ekim’de ateşkes 

ilan edilmiştir. Bundan sonraki süreç, ABD Dışişleri 

Bakanı Henry Kissinger’in “mekik diplomasisi” 

sonucunda, İsrail ile Mısır ve Suriye arasında imza-

lanan anlaşmalarla Sina ve Golan’a ilişkin düzenle-

meler yapılması olmuştur.  Böylece İsrail, işgal 

ettiği Arap topraklarını geri verme kavramını yavaş 

yavaş benimsemeye başlamıştır. 1978 Camp David 

anlaşmalarına giden yol da bu şekilde açılmıştır. 

1973 Arap-İsrail savaşının bir diğer sonucu, Arap 

ülkelerinin petrolü Batıya karşı silah olarak kullan-

maya karar vermeleri ve bütün dünyada bir petrol 

krizinin ortaya çıkması olmuştur. Aslında petrol 

krizi, doğrudan doğruya Arap-İsrail savaşının sonu-

cu olmayıp, bu savaş krizi hızlandırmıştır. Petrol 

fiyatlarındaki hızlı artışlar, özellikle Batı Avrupa ve 

Japonya’da paniğe neden olmuş, ancak sarsıntı 

kısa sürede atlatılmıştır. Batılı ülkelerin petrol 

fiyatlarını kendi sanayi mamullerine aksettirmeleri, 

Batı’nın endüstrisine, silahlarına, teknolojisine 

ihtiyaç duyan Arap ülkelerini de etkilemiştir. Sonuç-

ta, BM’nin 242 ve 338 sayılı kararlarının desteklen-

diğine dair yapılan bazı açıklamalar dışında, Batılıla-

rın ve ABD’nin Ortadoğu politikasında ciddi bir 

değişiklik de meydana gelmemiştir. Ancak kriz, 

petrolün fiyatından çok, petrole erişimin hayati 

olduğunun anlaşılması ve Batı’nın, petrol üreticisi 

devletlerin çoğunda egemen olan monarşileri 

destekleme ve İran Körfezi’nde statükoyu koruma 

temelinde bir politika izlemesine yol açması bakı-

mından önem arz etmiştir. Irak’ın 1990’da Kuveyt’i 

ilhak ederek bu statükoyu değiştirme girişimi, 

Saddam rejiminin devrilmesi sürecini başlatan, sert 

ve kararlı bir ABD tepkisiyle karşılaşmıştır. 

1973 savaşı sonunda Mısır, yalnızca Sina’yı geri 

almakla kalmamış, ABD ile de ilişkilerini geliştire-

rek, Sovyet kampından uzaklaşmaya başlamıştır. 

Mısır gibi önemli bir Arap ülkesinin ABD ile yakın-

laşması, Ortadoğu’da dengeleri ciddi şekilde etkile-

yecektir. 

İsrail-Mısır barışı, Arap dünyasında büyük bir tep-

kiyle karşılanmış, Arap ve Filistin davasına ihanet 

olarak görülmüş, bu ülkenin Arap Ligi’nden çıkarıl-

masına neden olmuştur. Mısır’ın yokluğunda Irak 

ve Suriye’deki Baas yönetimleri bölgesel egemenlik 

mücadelesine yönelmişlerdir. 

ABD, ilk kez bir Arap ülkesinin İsrail ile barış anlaş-

ması imzalamasını ve en büyük Arap ordusunun 

savaştan çekilmesini sağlayarak, İsrail’in güvenliği 

için çok önemli bir adım atmıştır. Ancak, anlaşma-

nın diğer Arap ülkelerini de İsrail ile uzlaşmaya 

yönelteceği beklentisi gerçekleşmemiş, aksine 

Arapların İsrail’e yönelik tutumu sertleşmiş, özellik-

le 1970 Ürdün iç savaşından sonra Filistinli gerillala-

rın üslendiği Lübnan, İsrail’e karşı giderek artan 

gerilla saldırılarının merkezi haline gelmiş, bu 

durum, İsrail’in misillemelerine ve nihayet 1982’de 

FKÖ’yü çıkartmak için Lübnan’a geniş çaplı hareka-

tına neden olmuştur. Arap-İsrail gerginliğinin 

artmasında İsrail’in tutumu da önemli rol oynamış, 

Camp David’den hemen sonra Ekim 1978’de Tel 

Aviv’deki bakanlıkları Kudüs’e nakletmeye başla-

www.ankaenstitusu.com  
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ması, 1980’de Doğu Kudüs’ü, 1981’de Golan’ı ilhak 

etmesi, Arapların tepkisini çekmiştir. 

1973 savaşı, daha önce Filistin’de Müslümanların, 

Hıristiyanların ve Musevilerin eşit statüde yaşayaca-

ğı tek devlet kurulmasını amaçlayan FKÖ’nün, 

1974’te politikasını köklü şekilde değiştirmesi-

ne  neden olmuştur. 1973 savaşında Arap ülkeleri-

nin İsrail’e karşı ilk kez başarılı olmaları ve İsrail’in 

işgal ettiği topraklardan çekilebileceği bir zeminin 

ortaya çıkması, işgalin sona ermesi halinde Filistin 

topraklarında egemenliği kimin alacağı tartışmaları-

na neden olmuş, İsrail 1967’de Batı Şeria ve Doğu 

Kudüs’ü işgal ettiğinde bu bölgeler Ürdün egemen-

liğinde olduğundan Ürdün’ün egemenlik iddiasını 

gündeme getirebileceği endişesi (Ürdün FKÖ’nün 

sadece mülteci kamplarında yaşayan Filistinlilerin 

temsilcisi olduğunu ileri sürüyordu) FKÖ’yü, Batı 

Şeria ve Gazze’de bir Filistin devletinin kurulması 

hedefine yöneltmiştir. Bu şekilde İsrail’in var olma 

hakkını da üstü kapalı olarak tanıyan FKÖ, 1988’de 

242 sayılı BM kararını da kabul edecektir. FKÖ’nün, 

1974’te Arap Ligi tarafından Filistin halkının tek 

meşru temsilcisi olarak tanınması, Filistin toprakla-

rında kimin egemen olacağı tartışmasını da sonlan-

dırmıştır. FKÖ aynı yıl BM’de gözlemci statüsü elde 

etmiştir. 

FKÖ’nün, hedeflerinde değişiklik yapması ve Filistin 

halkının tek meşru temsilcisi kabul edilmesi, İsrail’i 

bu konuda tedbir almaya yöneltmiş, İşçi Partisi 

hükümeti Gazze Şeridi ve Batı Şeria’daki Filistinliler 

için sınırlı özerklik öngören bir sivil yönetim önerisi-

ni gündeme getirmiştir. Simon Peres tarafından 

ortaya atılan bu öneri, sürgündeki FKÖ ile işgal 

altındaki topraklardaki Filistinliler arasındaki siyasi 

bağı ortadan kaldırmayı ve işgal altındaki topraklar-

daki yerel çıkarları öne çıkarmak suretiyle böl-yönet 

siyaseti uygulamayı, ayrıca işgali normalleştirmeyi 

amaçlamaktaydı. Peres Planı çerçevesinde 1976’da 

yapılan belediye seçimlerinde FKÖ ile bağlantılı 

adayların büyük başarı kazanması, Filistinlilerin, 

FKÖ’nün Filistin halkının temsilcisi olmadığını ileri 

süren İsrail’i onaylamadığını işaret etmekteydi. 

“1976 seçimlerinin de gösterdiği gibi, İsrail politika-

larına ve askeri idaresine karşı yürütülen sivil dire-

niş, 1987 intifadasından çok önce başlamıştır. 

Boykotlar, gösteriler ve vergi vermeyi kitlesel 

olarak reddetme gibi eylemler gündelik hayatın bir 

parçasıydı.” 

İsrail için nerdeyse devrim niteliğinde olan ve 30 

yıldır iktidarda bulunan İşçi Partisi’nin yenilgisiyle 

sonuçlanan 1977 seçimlerinde Menahem Begin ve 

Likud Bloku’nun iktidara gelmesi, işgal altındaki 

topraklarda Yahudi yerleşimlerinin ve ilhak politika-

sının yoğunlaştırılmasına yol açmıştır. Revizyonist 

Siyonizmin savunucusu, 1943’den 1948’e kadar aşırı 

milliyetçi terör örgütü Irgun’un lideri olan Begin, 

tüm Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde Yahudi yerleşim 

birimleri kurulmasını amaçlamaktaydı. “Likud 

Partisi’nin seçim platformunda işgal edilmiş toprak-

lar ve bilhassa Batı Şeria için ‘Judea ve Samaria 

hiçbir yabancı devlete teslim edilmeyecektir, Deniz 

ile Şeria nehri arasındaki topraklar üzerinde mün-

hasıran İsrail egemenliği vardır.’ deniyor ve İsrail 

gençleri işgal edilmiş topraklara yerleşmeye çağrılı-

yordu.” Kısacası İsrail, Batı Şeria ve Gazze’den 

çekilmeyecek, yerleşimlerle Yahudileştireceği bu 

topraklarda bir “Filistin varlığı”nın kurulmasına 

imkan vermeyecekti. 

Nitekim Begin iktidara geldiğinde 3200 nüfuslu 24 

yerleşim birimi varken, altı yıl sonra iktidardan 

ayrıldığında yerleşimcilerin sayısı 28.400’e, yerleşim 

birimlerinin sayısı da 106’ya çıkmıştır. Yerleşim 

faaliyetleri, hükümetin, Filistinlilerin sahip oldukları 

topraklarda yasa dışı yerleşim birimleri kuran Guş 

Emunim (Sadıklar Bloku) gibi militan dinci örgütleri 

desteklemesiyle daha da artmış, Filistinli nüfusun 

yoğun olduğu yerleri bölüp, tecrit etme ve kollektif 

bir Filistin kimliğinin ortaya çıkmasını önleme hede-

fine yönelmiştir.  

Yerleşim birimleri için ihtiyaç duyulan arazi, askeri 

idarenin güvenlik amacıyla özel Arap topraklarına 

el koyması gibi uygulamalarla sağlanmıştır. Ayrıca 

Bu politika, “iddiaların tersine, ‘kendilerine 

ayrılmış küçük toprak parçasına sığmaya 

çalışan Yahudilerin gayrı nizami yerleşme 

çabası değil,’ stratejik olarak yerel halkın 

arasında, Filistinlilerin birbirleriyle ilişkilerini 

en aza indirmek amacıyla, hedeflenmiş böl-

gelerde kolonizasyondu.” 
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Begin Hükümeti 1980’de, tapuları olmayan ve 

ekilmemiş arazilerin, devletin uygun gördüğü 

şekilde kullanacağı devlet arazileri olarak sınıflandı-

rıldığını ilan etmiş, bu sayede Batı Şeria’da 400 

dönümlük bir alana el koyduğu gibi, Gazze Şeri-

di’nin %30’u da İsrail Devleti’nin eline geçmiştir. 

Begin’in ilhak stratejisi, işgal altındaki toprakların 

İsrail’e ekonomik bağımlılığı esasına dayanmıştır. 

Filistinliler, İsrailli işverenler için ucuz işgücü depo-

su olmuş, İsrailli işverenlerin verecekleri işlere 

bağımlı hale gelmiş, bazı bölgelerde yerleşim 

birimleri haricinde iş imkanı bulamamışlardır. İsrail, 

işgal altındaki toprakların bağımsız ekonomik 

gelişimine izin vermemiştir. 

İdari alanda ise Likud da, İşçi Partisi Yönetimi gibi 

sınırlı bir otonomi planı ve daha sonra bunun deva-

mı mahiyetindeki “köy meclisleri” planını ortaya 

atmıştır. Likud’un amacı da, işgal altındaki toprak-

larda FKÖ karşıtı ya da en azından ondan bağımsız 

bir lider kadrosu yaratarak, FKÖ’yü hem temsil 

gücünden yoksun bırakmak, hem de uluslararası 

platformda zayıflatmaktı. Bu deneyim de direnişle 

karşılaşmış, direniş sırasında bir çok lider sınır dışı 

edilmiş ya da tutuklanmış, sokağa çıkma yasağı ilan 

edilmiş, üniversiteler kapatılmıştır. Bu eylemleri 

FKÖ’nün içeriye sızarak kışkırttığını öne süren 

Likud Hükümeti, 1982’de Lübnan’a müdahale 

ederek, sadece FKÖ’nün bu ülkeden çıkarılmasını 

değil, aynı zamanda işgal altındaki topraklarda 

yükselen Filistin milliyetçiliğini de önlemeyi amaçla-

mıştır. Ancak, İsrail’in bu amacında başarılı olama-

dığı, 1987’de birinci İntifada’nın başlamasıyla anlaşı-

lacaktır. 
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KIBRIS NEDEN ÇOK ÖNEMLİDİR? 

Dr. İlhan Yılmaz Cömert 

Kıbrıs, tarih boyunca Orta Doğuya açılmak isteyen 

devletler için, vazgeçilmez stratejik ve ticari bir üs 

olarak görülüştür. Kıbrıs, etrafını saran bölgelere 

“bölgesel ve stratejik güç” olma yolunda bir açılım 

sağlar. 

Coğrafi konumu göz önüne alınarak, İskenderun 

Körfezi'ne doğru uzanan bir uçak gemisine benze-

tilen Ada, her dönem stratejik önem ve özelliğini 

korumuştur. Adayı elinde bulunduran güç, her 

zaman Türkiye’den Mısır’a, Lübnan’dan, İran’a 

kadar olan bölgeyi kontrol etmiştir. 

Akdeniz’in üçüncü büyük adası olan Kıbrıs’ın en 

yakın komşusu Türkiye’dir. Kıbrıs, Güney Anadolu 

sahillerinden 70, Suriye’den 100, Mısır’dan 400, 

Yunanistan’dan ise 965 kilometre uzaklıktadır. 

Kıtaların oluşumunda, Anadolu ile birleşik olan 

adanın Türkiye’nin İskenderun bölgesinden koptu-

ğu uzmanlarca ifade edilmektedir. Tarihçiler, Kıb-

rıs’ın ilk halkının büyük bir ihtimalle Anadolu kıyıla-

rından gelip Adaya yerleştiklerini dile getirmiştir. 

Doğu Akdeniz’de stratejik konumu nedeniyle ada, 

bölge ve bölge dışı devletler arasında mücadele 

sebebi olmuştur. Sırasıyla; Fenikeliler, Hititler,  

 

 

Deniz Kavimleri, Asurlular, Mısırlılar, Persler, Büyük 

İskender, Ptolemeler, Romalılar, Bizanslılar, Katolik 

Krallar ve Venedikliler adayı egemenliği altına 

almışlardır. 

1517 yılından itibaren Ada üzerinde Türk egemenliği 

hukuken kurulmuş, binlerce Türk aile adaya göç 

etmiş ve Kıbrıs bütün tarihi boyunca kesintisiz en 

uzun süre olan 361 yıl Türklerin hakimiyeti altında 

kalmıştır. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda yenilen Osmanlı 

İmparatorluğu, Adayı, 1878’de İngiltere’ye geçici 

olarak bırakmıştır. I. Dünya Savaşı başlangıcında 

İngiltere, Kıbrıs’ı tek taraflı olarak ilhak etmiştir. 

Türkiye, Ada üzerindeki İngiliz egemenliğini   Lozan 

Antlaşmasıyla tanımıştır. Bu tarihi gelişim içinde 

hiçbir zaman Yunanistan’ın olmayan Kıbrıs’la Yu-

nanlıların ilgilenmesi, 1791’de ortaya atılan “megalo 

idea” (Büyük Ülkü) ile başlamıştır. Kilise tarafından 

desteklenen bu düşüncenin amacı; Türk Milleti’ni 

yaşadığı topraklardan atmak, “Büyük Yunanistan”ı 

kurmaktır. 

“Türk Kurtuluş Savaşı” ile 1922’de Yunanlılar Ana-

dolu’dan atılmasıyla ve “1974 Kıbrıs Barış Harekâtı” 

ile Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakının önlenmesiyle iki 
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büyük yenilgiye uğrayan “Yunan megalo idea”sı ve 

emperyalist güçler, savaşla elde edemediği he-

defleri masa başında kirli oyunlarla kazanmaya 

çalışmaktadır. 

Türkiye, 1974 Kıbrıs Barış harekâtında mali yüküm-

lülüğü ve ambargoları dahi göze aldığı halde asla 

Ada'da yaşayan Türk halkının güvenliğini ve ege-

menlik hakkını taviz ve pazarlık konusu etmemiştir. 

Bugün adada barışı ve adada yaşayan Türk toplu-

munun güvenliğini sağlamak amacıyla TSK’ni tem-

silen bulunan unsurların vazifesi, “Kıbrıs’ta güveni-

lir bir barış antlaşması sağlanana kadar, sorumlulu-

ğuna verilmiş olan bölgede, garantör devletlerden 

biri olan Türkiye’nin hak ve menfaatlerini, KKTC’nin 

varlığını ve toprak bütünlüğünü korumaktır”. 

Kıbrıs, tarih boyunca birçok medeniyetin bir arada 

yaşadığı bir ada olmuştur. Kıbrıs, hiçbir dönemde 

bir milletin veya bir devletin, sadece kendi dininden 

veya ırkından olanlara yaşama hakkı tanıdığı bir 

ada olmamıştır. Bunun her denemesi, Ada’da 

büyük karışıklıklara yol açmıştır. Halen yürütülen 

“Kıbrıs Görüşmeleri”nin  “Annan Planı” ile hayata 

geçirilemeyen kaos ortamına ve Türklerin asimilas-

yonuna zemin hazırlamasına engel olunmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Büyük önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi Kıbrıs, 

stratejik olarak ve Türkiye’nin ulusal güvenliği 

açısından çok büyük bir önem taşımaktadır. Adada-

ki Türk varlığının korunması, Türkiye açısından 

hayati öneme sahiptir. Kıbrıs kaybedilirse, Türkiye 

nefes alamaz hale gelecektir. Doğalgaz ve petrol 

boru hatlarının İskenderun körfezine kadar uzan-

ması, bölgenin ve Kıbrıs’ın stratejik önemini bir kat 

daha artırmaktadır. Kıbrıs konusunda, bölgenin 

stratejik önemini yansıtan birçok jeopolitik hesabın 

yanı sıra Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yataklarının 

küresel güçler tarafından kullanılması da etkili 

olacaktır. 

Kıbrıs’ın üzerinde oynanmak istenen oyunlar, 

Türkiye ve Kıbrıs Türkleri tarafından asla kabul 

edilmemelidir. Bazen çözümsüzlüğün de bir çözüm 

olabileceği unutulmamalıdır. Bilindiği gibi Osmanlı 

İmparatorluğu, 1897 savaşından galip çıktığı halde 

barış masasında Girit’te uluslararası yönetimin 

temsilcisi sıfatıyla Yunan Prensinin hâkimiyetine 

izin vererek egemenlik haklarını kaybetmiş, Ada’da 

yaşayan Müslümanların katledilmesine neden 

olmuştur. Eğer Kıbrıs’ın kaderi de Girit’e benzerse, 

bu vebalin altından ne Kıbrıs ve ne de Türkiye 

kalkabilir. 

www.ankaenstitusu.com  
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DOĞU AKDENİZ’DE  
ÇALINAN 91 BİN KM2 DENİZ 
ALANIMIZ 
 
E. Tüma. Cem GÜRDENİZ  

“Jeopolitik reflekslerin en temel hareketi denize yöneliş ve 

mavi vatanı sahiplenmektir.”  

