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SUNUŞ

Bir asır öncesinde durum:

Binlerce yıllık şerefli bir tarihin evlatlarını hor gören, 
başta İstanbul olmak üzere vatanın kutsal toprakları-
nı kirli hesaplarla İtilaf Devletlerine peşkeş çeken dev-
şirilmiş bir zihniyet.

Bu zihniyet tarafından horlanan, aşağılanan, fakir bı-
rakılan, lakin vatan dara düştüğünde damarlarında 
taşıdığı kudreti Çanakkale’de, Galiçya’da, Arap çölle-
rinde tüm dünyaya gösteren Anadolu’nun yiğitleri.

Samsun’da çakan Gök Mavisi bir kıvılcımın ardında 
Amasya’dan Erzurum’a çığ gibi büyüyen, Sivas’ta çe-
likleşen, Ankara’da iradesini ortaya koyan bir ulus; 
Türk Ulusu.   

Hasan Tahsin’in yüreğinde, Şerife Bacı’nın kağnısında, 
Erzurumlu Kara Fatma’nın fişekliğinde, Sütçü İmam’ın 
iman dolu göğsünde taşıdığı o iradenin dâhili ve harici 
tüm bedhahlara karşı istiklal mücadelesi vererek 94 
yıl önce kurduğu Cumhuriyet. 

İşte bu durum ve şartlar içinde 29 Ekim 1923’te ilan edi-
len, geçmişten ders alarak geleceğe yürümek için dev-
rimlerle taçlandırılan Cumhuriyet ile Türk’ün adı bir kere 
daha ve son kez ebediyete kadar tarihe yazılmıştır. 

Cumhuriyetle çelikleşen o iradenin, o kudretin önderi-
ne ATATÜRK adını veren Türk Ulusu, 57 yıllık hayatını ül-
kesine, ülküsüne ve ulusuna harcayan “O” mavi gözleri 
her 10 Kasım günü yüreğine bir kez daha kazımaktadır. 

Her 10 Kasım günü Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’e 
olan sevgimiz ve özlemimiz bir kat daha artmaktadır.

Bu sayımızda O’nu size “En büyük eserimdir” dediği 
CUMHURİYET ile anlatacağız. Tarihin derinliklerinden 
gelen, damarlarımızda dolaşan o gücün, o kudretin bü-
yük özverilerle ve mücadelelerle kurduğu Cumhuriye-
tin kurucu felsefesinde “O”nu göreceksiniz.

Bundan sonrasında da…

Yıllar öncesinden beslenen o devşirilmiş zihniyetin, ha-
rici bedhahlarıyla birlikte Cumhuriyet ve ATATÜRK’e 
saldırılarını bertaraf edecek, her türlü ahval ve şerâit 
içinde dahi Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini koruyacağız! 

Muhtaç olduğumuz kudret, damarlarımızdaki asil kan-
da mevcuttur!

Faruk DİNÇ
Anka Enstitüsü Bşk. Yrdc.
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Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