Kavga Büyük 

Yaşlı dünyamızda her dakikada 250 kişi doğarken 

115 kişi ölüyor. Asya’da Hindistan ve Çin’de her 

dakika 265 kişi alt gelir seviyesinden orta gelir 

seviyesine çıkıyor. Son 20 yılda sadece Asya-Pasifik 

bölgesinde 2,4 milyar kişi şehirli tüketici sınıf arası-

na katıldı. Bunun anlamı daha çok enerji, daha çok 

konut, daha çok ulaşım ihtiyacı ve daha çok tüke-

tim malı. 2030 yılında fert başına küresel gelir 2 kat 

artacak. Denizlerde bugün taşınan 11 milyar ton 

yük, 25 milyar tona çıkacak. Petrol ve doğal gaza 

bağımlılık devam ederken, talep yüzde 40 artacak. 

Sadece doğal gaz ihtiyacı Çin’de 10, Hindistan’da 20 

kat artacak. Günümüzde her gün tüketilen 95 

milyon varil petrolün 3’te biri, doğal gazın yarısı 

deniz diplerinden çıkarılırken, bu değerler 2030 

yılında her ikisi içinde yüzde 60'lar seviyesine 

çıkacak. Kısacası denizler çok kıymetli. 

Başta gelişmiş ekonomilere sahip devletlerle gele-

neksel emperyal devletler, deniz diplerinin ve su 

kitlesinin de devlet malı olarak kabul edilen münha-

sır ekonomik bölgelerine sahip çıkmak için her şeyi 

yapıyor. Zira karalardaki kaynaklar aşırı tüketim ve 

kontrolsüz kar hırsı ile hızla azalıyor. Eğer günü-

müzde her insan ortalama bir Amerikalı gibi yaşa-

saydı 7 yeni dünyaya ihtiyaç olurdu. Sosyal Darwi-

nizmin özü, büyük balığın küçük balığı yutmasıdır. 

ABD (doğal müttefikleri olan İngiltere, Kanada, 

Japonya, Avustralya ve İsrail) ile AB bugün için 

büyük balık rolündedir. Halklarının savunma, gü-

venlik, refah ve mutluluk standartlarında bir düş-

meye izin vermezler. Kaynak savaşlarında karşıla-

rında ancak nükleer yetenekli Çin ve Rusya Fede-

rasyonu gibi küresel güçler durabiliyor. Buna rağ-

men soğuk savaş sonrası dönemde Arktik Okyanu-

su'nda Rusya’nın; Güney ve Doğu Çin Denizlerinde 

Çin’in Batı dünyasına meydan okuyabilme süreçleri 

ancak son 10-15 yıl içinde gerçekleşebilmiştir. 

Gelelim Türkiye'ye 

Ege’de 1976 sonrası Yunanistan ile imzalanan Bern 

Mutabakatı sayesinde Ege açık deniz alanlarının 

dipleri henüz sömürülmeye başlanmadı. Yani iki 

ülke arasında kıta sahanlığı sorunuyla ortaya çıkan 

siyasi kriz gelecek kuşaklar için Ege Denizi'nin 

diplerini korudu. Bugün Ege’de petrol ya da doğal 

gaz sondaj kuleleri yükselmiyor. Sismik araştırmalar 

https://www.aydinlik.com.tr/125508
https://www.aydinlik.com.tr/125508
https://www.aydinlik.com.tr/125508
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yapılmadığı için petrol veya doğal gazın varlığı da 

tam olarak bilinmiyor. Diğer yandan Akdeniz’de 

durum çok farklıdır. Burası gaz hidratlar, doğal gaz 

ve petrol kaynaklarına sahip. Özellikle gaz hidrat ve 

doğal gazda büyük potansiyel var. 

Mısır’ın 2015 yılında keşfettiği Zhor sahası gelecek-

te Mısır’ı belki bir Katar yapmaz ama en azından 

enerjide bağımsız ve net ihracatçı devlet durumuna 

sokar. İsrail 2005 yılından bu yana deniz kaynaklı 

doğal gazı sayesinde net ihracatçı durumuna yük-

seldi. GKRY de 2004 sonrası tek taraflı ilan ettiği 

MEB ve ruhsat sahaları sayesinde adanın güneyba-

tısındaki Afrodit sahasında gaz çıkarmaya başladı. 

AB’nin Deniz Hegemonyası 

Doğu Akdeniz’de yaşanan bu gelişmeleri sadece 

GKRY -Türkiye sorunu olarak göremeyiz. AB, 

GKRY’yi güneydoğu uç kalesi yaparak, sahip oldu-

ğu Münhasır Ekonomik Bölgeyi (MEB), Arktik 

Okyanusu’ndan Atlantik Okyanusu'na, Cebelita-

rık’tan Süveyş Kanalı yakınlarına kadar dev bir 

alana genişletmiş oldu. Garantör devlet olmamıza 

rağmen bizim de AB üyesi yapılacağımız vaadi ile 

Rumların AB üyeliğine karşı çıkmadığımızdan, bu 

geniş deniz alanını AB’ye dolaylı olarak hediye 

eden taraf da aslında biz olduk. 2004 baharında 

GKRY, AB’ye üye oldu. GKRY, 2003 yılından itibaren 

geçerli olmak üzere Annan Planı referandumundan 

kısa süre önce MEB sınırlarını ilan etti. Diğer yan-

dan, Mısır, İsrail ve Lübnan’ın bu haydut devletle 

Türkiye’nin görüşünü bile almadan sınır belirleme 

anlaşmaları yapmalarına ne demeli? Suriye’nin 

GKRY baskılarına rağmen Türkiye dostluğu nede-

niyle GKRY ile MEB anlaşması yapmaya yanaşma-

masına ne demeli? 

Türkiye'den Çalınan Deniz Alanları ve Dipleri 

Bugün boş bir zamanınızda Google’a girin, “EU 

Exclusive Economic Zone Boundaries” yazın ve 

bekleyin. Karşınıza çıkacak tüm haritalar aşağıdaki-

dir. Yani Türkiye’den Yunanistan lehine çalınan 

58,715 km2 ile GKRY lehine çalınan 33,075 km2 alanı 

içeren haritalar. Böylece 91 bin km2’lik bir deniz ve 

dip alanı mavi vatanımızdan çalınmış oluyor. Bu 

haritalar AB’nin denizlerle ilgili kurumlarının kayıt-

larında (AB Deniz Emniyet Ajansı EMSA, FRONTEX, 

AB Uydu gözetleme planları haritası, AB Entegre 

Deniz Gözetleme Sistemi haritaların vb.), resmi 

belgelerinde ve internet sitelerinde böyle geçiyor. 

Bu haritalar, 2002 yılından bu yana AB çevrelerinde 

dolaşıyor. Yani o zaman ilkokula giden bir çocuk 

bugün üniversite mezunu olarak AB kurumlarında 

görev yapıyorsa, aynı haritayı hatırlıyor ve sorgula-

maya bile gerek duymuyor. Bunun temel nedeni 

maalesef Dışişleri Bakanlığımızın büyük hassasiyet-

le –hak etmedikleri halde-diğer sahildarları gücen-

dirmemek için MEB sahası ilan etmemesinden 

kaynaklanıyor. Ama Suriye hariç tüm sahildarlar 

GKRY ile anlaşma imzalamış durumdalar. Yunanis-

tan ise imzalamaya gerek duymuyor. Zira onun 

tetikçileri var. GKRY, ilan ettiği MEB ve AB, çizdiği 

haritalarda onun çıkarlarını sonuna kadar koruyor. 

Artık ortalama bir Avrupalı için Meis adasının Türki-

ye’nin 91 bin km2 alan kaybına neden olan sınırlan-

dırma haritası zihinlerde oturmuş halde. 

Ege'de işgal edilen adalar mı? Doğu Akdeniz mi? 

Bu durumu Ege’de Kardak benzeri işgal altındaki 

ada ve adacıkların durumuna benzetebiliriz. Yıllar-

ca bu ada adacık ve kayalıklara hiç bir önlem alma-

yan Türkiye, 1995 yılında şans eseri Kardak adasına 

bir geminin karaya oturması sonrasında konuya 

sahip çıktı ve böylece kamuoyunda büyük farkında-

lık yaratan süreç başlamış oldu. Ama Ege’deki işgal 

edilen adalardan çok daha büyük stratejik ve eko-

nomik sonuçları olan Doğu Akdeniz MEB sorunu 

ortada duruyor. Çok sıkıştığımız zaman Cumhuriyet 

Donanması ilan edilmemiş de olsa sahamıza gireni 

çıkarıyor. Yani bir devlet uygulaması yapılıyor. O 

halde neden MEB ilan etmiyoruz? Ne bekliyoruz? 

Bu mücadele sadece askeri alanda olmaz. Diploma-

si alanında da olmalıdır. Küçücük GKRY kadar 

olamıyor muyuz? Küçücük Meis Adası'nın Anado-

lu’dan 91 bin km2 denizalanı kopartmasına neden 

izin veriyoruz? 

NOT: Haritada koyu mavi alan Yunanistan’ın, turun-

cu alan GKRY’nin bizden çaldığı alanları göstermek-

tedir. Kırmızı alan bize AB’nin bahşettiği alandır... 

www.ankaenstitusu.com  
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YUNANİSTAN “KÜÇÜK ASYA FELA-

KETİ”NİN İNTİKAMINI MI ALMAK     

İSTİYOR? 

Dr. Yeşim DEMİR  

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’ın 

Dedeağaç şehrine inen helikopterimizdeki pilotla-

rın iade edilmemesi Türkiye için nasıl bir risk oluş-

turduğu konusuna girmeden önce tarih boyunca 

kısaca Türk-Yunan ilişkilerine bakmakta fayda 

görüyorum. 

Bazı devletler tarafından 

“Enemybrothers” (düşman kardeşler) olarak 

adlandırılan ve yaklaşık 200 yıllık tarihlerinde za-

man zaman sorunlar yaşayan bu iki ülke arasındaki 

ilişkiler önem taşımaktadır. Şunu da unutmamak 

gerekiyor, her dönem bu iki devletin kavgasından 

kazanım elde etmek isteyen güçler olmuştur. Her 

iki ülkenin de bağımsızlıklarını birbirlerine karşı 

verdikleri savaşlar sonucu kazanması günümüzde 

yaşanan sorunların kökeninin o yıllara kadar uzan-

masına yol açmıştır. 

Ege’nin karşı kıyılarında, benzer kültürlere sahip 

olan halklar yüzyıllar boyunca aynı topraklar üze-

rinde beraber yaşamışlardır. Uzun süre Osmanlı 

Devletinin egemenliğinde yaşayan ve diğer gayri-

müslim unsurlara göre daha üstün ve korunmada 

öncelikli kabul edilen Rumlar, Osmanlı Devleti 

içinde oldukça iyi konumdaydılar. İki halk ortak bir 

tarihi paylaşmaktadır. 

18. yüzyıl sonlarında Fransız İhtilali’nin getirdiği 

milliyetçilik akımlarının da etkisiyle hem Avusturya, 

hem de Rusya, Osmanlı Devleti’ni parçalamak 

amacıyla, Rumları bağımsız bir devlet kurmaları 

konusunda kışkırtmaya başlamışlardır. İlginç olan 

bir nokta da bağımsızlık fikrinin bugünkü Yunan 

topraklarında değil de sıcak denizlere inme politi-

kası olan Rusya’da doğmuş olmasıdır. Yunanistan 

Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını alarak, 

yeni bir devlet olarak karşımıza çıkmıştır. 

Yunanistan, yayılmacı bir politika izlemiş ve dış 

politikasını Osmanlı Devleti’nden toprak alarak 

büyüme üzerine kurmuştur. Yunanistan’ın izlediği 

politika sonucunda Osmanlı Devleti ile Yunanistan 

defalarca karşı karşıya gelmiştir. Birinci Dünya 

Savaşı’nda Osmanlı Devleti ile doğrudan çatışmaya 

girmeyen ancak Paris Barış Konferansı’na katılarak 

Osmanlı topraklarından pay isteyen Yunanistan, 

Megali İdea’ya dayanarak 15 Mayıs 1919 günü 

İzmir’i işgal etmiştir. 

Buna göre: 

• Ege Denizi, Yunan denizi haline getirilecek, 

• Bizans İmparatorluğu yeniden hayata geçirile-

cekti. 

Ancak, Megali İdea he-

defleri 1922 yılında Türk 

askeri tarafından sona 

erdirilmiştir. “Küçük Asya 

Felaketi” olarak nitelenen 

başarısızlıklarının ardın-

dan Lozan Barış Anlaşma-

sı’na da imza atmak 

zorunda kalmışlardır. 

Lozan Anlaşması’nın 

imzalanmasının ardından 

iki ülke arasında sıcak 

ilişkiler başlamıştır. Sorunlar ortak bir zeminde 

buluşulması ile çözülebilmiştir. Savaş bittikten ve 

Lozan Anlaşması imzalandıktan sonra Atatürk’ün 

politikası, Yunanistan ile ilişkileri normalleştirmek 

ve yakınlaştırmak olmuştur. Hatta 1934 yılında 

Balkan Paktı imzalanmıştır.  

Yaşanan her gerilimin de yansımaları Ege Denizi, 

Kıbrıs, Patrikhane, azınlıklar gibi konularda kendini 

göstermiştir. 

Günümüzde, Türkiye ve Yunanistan arasında hala 

çözülemeyen ve kronikleşmiş durum haline gelen 
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sorunlardan birini Kıbrıs meselesi oluşturmaktadır. 

Diğer sorunlar ise, “Ege sorunu” kapsamında Ege 

Denizi’ndeki adaların silahlandırılması, bazı adacık 

ve kayalıkların statüleri, kıta sahanlığı, karasuları, 

hava kontrol sahası ve FIR hattı sorunları sayılabilir. 

Yeterince gergin olan ilişkiler bir kaç gün önce 15 

Temmuz darbe girişimi sonrasında 8 askerin Yuna-

nistan’a sığınması ve Türkiye’nin resmi talebiyle 

iade edilmesini istemesi ancak Yunanistan’ın olum-

suz cevap vermesi ile yeniden gerildi. Bu durum, 

1980’li yıllardan itibaren PKK elemanlarına kendi 

topraklarında BM denetiminde bir mülteci kampı 

olarak bilinen Lavrion’u açarak destek sağlamasına 

benzemektedir. İade süreci de iki ülke arasında 

güven arttırmaya yönelik çabalara darbe vuracak 

gibi görünmektedir. 

Bu süreç içinde resmi ağızlar, Yunanistan’a kaçan 

darbeci askerlerin iade edilmemesine ilişkin, “Geri 

Kabul Anlaşması”nın iptali dahil gerekli adımların 

atılacağını belirtmişlerdir. Bu anlaşmanın iptal 

edilmesi sadece Yunanistan’ı değil Avrupa’yı da 

ilgilendirmektedir. Şunu da belirtmek gerekiyor; 

Yunanistan yetkili makamları yargılarının bağımsız 

olduğunu belirterek Türkiye’ye de bir mesaj gön-

dermektedirler… 

Şimdi yargı bahanesini bir tarafa bırakıp şu sorulara 

cevap arayalım; 

Yunanistan’da bulunan helikopterimizdeki milli 

bilgiler düşman eline mi geçti? Veya böyle bir 

tehlike ile karşı karşıya olabilir miyiz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helikopterimiz Yunan hava sahasını ihlal etmesine 

rağmen nasıl iniş izni verilmiştir? Neden Türk – 

Yunan ilişkilerinin gündeminde sıklıkla yer alan bir 

konu olan hava sahası ihlali konusunda Yunanistan 

tarafından misilleme gelmemiştir? 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok iyi biliyo-

ruz ki askeri uçuşlar ve tatbikatlar sırasında sertleş-

meye dönüşen ve devam eden gerginlikler ile it 

dalaşı olması kaçınılmazdı. 

Bu gerginliğe neden olan konunun kamuoyu önün-

de konuşulması çözüm olasılıklarını zayıflatmakta-

dır. Kapalı kapılar ardında ve soğukkanlı bir şekilde 

çözüm sağlanabileceğine inanıyorum. Öncelikli 

olarak iki ülke arasında uzun süredir var olan bu 

güvensizlik ortamının sonlandırılması gerekmekte-

dir. 

Sonuç olarak, her iki ülkenin de birbirlerine karşı 

verdikleri mücadele ile devlet olarak ortaya çıkma-

ları, Yunanistan’ın, Türkiye’yi Osmanlı İmparatorlu-

ğu’nun mirasçısı olarak görmesi birbirine karşı 

güvensizlik duymalarına neden olmakla birlikte 

Türkiye’den gelecek bir tehdit algılaması içindedir. 

Oysa ki Türkiye bugüne kadar Yunanistan’ın bütün-

lüğüne karşı hiç bir harekette bulunmamıştır tam 

tersine Yunanistan, geçmişte defalarca toprak 

almak suretiyle genişleme politikası gütmüş ve 

Bizans İmparatorluğu’nu yeniden oluşturma ama-

cında olmuştur. Tüm bunlara ek olarak uluslararası 

teröre destek vermesi Türkiye tarafından Yunanis-

tan’a duyulan güvensizliği arttırmıştır. 

www.ankaenstitusu.com  
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2017: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU 

YANA EN “BELİRSİZ” YIL  

Ersin DEDEKOCA  

Dünyanın önde gelen “politik risk” danışmanlığı 

firması olan Eurasia Group’a göre 2017 yılı, “politik 

riskler” bağlamında, İkinci Dünya Savaşı (II:DS) 

sonrasındaki en “dalgalı/belirsiz/volatile” yıl olacak.

[1]Grup tarafından yayınlanan raporda 2017, jeopo-

litik olarak “durgunluk/gerileme” yılı olarak nitelen-

dirilmektedir. Anılan rapora göre, söz konusu 

çıkarımın başat izleri ise, uluslararası güvenlik ve 

ekonomik yapıdaki zayıflama ve dünyanın en güçlü 

hükümetleri arasındaki “güvenin azalması” olgu-

sunda ki derinleşmede görülmektedir.[2] 

Yazımızın hareket noktası söz konusu rapor olmak-

la birlikte, 2017 yılının taşıdığı jeopolitik risklerin 

ortaya konulması amacıyla çeşitli kaynaklar taran-

mıştır. Yazının amacı da, içinde bulunduğumuz yılın, 

ekonomi-politik disiplinin çalışma sahasına giren 

küresel, bölgesel boyuttaki jeopolitik  risklerini 

irdelemek ve değerlendirmek olmuştur. 

Raporun Temel Aldığı Belirtiler ve İzler 

Ian Bremmer’in başkanlığını yaptığı New York 

merkezli politik risk danışmanlığı firmasına göre, 

yazımızın başlığında da belirtilen çıkarıma götüren 

olguları aşağıdaki üç başlıkta toplamak mümkün-

dür: 

– 20 Ocak’ta görevine başlayacak olan Donald 

Trump yönetimindeki ABD, 

– Geçmiş yıllara göre oran olarak düşse de, yoluna 

yüzde 6/7 gibi büyüme rakamlarıyla devam eden ve 

yönetim değişikliği arifesinde bulunan Çin, 

– Avrupa’nın en güçlü ekonomisine sahip ve Avru-

pa Birliği (AB)’nin lideri konumunda olan Alman-

ya’nın Başbakan’ı Angela Merkel’in zayıflayan 

konumu. 

Eurasia Group, yukarıda sayılan olgulara ek olarak 

Almanya, Fransa, Hollanda’da bu yıl yapılacak 

seçimleri; İngiltere’nin AB’nden çıkma sürecinin 

başlayacak olmasını; ABD’de bazı güç dengelerinin 

değişmesinin gelişen ekonomilerde ve hatta glo-

balde yol açacağı baskılar ile, Avrupa’daki mülteci 

krizini, 2017’nin istikrarına yönelik başlıca tehditler 

arasında değerlendirmektedir. 

Çalışmaya göre, yukarıdaki gerçeklerle başlayan 

2017 yılı, II:DS’ndan bu yana yaşanacak “en dalgalı 

yıl” olabilir. 

Trump Yönetiminde ABD 

Amerika’nın “tek ve birinci” olduğu fikrinin ve 

“yeniden Amerika’yı büyük” yapma taahhütlerinin 

sahibi olan Trump’ın izleyeceği iç ve dış politikala-

rın, öncesine göre farklılık olması beklenmektedir. 

Keza, söz konusu algı, Amerikalı için “özgürlük” 

kavramıyla da örtüşmektedir. Ancak özgürlüğün 

Trump için, Amerika’nın, dünya olaylarındaki kaçıl-

maz rolünde; karşılıklı ilişkiler  ve müttefikliğin 

gereği olarak üstlendiği yüklerden “serbest olma-

sı” anlamında olduğu açıktır.[3] 

Eurasia Group’un anılan raporuna göre, Trump’ın 

ABD’nin bir numaralı koltuğuna yükselmesinin 

ardından, küresel ekonomi artık ABD’den 

“koruyucu tırabzan” olmasını bekleyemez. Zaten 

Amerikan ekonomisinin karşı karşıya olduğu borç 
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yükü de, artık böylesi bir görevin sürdürülmesine 

izin vermez.[4] 

Öte yandan söz konusu raporda Trump’ın, Rusya 

ile buzları çözme sinyalleri vermediği; NATO’ya 

şüpheyle yaklaştığı ve Avrupa’da yükselen sağ ile 

yakınlığının, II.DS sonrası oluşan küresel düzeni 

zayıflatacağı endişesi yarattığı vurgulanmaktadır. 

Ancak Trump’ın söylemlerinde olduğu gibi, Putin’in 

de “reel politik” yanlısı bir dış politika izlediği 

dikkate alındığında ve en son olarak, ABD’den sınır 

dışı edilen Rus diplomatlar konusunda Mosko-

va’nın, misillemeden uzak yaklaşımı ile birlik-

te    değerlendirildiğinde,  iki ülke arasındaki ilişkile-

rin hiçbir zaman, Soğuk Savaş dönemine benzeme-

yeceğini söyleyebiliriz.[5] Kaldı ki, Ortadoğu’da 

sınırların yeniden çizildiği, ortak bir Çin bilinmezinin 

varit olduğu, enerji savaşları ve Asya ana karasında-

ki ortak çıkarların güncel olduğu bir dönemde her 

iki ülkenin işbirliği, her iki tarafın da çıkarına dur-

maktadır. 

Çin Faktörü 

Bilindiği gibi Çin’in 19 ncu Komünist Parti Kongresi, 

bu yılın Ağustos ayında gerçekleştirilecektir. Kong-

rede, Merkez Komitesi’nin tüm yönetim kadrosu-

nun değişmesi ve diğer parti organlarının da, buna 

koşut olarak yeniden yapılanması beklenmektedir. 

Söz konusu yönetim kadroları ve liderlik değişimi-

nin, en az on yıl ülkenin politik ve ekonomik ekseni-

ni yeniden belirleyip, yönetmesi kaçınılmazdır. 

Diğer yandan bu kongrenin, parti lider kadrosunu 

belirlemenin yanında, onun da ötesinde, Komünist 

Parti’nin geleceği ile ilgili önemli kararlar alması da 

güçlü bir beklenti olarak durmaktadır.[6] 

Anılan rapora göre, Çin yönetimde olabilecek 

değişimin birlikte taşıyacağı iki risk bulunmaktadır. 

Bunların ilki, 2012’den bu yana ülkenin başkanı olan 

ve kongre öncesi tüm gözlerin üzerinde olacağı Xi 

Jinping’in, bundan böyle ülke dış politikasında 

karşılaşacağı güçlüklere, her zamankinden daha 

hassas olacağı ve daha sert karşılık vereceği bek-

lentisidir. Doğaldır ki bu değişimden en çok etkile-

necek olan boyut da, Çin-ABD ilişkileri olacaktır. Xi 

Jinping, ABD’nin Çin politikasında olası değişiklikle-

re sert yanıt verebilir. 

İkinci muhtemel risk de, parti kongresi yarışı süre-

since istikrar ve denge politikasını önceleyecek 

olan Xi’in, istemeyerek de olsa, önemli politika 

başarısızlıklarına sebep olabilme olasılığıdır. Bir 

diğer ifade ile Xi’nin, iç siyasî endişelerle, sorunlar 

karşısında tam ve yeterli ön alamaması durumu-

nun,  ülke ekonomisi ve yabancı yatırımcılar nezdin-

de yol açacağı olumsuz sonuçlardır. Xi’in, gücü 

merkezde toplaması ve karşıtlarını marjinalize 

etmesini dikkate alan parti ve iş çevresi elitlerinin, 

ülkenin, Mao döneminden bu yana en yüksek 

seviyede politik korku ve endişe taşıdıkları belirtil-

mektedir. 

Angela Merkel’in Güç Kaybı 

AB-Türkiye arasında imzalanan ancak hayata geçe-

meyen mülteci anlaşması, Yunanistan’ın borç krizi 

ve Brexit sonrası belirsizlikle yüz yüze olan Alman-

ya Başbakanı Angela Merkel, sonbaharda sandık 

yarışına girecek. 

www.ankaenstitusu.com  
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TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI KRE-
Dİ DERECELENDİRME KURULUŞLA-
RI İLE BİTMEYEN FLÖRTÜ 

Prof. Dr. Rıdvan KARLUK  

Uluslararası ekonomide derecelendirme; bir 
kuruluşun veya bir devletin mali yükümlülük-
lerini zamanında yerine getirip getiremeye-
ceğini tahmin etmek üzere kullanılan, geçmiş 
ve bugünkü verilerine dayanılarak yapılan 
sınıflandırma sistemidir. Elde edilen sonuç-
lar, kolay anlaşılması için sembollerle açıkla-
nır. Derecelendirme, devletin ve kurumların 
borcunu zamanında ve düzenli geri ödeme 
kapasitesini ölçmeye yarayan ve buna bağlı 
olarak para ve sermaye piyasalarındaki rolü-
nü değerlendiren, standart ve objektif bir 
tespittir. 

Uluslararasında bir ülkenin yatırım yapılabilir 
ülke olarak kabul edilebilmesi için, en az iki 
uluslararası derecelendirme kuruluşundan 
yatırım yapılabilir notu alması gerekir. 

Bu kuruluşlar, ABD’de Securities and Exchan-
ge Commission (SEC) tarafından onaylanmalı 
ve kuruluş Nationally Recognized Statistical 
Rating Organizations (NRSROs) kapsamında 
olmalıdır. Günümüzde SEC tarafından 
NRSROs olarak kabul edilen dokuz 
(9) kuruluş vardır: A. M. Best Company, 
Dominion Bond Rating Service Ltd., Egan- 
Jones Rating Company, Fitch Ratings, Japan 
Credit Rating Agency Ltd, Kroll Bond Ratnig 
Agency, Moody’s Investors Service, Mor-

ningstar Inc.ve Standart&Poors. 

Geçen hafta S&P derecelendirme kuruluşu 
Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi 
notunu BB, yerli para cinsinden notunu BB+ 
seviyesinde onaylamış fakat not görünümü-
nü durağandan negatife indirmiştir. Kuruluş; 
izlenen para politikasının kur ve enflasyonist 
baskılara cevap veremediğini, bu baskılarının 
Türkiye’deki şirketlerin ve bankaların mali 
gücünü zayıflatarak büyümeyi olumsuz etki-
leyebileceğini açıklamış, 2017’de ekonomik 
büyümenin yüzde 2,4 civarına olacağını tah-
min etmiştir. 

Diğer uluslararası kredi derecelendirme 
kuruluşu Fitch ise Türkiye’nin kredi notunu 
BBB-‘den BB+ seviyesine düşürmüş, not 
görünümünü durağanda tutmuştur. 
Fitch’ten yapılan açıklamada; ekonominin 
durgunlaştığı, yavaş büyümenin varlıklar 
üzerinde baskı oluşturduğu, yeniden finanse 
etme risklerinin arttığı, buna rağmen döviz 
likiditesinin kısa dönem fonlamalar için ol-
dukça yeterli olduğu, özel sektöre verilen 
kredilerin GSYİH’ya oranının 2012 yılında 
yüzde 49’dan 2016 sonunda yüzde 68 çıktığı, 
bunun yüksek oranda hassasiyet oluşturdu-
ğu belirtilmiştir. 

Fitch, 18 Temmuz 2016’da yaptığı açıklamada 
Türkiye’nin kredi notunun darbe girişimi 
sonrası ekonomik ve siyasi gelişmelere bağlı 
olacağını belirtmişti. 

Fitch’in, S&P’dan sonra kredi notunu BB+ ile 
yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmesiy-
le Türkiye’nin Avrupa ve ABD kökenli derece-
lendirme kuruluşlarından yatırım yapılabilir 
notu sıfırlanarak 1994 yılına geri dönülmüş-
tür. Çünkü ilk not kaybı bu yılda olmuştur. 

Türkiye’nin kredi dereceleme kuruluşlarıyla 
ilişkisi, sermaye hareketlerini serbestleştirdi-
ği 1989 yılı sonrasında başlamıştır. Moody’s 5 
Mayıs 1992 tarihinde Türkiye’yi yatırım yapı-
labilir ülke olarak değerlendirmiştir ama not 
Ocak 1994’te kaybedilmiştir. Bunun sebebi, 
suni şekilde faizi baskı alına almaktı. Günü-
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müzde de önemli ölçüde döviz borcuna 
rağmen izlenen düşük faiz politikası not 
düşürülmesinde etkili olmuştur. 

Türkiye ekonomisinde 1994’ten 2012’ye 
kadarki dönemde not dalgalanma göster-
miş, 2001 krizinde dibe vurmuştur. 2005 
yılında AB ile ilişkilerdeki gelişmeyle birlikte 
düzelmiş, 2008-2009 küresel kriz sonrasında 
ABD’de yürürlüğe giren Dodd Frank Yasası 
ile dereceleme şirketlerinin denetlenmesi 
sonucunda şirketlerin bol not verme dönemi 
son bulmuştur. Buna rağmen ekonomisinde-
ki büyüme ve istikrar sonucunda Kasım 
2012’de Türkiye Fitch’ten yatırım yapılabilir 
notu almıştı. 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek daha 
önce Moody’s’in not indirimden sonra şunla-
rı söylemişti: “Kredi notu düşüşünü ciddiye 
alıyoruz. Tekrar kredi notumuzun yükseltil-
mesi için yoğun bir çaba içerisine girece-
ğiz. Bu dünyanın sonu değil, önemsiz de 
değil…Kredi notumuzu tekrar yükselteceğiz 
eninde sonunda. Güneş balçıkla sıvanmaz. 
Moody’s not indirimini darbe girişimi etkisiy-
le ilişkilendirmiyor. Not indiriminin sebebi 
darbe girişimi değildir. Dış finansman bağlılı-
ğını vurguluyor.” 

 

 

 

 

Not düşürme Mehmet Şimşek’i ifadesiyle 
dünyanın sonu değildir ama önemsiz de 
değildir. Bu sebeple TC Merkez Bankası 
başta olmak üzere yetkili kurumlar gerekli 
önlemleri alacaklardır. 

Nitekim Fitch ve S&P’nin Türkiye değerlen-
dirmesi açıklamalarının ardından Şimşek 
Yunan filozof Epictetus’tan alıntı yaparak şu 
açıklamada bulunmuştur: “Önemli olan 
başınıza nelerin geldiği değil, bunlara nasıl 
tepki verdiğinizdir.” 
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G-20 TOPLANTISINDA KONUŞU-

LANLAR VE ULUSLARARASI SER-

BEST TİCARETİN GELECEĞİ 

Korcan ROMYA 

Dünya ekonomisinin yaklaşık % 80’ini temsil eden G-

20 ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankaları 

başkanları 17 Mart günü Almanya’nın Baden kentin-

de toplandılar.  Görüşmelerin ardından, organizas-

yonun amacını tam olarak yansıtmaktan uzak bir 

bildiri yayımlayarak, esas sorunları 7-8 Temmuzda 

liderlerin de katılacağı Hamburg G-20 zirvesine 

bıraktılar. Esas amaç itibariyle G-20 ekonomik 

küreselleşmenin teşviki amacıyla oluşturulmuştur 

fakat gelinen noktada görülmektedir ki, küreselleş-

menin en büyük savunucusu olan aktörler şimdi git 

gide katılaşan bir tutumla küreselleşmenin karşısın-

da durmaya başlamakta, zamanında küreselleşme-

ye mesafeli duran dışa kapalı aktörler ise küresel-

leşmeyi savunmaktadırlar. Ancak an itibariyle 

ABD’de hali hazırda Trump yönetimi ile kendini 

gösteren ve Avrupa’da da ciddi bir zemin kazanan 

korumacı, dışa kapalı siyasi hareketler, küreselleş-

menin önüne engeller koymaya başlamaktadır. 

Son üç-dört yıla kadar hızla devam eden küreselleş-

me süreci, geldiğimiz gün itibariyle hem siyasi hem 

de ekonomik engellerle oldukça hız kaybetmiştir. 

Nitekim, ABD ve İngiltere gibi serbest ticareti, 

küresel kapitalizmi, küreselleşen dünya düzenini 

ısrarla ve bazı zamanlarda “zorla” dünyaya entegre 

etmeye çalışan ülkelerin, bugünlerde sınırlarına 

hızla duvarlar örmeye çalışması ve büyük uluslara-

rası anlaşmalardan kurtulma çabası bunun en bariz 

göstergesidir. Üstelik Avrupa’da da bu tür siyasi 

hareketler halk arasında ciddi destek kazanmaya 

başlamaktadır. Başka bir yandan baktığımızda da, 

Çin gibi yüzlerce yıllık tarihinin çok büyük kısmında 

dışa kapalı, katı duvarları olan bir ülkenin sadece 

otuz yıllık bir değişim sürecinin ardından küreselleş-

menin ve serbest ticaretin en büyük savunucusu 

olması da günümüzde geldiğimiz tuhaf durumun 

göstergesidir. Netice itibariyle, kapitalizmin öncüsü 

ülkeler kendi silahlarıyla vurulmaktan korkmaktadır 

ve bundan dolayı da dünya düzeni tersine dönme-

ye başlamaktadır. 

G-20 toplantıların öncesinde IMF, dünyanın genel 

ekonomik görünümü hakkında görüş ve tavsiyeleri-

nin olduğu bir rapor yayımlar. Katılımcılara sunulan 

rapordan özetle bahsetmek uygun olacaktır. 

Rapora göre; 

Küresel ekonomi “olumlu” bir hava yakaladı fakat 

pek çok gelişmiş ülkede yaşanan talep eksikliği 

sorunu devam etmekte ve hedeflenenin altında 

çekirdek enflasyon mücadelesi sürerken FED’in faiz 

artışlarının devam edecek olması büyüme tahmin-

lerinin düşük kalmasına yol açmaktadır. Uluslarara-

sı finansal koşullar, ABD’nin faiz artırım süreci 

nedeniyle daha da sıkılaşabilir. Fakat genel görünü-

mün gerçekleşebilecek politikalara göre kolayca 

değişebilme riski vardır. 

Küresel ekonomik entegrasyonun ve teknolojik 

yeniliklerin, özellikle gelişmiş ülkelerdeki istihdam 

ve gelir dağılımı üzerindeki ihmal edilen, olumsuz 



Sayfa 33  E
K

O
N

O
M

İ / E
N

E
R

Jİ 

etkilerinin artabilme riski bulunmaktadır.   

Finansal koşulların sert bir şekilde sıkılaştırılması, 

gelişmekte olan piyasalardan daha fazla sermaye 

çıkışını tetikleyebilir. Aynı zamanda gelişmiş ülke-

lerde devam eden mali istikrar endişeleri sürekli 

hale gelip, jeopolitik sorunlara yol açabilir. 

Gelişmiş ekonomiler ve emtia ihracatçıları için uzun 

vadeli beklentiler belirsizliğini korumaktadır. Pek 

çok ekonomide yüksek kurumsal borç yatırımları 

engellemekte ve takibe düşen kredi miktarının 

yüksek oranlarda olmasıyla, zayıf banka karlılığı 

kredi arzını sınırlamaktadır. Bu durum da gelişmiş 

ekonomilerde büyümenin önüne bir engel oluştur-

maktadır. 

Sunulan önerilerin özeti de şu şekildedir; 

Büyüme ivmesinin güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Bunun için de talep eksiği olan gelişmiş ülkelerin 

parasal desteğe ihtiyacı bulunmaktadır. Özellikle, 

mali hareket alanı olan ülkelerin, maliye politikaları 

büyümeyi desteklemeli ve yapısal reformlarla 

güçlendirilmelidir. Maliye politikaları, hedeflenen 

altyapı yatırımları da dahil olmak üzere uzun vadeli 

büyüme potansiyelini artırmaya odaklanmalıdır. 

Aynı zamanda maliye politikaları sayesinde talebin 

artırılması cari açıklarla mücadeleye yardım ede-

cektir. Mali hareket alanı yeterli olmasa bile, kamu 

gelirleri ve harcamaları büyümeye daha yardımcı 

olacak şekilde oluşturulmalıdır. 

Kazançların daha adil paylaşılması gerekmektedir. 

Uzun vadeli büyümenin yolu; yeniliklerden, tekno-

lojik gelişmelerden ve üretim faktörlerinin ülkeler 

arasında “ekonomik değişim” yoluyla verimli bir 

şekilde kullanılmasından geçmektedir. Kazanımla-

rın ülkeler arasında daha etkin paylaşılmasını sağla-

mak için, olumsuz yan etkilere maruz kalan ülkele-

re yardımcı olmak, eğitim vermek ve vergi-fayda 

sistemini hem adil hem de büyüme dostu yapmak 

gerekmektedir. 

Esneklik ve uzun vadeli büyüme güçlendirilmelidir. 

Gelişmekte olan ülkeler bilanço açıkları hakkında 

planlamalar yaparken olası döviz kuru şoklarına 

karşı önlem almalıdırlar. Ülkenin ihtiyaçlarına 

uygun yapısal reformlar, potansiyel büyümeyi 

artıracak ve gelecekte ihtiyaç duyulan mali hareket 

alanının yaratılmasına yardımcı olacaktır. 

Birlikte çalışmanın önemi kavranmalı. Güçlü, kural-

lara odaklı, çok taraflı bir ticaret çerçevesi, küresel 

entegrasyonun sağladığı faydaları ve iç politik 

risklere karşı olan güvenceleri en üst düzeye çıkart-

maktadır. Uluslararası işbirliğinin korunması ve 

geliştirilmesi, uluslararası ticaretin bir büyüme 

motoru gibi çalışmasını ve kazançlarının geniş 

ölçüde paylaşılmasını sağlar. Bu yüzden uluslarara-

sı işbirliğinin geliştirilmesi sağlanmalıdır. 

Raporun devamı çoğunlukla küresel risklere ve 

yaşanan ekonomik durgunluğa karşı, dışa kapalı 

korumacı politik akımların risklerine değinmekte-

dir. Rapora göre, ticaret veya sermaye hareketleri-

nin kısıtlanması, uluslararası ticareti engelleyecek, 

küresel değerler zincirinin çalışmasını bozacak, 

yatırımları caydıracak ve üretkenliği azaltacaktır. 