 16 Nisan 2017 tarihinde anayasa değişikliğimiz oylan-
dı ve küçük bir farkla da olsa yürürlüğe girdi. Çok kısa bir 
süre içinde hem yakın bölgemizde, hem de Avrupa’da 
bir referandum sağanağı başladı ve belli ki devam ede-
cek. Bu noktada, daha global gözlemler ve yorumlar da 
yapılabilecek olmasına rağmen, sadece Anayasa mantı-
ğı çerçevesinde bazı ilave bilgilerin üzerinde durulması 
gerekmektedir. Anayasa değişikliklerini yalnızca bir yasa 
olarak görmemek ama arkasında yatan gerçek nedenleri 
araştırmak ve üzerinde hukuk ile siyaset bilimlerinin ge-
tirdiği birikimler doğrultusunda düşünmek gerekmekte-
dir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ANAYASASININ TEMEL NORMU
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Soğuk savaşın sona ermesinden sonra orta-
ya çıkan Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’ye tam 
on uyum paketi dıştan zorlamalarla kabul ettiril-
miştir. Bu doğrultuda, yirmi yıllık bir dönemde (16 
Nisan da dâhil olmak üzere) tam on dokuz anaya-
sa değişikliği Türk parlamentosundan geçmiştir. 
Türk ulusu kendisinin tam üye olmadığı ve gele-
cekte de olamayacağı bir bölgesel birlik ya da kıta 
devletinin karar ve kriterleri doğrultusunda ana-
yasa değişikliklerine zorlanmıştır. Her devlet kendi 
gereksinmeleri doğrultusunda, değişen dünya ve 
ülke koşullarına uyum sağlayabilmek için anayasa 
değişikliklerine giderken, Türkiye Cumhuriyeti bu 
durumun tamamen aksi bir doğrultuda harekete 
zorlanarak dışında olduğu bir siyasal oluşum için 
ve onun doğrultusunda dönüşüme zorlanmıştır. 
Böylesine bir çelişkili durum nedeniyle, her ana-
yasa değişikliği Türk devletinin geçmişten gelen 
geleneksel yapısını bozmuş ve zaman içerisinde 
tasfiyesine giden yolu açmıştır. Sadece Avrupa 
Birliği için yapılan anayasa değişiklikleri ile Türkiye 
daha çağdaş ve gelişmiş bir devlet yapısına kavuş-
mayı umarken, giderek Avrupa’nın dışında kalın-
dığı için devlet gücünün ciddi oranlarda kaybedil-
diği anlaşılmış ve bu nedenle de kamusal alanda 
önemli ölçüde bir devlet boşluğu ortaya çıkmıştır. 
Nüfus son derece hızla artarken, ekonomik yapı 
gene aynı hızla gelişirken, Türkiye çeşitli alanlarda 
büyürken anayasa değişiklikleri ve bu doğrultuda 
çıkartılan yeni yasalarla devletin giderek küçültül-
düğü görülmüş ve böylesine bir çelişkili duruma 
Türkiye’yi sürükleyen dış güçler ülke üzerinde 
etki ve hegemonyalarını artırırken, Türk devleti 
Türkiye’yi yönetemez bir duruma sürüklenmiş-
tir. Kendi ekonomisini yönetemez bir devlet ko-
numuna gelen Türk devletinin sözü dinlenilmez 
olmuş ve ülke yolgeçen hanına dönüşürken, dış 
güçler ve tekelci şirketler ülkenin her bölgesine 
el koyarak kendi küresel çıkarları için Türklerin 
anavatanı üzerinde her türlü girişimde bulunma 
hakkını zorla elde etmişlerdir. Medya üzerinden 
uyutma senaryolarıyla Türk halkı derin bir uykuya 
doğru yönlendirilirken, uyanık emperyal güçler 
ve onların yerli işbirlikçileri ülkede dışa bağımlı bir 
manda düzenini eylemsel olarak gerçekleştirmek 
üzere zemin oluşturma çabasına girmişlerdir. Sa-
vaş koşullarında kurulmuş olan meclisten çıkan 
yasalarla ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti bu kez 
gene parlamentodan çıkan yasalar ve anayasa de-
ğişikleri yolu ile tasfiyeye doğru yönlendirilmiştir. 