Bu tür politikaların uygulanmaya başlanması, diğer 

ülkelerin de buna karşı misillemesine yol açacak ve 

bu durumdan bütün ülkeler zarar görecektir. 

Gerek raporda gerek de toplantıda, Trump’ın 

korumacı politikalarına karşı üstü kapalı eleştiriler 

yapılmıştır. ABD’nin dış ticarette korumacı politika-

lar uygulamaya başlaması, pek çok ülkenin buna 

cevap vermesine yol açacak ve bir domino taşı gibi 

bütün dünyaya bu korumacılık yayılacaktır. Bu 

noktaya gelinmeden önceki son çıkış için çabalayan 

ülkeler olmakla birlikte, ABD ile beraber bu politi-
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kalara şimdiden ısınan ülkeler bulunmaktadır. 

Toplantının ev sahibi Almanya, dış ticaret fazlası 

veren bir ülkedir ve serbest ticaret sayesinde başta 

ABD olmak üzere bütün dünyaya ürün ihraç edebil-

mektedir. Hiç şüphesiz ABD’de ticarete karşı engel 

olabilecek duvarlar Almanya’yı ciddi ölçüde etkile-

yecektir. Aynı durum Çin için de geçerli olmaktadır. 

Almanya’da yapılan bu toplantıda da bu sorun 

kendini bariz bir şekilde gösterdi. Toplantıdan 

sonra yayımlanan bildiride beklenenin aksine, 

serbest ticaretin korunmasına yönelik bir vurgu 

yapılmaması bunun göstergesi sayıldı. Bunun 

yerine, “Ticaretin ekonomilerimize yaptığı katkıyı 

güçlendirmek için çalışıyoruz” gibi net olmayan bir 

cümle yerleştirildi. Toplantıyı aktaran gazetelere 

göre, bu konuda hararetli tartışmalar yaşandı fakat 

ABD’nin karşı duruşu ve Japonya’nın da ABD’yi 

desteklemesiyle serbest ticareti destekleyici beyan-

lardan kaçınıldı. Fransız Maliye bakanı yaptığı 

açıklamada bu durumu “hayal kırıklığı” olarak 

nitelendirdi. 

Her ne kadar ABD Hazine Sekreteri Mnuchin 

ABD’nin bir tür ticaret savaşını kışkırtmak istemedi-

ğini belirtse de, Trump bu konuda oldukça açık 

konuşmaktadır ve uygulayacağı politikaların bir tür 

uluslararası ticaret savaşına yol açması kuvvetli bir 

ihtimaldir. ABD’nin bu konudaki katı tutumu, şu 

aşamada hiçbir yaptırımı veya etkisi bulunmayan 

bir bildiriye göstermelik de olsa beyan vermeyi 

kabul etmemesi, kışkırtıcılıktan uzak olunduğuna 

dair açıklamaları destekler görünmemektedir. 

Üstelik başta ev sahibi Almanya olmak üzere pek 

çok temsilci ile ABD arasında bu konuda sıkı ikna 

çabaları yaşandığı aktarılmıştır. 

Serbest ticaretin faydasını en çok gören Alman-

ya’nın, daha etkin serbest ticaret uygulamaları 

üzerine planları bulunmaktaydı fakat Trump’ın 

korumacı politikaları buna müsaade etmeyecek 

gibi durmaktadır. Trump’ın politikaları uluslararası 

geniş kapsamlı anlaşmalar yerine, ülkelerle ikili 

olarak yapılacak ve ülkeden ülkeye göre farklı 

şekillerde düzenlenecek anlaşmaları destekler 

niteliktedir. Trump, ABD’nin ihracatını artırmak 

istediği için doların güçlü bir para birimi olmasını 

istememektedir. Bir diğer yandandan da Vergi 

avantajlarıyla, dünyaya dağılmış ABD kökenli şirket-

leri ülkeye geri döndürebilmeyi ummaktadır. Bu 

durum gelişmekte olan ülkelerden sermaye ve 

üretim çıkışının olmasına yol açabilir. Gelişmekte 

olan ülkelerin, ekonominin ulusulararası ölçekte 

durgun olduğu bir süreçte bir de böyle bir hamle ile 

ellerindeki yatırımları da kaybetmesi, sadece geliş-

mekte olan ülkeler için değil bütün dünya için 

olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Gitgide düşen 

ekonomik büyüme oranları ve jeopolitik sorunlara 

rağmen, zar zor toparlanan ticari ilişkiler, bu politi-

kalar sonucunda sürdürülemez hale gelecektir. 

Üstelik Trump’ın planları arasında, G-20’nin ciddi 

uğraşlar sonucu düzenlediği, küresel finans krizini 

önlemeye yönelik bankacılık denetleme ve düzen-

leme kurallarını esnetmek de var. Hiç ders alınma-

mışcasına, sürekli tekrarlanan kriz döngüsünün 

önüne geçme çabalarının kırılması da küresel 

ekonomi için büyük riskler yaratacaktır. 

Bunlardan dolayı G-20, koşulları iyileştirmek ve 

verimli kılmak yerine hiç değilse mevcut düzeni 

korumaya çabalayan ülkelerin ikna toplantılarına 

dönüşmektedir. Bu toplantıda ABD’nin serbest 

ticarete karşı kendi çıkarlarını ön plana koyan 

politikalar izleyeceği ve bu konuda katı bir tutum 

içerisinde olacağı belli olmuştur. 

Ekonomik küreselleşme ve uluslararası ticaretin 

serbestleştirilmesi, ciddi faydalar sağlamakla birlik-

te, belirli bir süreçten sonra bu düzende bazı ülke-

ler git gide daha da zenginleşirken bazı ülkeler de 

fakirleşmekte ve borç batağına girmektedir. Ulusla-

rarası serbest ticaret kavramı belli ülkelere diğerle-
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rinden çok daha fazla fayda sağlamakta ve denge-

leri alt üst etmektedir. Nitekim değişen dengelere 

tepki olarak katı ticaret duvarları örmek de sağlıklı 

bir çözüm olmayacaktır. Finansal sıkılaşmanın, 

yetersiz talebin ve düşük büyüme oranların olduğu 

bir dönemde bizim gibi gelişen ülkelere karşı koyu-

lacak ticaret duvarları, üretimimizi ve gelişmemizi 

olumsuz etkileyecek, teşvik unsurlarını ortadan 

kaldıracaktır. Bu tür toplantılar aracılığı ile dengeyi 

korumak yapılabilecek en sağlıklı politika olacaktır. 

Türkiye gibi ekonomilerin büyüyüp gelişebilmesi 

için dışa açılması ve ihracat yapabilmesi gerekmek-

tedir. Dünyada katı politikalar hâkim olmaya başlar-

sa Türkiye’nin gelişimi ve büyümesi de olumsuz 

etkilenecektir. 
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ROSNEFT-BP ANLAŞMASI: RUSYA 

ENERJİ SEKTÖRÜ VE DÜNYA SİYA-

SETİNDE YENİ DÖNEMİN İŞARETİ 

Mİ? 

Dr. Volkan ÖZDEMİR  

22 Mart 2013’te Moskova’da resmileşen anlaşma 

çerçevesinde Rus ‘milli’ petrol şirketi Rosneft, 

sektörün önemli oyuncularından TNK-BP firmasını 

toplamda 56 milyar dolarlık bir ödemeyle satın aldı. 

Bu satın alımın ardından Rosneft, 4.3 milyon varil 

günlük üretimi ve yaklaşık 30 milyar varil petrol 

rezerviyle kamuya açık (borsada işlem gören) 

petrol şirketleri sıralamasında dünyanın en büyüğü 

unvanına sahip oldu. Rusya’daki pazar payının 

yaklaşık yarısını elinde tutan ve statüsü sebebiyle 

ülkedeki en önemli petrol-gaz sahalarının sahibi 

olan Rosneft şirketinin hisse yapısı bu anlaşmadan 

sonra şu şekle bürünmüştür: % 69.50  Rosneftegaz 

(Rusya’daki bir çok enerji şirketini elinde bulundu-

ran devlet ‘gölge’ enerji şirketi), % 19.75 BP, % 10.75 

çoğunlukla Moskova ve Londra borsalarında işlem 

gören diğer hisseler. 

Yapılan anlaşma uyarınca Rosneft, TNK-BP şirketi-

nin %50’sine sahip olan Rus oligarklara (Alfa-Access

-Renova) 28 milyar dolarlık bir ödeme yaptı. Şirke-

tin diğer yarısına sahip İngiliz BP ise 13 milyar dolar-

lık nakit ve çeşitli hisse aktarım yoluyla Rosneft’in % 

19.75’ine ortak olma karşılığında TNK-BP’deki payını 

Rosneft’e sattı. Bu anlaşma çerçevesinde BP, 

Rosneft Yönetim Kurulu’ndaki dokuz üyeden ikisini 

belirleme ayrıcalığı edinmiş ve daha da ilginci 

bunlardan biri olan BP CEO’su Bob Dudley Rusya 

Devleti’nin temsilcisi olarak Rosneft Yönetim 

Kurulu’na atanmıştır. Bu durum Rusya’daki herhan-

gi bir devlet bakanlığına bir yabancının atanması 

kadar sarsıcı bir olaydır! Tarihsel olarak sert bir 

rekabet yaşayan İngiltere ve Rusya arasında strate-

jik ortaklık tesis ederek yeni bir dönem başlatan bu 

anlaşma, sonuçları itibariyle enerji piyasaları ve 

uluslararası ilişkiler açısından önemli etkiler barın-

dırmakta iken taraflar arasındaki bu stratejik işbirli-

ğinin nedeni nedir sorusu akıllara gelmektedir. Bu 

sorunun yanıtı için Sovyetlerin çöküşünden sonra 

‘Batı’ ile sıkı ilişkilere giren ve petrol sektörünün 

serbestleşmesi sürecinde tartışmalı bir şekilde 

zenginleşen Abramoviç, Berezovski, Hodorkovski 

gibi oligarkların da birincil derecede müdahil oldu-

ğu İngiltere-Rusya rekabetinde BP’nin Rusya serü-

veni incelenmeye değerdir. 

BP’nin Rusya macerası Sovyetler’in çöküşünün 

ardından Samotlor sahasıyla başlamış  ve bir çok 

inişli çıkışlı aşamadan sonra 2003 yılında üç Rus 

oligarkla birlikte % 50-50 ortaklıkla kurulan TNK-BP 

şirketine kadar evrilmiştir. TNK-BP gerek üretim 

gerekse satışlarda pazar payı itibariyle Rusya petrol 

sektörünün en önde gelen şirketlerinden biri olma-

yı başarmıştır. Bu şirket aynı zamanda küresel 

ölçekte faaliyet gösteren BP’nin dünyadaki en karlı 

iştiraki olarak BP bütçesine büyük katkı sağlamıştır. 

Ancak, BP’nin Rusya’daki faaliyeti zorlu süreçler-

den de geçmiştir. Özellikle 2008 yılında Rusya-

Gürcistan savaşı nedeniyle artan Rusya-Batı gerili-

minde TNK-BP şirket ofisi Rus güvenlik güçlerince 

basılarak, BP Rusya sorumlusu ve daha sonra BP 

CEO’su olacak olan Bob Dudley’in ülkedeki çalışma 

vizesi iptal edilmiş ve BP, 2000’lerde başlayan 

Rusya petrol sektöründeki yeniden kamulaştırma 

eğiliminde bu ülkedeki yatırımlarını tümden yitirme 

riskiyle karşılaşmıştır. Bu dakikadan sonra Rus 

makamlarıyla çeşitli anlaşma paketleriyle ortaklık 

arayışı içinde bulunan BP, Rusya deneyimi ile bili-

nen Bob Dudley’in CEO olarak atanmasından sonra 

şu anda Rosneft’in başında bulunan ve Rusya’nın 

Putin’den sonra ikinci en etkili ismi kabul edilen 

İgor Seçin’le yakın temasa girmiştir. 2011 yılının 
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başında Rosneft’le BP arasında karşılıklı hisse 

değişimi ve son yıllarda petrol sektörünün en 

önemli gündem maddelerinden biri olan Rusya’nın 

Arktik sahaları için partnerlik öngörülürken, BP’nin 

TNK-BP ortağı rus oligarklar tarafından bu anlaşma 

veto edilmiştir. 

Şirket yetkilileri Rusya’daki faaliyetleri konusunda 

ne yapacağını tartışırken bu sırada Atlantik’in öbür 

yakasında önemli bir gelişme yaşanmış, BP tarafın-

dan işletilen kuyulardan sızan petrol nedeniyle 

Meksika Körfezi’nde büyük bir çevre felaketi mey-

dana gelmiştir. BP, Meksika Körfezi’nde yaşanan 

bu petrol sızmasından sonra çevreye verdiği zarar 

neticesinde ABD Hükümeti’nin büyük tepkisine ve 

adli makamların 10 milyar doları aşan tazminat 

hükümleriyle karşılaşmıştır. Şirket finansal olarak 

darboğaza düşmüş, dünya petrol sektörünün her 

daim öncü kuruluşlarından biri olan BP tarihinde ilk 

defa ciddi olarak batma tehlikesiyle karşı karşıya 

kalmıştır! Hal böyleyken 2012’nin sonunda Rosneft 

ve BP arasında varılan mutabakat zaptı 2013 yılında 

resmileşmiş ve BP hem Meksika Körfezi’nden 

kaynaklanan ceza/tazminat nedeniyle acil ihtiyacı 

olan nakde kavuşmuş hem de dünyanın borsaya 

açık en büyük petrol şirketi Rosneft’e kayda değer 

oranda ortak olmak gibi bir ayrıcalığa erişmiştir. 

Böylece, taraflar arasında öngörülen 2011 yılındaki 

mutabakata kıyasla BP daha müşkül durumda 

olmasına rağmen 2013’te çok daha kazançlı bir 

anlaşmaya imza atarak batmaktan kurtulmuş ve 

İngilizlerle Ruslar arasında yeni bir dönem başla-

mıştır. Böylesine zor bir durumda can simidi olarak 

BP’yi batmaktan kurtaran Rus yönetimi, öncesinde 

daha dengeli bir anlaşma yapmak varken neden ve 

ne karşılığında böyle bir hamleye kalkışmıştır?   

Buna gerekçe olarak Arktik ve Karadeniz dahil 

Rusya’nın diğer bölgelerindeki üretim maliyeti 

yüksek ve hidrokarbon çıkarımının yüksek teknolo-

jiyle mümkün olduğu ‘offshore’ sahalarının işletil-

mesi için batılı petrol şirketlerinin elinde bulunan 

teknolojiye ihtiyaç duyulması gösterilmektedir. 

Fakat burada Rosneft’in Statoil, ENI, ExxonMobil 

gibi diğer batılı petrol devleriyle yaptığı Üretim 

Paylaşım Anlaşmaları düşünüldüğünde teknolojiye 

erişimin bu yolla da olabileceği değerlendirilmekte-

dir. Anlaşılan odur ki Rosneft-BP stratejik ortaklı-

ğında başka dinamikler rol oynamıştır. 

Unutulmamalıdır ki, Rosneft aslında daha önce 

Hodorkovsky’e ait ve 10 yıl önce özelleştirilene 

kadar Rusya’nın en büyük petrol şirketi olan Yu-

kos’un aktiflerinin kamulaştırılması neticesinde 

büyüyebilmiştir. Günlük üretimi 1 milyon varilin 

üzerinde olan Yukos’un sahibi Hodorkovsky 

2003’te Putin’e karşı siyasi mücadeleye girişmiş ve 

şirketini Amerikan sermaye gruplarına satmak 

üzere anlaşmışken perde arkasında Seçin tarafın-

dan yönetilen bir operasyonla hayallerine ulaşama-

mış ve 10 yıl boyunca hapiste kalmıştır. Yukos’un 

aktifleri Rosneft tarafından yutulmuş, hukuki 

davalar peşi sıra gelmiş ve en önemlisi bu durum 

Putin rejiminin uluslararası arenada her daim başını 

ağrıtmıştır. Rus Hükümeti’nin uluslararası düzeyde 

başını ağrıtan Yukos’un varlıklarına el konulması 

meselesi aslında Rosneft-BP anlaşmasıyla bir nevi 

legalize edilmiş ve Yukos varlıkları günün sonunda 

dolaylı yoldan Amerikan değil İngiliz sermaye 

gruplarının olurken Putin rejimi ağır bir hukuki/

siyasi yükümlülükten kurtulmuştur. Çünkü BP, 

Rosneft’e hissedar olmak suretiyle Yukos’un üre-

tim rakamlarına denk gelen Rusya’daki günlük 1 

milyon varillik üretim kapasitesini korumuştur. 

Yakın zamanlarda Hodorkovsky ile benzer kaderi 

yaşayan ve şirketi Sibneft’i devlete kaptıran bir 

www.ankaenstitusu.com  
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diğer oligark Berezovski ise çareyi çok önceleri 

İngiltere’ye sığınmakta bulmuş ve Rusya’da rejim 

muhalifi grupları seneler boyunca buradan destek-

lemiştir. Öyle ki Rusya 2 yıl önce yoğun Putin karşıtı 

gösterilere sahne olmuş, Putin rejimi sallanmaya 

başlamıştır. 

Fakat, Rosneft-BP anlaşmasından sonraki 1 yıllık 

döneme baktığımızda Rusya’da siyasi muhalefet 

etkisini kaybetmiş, Kırım’n ilhakının da etkisiyle 

birlikte Putin %80’lere varan bir popülariteye ulaş-

mış ve dahası Rusya toplumunda aynı oranda 

Amerikan karşıtlığı zirve yapmıştır. Putin rejiminin 

bu anlaşmayla kendini en çok uğraştıran İngilizlerle 

sulh yoluna gittiği ve böylece içeride iktidarını 

sağlamlaştırdığı ileri sürülebilir. Sonuç olarak Rus 

petrol sektöründe SSCB’nin dağılmasından sonra 

ilk defa oligarklar dönemi kapanmış, kamunun 

hakimiyeti tesis edilmiştir. ‘Eski Dönem’in simgesi 

oligarklardan Kremlin yanlısı olanlar ekonominin 

başka alanlarına yönelmek zorunda kalırken muha-

lifler misyonlarını tamamlamıştır. Yeni dönemde 

Hodorkovsky tehlike olmaktan çıkıp serbest bırakıl-

mış, Berezovsky’nin ise Londra’daki evinde intihar 

ettiği söylenmiştir. 

Rusya açısından siyasal istikrar anlamına gelen bu 

anlaşmanın ekonomik getirisi ise tartışmalıdır. 

Rusya, dünya merkez devletlerine salt petrol sağla-

yan ve sanayi üretimini ıskalayan bir ekonomik 

yapıya doğru hızla ilerlemekte, bu gidişat giderek 

geri döndürülemez bir hal almaktadır. Federal 

Bütçe gelirlerinin yarısını oluşturan petrol satış 

geliri ve dolayısıyla petrol fiyatlarının sürdürülebilir-

liği rejim için halihazırda bile var olma meselesidir. 

Petrol fiyatlarının ortalama 100 doların altına düş-

memesi Rusya Federasyon bütçesinin açık verme-

mesi için bir zorunluluktur. Bilhassa Brent petrol 

fiyatlarının belirlenmesinde yadsınamaz etkisi 

bulunan Londra vadeli işlemler ve opsiyonlar borsa-

sında etkinliği bulunan finans gruplarıyla BP üzerin-

den etkileşimde bulunma olanağı Ruslar açısından 

bir güvence olarak değerlendirilmiştir. BP’nin ortak 

olduğu Rus petrolü böylece fiyat bazında sigorta 

altına alınmak istenmiştir. BP’nin sağlayacağı kolay-

lıklar sayesinde uluslararası arenada Rosneft’in 

borçlanma kabiliyeti de artmıştır. Ancak bu tür 

faydaların varlığı, işin maliyeti düşünüldüğünde 

yukarıda belirtildiği gibi tartışmalıdır. 