Giderek gelişen toplumsal potansiyele rağmen, 
Türk devletinin istediği atılımları yapamaması ve 
daha çok dışa bağımlı hale gelmesiyle, emperyal 
plan ve senaryoların uygulama alanı ya da labo-
ratuvarı olma noktasına doğru sürüklenmesi ile 
I. Dünya Savaşı’ndan hemen sonra Türk ulusunun 
vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı sonrasında kazanıl-
mış olan bağımsızlık düzeni ve ulusal egemenlik 
rejiminin giderek ortadan kalktığı görülmektedir. 
Bu tür senaryolara alet olan siyasal kadrolar ya da 
yönetimlerin hiçbirisi bu gerçekleri dile getirme-
mişler ve kendilerini işbaşına getiren dış güçlerin 
istekleri doğrultusunda hareket ederken, demok-
rasi ya da insan hakları gibi kutsal kavramları kul-
lanarak Türk halkına nurlu ufuklar vaat etmeğe 
devam etmişlerdir. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türk ulusunun 
vermiş olduğu büyük bir mücadele sonucunda 
kurulduğu için, devletin temelindeki kurucu ira-
de Türk ulusunun gücünden kaynaklanmaktadır. 
Hâl böyle olmasına rağmen, hiç kimse Türk hal-
kına sormadan, bir referandum bile yapmadan 
Türk devletini Avrupa Birliği’nin bekleme odasına 
bağlayarak, zamanla tasfiyesine giden yola zorla-
mışlardır. Türkiye gibi bir bağımsız devleti yabancı 
ülkelerin oluşturduğu bir üst devlet oluşumuna 
bağlamak, devletin temelinde yatan kurucu ira-
deye ters düşmesine rağmen, elli senedir hiç bir 
yönetim Türk ulusunun oyuna başvurarak bir ulu-
sal karar çıkartılmasını düşünememiştir. Çünkü 
sürekli olarak batılı emperyal güç merkezlerinin 
güdümünde hareket eden Batıcı yönetimlerin 
Türkiye’yi yönetmesine izin verilmiştir. II. Dünya 
Savaşı sonrasında demokrasiye geçilmesiyle be-
raber Türkiye, Atatürk’ten gelen bağımsız yapısını 
yitirdiği için, işbaşına gelen bütün yönetimler Ba-
tılı merkezlerin güdümünde ve dümen suyunda 
giderek, devletin temelinde var olan kurucu irade-
nin çizgisinden uzaklaşmışlardır. Kurucu iradenin 
ortaya koymuş olduğu ilkeler ve devlet modelin-
den giderek uzaklaşan siyasal iktidarlar, en so-
nunda Türk devletinin bütünüyle tarih sahnesin-
den silinmesi gibi bir çıkmazla, Türk ulusunu karşı 
karşıya bırakmışlardır. Tarihsel bir aşamada dünya 
sahnesine çıkan Türk ulusu, bağımsız varlığını Kur-
tuluş Savaşı ile kanıtlıyarak geleceğe dönük bir ba-
ğımsızlık düzeni içerisinde sonsuza kadar varlığını 
sürdürmeyi hedeflemiştir. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun teslim olduğu 
aşamada, devletin bitmesi üzerine, Batılı emper-
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yal devletlerin Hıristiyan orduları Türkiye’yi işgal 
etmeğe başlamışlardır. Türk milleti o aşamada 
teslim olmayarak direnmiş ve bir ulusal Kurtuluş 
Savaşı verdikten sonra tam bağımsız bir siyasal 
düzene kavuşmuştur. Kurtuluşun önderi aynı za-
manda kuruculuğun da başkanı olmuştur. Son 
Osmanlı Meclisi’nde alınan Ulusal Ant kararı doğ-
rultusunda, imparatorluk sonrasında ulus devlet 
kuruluşuna yönelmiş ve ikinci aşamada Samsun’a 
çıkıldıktan sonra işgal altındaki vatanın tehlikede 
olduğu belirtilerek milletin azim ve kararı ile bu 
durumun önleneceği Amasya Genelgesi ile ka-
muoyuna açıklanmıştır. Daha sonraki aşamada 
ise, ülkenin her köşesinde yapılan toplantılar ve 
kurulan derneklerin temsilcileri Sivas kentinde bir 
araya getirilerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş 
kongresi olarak ulusal düzeyde bir Sivas Kongresi 
toplanmıştır. Bu kongre kurucu bir toplantı oldu-
ğu için, buraya katılan Türk ulusunun temsilcileri, 
ulusal kurucu iradenin oluşumuna katkıda bulun-
muşlardır. Devletsizlik ortamında yeni bir devletin 
kuruluşunun başlangıcı olan Sivas Kongresi, asli 
kurucu iktidarın Türk ulusu adına siyaset sahnesi-
ne çıkmasına yardımcı olmuştur. Anayasa hukuku 
açısından devletlerin kuruluşunda rol oynayan asli 
kurucu iktidar Türkiye açısından arandığı aşamada 
Sivas Kongresi tarihsel bir oluşum olarak bu aşa-
mada devreye girmektedir. Kongre kararlarına ba-
kıldığında, Ulusal Ant ve Amasya Genelgesi ilkeleri 
doğrultusunda hareket edildiği ve bu iki tarihsel 
belgeye uygun düşen kararlar alındığı görülmek-
tedir. Milli bir iradeyi ülkede egemen kılmak ve 
bu doğrultuda bir ulusal Kurtuluş Savaşı vermek, 
savaş sonrasında bir ulus devletini ulusal egemen-
lik düzeni olarak oluşturmak, devletin kuruluşu 
için bir temsil heyeti seçmek ve bu heyet aracılı-
ğı ile yeni başkent Ankara’da Türk milli devletini 
kurmak, Sivas Kongresi’nde Türk ulusunun tam 
yetkili temsilcilerinin aldıkları kararlardır. Daha 
sonraki aşamada seçilen heyetin başkanı olarak 
Mustafa Kemal, Ankara’ya giderek bu kentte yeni 
devleti ve başkenti kurarken, Sivas Kongresi’nde 
alınan kurucu kararlar doğrultusunda hareket et-
miştir. Kongrede seçilen temsil heyeti, Türk ulusu 
adına asli kurucu iktidar olarak öne çıkmış ve bu 
heyetin başkanı olan Mustafa Kemal, devletin ku-
ruluşunda hem meclis, hem devlet, hem hükümet, 
hem de Genelkurmay Başkanı olarak kuvvetler 
birliği ilkesi doğrultusunda hareket ederek savaş 
içinde olunmasına rağmen kısa zamanda başarılı 