Putin rejiminin ekonomi yönetimini 

“ГосКапитализм”yani Devlet Kapitalizmi olarak 

adlandırmak mümkünken, bunda özellikle Seçin’in 

etkisi ve ‘Devlet işletmelerinin başarısız/işlevsiz 

olduğuna yönelik liberal yalan Rosneft örneğinde 

artık son bulmuştur’ açıklaması önemlidir. Ayrıca 

son yıllarda Rosneft indirimli fiyatlarla artan oranda 

Çin’e petrol satmaya başlamış, buna paralel olarak 

Seçin, Rus petrolüne Asya’da müşteri Londra’da ise 

fiyat arayışına girmiştir. Rusya’nın Çin’e petrol 

satışını uzun müzakerelerin ardından neticelenen 

gaz anlaşması izlemiştir. Seçin’in Çinlilerle önceden 

kurduğu ilişkiler sayesinde sonuçlanabilen gaz 

ticaret anlaşması Rosneft’in artık Kremlin için 

önem hiyerarşisinde Gazprom’un üstüne çıktığının 

da ispatıdır.  Gazprom’un Doğu Sibirya’daki saha-

lardan yüksek üretim ve taşıma maliyetiyle Çin’e 

ulaştıracağı gazı 1000 metre küp için 350 dolara 

satmaya razı olması ancak vergi teşvikleri ve Ros-

neft gibi başka şirketlerin de projeye dahil olabil-

meleriyle mümkün olacaktır. İnglizlerle olduğu gibi 

Çinlilerle de stratejik ortaklık arayan Seçin, CNPC’yi 

Rosneft’e ortak etmek istemektedir. Bu suretle 

Putin rejimi doğudan Çin, batıdan İngiltere’den 

alacağı destekle iç siyasi konumunu orta vadede 

sağlama alacak, dış politika emellerine ulaşmada 

destek arayacak ve bu denklemin ortasında da 

‘milli’ petrol şirketi Rosneft ve onun başındaki isim 

Seçin yer alacaktır. Yakın döneme kadar ağırlıkla 
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Avrupa’ya enerji ihracı yapan Rusya ve onun devlet 

aygıtı Gazprom bu nedenle konumunu Rusya’nın 

yeni yönelimine paralel olarak Avrupa ama daha 

fazlasıyla Asya’ya yönelmenin aygıtı olan Rosneft’e 

bırakmaktadır.   

Enerji sektöründe bu destek BP önderliğindeki Şah 

Deniz Konsorsiyumu’nun TANAP sonrası Nabucco 

West yerine TAP’ı seçerek Nabucco projesini ele-

mesinde ilk kez görülmüştür. Rusya, Doğu Avrupa 

için en büyük rakibini BP’nin Şah Deniz’deki etkisiy-

le saf dışı bırakmıştır. Siyasi olarak ise geçen yıl 

Obama’ca dillendirilen ABD’nin Suriye müdahalesi-

ne ilk reddin İngiliz Lordlar Kamerası’ndan gelmesi 

şaşırtıcı değildir. En güncel olarak ise Kırım’ın 

Ukrayna’dan koparılmasında İngiltere çok fazla 

tepki göstermemiş, BP CEO’su Rusya aleyhinde 

açıklanan ve Seçin’i de hedef alan yaptırımlara 

uymayarak St.Petersburg Ekonomik Forum’una 

katılmış ve Rosneft’le ortaklıktan duydukları mem-

nuniyeti dille getirmiştir. Böylelikle, Rusya ile Uk-

rayna arasındaki Kırım krizi sonrası Karadeniz’deki 

karasularının yeniden şekillenerek bölgedeki hidro-

karbon yataklarının kim tarafından işleneceği ve 

‘Güney Akım’ın akıbeti ya da güzergah değişimi gibi 

konularda Rus ve Batılı şirketler arasında (AB/

Almanya-İngiltere) ikircikli ve daha karmaşık bir 

dönem başlamıştır. AB telkiniyle Bulgaristan’ın 

Güney Akım çalışmalarını dondurması ve buna karşı 

İngilizlerin sessiz tutumu kayda değerdir. 35 milyar 

dolar maliyetli ve senelik 63 milyar metre küp 

kapasiteli Güney Akım projesi artık sadece AB-

Ukrayna-Rusya müzakerelerine göre değil, bunun 

yanında İngiltere ve diğer aktörlerin değişen para-

digma anlayışına göre şekillenecektir. Rusya, ‘Batı’ 

da durumun kendi açısından iyiye gitmediğine 

hüküm verirse ‘Güney Akım’ı bir kenara bırakıp 

dikkatini Çin’e uzanan ‘Sibirya’nın Gücü’ gaz boru 

hattına kaydırabilecektir. 

Sonuç olarak, anlaşmayla İngiltere için ekonomik 

Rusya için politik kazanımlar ön plana çıkmıştır. 

İngiliz BP şirketi bu anlaşmadan son derece karlı 

çıkmış, Putin rejimi ise iç siyasetteki konumunu 

güçlendirmiş ve dış politika hedeflerine ilerlerken 

Batı’nın tepkisini ‘Batı’yı ikiye ayırarak hafifletmiş-

tir. Bu gelişmelerin baş mimarı kuşkusuz ki Rosneft 

Başkanı ve Rusya’daki ‘siloviki’ grubunun lideri 

olarak İgor Seçin’dir. Ancak Rusya muktedirlerinin 

kısa-orta vadede konumunu güçlendiren ve enerji 

aracılığıyla agresif bir dış politika izlemelerini kolay-

laştıran bu anlaşmanın Rusya’ya gelecekte büyük 

sorunlar açma potansiyeli de vurgulanmalıdır. 

Uzun vadede zaten ciddi iktisadi sorunlarla boğu-

şacak olan Rusya, bütün kartlarını hammadde 

satışına oynamakta ısrar etmektedir. Fakat, sonuç 

ne olursa olsun Kremlin’in enerjide Gazprom’u 

politik bir enstrüman olarak kullanma dönemi artık 

yerini Rosneft’e bırakmıştır. Rosneft, hem ortakla-

rının menşei hem de yaptığı iş anlaşmalarıyla yalnız-

ca Rus siyasi güç dengesindeki değişimlerin değil, 

aynı zamanda da dünya enerji sektöründeki geliş-

melerin izlenmesinde projektörlerin ilk odaklanaca-

ğı adres olmayı başarmıştır. 

Bütün bu gelişmeler ışığında Rosneft-BP anlaşması-

nı basit bir ticari sözleşmeden öte belki de tarihi 

olarak İngiltere ile Rusya İmparatorlukları arasında-

ki ‘Büyük Oyun’u sona erdiren ve taraflar arasında 

stratejik ittifak tesis eden 18 Mart 1915 tarihli İstan-

bul Anlaşması’na benzetmek abartı olmayacaktır. 

Sözkonusu tarihi anlaşmanın içeriği ve ülkemiz 

üzerindeki sonuçları dikkate alındığında Rosneft-

BP anlaşmasının etkilerinin de ‘günü kurtarma’ 

odaklı idare edilen Türkiye enerji sektörü ve ilgili 

siyasi gelişmeler açısından son derece mühim 

sonuçları olacağını iddia etmek güç değildir. Türki-

ye, enerjide bu tür gelişmeleri yüksek düzeyde 

analiz edebilecek kurumsal kapasiteyi inşa edemez-

se tarih tekerrür edecek ve gelecekte kurtarılacak 

gün dahi olmayacaktır. 

www.ankaenstitusu.com  
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TERÖR KABUSU VE TOPLUMSAL 
FARKINDALIK 

Dursun ÖZKARA  

Ülkemiz, kurulduğu 1923 yılından günümüze kadar 
pek çoğunun kaynağı dış emperyalist güçler olan 
birçok sorun yumağı ile mücadele etmek zorunda 
kaldı. İlk yıllarında çeşitli isyanlarla baş etmek 
durumunda bırakılan devletimiz, sonraki yıllarda ve 
özellikle 1970’li yıllardan itibaren terör örgütlerinin 
hedefi haline geldi. Bu dönemde sağ ve sol akımlar-
dan devşirebildiklerini terörize ederek kendini 
gösteren bu örgütlerin yanına, 1980’den sonra 
Ermeni ASALA, 1984’den itibaren de bölücü PKK 
terör örgütleri eklendi. 

2000’li yılların başına gelindiğinde ise devletimizin 
etkin mücadelesi neticesi ASALA terör örgütünün 
yok edildiği, aşırı sol örgütlerin büyük oranda 
eylem yapamaz hale getirildiği, PKK Terör Örgütü-
nün ise yurt içinden tamamen temizlendiği ve Irak 
Kuzeyine çekildiği, yurt içerisinde büyük oranda 
huzur ve güven ortamının sağlandığı bir döneme 
girdik. 

Tam da bu dönemde 2003 yılının 15 ve 20 Kasımın-
da bu defa dini maske olarak kullanan yeni bir terör 
akımının hedefi olduk. Bu tarihten sonraki dönem-
de ise listeye sözde dini esaslara dayalı terör örgüt-
leri de dâhil oldu. El –Kaide, Hizbullah, son dönem-
de de IŞİD, FETÖ Terör örgütleri. 

2005 yılından itibaren ise yurt dışına çekilmiş PKK, 
tekrar yurt içinde eylemlerine başlarken, Türk 
Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere bu örgütlerle 
mücadele eden Güvenlik kuvvetlerimizin mücadele 
azmini kırmayı amaçlayan ve bugün kumpas oldu-
ğu her kesim tarafından anlaşılan Ergenekon, 
Balyoz, Askeri Casusluk gibi davalar sürecini yaşa-
maya başladık. 

 

Bu süreçte, bu örgütlerle kahramanca mücadele 
eden nice değerin itibarsızlaştırıldığını, görevlerin-
den edildiğini, yerlerine ise büyük oranda FETÖ 
terör örgütü mensuplarının yerleştirildiğini gördük. 

Diğer teröristlerden farklı olarak Devlet üniforması 
giyen ve çeşitli güç odaklarından destek alarak 
bürokraside hızla makam sahibi olan, kendisi terö-
rist olan bu örgüt mensuplarının sözde terörle 
mücadele adı altında Devletle mücadele ettiğine 
şahit olduk. Nihayetinde 15 Temmuz 2016 gecesi eli 
kanlı bu örgütün diğerleri ile anlaşarak Devleti ele 
geçirme planını askeri, polisi, sivili, doğulusu, batılı-
sı bütün Türk milleti olarak bozmayı başardık. 

Ülkemizin mücadele etmek zorunda kaldığı belli 
başlı terör odakları ile ilgili kısaca hafızamızı tazele-
dikten sonra, hatırlamak istemesek de terörün 
başvurduğu en çirkin, soysuz ve kalleş yöntem olan 
intihar saldırılarına da kısaca değinmek istiyorum. 

Türkiye, intihar saldırıları ile ilk olarak 30 Haziran 
1996 tarihinde Tunceli merkezde bir Cuma akşamı 
bayrak töreninde askeri bandonun içerisine hamile 
kılığında dalan bir canlı bombanın kendisini patlat-
ması ile tanıştı. Saldırıda maalesef 9 askeri personel 
şehit olurken, 29 personel de yaralandı. Örgüt PKK 
idi. 

Bu saldırı ile birlikte terörle mücadelede yeni bir 
dönem başladı. Son derece kalleşçe, masumları da 
hedef alan, ülkenin sadece belirli bölgesini değil, 
tamamını hedef alan bir dönem. 

1996-2014 yılları arasında PKK tarafından 19, DHKP/
C tarafından 4, El-Kaide tarafından 3 olmak üzere 
yüzlerce değerimizin hayatını kaybetmesi, binlerce 
değerimizin yaralanması ile sonuçlanan 26 eylem 
gerçekleştirildi. 

2015 ve 2016 yılları ise bu eylemlerin zirve yaptığı 
dönem oldu. 

1996 yılından 2015 yılına kadar bütün örgütlerce 
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toplam 26 olay gerçekleşmişken sadece son iki 
yılda tamamı PKK ve IŞİD tarafından 2015’te 5, 
2016’da 27 olmak üzere toplam 32 ( IŞİD 9, PKK 
23 ) eylem yapıldı. Düşünebiliyor musunuz sadece 
2016’da 27 eylem. Güzel ülkemiz 2016 yılının her 
ayında iki eyleme maruz kaldı. 2017 yılı ise daha ilk 
haftasında iki büyük terör hadisesi ile 2016’dan 
beter olacağının sinyallerini şimdiden vermeye 
başladı. 

Değerli okuyanlar, 

Yüzlerce canımızın yitirildiği, binlerce canımızın 
yaralandığı bu olayları rakamlardan ibaret birer 
istatiksel veri gibi yazmak, bu örgütlerle yıllarca 
mücadele etmiş biri olarak inanın çok ağırıma gitti. 
Yazarken ellerim titredi, gözlerim yaşardı. Eminim 
sizler de okurken bir taraftan öfke, bir taraftan 
nefret, bir taraftan hüzün duygularına kapıldınız. 
Ancak, maalesef bu olaylar üzerinden bir tespit ve 
sonuç çıkarmak zorundayız. Bir daha bu acıların 
yaşanmaması için Devlet ve toplum olarak yapma-
mız gerekenleri doğru analiz etmek durumundayız. 

Türkiye, 2015 ve 2016 yıllarında, tarihinde hiç olma-
dığı kadar PKK’nın taşeron örgütü TAK ve IŞİD 
tarafından gerçekleştirilen canlı bomba eylemleri-
nin hedefi oldu. 

Ne oldu da 1996’dan 2015’e kadar 26 eylem olurken 
son iki yılda 32 eylem gerçekleşti. 

Bu eylemler üzerinden kimler ne mesaj veriyordu? 

Kimin ne çıkarı veya beklentisi vardı? 

Terör örgütlerinin, terör eylemlerinden elde etme-
ye çalıştıkları kazanımlar şöyledir böyledir gibi 
detaylara girmeyeceğim. Somut olaylar ve örnekler 
üzerinden durumu analiz etmeye çalışacağım. 

Her eylemden sonra, kimimiz istihbarat zafiyetine, 
kimimiz siyaset kurumunun yetersizliğine, kimimiz 
dış mihrakların emellerine dem vurduk ve yorumla-
rımızı da baktığımız pencereden yaptık. 

Ancak, bana göre doğrusu, bütüncül bir yaklaşımla 
her bir pencerenin ayrı ayrı irdelenmesi halinde 
bütünün anlaşılabileceğidir. 

İstihbarat penceresi; 

İstihbarat, belirti ve izleri doğru analiz ederek 
ileride gerçekleşmesi muhtemel bir olay ve eylemin 
tespit edilmesi, önlem alması gereken makamlara 
zamanında bildirilmesidir. İstihbaratta asıl olan 
bilginin/ verinin doğru analizidir. İyi bir çoban, 
gökyüzünden ve rüzgârdan elde ettiği veriyi doğru 
analiz ederse sakin bir havada bile az sonra çıkacak 
fırtınayı görür, sürüsünü güvenli bir yere götürür. 

Konumuz terör eylemleri olduğu için diğerlerine 
girmeden kolluk istihbaratını irdeleyeceğim. Ülke-
mizde emniyet ve asayiş konularında istihbarat 
yetkisi Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma 
Genel Komutanlığındadır. 15 Temmuz hain kalkış-
ması sonucu hepimiz gördük ki, her iki kurumun da 

istihbarat kadroları büyük ölçüde FETÖ Terör 
örgütü ve dolayısıyla hizmet ettiği  Atlantik cephe-
sinin kontrolünde imiş.  

Üstelik bunlar yıllardır buralarda yuvalanmış ve 
kendilerinden başka kimseye müsaade etmemiş. 
Kendilerinden olmayanları da çeşitli kumpaslarla 
sistemin dışına itmiş. Maalesef istihbarat ve analiz 
konusunda yetişmiş personelin büyük çoğunluğu 
bu örgütün elemanlarıymış. 

Bu adamların tedbir makamlarına sağlıklı ve doğru 
analizler yaptığı söylenebilir mi? 

17 / 25 Aralık 2013 sonrası Emniyet ve yargı teşkila-
tında, 15 Temmuz 2016 sonrası TSK, Jandarma  ve 
diğer kurumlarda yapılan temizlik sonucu bunların 
yerine gelen personelin (iyi niyetlerinden ve vatan 
sevgilerinden hiçbir şüphem olmamasına rağ-
men ) analiz tecrübesi ve bilgisi yeterli midir? 

Peki, ülkemizde cirit atan yabancı ülke istihbarat 
servislerinin elemanları ve etki ajanlarına yönelik 
yeterli ve etkin tedbir alınıyor mu, takip ediliyor 
mu? Sanırım olaylar bize cevabın ne olduğunu 
söylüyor. 

İç ve Dış Politika; 

ABD 2003 yılında Irak’ı işgal ettiğinde fiilen sınır 
komşumuz oldu. Ardından Tunus, Libya ve Mısır’da 
Arap baharı adı verilen hareketler sonucu bu ülke-
lerde yönetimler değişti. 

Sıra Suriye’ye geldi. 2011 yılında bu ülkede de isyan-
lar baş gösterdi. ABD, Beşar Esad’ı diktatör ilan 
ederek yönetimden çekilmesi gerektiğini savun-
du.  Türkiye’de ABD gibi Esad’ın gitmesini savunan 
ülkeler arasında yerini aldı. Esad bir anda Esed 
oldu. 2015’te Rusya’nın askeri birliklerini doğrudan 

www.ankaenstitusu.com  
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Suriye’ye göndermesi Esad’ın da kaderini değiştirdi 
ve ABD bu tarihten sonra Esad’lı çözümleri deklere 
etmeye başladı. Bu süreçte Türkiye maalesef bu 

esnekliği gösteremedi, eski politikalarında kaldı. 

ABD, diğer taraftan da Suriye’de PKK’nın Suriye 
kolu olan YPG kartını oynamaya başladı. Kuzey 
Suriye’de bizimle olan sınır boyunca bir PKK korido-
runu hayata geçirmeye çalıştı. 2014 yılında IŞİD 
Kobani’yi ele geçirip bu koridoru engellediğinde, 
Peşmerge adı verilen Kürt silahlı grupları tam da 29 
Ekim 2014 günü Türkiye’nin desteği ile toprakları-
mızdan geçerek Ayn el Arap’ı (Kobani) işgal et-
ti.  Ardından da sınırımız boyunca batıya, Hatay 
ilimizin doğusunda bulunan Afrin’e doğru ilerleye-
rek koridoru tamamlamaya çalıştı. 

Türkiye, bu duruma şiddetle karşı çıktı ve güvenli 
bölge tezini bölgedeki aktörlere kabul ettirmeye 
çalıştı. Destek göremeyince 24 Ağustos 2016 tari-
hinde Fırat Kalkanı harekâtını başlattı. 

Bütün bunların yanında bir de 24 Kasım 2015’te 
hava sahamızı ihlal eden Rus savaş uçağı düşürüldü 
ve Rusya ile ilişkiler de tam bir krize dönüştü. 
Tekrar normale dönülmesi neredeyse bir yıl sürdü. 

Sonuç olarak Suriye krizi bizim ülkemiz için de bir 
kriz haline dönüştü. Bu krizde oyun kurucu olarak 
yer alma çabalarımız bize iç karışıklık olarak geri 
döndü. Masaya oturmak istiyoruz, her defasında 
başka biri altımızdaki sandalyeyi çekip bizi düşür-
meye çalışıyor. Tabiri caiz ise Suriye politikasında 
“Ne İsa’ya ne de Musa’ya yaranamadık”. 

Yurt içinde ise siyaset kurumu, birçok kesimden 
gelen “silah bıraktırılmadan terör örgütü ile çözüm 
olmaz” uyarılarına rağmen süreci devam ettirdi. 
Sonrası hepimizce malum; hendekler, Dolmabahçe 
Mutabakatı, 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri. 

7 Haziran 2015 seçimleri sonrası siyasi irade yanlış-
tan döndü ve terörle etkin mücadele etme kararı 
aldı. 

Diyarbakır Sur’dan başlayarak diğer şehirlerde icra 
edilen şehir operasyonları sonucu PKK, o çok 
güvendiği hendeklerine gömüldü. Son iki, üç aylık 
süreçte de başta İnsansız Hava Araçları olmak 
üzere teknolojinin her türlü imkânları kullanılarak 
gerçekleştirilen operasyonlarda bine yakın terörist 
etkisiz hale getirildi. 

PKK ve hamileri şunun farkına vardılar. Eğer ope-
rasyonlar bu hızda devam ederse ve devlet bir 
şekilde çözüm masası dedikleri masaya tekrar 
oturmazsa 2017 örgüt açısından bitiş yılı olabilir. 
Suriye’de de PKK koridoru olmazsa bağımsız Kür-
distan hayalleri suya düşer. 

Diğer taraftan Ortadoğu özelinde cereyan eden 
fosil kaynaklı enerji savaşları ve bu savaş üzerinden 
ülkeleri dizayn etme çabalarının da önemli bir 
faktör olduğunu unutmamak gerekir. 

İstihbarat kurumlarında FETÖ mensuplarının yarat-
tığı tahribat süratle tamir edilmelidir. Kurumlar 
arası koordinasyon ve bilgi paylaşımını en üst 
düzeye çıkaracak tedbirler alınmalıdır. Bu konuda 
en ufak direnç gösterenlere asla müsamaha göste-
rilmemelidir. Analiz ve değerlendirme konularında 
zafiyet varsa geçmişte bu birimlerde görev yapmış 
güvenilir uzman personelden danışman olarak 
faydalanılabilir. 

Kayseri saldırısında aynı plakalı aracın aynı anda 
hem Kırıkkale hem de Kayseri’de MOBESE sistemle-
rinde görüldüğü hususu medyada yer aldı. Güvenlik 
Kuvvetlerinin birbirinden bağımsız kullandığı tek-
nolojik imkanlar entegre edilmeli, kayıtlar tek bir 

Gelinen bu aşamadan sonra, yurt içi ve 
dışı kaynaklı sorunlarla nasıl başa çıkaca-
ğız? 

Ülkemizde huzur ve güven ortamının 
tesisi için ne tür tedbirler almamız gere-
kir? 
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merkezde toplanmalı, bu merkezde uzman ve 
liyakatli personel istihdam edilerek derlenen verile-
rin sağlıklı analizi sağlanmalıdır. 

İstihbarat kurumları da benzer şekilde yeniden 
organize edilmelidir. 

Arama kontrol noktalarında görev yapan kolluk 
personeli özel farkındalık eğitiminden geçirilmeli-
dir. Öyle ki, bu personel muhatap olduğu kişinin 
ses tonundan, duruşundan, bakışından anlam 
çıkarabilecek yetkinlikte olmalıdır. 

Vatandaşımız maalesef ihbar ve haber verme 
sistemini yeterince çalıştırmıyor. Hala toplumun 
büyük kesiminde ihbar edersem başım derde girer 
mantalitesi yaygın. 

Bu noktada ev sahiplerine, gayrimenkul danışman-
larına, bina yöneticilerine, muhtarlara ve tüm 
vatandaşlara büyük sorumluluk düşmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimlik bildirme kanunundan kaynaklı yükümlülük-
ler eksiksiz yerine getirilmelidir. 

Bunun yanında, millet olarak genetik özelliğimiz-
den kaynaklı olsa gerek son dönemde gördüğümüz 
şüphelileri kendimiz yakalama hatta cezasını he-
men sıcağı sıcağına uygulama gibi linç girişimine 
varan hareketler söz konusu. Şüpheli gerçekten 
teröristse hayati risk, suçsuzsa sonradan vicdan 
azabı ile karşı karşıya kalınmaktadır. Ayrıca suçsuz 
yere sadece benzerlikten kaynaklı bu tür muamele-
ye maruz kalanların şikayetçi olması durumunda 
suçlu konumuna düşülebileceği unutulmamalıdır. 

Devletimizin terörle mücadelede haklılığını ve 
terörle mücadele ederken sivil halkın zarar görme-
mesi adına gerekirse canını ortaya koyan güvenlik 
kuvvetlerimizin kahramanlıklarını ortaya koyan 
örnekler her türlü argüman kullanılarak etkin ve 
yoğun bir şekilde uluslararası platformda anlatılma-
lıdır. 

Son olarak karar vericiler tarafından milli güç un-
surları doğru analiz edilmeli, hayal peşinde koşma-
dan gerçekçi ve uygulanabilir politikalar takip 
edilmelidir. 

Henüz vakit varken bu tedbirlerin süratle uygulan-
ması hayati önemdedir. Aksi takdirde çok daha 
büyük hadiselerle mücadele etmek zorunda kalaca-
ğımız aşikârdır. 

www.ankaenstitusu.com  

Akademik çevreler, Sivil Toplum Örgütleri, 
Düşünce Kuruluşları gibi kurumlar, sanatçı-
lar, kanaat önderleri gibi aktörlerin işbirli-
ğinde yoğun bir farkındalık kampanyası 
başlatılmalıdır. 
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GÜNCEL TEHDİT 

Onur ULAY 

Patlamalarla geçen 2016 yılının hepimizde bıraktığı 
etkiler silinebilecek gibi değil. Kimimiz bir yakınını, 
kimimiz bir dostunu, kimimiz de yaşadığı ülkeye 
olan güvenini kaybetti. Durumun politik ve stratejik 
sonuçlarının değerlendirmeleri tecrübeli yazarları-
mız tarafından yapılmakta. Dolayısı ile bu yazımda 
sizlerle konunun tekniğinden konuşmak istiyorum. 
Size tehdit oluşturan bir durumla, ancak onu tanı-
yarak mücadele edebildiğinizi aklınızın bir kenarın-
da tutunuz. Bu makalede yazılanları okuduktan 
sonra: 

1. Patlayıcı maddeleri tanımlayabilecek, 

2. Patlayıcı madde taşıyan ve eylem yapma hazırlı-
ğında bulunan unsurları fark edebilecek, 

3. Patlayıcı madde ile bir eylem yapıldığı zaman 
yapılması gereken korunma ve ilk yardım usul-
lerini öğreneceksiniz. 

Dilerim ki, burada yazılanlara hiç ihtiyaç duymazsı-
nız ve bu yazım, tarihin tozlu sayfalarında yok olup 
gider. 

Öncelikle konuyla ilgili birkaç bilgiye göz atalım: 

 Saldırı amaçlı patlayıcı maddeler ilk olarak 

I.Dünya Savaşı’nda kullanılsa da, etkin olarak 
IRA terör örgütü tarafından İngiliz güvenlik 
güçlerine karşı kullanılmıştır. 

 Ortadoğu coğrafyasında geçen mücadelelerde 

günümüze kadar yer bulan bu terör saldırısı, 
Irak Körfez Savaşı’nda toplam ölümlerin %
63’üne; Afganistan Savaşı’nda da toplam ölüm-
lerin %66’sına neden olmuştur. 

 1985 yılından 2015 yılına kadar kaydı tutulan 

intihar bomba saldırısı 4,568’dir. 

 Ucuz  maliyeti  ve  bıraktığı  etki  göz  önüne  

alınacak  olursa  intihar  bombası,  günümüzün  
ve  yakın geleceğin en etkin gayr-ı nizami harp 

uygulaması olarak kullanılmaya devam etmek-
tedir. 

Terör yaratmak isteyen grupların bu tür bir yöntem 
kullanmak istemesi fiziksel yıkımından çok psikolo-
jik yıkımı hedeflediklerinin göstergesidir. Bunun 
yanında; 

 Kolluk Kuvvetlerinin arazideki başarısı, 

 Yanlış politik adımlar sonucu terör örgütlerin-

deki stratejik değişimler, 

 Bölgede istikrar istemeyen devletlerin eğitimle-

rini müteakiben örgütlerin yapı değişimi, 

 Gayr-ı nizami harp tekniklerini etkin uygulaya-

bilme gayesi, 

 Psikolojik harp yaratarak kamuoyunda güven-

sizlik ve mental baskı oluşturma çabası da 
bombalı ve intihar eylemlerinin önünü açmakta-
dır. 

 

Patlayıcı Malzemelerle İlgili Teknik Detaylar 

Patlayıcı maddelerin ne olduğu ve nasıl hazırlandığı 
konusu, biz sivil vatandaşların ilgi alanı dışında 
kalması gereken bir konudur. Çünkü bu konunun  
biliniyor  olması,  toplumsal  olarak  büyük  bir  
güvenlik  açığı oluşturur. Buna rağmen terör örgüt-
leri, sosyal medya ve kamuya açık mercilerde el 
yapımı patlayıcılarla ilgili teknik bilgileri maalesef 
açıkça vermektedir.  Şüphesiz  ki  bunda  yegane  
amaç,  kontrol  dışı  zihinlere ulaşarak toplumun 
güvenliğini zedeleyici eylem odakları yaratmaktır. 
Detaylarına  girmeden  de  olsa  bir  patlayıcı  mal-
zemenin  anatomisine bakacak olursak; 

 Aktivatör, 

 Başlatıcı veya sigorta, 

 Ana gövde, 

 Patlayıcı malzeme, 

 Güç kaynağı veya pilden oluşur. 

Hazırlanan patlayıcıların içerlerine çeşitli malzeme-
ler koyularak patlama esnasında oluşacak hasar 
büyültülür.  El  yapımı patlayıcı uygulamaları:  
uzaktan  tetikli,  araçlı ve  intihar  saldırısı  olarak  3  
şekilde uygulanır. 

 Uzaktan tetikli: Uzaktan tetikli patlayıcılarda 

terörist, kablo kullanır. Kurban olacak unsurun 
kullandığı yollara önceden patlayıcı malzemeyi 
koyar. Kurban unsurun geçişi sırasında uzak ve 
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güvenli bir alandan bombayı patlatır. 

Bunun dışında, mekanik  patlayıcılar  da kullanılır. 
Bunlar da hareket güdümlü olarak çalışır. Kurban 
unsur, mekanizmanın üstüne basarak fiziki baskı 
uyguladığı an patlama oluşur. 

 Araçlı saldırı: araçların kullanıldığı, teröriste 

etkin gizlenme ve topluma karışma sağlayan 
eylem yöntemidir. Bu durumda teröristler 
genellikle kiralık araçları tercih eder. 

 İntihar  saldırıları:  ‘’intihar  bombacısı’’  olarak  

bildiğimiz şahıs  grubundan tutun da,  küçük  
ve büyükbaş hayvanların kullanılmasına kadar 
varabilen gizli ve ani bombalı eylem türleridir. 

 

Patlamanın Anatomisi 

 Patlama, kimyasal bir bileşenin havadaki 

oksijenle temasa geçmesi sonucu alev çıkartır. 

 Patlama anında V şeklinde alev yayılır. 

 Patlamada can kaybı oluşturmak adına metal 

parçacık haline gelecek tüp, çelik bilye parçala-
rı vs. gibi materyaller kullanılır. 

 El yapımı patlayıcılar plastik de olabilmektedir. 

Bundan dolayı, X-Ray cihazlarından geçebilme 
riski vardır. Plastik patlayıcılar ‘’Semtex’’ veya 
halk arasındaki tabiriyle ‘’C4’’ tipi askeri patla-
yıcılardır. 

 Patlama ‘’Blast’’ etkisiyle ilerler, yanıcı ve sıcak 

dalga oluşturur, şarapnel parçalarıyla birlikte 
dağılır. 

 Patlamanın alevlenmesi önce yayılma yapar, 

daha sonra içe göçme yapar. 

 Terörist eylemlerde ikinci patlama mutlaka 

gerçekleşir. İlk patlama şok amacı güder, ikinci 
patlama eylemin teshirini arttırmaya yönelik-
tir. 

 

Patlamanın Psikolojik Etkileri ve Hedef Noktaları 

Bulunduğunuz yerin bir sokak paralelinde yaşanan 
bir bombalı olay tabiî ki sizleri fiziksel olarak etkile-
meyecektir. Ancak, işin psikolojik boyutunu atlama-
yalım. 

Bombalı  eylemlerde  hem  fiziki  tahribat,  hem  
psikolojik  tahribat  çok  net  bir  şekilde  oluşturu-
lur.  Fiziki tahribatın trajik sonuçlarının da yanında, 
evinde oturan vatandaşa da ‘’gittiğin hiçbir yer 
güvenli değil, sokağa çıkma, devletine güvenme’’ 
mesajı verilir. Bizler de bu mesajlardan yola çıkarak, 
bir sonraki muhtemel saldırının nerelere yapılabile-
ceğini değerlendirir, tartışırız. Bu bilgiler ışığında 
gerekli önlemleri alabilmek ve oralardan kaçınabil-
mek adına bir sonraki muhtemel hedeflerin nereler 
olabileceğini sorgularız. 

Bu seçimlerde ilk bakacağımız yerler (muhtemel 
risk alanları) hepimizin tahmin edebileceği kritik 
alanlardır. Muhtemel hedefler, terör örgütlerinin 
en çok ses getirmeyi düşündüğü hedeflerdir. Bu 
hedef tespiti sonrası dikkat vermemiz gereken 
ikinci nokta ‘’eylem zamanı tahmini’’dir. Herkesin 
bildiği üzere terör, yüzünü insanların hiç bekleme-
diği ve dikkat açısından en zayıf olduğu anlarda 
gösterir. Herkesin toplumsal bir algıyla  beraber  
terör  durumundan  şüphelendiği  günlerde  saldırı  
yapmak  yerine,  kalabalığın  eylem  ve yürüyüş 
yaptığı ve buna odaklandığı veya insanların farklı 
farklı aktiviteler yapıp bu aktivitelere yoğunlaştığı 
hedefleri seçerler. Bazı saldırılarında saldırıyı yapıp 
kaçma düşündükleri gibi, bazı saldırılarında da 
inandıkları ideoloji veya kişinin emri olarak ölmeyi 
hedeflerler. 

 

Terörist Tanımları ve Eylemci Tespiti 

Siyasi değerlendirmeler bir yana, dünyadaki çoğu 
ülke terörist eylemlerin hedefi ve uygulama sahası 
halindedir. Ülkelerin güvenlik birim ve istihbarat 
servisleri, intihar bombacısı ve patlayıcı madde 
taşıyan terörist aktivisti tanımları üzerine çalışma-
lar yapmaktadır. Yapılan çalışmalarda ortak bir fikir 
birliğine varılmış ve iki görüş ortaya atılmıştır: 

 Genel tanımlar haricinde, bir bomba eylemcisi-

nin kesin ve net bir tanımı ve görüntüsü yoktur. 

 Saldırı planlayan terörist, güvenlik güçlerinden 

her zaman bir adım öndedir. 

Ülkesini seven her vatandaşın asli görevlerinden 
birisi de, ülkesindeki güvenlik ve refah seviyesinin 
yukarı çıkarılmasına katkıda bulunmaktır. Bu nokta-
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da profesyonel güvenlik uygulayıcılarının 
‘’kontrollü paranoya’’ adını verdikleri yaşam biçimi 
model alınır. Kısaca değinmek gerekirse kontrollü 
paranoya; kişinin kendisine psikolojik baskı ve 
rahatsızlık vermeden, duygularını ve dikkatini 
kontrol ederek, çevresinde olan bitenin farkında 
olması halidir. 

 

Sözü daha fazla uzatmadan biraz terörist modelle-
mesinden bahsedeyim. Bugüne kadar yapılan 
araştırmalar ve tanımlamalar ışığında belli bilgi ve 
bulgular mevcut. Yapılacak saldırının intihar eylemi 
olması, insan içgüdülerine aykırı bir hareket olması 
sebebi ile kullanılan uyarıcı ve uyuşturucu ilaçların 
da bilimsel etkileri bulunmakta, bu etkiler saldırı 
öncesi kendini belli etmektedir. Diğer bir genel 
kabul de, bu saldırıların belli etnik köken ve milliyet-
teki insanlar tarafından gerçekleştirilmesinden 
ötürü çizilen anatomik bir görünüş profilidir. Sakal 
yapısı, dini motifler, ten rengi, surat şekli gibi un-
surlar da güvenlik birimleri tarafından potansiyel 
olarak kabul edilmektedir. 

Kısaca şöyle diyelim; 

Teröristte Oluşan Fiziksel Bulgular: 

 Etrafına hızlı hızlı bakan gözler, 

 Yoğun bir şekilde terlemiş bir surat, 

 Sürekli dudaklarını yalaması, 

 Kullandığı ilaca bağlı olarak; donuk gözler, 

 Panik hali gibi yapılan hızlı hareketler, 

 Gövdenin alt kısmının (yelekten dolayı) çok 

rahat hareket etmemesi, 

 Giyilen yelekten ötürü, olağandışı dik durmak 

ve postür bozukluğu, 

 Konuşulanı anlamaması veya tepki vermemesi, 

 Hızlı nefes alıp vermesi, 

 Bazı durumlarda hiçbir yöne bakmadan sadece 

gideceği hedefe odaklanmış bir çift göz, 

 İçine giydiği korse tipi yelekten veya ağırlıktan 

dolayı olağandışı yürüyüş. 

 

Teröristin Görsel Tanımlanması İçin Gerekli Bulgu-
lar: 

 Mevsimle uygunsuz duran kıyafetler (yazın 

palto giymek gibi), 

 Bol kıyafetler ve şahsın elleriyle iç bölgesini 

örtme isteği, 

 Kişinin gövdesinde veya kıyafetinde oluşan 

muhtemel şişikler, 

 Kişinin  kendini  ve  yukarıda  belirttiğim  

fiziksel  bulgularını  kapatabilmek  adına  
giydiği  şapka,  bere, oyunluklar, 

 Ellerden birinde veya ikisinde bir şey tutuyor-

muş gibi bir parmak burgusu (teröristin tetik 
mekanizmasını tuttuğu durum) 

 Bir aracın veya bir çantanın şüpheli bir şekilde 

bırakılması, durdurulması, 

 Teröristin ağzıyla kendi kendine dua veya 

cesaret verici bir şeyler mırıldanması, 

 Kendini patlatmadan hemen önce yapacağı 

slogan, 

 Kıyafetlerin biryerinden ortaya çıkmış muhte-

mel kablo olarak nitelendirilebilir. 

Bireysel Korunma Önlemleri 

Saldırı Gerçekleşmeden Fark Edip Reaksiyon Gös-
terme Durumunda: 

 Öncelikle, lütfen panik olmayın. 

 Yapacağınız ilk şey, teröristin tam tersi yönüne 
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doğru hızlı adımlarla uzaklaşmak ve bulabildi-
ğiniz en yakın güvenlik görevlisini haberdar 
etmektir. 

 Güvenlik görevlisinin olmadığı ortamlarda, 

teröristten uzaklaşıp bulabildiğiniz ilk siper/
duvar gerisine geçin. 

 Uzaklaşırken önce hızlı adımlarla, daha sonra 

da tüm gücünüzle koşarak kendinizi güvenliğe 
alın. 