sonuç alınmasını sağlamıştır. 
Devletin hukuk belgesi olan anayasayı Mus-

tafa Kemal hemen meclis gündemine getirmemiş, 
meclis içindeki grupların öne sürdükleri tasarıları 
incelemiş ve daha sonra da bölgedeki savaş son-
rası oluşumun nereye gideceğine bakmıştır. Sivas 
Kongresi kararları ile yola çıkan Atatürk ve arka-
daşları, devletin kuruluşunda kesin bir kararlılığa 
varabilmek için I. Dünya Savaşı sonrasında Osman-
lı hinterlandında nasıl bir oluşumun ortaya çıka-
cağını yakından izlemişler ve Misak-ı Milli sınırları 
dışına çıkmadan bölgesel gelişmelere yakın dur-
muşlardır. Sivas Kongresi’nden tam bir yıl sonra, 
1 Eylül I920 tarihinde toplanmış olan Bakü Kurul-
tayı bu açıdan, Türk devletinin kurucu iktidarının 
beklediği işareti vermiştir. Kuzeydeki büyük olu-
şum sonucunda ortaya çıkan Sovyetler Birliği’nin 
öncülüğünde toplanan Bakü Kurultayı’na bütün 
Doğu halkları katılmış ve Doğu sorununun nasıl 
çözüleceği konusunda düşüncelerini öne süre-
rek görüşlerini belirtmişlerdir. Bu kurultaya son 
Osmanlı hükümeti adına Enver Paşa ile beraber 
Ankara hükümeti adına da Mustafa Kemal’in 
temsilcisi İbrahim Tali Bey katılmışlardır. Kongre 
sonrasında Sovyetler Birliği Mustafa Kemal’i ve 
Ankara hükümetini muhatap olarak kabul edince, 
İstanbul dönemi sona ermiş ve yeni Türk devleti, 
kurucu kadronun yönetiminde geleceğe dönük 
olarak yeni başkent Ankara’da bağımsızlık düze-
nini oluşturabilmiştir. Cephelerde savaşı kazanan 
Ankara hükümeti, yeni dönemin büyük gücü Sov-
yetler Birliği tarafından da resmen muhatap ola-
rak kabul edilince, arkadan Fransa Ankara ile te-
mas kurmuş ve bu aşamadan sonra da o zamanın 
dünya devleti olan Büyük Britanya İmparatorluğu 
Türk devletini resmen kabul ederek Lozan’da ba-
rış masasına oturmuştur. Sivas Kongresi’nin gün-
deme getirdiği iç dinamiklerin inisiyatifini Bakü 
Kurultayı’nın getirdiği dış dinamikler tamamlayın-
ca, kurucu iktidar devletin kuruluşunun resmi bel-
gesi olan yeni anayasa yapımına yönelmiştir. Böy-
lece, savaş sonrasında Doğu sorununun cereyan 
ettiği bölgenin gelecekteki haritası belirlenmiş 
ve Ankara hükümeti de buna göre yeni devletin 
anayasasının yapımına yönelmiştir. Mustafa Ke-
mal, bu oluşumu beklediği için, yeni anayasa ya-
pımında aceleci olmamış ve zamanını beklemesini 
bilmiştir. 

Birinci meclisin gündemine ilk önce Halk 
zümresi grubu bir anayasa önerisi getirmiştir. Ne 
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var ki, bu taslak daha çok Sovyet tipi bir devlet 
oluşumunu öngördüğü için Mustafa Kemal öne-
riye sıcak bakmamış ve Bakü Kurultayı gibi bir 
bölgesel oluşumun eski Osmanlı ülkesini nerelere 
götüreceğini yakından izlemiştir. Bu çerçevede, 
Bakü Kurultayı Sivas Kongresi’nin tamamlayıcısı 
olmuştur. Yaz aylarında başka anayasa önerileri 
de meclis başkanlığına verilmiş ama devletin ku-
rucu başkanından herhangi bir öneri gündeme 
gelmemiştir. Bakü Kurultayı sonrasında Musta-
fa Kemal kendi el yazısı ile hazırladığı Halkçılık 
Beyannamesi’ni Türk devletinin ilk anayasa tasla-
ğı olarak meclis gündemine getirmiştir. Halkçılık 
temeline dayanan bir ulus devletin kuruluşu için 
gerekli olan ana ilkeler, bu program ve ekinde yer 
almış, Ankara’da merkezi devletin kuruluşu ile 
beraber yurt düzeyinde vilayetler üzerinden bir 
taşra örgütlenmesi yeni devletin hukuk düzeni 
için asli kurucu iktidar tarafından meclis günde-
mine sunulmuştur. Devletin ulusal egemenliğe 
dayanması, merkeze bağlı bir düzen kurulması ile 
ülkeyi başkent merkezli olarak denetleyecek bir 
genel müfettişlik yapılanması, anayasa taslağında 
meclisin onayına sunulmuştur. Böylece Türkiye 
Cumhuriyeti’nin asli kurucu iktidarının Sivas Kong-
resi kararlarına dayanan devlet kuruculuğu, Halk-
çılık Beyannamesi doğrultusunda kabul edilen 
1921 anayasası ile biçimlenerek tamamlanmıştır. 
Osman Bey’in kurduğu Osmanlı Devleti’nin biti-
şinden sonra yaşanan devletsizlik dönemi, böyle-
ce Atatürk’ün Türk ulusunun tam yetkili temsilcisi 
olarak üstlendiği asli kurucu iktidar misyonunun 
tamamlanmasıyla sona ermiştir. Bu çerçevede, 
Türkiye Cumhuriyeti açısından asli kurucu iktidar-
lık misyonunun sahibi, Sivas Kongresi delegeleri 
ve bu toplantıdan seçilen Temsil Heyeti ve Birinci 
meclis üyesi olan milletvekilleridir. Bu unsurlardan 
oluşan asli kurucu iktidarın ortaya koyduğu ulusal, 
üniter ve Ankara merkezli Türk devletinin ana ya-
pısını sonraki dönemlerde devletin başına geçmiş 
olan hiç bir siyasal iktidar değiştirememiştir çünkü 
hiçbirisi asli kurucu iktidar olma hakkına ya da şan-
sına sahip olamamıştır. Anayasa hukukunun ana 
konularından birisi olan kurucu iktidar açısından 
bakıldığında, ara dönemlerde gündeme gelen ve 
anayasa yapan kurucu ya da danışma meclisleri 
de asli kurucu iktidar olamamışlardır çünkü Sivas 
Kongresi kararları ile Halkçılık Beyannamesi ilke-
leri doğrultusunda hareket ederek, devletin te-
melinde var olan ulusal, üniter ve merkezi yapıyı 