 Sakın bağırmayın. Paniklemeyin. Teröristin 

eylemini hemen yapmak istemesine neden 
olabilirsiniz. 

 Yapabiliyorsanız çevrenizdeki insanları sessiz, 

hızlıca ve sakince ikna ederek ‘’sizi takip etme-
lerini’’ söyleyin. 

 Yapabileceğiniz diğer bir şey de, teröristten 

uzaklaşırken bir yandan da Polis İmdat hattını 
aramak ve ihbarda bulunmaktır. 

 Sakın teröriste müdahale etmeyin. Genellikle, 

eylemcinin kendini patlatma veya eylemi 
gerçekleştirme korkusuna  engel  olmak  
adına,  uzakta  duran  gözlemci  terörist  çekin-
meden  eylemcinin  bombasını uzaktan tetikle 
patlatacaktır. Bundan dolayıdır ki emniyet 
ekipleri, uzaktan sinyalleri kesecek ‘’jammer’’ 
cihazları kullanırlar. 

 

Bütün bunlarla birlikte, fark eder etmez aşağıdaki 
uygulamaları yapabilirsiniz: 

 Cenin pozisyonuna geçerek yerde beklemek, 

 Beklendiği sırada başın patlamayla ters yöne 

getirilmesi, 

 Kollarla başın korunması, 

 Olabildiği kadar hedef küçültülmesi, 

 Ayakların çapraz olarak kapatılması (genital 

bölgenin ve ana arterlerin korunması açısın-
dan), 

 Patlama  anında  veya  birkaç  saniye  sonrasın-

da  ağzın  açık  tutulması  (ciğerler  açısından  
basınç dengelenmesi), 

 Nefesin  tutulması  (patlayıcıyla  ortaya  çıkan  

ısının  ve  zehirli  gazların  akciğere  zarar  
vermemesi açısından), 

 Patlama anından sonra bir 5-7 saniye daha 

beklenmesi (havada uçuşan şarapneller ola-
caktır), 

 İlk panik anından sonra hızlı bir şekilde kalaba-

lıktan uzaklaşılması, 

 Güvenli  bölgeye  geçildiği  ilk  an  kişisel  

yaralanma  kontrolü  ve  gerekli  ilkyardımın  
kendi  kendine uygulanması. 

 

En başta yazdığım gibi, sizlere vermiş olduğum 
güvenlik önlemleri sadece farkındalık amacı güt-
mektir. Geri kalan tüm durumlarda algılarınızla, 
korkularınızla ve kaosla baş başa olduğunuzu 
unutmamanız gerekir. Bu saldırıların en acı yanı 
olan uzuv kopmaları, kulak ve gözlerde duyu kaybı 
ve travma durumlarına karşı sizlere getirebileceğim 
en mantıklı öneri; acilen ilkyardım öğrenmeniz 
gerektiği olur. 

Hepinize, yazıyı okuduğunuz ve dolayısı ile kendini-
ze iyilik yaptığınız için çok teşekkür ediyor, terör-
den uzak ve güvenli günler diliyorum. 

 

Saygılarımla 

www.ankaenstitusu.com  



Sayfa 48 

NEDİR BU KİŞİSEL BÜTÜNLÜK   
DEDİKLERİ? 

Dr. Çiğdem ÖNER  

 

Ayla söyle bana ben bütün değil miyim, 

Yarımlarımı toplasam bir bütün eder miyim?… 

Sanırım düş görüyorum… Gözlerim açık, yok hayır, 
yarı kapalı yarı açık. Etrafa yayılan kağıtlar pencere-
den esen rüzgarla hışırdıyor. Düşümde kendim diye 
bildiğim ben, aynada izlerken kendini, ışıldayan üç 
ok gösteriyor beni bana. Bir ok alnıma doğru uzan-
mış “zihin” kelimesini bir levha gibi asıyor boşluğa. 
Bir diğeri kalbime işaret ederek “ruh” ibaresi ile 
aydınlanırken, ötekinin gökyüzünden yeryüzüne 
yönelen ucu tam da başımın zirvesinde sonlanarak 
“beden” sözcüğünü hatırlatıyor. 

Kulaklarım “Yapılacak çok şey var!..” diyen sesle 
irkiliyor. Uyku var ya serde… Geçiştirmek için “Ben 
bunları biliyorum, biliyorum” diye mırıldanıyorum. 
Hem mırıldanıyorum, hem biliyorum, hem de 
geçiştiriyorum. Her şeyin farkındayım, her şey 
kontrol altında ve mutluyum. 

Ses durur mu durmaz, yankılanmaya devam ediyor 
işte “Biliyorsan niye mırıldanıyorsun? Her şeyin 
farkında isen kontrol edebildiğin ne? Geçiştiriyor-
san nasıl mutlusun? Burada tutarlı olan nedir?” 

Gözlerim yarı kapalı yarı açık, yok hayır yarı açık, 
tamam itiraf ediyorum; açılmaya direniyor. Saat 
12.50, bu öğle araları da pek kısa oluyor. Neyse 
herkes gelene değin 10 dakikada toparlanırım. 

Ses durur mu durmaz, “Yaz!..” diyor, “Yaz!.. Kişisel 
bütünlük nedir?..” 

Yazayım, tabii, dostlar öğle arasında çalışırken 
görsün… 

Kişisel bütünlük, kişinin hayatı bütün yönleri ile tam 
olarak yaşayabilmesi ve inandığı değerler çerçeve-
sinde yaşamını oluşturmasıdır. Bu yönüyle kişisel 
bütünlük özde, sözde ve eylemde; kalpte, zihinde 
ve bedende ahenk yaratma sanatıdır. Öyle ki, 

yaratılan iç uyum kişinin beden dili, kullandığı ses 
tonu ve seçtiği sözcüklerin aynı mesajı taşıması 
suretiyle dış dünyaya aktarılır. 

Tutarlılıkla at başı seyreden kişisel bütünlük kavra-
mı aynı zamanda kişinin kendine olan sadakatini, 
şeffaflığını, açıklığını, dürüstlüğünü, samimiyetini 
ve kendini kabulünü içerir. 

Diğer yandan, kişisel bütünlük bir duruş sahibi 
olmayı önceliklendirir. Açık deyişle, belli bir zaman-
da belli bir hayali, belli bir hedefi, belli bir olanağı 
hayata geçirmek, buna kendini adamak ve sürece 
ait sorumluluğu üstlenmek demektir.  Bu yönelim, 
saptanan hedefler doğrultusunda plan yapmayı, 
kişisel bütünlüğü koruyarak plana uygun şekilde 
ilerlemeyi ve yanı sıra süreç boyu kendini belli eden 
noksanları giderme görev ve gönüllüğünü de içerir. 
Böylelikle, kişinin olduğu kişi olarak kendine saygı 
duymasına destek verirken aynı zamanda şahsi 
yetenek, gereksinim ve eğilimlerini ayırt etmesini, 
kişinin kendisi dışındaki koşul ve olanakları fark 
etmeye açık oluşunu ve yaşamboyu sürdürülebilir 
gelişimi mümkün kılar. 

“Güzelmiş!..” Ses billurlaşıp, dikkatimin ışığına 
adeta yeni bir sorgulama alanı sunuyor: “Var mıdır 
kişisel bütünlüğe sahip insanları ayırt etmeye 
yarayan özellikler?..”. 

 Elbet ki, ve hemen bir kaçını sıralayayım; 

 Kendi içinde tutarlı bir değerler sistemine 

sahip olmaları, 

 Davranışlarının değerleri ile tamamen örtü-

şük ve uyum içinde oluşu, 

 Çelişik ve değerlerine ters düşen davranışları 

sergilemekten uzak durmaları, 

 Davranış ve tutumlarının ön görülebilirliğinin 

diğerleri için tatsız sürprizler yaratmayacak 
şekilde kararlı bir tutarlılık sergilemesi, 

 Düşünce, inanç ve doğrularını kararlılıkla 

savunuşları, 

 Açık sözlülükleri dolayısıyla çoğu zaman 

çevrelerinde “dobra” sıfatıyla eşleştirilmele-
ri, 

 Diğerlerinin tutum, davranış ve kişisel onurla-

rına saygılı tavırlanışları, 

 Fikirleri paylaşılmasa dahi çevrelerinde say-

gın ve güvenilir kişi olarak görülmeleri, 
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 Lider olma potansiyeli taşımaları. 

Buram buram Türk kahvesi kokusu, zihnimi uyandı-
rıyor… 

Pencereden esen ılık rüzgarla masanın üstüne 
yayılmış olan kağıtlar hışırdıyor. Gözlerim yarı 
kapalı yarı açık, yok hayır yarı açık, tamam itiraf 
ediyorum; gözlerim açılmaya yüz tutuyor… 

Gözlerimin önünde tüm zarafetiyle gülümseyen 
insan sıcaklığı bir fincan kahve eşliğinde beni çağırı-
yor “Gel kardeşim elini ver bana, bizi biz yapan bu 
topraklar üzerinde, ses ver, yürek ver!..  İç dünyala-
rımızda yaşattığımız duygu ve düşünceleri duyarlı-
lıkla ifade ederken sevgi, vicdan, hizmet ve kişisel 
onura saygı anlayışında derinleşelim. Böylelikle, 
hem kendimizin, hem birbirimizin kişisel bütünlük-
lerine yetkinlik kazandırarak özbilincimizi yükselte-
lim”. 

Güneşin pencereden süzülüp derimin altına işleyen 
oksu ışınları, buram buram tüten kahve ve insan 
sıcaklığı… Sanırım gerçeğe uyanıyorum… 

Kulaklarım kendi sesimle doluyor “Kendi değerleri-
ne sahip çıkma ve ilkelerle bütünleşen bir yaşam 
sürme yetkinliğinin ancak ve ancak hayatı gerçek 
anlamda yaşamak, yaşantılananlar içinde kendini 
gözlemlemek, bunlarla birlikte kendini ve diğerleri-
ni hissedebilmek suretiyle öğrenilebileceğini anlıyo-
rum”. 

İçimdeki ÖZ, içinizdeki ÖZ’ü selamlar!.. 

 

 

 

 

 

HAYALLERİ GERÇEKLEŞTİRMEK 
Mert ÇUHADAROĞLU  

Son iki yazı konfor alanını terk etmek ve hayalleri-
mizi gerçekleştirmek ile dolaylı olarak bağlantılı 
yazılardı, gelin bu yazıda konunun doğrudan kalbi-
ne inelim. Bir hayaliniz var ama nasıl yapacağınızı 
bilmiyorsunuz. Bir hayaliniz olduğunda çoğu du-
rumda onu gerçekleştirmek için bir şeyleri değiştir-
mek gerekir. Ego veya iç bekçi ise kendisine verilen 
görev nedeniyle sizi mevcut konforlu bölgenizde 
tutmaya çalışacaktır. Onu nasıl ikna edebiliriz? 

Aklıma iki yöntem geliyor, bir tanesi hayallerini 
gerçekleştiren insanları araştırmak, onlar hakkında-
ki hikâyeleri okumaktır. Diğeri ise hayata pozitif 
bakan, hayalleri olan, sizin hayallerinizi destekleyen 
insanlarla daha fazla zaman geçirmektir. 

Gelin sırayla ikisini de inceleyelim ve ilkinden başla-
yalım. 

Deshun Wang ismini hiç duydun mu? 

Kendisi 80 yaşında Çinli bir fotomodel. İngilizceyi 
44 yaşındayken öğreniyor, spora 50 yaşında başlı-
yor, 70’inde antrenman seviyesini yükseltiyor ve 
keşfedilip ilk kez 79 yaşında podyuma çıkıyor ve 
halen yapacak çok şeyi olduğunu, hayallerinden 
vazgeçmeyeceğini dile getiriyor. Facebook’ta 
kendisi ile ilgili güzel bir video var, izleyebilirsiniz. 

Size ilham verebilecek bu tarz kişilerin hikâyeleri, 
sizi de cesaretlendirecektir. 

Diğer konuya gelecek olursak; en çok zaman geçir-
diğimiz kişiler de bizim hayallerimizi gerçekleştir-
memiz için önemli bir unsur olabilir. Meşhur bir 
teoridir, en çok zaman geçirdiğimiz beş kişiye 
benzeriz. Dolayısı ile sık zaman geçirdiğiniz insanla-
rı, hayaller ve hayallere yaklaşımları anlamında 
biraz inceleyin. Hayallere inanıyorlar mı, sizi dinli-
yorlar mı, destek olmaya çalışıyorlar mı? 

Gerekirse yeni bir çevre edinmeye çalışın, bir haya-
linizi gerçekleştirmek istiyorsanız, hayallerini ger-
çekleştiren veya gerçekleştirmek için emek sarf 
eden insanlarla birlikte olmak sizin yararınıza olur. 

Hayallerinizi bulacağınız ve o doğrultuda adımlar 
atacağınız güzel günler diliyorum. 

Doğru yolda ilerliyorsan olumlu işaretler ve tesa-
düfler peşini bırakmaz. 

www.ankaenstitusu.com  

“Yapılacak çok şey var!..” “Yapılacak çok şey var!..” “Yapılacak çok şey var!..”    

“Ben bunları biliyorum, biliyorum” “Ben bunları biliyorum, biliyorum” “Ben bunları biliyorum, biliyorum”    

………   

Hem mırıldanıyorum, hem               Hem mırıldanıyorum, hem               Hem mırıldanıyorum, hem               

biliyorum, hem de geçiştiriyorum. biliyorum, hem de geçiştiriyorum. biliyorum, hem de geçiştiriyorum.    
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BİLGİ ÇAĞINDA BİLİME ALERJİ 

Dr. Filiz GÜRTUNA 

 

Bilgi denince aklıma eski, küçük bir konuşma gelir 

hep. Doktora sırasındaydı, Romanyalı bir arkadaşım 

dedi ki “Annem, çocukluğumda “Bir gün, birileri 

sahip olduğun her şeyi elinden alabilir ama burada-

kileri, kafasını işaret ederek, asla” demişti.” Annesi-

ne hayran olmuştum; bir çocuğa bilginin önemi bu 

kadar etkili bir şekilde daha başka nasıl anlatılabilir 

ki? 

Bilgi ve ikizi bilim öncelikle güçtür. Bir ülkenin en 

önemli güvenlik unsurlarının başındadır istihbarat 

çünkü bilgi kaynaklıdır. Günümüzde, bilgi çağın-

da,  sıradan bir insanın ziyaret ettiği web sayfasının 

hatta ekranın hangi köşesine baktığının bile bilgi 

olarak bir değeri varken, insanlar her türlü bilgiyi 

toplayıp, değerlendirmeye çalışırken, bunlardan 

yeni bilgiler üretmeye çabalarken, bunun bilimi 

yapılırken, “bilimi” gereksiz görüp sadece 

“uygulamadan” bahsetmek, çağın gereklerini 

okuyamamak olduğu kadar “yapmanın” da önüne 

set çekmektir. Bilmeden yapılmaz. Bilgiye ve bilime 

alerji duyma lüksü bu çağda maliyeti yüksek bir 

lükstür. 

Örneğin, bir bulut teknolojisi şirketi mantar gibi 

yerden bitmemiştir, yapalım demekle de yapılma-

mıştır. Yıllar öncesinin bilimsel bir projesi olarak 

başlamıştır, doktora öğrencileri ve akademisyenler 

hem bildiklerini uygulamış hem de yeni bilimsel 

yöntemler geliştirmiştir, üzerine patentler alınmış-

tır ve çok sonraları da başarılı bir şirkete evirilmiştir. 

Bilim üretemeyen toplumlar da bu teknolojileri 

anlayabilmeyi bile değil de sadece kullanabilmeyi 

tercih eder hale gelmiştir. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği’nin Bilimsel 

Danışma Kurulu, Temmuz 2015’teki açıklamalarında 

bilim, teknoloji ve inovasyona yapılan yatırımın 

GSYİH’nın %3,5 seviyesinin başarılı ve sürdürülebilir 

gelişmişlik için kıstas olduğunu belirtiyor. 2014 

yılında Türkiye’de AR-GE yatırımlarının GSYİH’deki 

payı %1’dir (198$ – kişi başı). Aynı yıl için, Güney 

Kore, İsrail, Japonya, Almanya ve ABD için bu 

oranlar, sırasıyla, %4,3 (1518$), %4 (1361$), %2,8 (1344

$), %2,8 (1313$) ve %2,7 (1442$) dir. 

Burada, Japonya’nın yatırım seviyesi çok iyi olsa da, 

2016 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü alan Japon 

biyolog Yoshinori Ohsumi, 4 Ekim 2016 tarihinde bir 

gazeteye verdiği röportajında Japonya’da temel 

bilimsel araştırmalara yapılan yatırımın kesinlikle 

yetersiz olduğu ve böyle devam ederse, Japon-

ya’da bilimin içinin boşalacağı vurgusunu ve uyarısı-

nı yapıyor. Devamında, pratikteki faydalarından 

bağımsız bir şekilde, bilime, bilim olarak önem 

vermenin gerektiğini,  bilimde çabuk ve bir yerlerde 

kullanılmak üzere araştırmalara yoğunluk vermenin 

riskli olacağını, bazı araştırmaların sonuçlarının 

uzun zaman alacağını ve bazılarının da faydalarının 

görülmesi ve uygulama alanına girmelerinin 10 

hatta 100 yıl alabileceğini söylüyor. 

Gerçekten de Riemann’ın 1854 geliştirdiği eliptik 

geometri, Einstein’ın genel görelilik kuramında 

(1905) ihtiyacı olan araç olarak karşımıza çıktı ve 

belki de, Öklid dışı geometrilerin öneminin anlaşıl-

masının başlangıcı oldu. 

“Bilim yapmak” ve “uygulama yapmak” çerçeve-

sinde, bu yazıda, bilimden bahsederken kasıt “bir 

sonuç elde etmeyi hedeflemeden ya da sonucunda 

bir uygulama beklentisi olmaksızın” yapılan araştır-

malardır yani temel bilimsel araştırmalar ki bunlar 

uygulamalı bilim alanlarında da olabilir. Bu tür 

araştırmalar uzun vadeli ve faydaları/sonuçları 

önceden öngörülemeyecek türden olduğu için 

genellikle hükümetlerin/devletlerin desteğiyle 

üniversitelerde veya ulusal laboratuvarlarda yapılır. 

Özel sektördeki AR-GE çalışmaları da daha çok bu 

araştırmalar üzerine temellenir. Günümüzde çok 

yavaş da olsa, özel sektörün bile temel bilimsel 

araştırmalarda rol almaya başlaması söz konusu 
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olmaktadır ve bu durum, bilime dayalı başlangıç-

şirketlerin (start-up) varlığı sonucu ortaya çıkmak-

tadır. Yine de, bilimsel araştırmaları desteklemesi 

gereken asıl unsur hükümetler ve devletlerdir. 

ABD’de the science coalition adında, üyeleri üniver-

siteler olan, bir organizasyon var ve hedefleri 

federal hükümetin temel bilimsel araştırmalara 

yatırımının devamlılığının ekonomiyi canlandırmak, 

inovasyonu kamçılamak ve ülkelerinin küresel 

rekabet gücünü artırmak için önemini vurgulamak. 

Bu amaçla, geçmişte yapılan yatırımların meyveleri-

nin nasıl gelişmişlik, ekonomi, rekabet gücü vb. 

alanlarda alındığına, nasıl endüstride gerçekleştiri-

len AR-GE çalışmalarının temelinde üniversitelerde-

ki ve ulusal laboratuvarlardaki temel bilimsel çalış-

maların yattığına ve bu yatırımlar devam etmezse, 

geleceğin 20 yılında gerekli olacak icatların başka 

ülkelerden geleceğine vurgu yaparlar. 