bozmayarak korumuşlardır. Bir anlamda ikinci de-
recede yer alan tali kurucu iktidarlar, devletin ilk 
ana kuruluşunu tamamlayan asli kurucu iktidarın 
yolundan giderek, devletin temel çatısını bozma-
dan korumuşlardır. 

Asli kurucu iktidar olan Kemalist kadro, bir 
anlamda Kemalist devlet ve cumhuriyet rejimi 
modelini geliştirerek oluşturmuştur. Bugün hala 
yoluna devam eden Ankara merkezli ulusal ve 
üniter devlet Kemalist asli kurucu iktidarın ese-
ridir. Bu nedenle, Atatürk ilkeleri ve Kemalizm, 
Türk Anayasa hukukunun temel kaynaklarını oluş-
turmaktadır. Anayasa hukukunun önde gelen ko-
nularından birisi olan Anayasallık Bloku çerçeve-
sinde konu ele alındığında, uluslararası hukuk ile 
beraber, Türk devletinin ortaya çıkışını hazırlayan 
olaylar ve belgeler ve asli kurucu iktidar olarak 
Kemalist kadronun ortaya koymuş olduğu bütün 
siyasal birikim, Türk anayasa hukukunun kayna-
ğı olarak öncelikli bir biçimde anayasal konuları 
ve sorunları etkilemektedir. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti asli kurucu iktidarın ortaya koyduğu dev-
let modeli çerçevesinde yoluna devam ettiği süre-
ce, Atatürk ilkeleri Anayasanın başlangıç kısmında 
yer alacak ve Atatürk devrimleri ile eserleri, gene 
yasal ve anayasal koruma altında sürdürülecek-
tir. Anayasa hukukunun genel ilkeleri ve özellikle 
Anayasallık Bloku anlayışı bunun böyle olması ge-
rektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Devletin Ke-
malist modeli ile Atatürk ilke ve devrimleri, Türk 
anayasa hukukunun temel kaynağıdır. Hem ana-
yasa ilkeleri açısından pozitif hukuk korumasına 
sahiptirler, hem de Anayasallık Bloku çerçevesin-
de Türk anayasa hukukunun birer parçası olarak 
her zaman için dikkate alınmaları gerekmektedir. 
Uluslararası hukuk kadar hukukun genel ilkeleri 
ve siyasal bilimin verileri kadar da Atatürk ilke ve 
devrimleri, Türk anayasa hukuku ile ilgili sorunla-
rın ele alınışında ve çözüme kavuşturulmalarında 
temel dayanak noktalarıdır. Atatürk Cumhuriyeti 
devam ettiği sürece bu temel hareket noktalarını 
ya da kaynakları değiştirmeğe hiç bir tali kurucu 
iktidar ya da siyasal yönetimin hakkı bulunma-
maktadır. Bu çerçevede, asli ve tali kurucu iktidar-
lar arasındaki farkın iyice belirlenmesi ve anayasal 
cahilliğin önlenebilmesi için yeni kuşaklara anlatıl-
ması gerekmektedir. Anayasa hukukunu iyi bilen 
uzmanlar ve otoriteler bu konularda çok dikkatli 
konuşurlarken, bu konuları hiç bilmeyen siyasetçi-
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ler ya da iktisatçılar bol keseden atarak ahkâm ke-
sebilmektedirler. Bu yüzden Türk anayasa hukuku 
fazlasıyla zarar görmekte ve birçok sorun değişik 
yönlere çekildiği için, içinden çıkılmaz bir durum 
yaratılmaktadır. Türkiye’de yeni bir anayasa iste-
yen, küreselci, liberal, mandacı ve dinci çevrelerin 
anayasa hukukunun bu kısımlarını iyi bilmeleri ge-
rekmektedir aksi takdirde yeni anayasa istekleri 
sürekli olarak sonuçsuz kalmağa mahkûm olacak-
tır. Onların istediği türden yepyeni bir anayasa asli 
kurucu iktidar sorunu yüzünden hiç bir zaman söz 
konusu olamayacaktır. Ne var ki, ikinci derecede 
hareket edebilecek tali kurucu iktidarlar, asli kuru-
cu iktidarın iradesine uygun olarak bazı değişiklik-
leri her zaman için gündeme getirebileceklerdir. 
Böylece yenilenecek Türk anayasası da, zaman içe-
risinde ortaya çıkan gereksinimlerin karşılanması 
açısından kendisinden beklenen misyona uygun 
olarak Türk devletinin omurgası ya da çatısı olarak 
hizmet vermeğe devam edebilecektir.

Hukuk ve devlet sistemlerinin hem teorik 
hem de uygulamadan gelen pratik yönleri bulun-
maktadır. Hukuk sistemleri uygulanan işlemlerin 
bir bütünü olarak aynı zamanda bir teorik teme-
le ve çıkış noktasına da sahip bulunmaktadır. Hu-
kuk teorisi açısından bakıldığında, Hans Kelsen 
tarafından konulmuş olan Normativist pozitivizm 
anlayışı devlet ve hukuk arasındaki bağlantıyı teo-
rik olarak açıklamaktadır. Bu teoriye göre, Viyana 
okulunun kurucusu Hans Kelsen hukuk için gerekli 
olan asli ve sürekli unsurları bir araya getirmeğe 
çalışmıştır. Hukukun saf bir düzeye gelebilme-
si için diğer alanlardan gelen çeşitli unsurlardan 
temizlenmesi gerekmektedir. Hukukun özünü 
norm olarak gören bu teoriye göre hukuk sistemi 
kurallardan meydana gelmektedir ve bu nedenle 
kuralların dışında kalan unsurların önemi ikinci de-
recede kalmaktadır. Hukuk bir normatif bilim ola-
rak devlet ile ayniyet taşır ve bütünselleşir. Birer 
hukuki varlık olan devlet yapıları bu doğrultuda 
kurallardan oluşmaktadır. Devletlerin hukuk dü-
zenleri birer hiyerarşik normlar sistemidir. Hukuk 
uygulayan bütün kurumların ve devlet organları-
nın ortaya koyduğu kurallar, devlet çatısı altında 
bir normlar hiyerarşisi ve sistemi oluşturmaktadır. 
Buna göre her norm daha üst düzeydeki normlara 
uygun olarak organlar ya da kurumlar tarafından 
konulmalıdır. Devletler birer hukuk düzeni olarak 
normlar hiyerarşisinden meydana gelmektedir. 