Ülkemizdeki bilgi ve bilime hâlihazırdaki tavır iç 

açıcı olmadığı için asıl ihtiyacımız olan bilgiye ve 

bilime verilen önemin ve desteğin artırılması, 

bunun toplumda yaygınlaştırılması ve bu sayede, 

kullanımlarının da etkinleştirilmesidir. Bize bir 

söylem gerekliyse “Hem bilim yapacağız, hem de 

uygulama” en iyisidir. Bilgiye ve bilime önem ver-

meyip sadece uygulamaya odaklanmanın sakıncalı 

bir başka tarafı da vardır ki bu, toplumsal olarak 

(en azından, iş dünyasında) bilimsel gelişmelerin, 

yeni tekniklerin ve teknolojilerin takip edilmemesi, 

desteklenmemesi ve önemsenmemesi ile birlikte 

yeniliklerin iş hayatına ve ülke kalkınmasına olumlu 

etkilerinin de önünün kesilmesidir. 

Örneğin, ülkemizde ilk Endüstri Mühendisliği bölü-

mü 1969 yılında kurulmasına rağmen günümüzde 

bile verimlilik çalışmaları yeterince yaygınlaştırıla-

mamıştır, KOBİ’lerde olduğu gibi. Bu sadece işlet-

meleri kârlılık anlamında ilgilendiren bir durum da 

değildir çünkü kötü kullanılan ülke kaynaklarıdır ve 

ekonomiye giremeyen kaçmış kârlılık veya yeni 

yatırım imkânlarıdır. Verimlilik konusunda böyle bir 

bilgi eksikliğinin ya da bilgiyi önemsememenin, 

bilimsel gelişmeleri önemseyen, takip eden ve 

uygulayan bir toplumda olmaması gerekir. 

Yaklaşık üç yıl önceydi. Bir tanıdığım Amerika’da 

otomatik öğrenme (machine learning) konusuna 

merak salmış, öğrenmiş, bir ürün geliştirmiş ve 

hatta burada bir şirket kurup tanıtmaya çalışmıştı. 

Benim konuyla tanışmam 2004’lerdeydi ve o za-

man da çok önemli uygulamaları olmasına rağmen 

izleyen yıllarda çok daha popüler olmuştu bu konu. 

Doğal olarak konuyla ilgili konuşuyor ve neler 

yaptığı ile ilgileniyordum. Öğrendiğim kadarıyla, 

konunun ve ürünün öneminin anlaşılamaması 

büyük problemdi. Belki de otomatik öğrenmenin 

adını hiç duymadıkları için ya da kullananlara şahit 

olmadıkları için, görüşülen kişiler kendilerine sunu-

lan “müşterilerini öğrenme” fırsatını değerlendire-

memişlerdi… 

Elbette ki uygulamalar çok önemlidir ve mutlaka 

desteklenmelidir ve her yeni uygulama da aslında 

yeni bir bilimsel araştırma fırsatına da dönebilir 

ama bir yandan da bilim üretmeye devam etmek 

gerekir. Özgün uygulamalar yapabilmek için başka-

larının ürettiği bilimi yeterli görmek değil kendi 

bilimsel üretimimizi artırmak gerekir. Bilim yapma-

dan uygulamadan bahsetmek, biraz da, vitrininde 

kendi tasarladığı takımları sergileyen bir mobilyacı 

olmak yerine ikinci el mobilya satmayı tercih etmek 

gibidir. 

 

“Hem bilim yapacağız, hem de uygulama” söylemi 

en iyisidir. 

www.ankaenstitusu.com  
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23 NİSAN ÇOCUK BAYRAMI VE 
ATATÜRK GERÇEĞİ 

Sinan MEYDAN 

23 Nisan’ın çocuk bayramı olması düşüncesinin fikir 
babası Atatürk’tür. TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920 
gününün akşamı, Yunus Nadi, Ruşen Eşref, Hacı 
Feyzullah Efendi ve Mazhar Müfit Bey’in hazır 
bulunduğu bu sohbette sorulan, “Paşam! Bugün 
Büyük Millet Meclisi’ni açtık. Bunu bütün milletimi-
ze ve İtilaf Devletleri’ne ilan ettik. Fakat bugünün 
adı ne olsun?” sorusuna Atatürk şu cevabı vermiş-
tir: “Efendiler! Osmanlı İmparatorluğu, 600 yıl bu 
milletin kaderine hâkim olmuştur. Bugün Osmanlı 
İmparatorluğu kısmen dağılmış olmasına rağmen 
İstanbul’da bir hükümeti mevcuttur. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yanında, bugün bizim açtığımız 
meclis çocuk kalır. Onun için, bugünün adına çocuk 
bayramı diyelim. Bu çocuk büyüsün, kendi zaferini 
kendisi ilan etsin.”Atatürk’ün bu sembolik “çocuk 
bayramı” düşüncesi yine bizzat Atatürk’ün hamiliği-
ni yaptığı bir Cumhuriyet kurumu olan Himaye-i 
Etfal Cemiyeti’nin öncülüğünde zamanla gerçekten 
bir “çocuk bayramı”na dönüşecektir. 23 Nisan 1926 
tarihli Milliyet gazetesinde Himaye-i Etfal Cemiyeti 
Başkanı Fuat Bey’in şu açıklaması yayınlanmıştır: 
“Bugün çocuk günüdür, yani istikbale ve istiklale 
ait bir gündür. Cumhuriyet hükümetimiz bu günü 
çocuklara tahsis etti.” Atatürk’ün yaveri Cevat 
Abbas Gürer de Güneş Kulübü adına Tepebaşı 
Tiyatrosundaki 23 Nisan kutlamasında yaptığı 
konuşmada Atatürk’ü, “23 NİSAN’IN VALİDİ 
(BABASI)” diye adlandırmıştır. 

23 Nisan, ilk defa 1921’de çıkarılan bir kanunla 
“Hâkimiyet-i Milliye Bayramı” ilan edilmiştir. Bu, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk milli bayramıdır. Bu 
bayram yurdun birçok yerinde resmi ve özel kuru-
luşların, halkın ve öğrencilerin katılımıyla coşkuyla 
kutlanmıştır.1922’de Ankara’daki 23 Nisan kutlama-

larına öğrencilerin de katılması ayrı bir coşku yarat-
mış bunun üzerine “Mustafa Kemal’in de desteğini 
alan Himaye-i Etfal Cemiyeti yöneticileri, 23 Nisan 
1923’te cemiyet adına yardım toplamaya başlamış-
lardır. ”Yetim ve öksüz çocuklar için kurulan bir 
cemiyetin 23 Nisanlarda yardım toplamaya başla-
ması ve yardım amaçlı rozetlerin çocuklar tarafın-
dan satılması 23 Nisan’da çocukları daha da ön 
plana çıkarmıştır. “Reisi Cumhur Mustafa Kemal 
Paşa’nın da bu faaliyetlere destek vermesi ile”23 
Nisan 1925 yılında “çocuk günü” olarak, 1926’dan 
itibaren ise “çocuk bayramı” olarak görülmeye 
başlanmıştır. 23 Nisanlar resmi olarak “Hâkimiyet-i 
Milliye Bayramı” adıyla kutlanmaya devam etse de 
fiilen “çocuk bayramı” olarak da kutlanmıştır. 
Hükümet, 23 Nisan 1923 “Hâkimiyet-i Milliye Bayra-
mı” kutlamalarında protokolde Himaye-i Etfal 
Cemiyet-i Başkanı Dr. Fuat Bey’e yer vererek, cemi-
yete, çocuklara ve fiilen kutlanan bu çocuk bayra-
mına ne kadar çok önem verdiğinin göstermiş-
tir. 1924’ün 23 Nisan kutlamalarında Himaye-i Etfal 
Cemiyeti’ni, yani bir anlamda çocukları Atatürk’ün 
eşi Latife Hanım temsil etmiştir. 

İlk kapsamlı “çocuk bayramı” kutlamaları 1927 
yılında yapılmıştır.  Himaye-i Etfal Cemiyeti, 1927’de-
ki 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamalarına büyük 
özen göstermiştir. Cemiyetin seçtiği dört kişilik 
bayram kutlama heyeti her şeyi en ince ayrıntısına 
kadar planlamıştır. Öyle ki oyuncakların kullanımına 
ilişkin talimatnameler ve hatta çocukların kullana-
cağı atlıkarıncanın işletilmesine ilişkin 10 maddelik 
bir tamim bile hazırlamıştır.“ Gürbüz Türk Çocu-
ğu”nun 23 Nisan 1927 tarihli sayısı “Çocuk Gününe 
Mahsus Fevkalade Nüsha” adıyla yayınlanmıştır. Bu 
sayıda Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin çocuk davası 
hakkında bilgiler, yurtta çocuk bayramının nasıl 
kutlanacağına ilişkin açıklamalar ve fotoğraflar yer 
almıştır. Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin 23 Nisan 1927 
Çocuk Bayramı kutlamaları için hazırladığı progra-
ma göre süslü otomobillerle ve bando eşliğinde 
çocuk sarayına götürülen çocuklar, oyun bahçesin-
de ve tören alanında gönüllerince eğlenmişler-
dir. Ayrıca gece de çocuklar için fener alayı, yarış-
malar, sergi, müsamere ve çeşitli eğlenceler düzen-
lenmiş ve geleneksel hale getirilen çocuk balo-
su yapılmıştır. Bu baloda çocuklar için oyuncaklar, 
yiyecekler hazırlanmış, çocuklar da şiirler ve marş-
lar okuyarak çeşitli dans gösterileri yapmış-
tır. Öğrenciler de okullarında sınıflarını bayraklarla, 
süslerle donatmış, törenlerde şiirler ve marşlar 
okuyup devlet büyüklerini ziyaret etmişlerdir. 
Sadece Ankara’da değil diğer illerde de benzer 
programlar düzenlemiştir. 

   Atatürk çocuk bayramlarında Türk Oca-
ğı binalarını, Halkevlerini ve Gazi Orman Çiftliği’ni 
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çocuk şenliklerine ayırmıştır. 1927 yılı çocuk bayra-
mı dolayısıyla Gazi Orman Çiftliği’nde ziyafetler 
verilmiş, çocuk konulu piyes, temsil ve gösteriler 
hazırlanıp Halkevlerinde gösterilmiştir.22 Nisan 
1927’de Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin, Hâkimiyet-i 
Milliye ve Milliyet gazetelerinde yayımlanan bildiri-
sinde şöyle denilmiştir: “Büyük Gazimiz çocukları-
mızın 23 Nisan Bayramı’nı daha şerefli, daha sevinç-
li geçirmelerine vesile olacak büyük bir jestte 
bulunmuşlardır. Mustafa Kemal Paşa otomobille-
rinden birini törenlerde çocuklara tahsis etmiş ve 
Cumhurbaşkanlığı bandosunun çocuk sarayında, 
çocuk bayramı için görev yapmasını sağlamıştır. 
Şimdiye kadar Türk çocukları, devletin üst düzey 
yöneticilerinin hiçbirinden bu derece şefkat ve 
sahiplenme görmediklerinden bu saadete nail olan 
çocuklarımız ne kadar övünse ve sevinse yeri-
dir.” 1927’deki 23 Nisan Çocuk Bayramı kutlamaları-
na büyük ilgi gösteren Atatürk, o gün sadece bir 
otomobilini ve Riyaset-i Cumhur Orkestrası’nı 
çocuklara tahsis etmekle kalmamış, o gece Ankara 
Evkaf Oteli’nde düzenlenen Himaye-i Etfal Cemiyeti 
Balosu’na da katılarak çocuklara ve 23 Nisan Çocuk 
Bayramı’na ne kadar çok önem verdiğini göster-
miştir. O baloda çocuklara 10.000 lira yardım top-
lanmıştır. 

Milliyet, 22 Nisan 1927: “23 Nisan Çocukların Günü-
dür. Çocuklara karşı içtimai vazifelerini ihmal eden-
lere bugün ihmallerinin tamiri çarelerini aramalıdır-
lar.” Haberin devamında Atatürk’ün bir otomobilini 
ve Riyaseti Cumhur Orkestrası’nı çocuklara tahsis 
ettiği anlatılıyor. 

 Cumhurbaşkanı Atatürk gibi Başbakan İsmet 
Paşa da 23 Nisan Çocuk Bayramı’na ilgi göstermiş-
tir. İsmet Paşa, ziyaret etmek için köşklerine gelen 
çocukları tebrik ederek kendilerine sıhhat ve afiyet 
temenni etmiştir. 1926’dan beri ülkenin her tarafın-
da çok  coşkulu törenlerle kutlanan çocuk bayra-
mı 1929’da çocuk haftası adıyla 7 güne çıkarılmış-
tır.Benoit Mechin, “Kurt ve Pars” adlı eserinde 
Atatürk’ün, “Ben çocuk haftasını, çocuklara hür-
met edilmesini temin ve onların zaafından yararla-
narak çok defa yapıldığı gibi onlara eziyet ve hay-
van gibi muamele edilmesini önlemek için meyda-
na getirdim. Bu tedbirim, milletin geleceğine karşı 
gösterilen bir saygı olarak görülmelidir.” dediğini 
aktarmıştır. Maarif Teşkilatı da çocuk haftası etkin-
likleri çerçevesinde okulları tatil ederek tüm öğren-
cilerin kutlamalara katılmasını sağlamıştır. 

 23 Nisan 1929’da öğleden sonra Ankara Palas’ta 
verilen çocuk balosuna Cumhurbaşkanı Atatürk, 
TBMM Başkanı Kazım Paşa, Başbakan İsmet Pa-
şa ve Bakanlar Kurulu üyeleri katılmıştır. 
 23 Nisan 1929’da öğleden sonra Ankara Palas’ta 

verilen çocuk balosuna Cumhurbaşkanı Atatürk, 
TBMM Başkanı Kazım Paşa, Başbakan İsmet Pa-
şa ve Bakanlar Kurulu üyeleri katılmıştır. 

Arşiv belgeleri de Hükümetin 23 Nisan Çocuk Bay-
ramlarına çok önem verdiğini kanıtlamaktadır. 
Örneğin, 7 Nisan 1932 tarihinde, “Çocuk Bayramı 
sebebiyle Nisan’ın 20’sinden 30’una kadar mektup 
ve telgraflara şefkat pulu yapıştırılması hakkında 
kanun layihası”  hazırlanmıştır. 8 Nisan 1936 tari-
hinde, “23 Nisan Çocuk Bayramı münasebetiyle 
Halkevlerinin çocuklarla ilgili konferanslar vermesi 
ve müsamereler düzenlemesi.” istenmiştir. 

1935’te çıkarılan 2739 sayılı “Ulusal Bayram ve 
Genel Tatiller Hakkında Kanun”la 23 Nisan “Ulusal 
Egemenlik Bayramı” olarak kutlanmaya başlanmış-
tır. 23 Nisanlarda fiilen “çocuk bayramı” ve  “çocuk 
haftası” da kutlanmaya devam etmiştir. 1935’ten 
sonra resmen “23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı 
ve Çocuk Haftası” ifadesi kullanılmıştır. 

Not: Bu konudaki ayrıntılar PANZEHİR adlı kitabım-
dadır. 
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Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “Gönülden Nağmeler” konseri 

 01 Mayıs 2017’de Cüneyt Gökçer Sahnesi‘nde  

 

03 Mayıs 2017 – Fatma Turgut Konseri  

 Model grubunun dağılmasından sonra müzik kariyerine tek başına devam 

eden Fatma Turgut, 6:45 KK sahnesinde  

06 Mayıs 2017 – Cem Adrian Konseri – Jolly Joker Ankara  

Cem Adrian, son albümü “Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyo-

rum”ile  

 

 

06-07 Mayıs 2017 – Tasarım Pazarı  

 CerModern Tasarım Pazarı 2017, profesyonel ve genç tasarımcıları bir 

araya getiriyor.  

CUMARTESİ : 11:00 – 19:00 

PAZAR : 10:00 -18:00  

 

 

06 Mayıs 2017- Seğmenler Parkı Sezon Açılışı  

Saat: 14.00-24.00 

 

Ankara Devinim Tiyatro 7. Sanat yılında Dünya Ti-

yatro Tarihi' nin ilk yazılı tiyatro oyunu olan AISKHYLOS' un "ZİNCİRE 

VURULMUŞ PROMETHEUS" tragedyasını sahneye taşıyor.  

Oyun 30 Nisan 2017 Pazar Saat 20:00 da CerModern' de Prömiyerini yapıyor.  

 

11 Mayıs 2017 – Jehan Barbur Konseri – IF Performance Hall’de  
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06 Mayıs 2017 – Tiyatro: Kadınları Anlama Sanatı  
Kadın erkek ilişkilerini konu alan oyunda; bir ta-
rafta kurnaz mı kurnaz bir kapıcı, diğer tarafta ise 
bir emniyet müdürü vardır. Evli lik dediğimiz şey, 
içeridekilerin dışarıya çıkmaya çalıştığı dışarıdaki-
lerin de içeriye girmeye çalıştığı bir acayip kurum 
değil midir?  

Saat: 19.00   Yeri:  50. Yıl Dört Mevsim Tiyatro Salonu  

 

9-10 Mayıs 2017 – Kibarlık Budalası – Şinasi Sahnesi  

Türkiye’nin tiyatro duayenlerinden  Haldun Dormen’in 
canlandırdığı  Kibarlık Budalası  oyunu  09-10 Mayıs 

2017tarihlerinde Şinasi Sahnesi’nde.  

On yedinci yüzyıl Fransa’sında, cahil, saf ama çok zen-
gin bir adam olan Mösyö Jourdain’in bir tek amacı var-

dır: Asilzade olmak..  

 

                         

Çikolata Kahve Festivali Ankara 2017.  
 

Kahve ve çikolata severler Ankara'da buluşu-
yor!  
Festival tadındaki bu organizasyon, 18 -21 

Mayıs tarihleri arasında Congresium Ankara'da...  

 

COFFEE CARNAVAL REGGAE SESSION 

Mayıs 2017'de ikincisi düzenlenecek olan 

Coffee Carnaval bu kez bambaşka bir kon-

septle karşınıza çıkıyor. 

Şehrin Festival kültürünü değiştiren Coffee 

Carnaval'ın yeni konsepti «Reggae Session» 

12 – 13 - 14 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan Coffee Carnaval Reggae Session 

üç gün olarak organize edilecek ve yine 3.dalga Speciality Coffee akımının en iyi temsil-

cileri ile Şehri buluşturmaya devam edecek. 

12 – 13 – 14 Mayıs 2017   11:00 – 21:00  

Ankara Golf Kulübü Ahlatlıbel Golf Tesisleri 
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HAKİKAT NEREDE? (OĞUZOĞULLARI) 

Gafil, hangi üç asır, hangi on asır 

Tuna ezelden Türk diyarıdır. 
 

Bilinen tarihler söylememiş bunu 

Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak, 

Dinleyin sesini doğan tarihin,  

Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak 
 

Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin. 

Asya'nın ortasında Oğuz oğulları, 

Avrupa'nın Alplerinde Oğuz torunları 

Doğudan çıkan biz, Batıdan yine biz 

Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz 
 

Türk sadece bir milletin adı değil, 

Türk, bütün adamların birliğidir. 

Ey birbirine diş bileyen yığınlar, 

Ey yığın yığın insan gafletleri! 
 

Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde, 

Dünya o zaman görecek hakikat nerede, 

Hakikat nerede? 

Mustafa Kemal 

 

*  Atatürk bu şiiri 1932 yılında İsmail Habib Sevük'e dikte ettirmiştir.  
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