Bütün normlar bir üst norma tabi olduğu için en 
üst düzeyde bir temel norm bulunmaktadır. Bu 
temel norm devletin içeriğini ve çekirdek yapısını 
ortaya koymaktadır. Özellikle hukuk devletlerinin 
kurallar bütünü olması nedeniyle, bütün norm-
ların bağlı olduğu en üst düzeydeki norm olarak 
temel normlar devletlerin özünü oluşturduğu gibi 
anayasaların da temelini meydana getirmekte-
dir. Kelsen’in saf hukuk teorisine göre devlet ve 
hukuk aynıdır. Bu aynılık içerisinde her ikisinin de 
temelinde bir büyük norm bulunmaktadır ve bu 
norm diğer kuralları belirli bir hiyerarşik düzen 
içerisinde kendisine bağlı tutmaktadır. Hukuk 
normları piramide benzer bir yapı içerisinde dev-
letin çatısı altında yer almaktadırlar. Bütün hukuk 
sistemi, piramidin en tepesinde bulunan en genel 
ve soyut büyük norma bağlı bulunmaktadır. Bu en 
tepede yer alan büyük norm aynı zamanda daha 
alt düzeyde normlar yaratma yetkisine sahip olan 
bir oluşum olarak yön göstermektedir. Normlar 
hiyerarşisinde en genel ve en soyut normdan en 
özel ve somut normlara doğru bir geçiş söz konu-
sudur. Temel norm hukuka dayanak noktası olur-
ken aslında hukuk dışı bir alandan gelmektedir. 
Daha çok toplum içerisinde meydana gelen sosyal 
ve siyasal oluşumların sonucunda ortaya çıkan 
temel norm, devletin kuruluş aşamasında bu ör-
gütlenmenin en tepe noktası olarak hem özünü 
oluşturmakta, hem de hukuk sistemine kaynaklık 
ederek bütün diğer normlara yön göstermektedir. 
Devletlerin hukuki yapılarını belirleyen anayasalar 
da temel norm, en tepedeki genel ilke olarak di-
ğer anayasa maddelerine kaynaklık eder ve yön 
gösterir. En tepede yer alan temel norma, bütün 
devlet kurumları ve hukuk kuralları uygun olmak 
zorundadır. Temel norm devletin ve siyasal rejimin 
özü olarak kimliğini ve yapısını belirler. 

Birer hukuk sistemi olan devletlerin temelin-
de yer alan büyük normları genel olarak asli kuru-
cu iktidarlar belirlemektedirler. ABD’nin bir fede-
rasyon olması, İngiltere’nin bir hanedan devleti ya 
da krallık yapısına sahip bulunması ya da Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin ulusal, üniter ve merkezi 
bir devlet olması ilkesi bu devletler açısından bi-
rer temel normdurlar. Washington ve arkadaşları 
ABD’yi bir federasyon olarak kurarlarken devletin 
karakterini temsil eden temel normu bir asli kurucu 
iktidar olarak belirliyorlardı. Benzeri bir durumun, 
Atatürk ve arkadaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’ni 



Sayfa 9

www.ankaenstitusu.com

kurma aşamasında asli kurucu iktidar olarak hare-
ket ettikleri aşamada gündeme geldiği görülmek-
tedir. Washington ve arkadaşlarının kurucu ba-
balar olarak ortaya koydukları siyasal yapı iki yüz 
yılı aşkın bir süredir asli kurucu iktidardan gelen 
bir miras olarak nasıl devam ediyorsa, Atatürk ve 
arkadaşlarının ortaya koydukları ulusal, üniter ve 
merkezi devlet modeli ile çağdaş cumhuriyet reji-
minin aynı doğrultuda devam etmesi gerekmek-
tedir. Obama ABD başkanı olarak kurucu babala-
rın iradesine bağlı kalacaklarını açıklarken, Türk 
devletini yöneten güçlerin de benzeri bir doğrul-
tuda, Türkiye’nin kurucu babaları olan Atatürk ve 
arkadaşlarının kurucu iradelerine saygılı olmaları 
normal koşullarda beklenmektedir. O zaman, her 
türlü anayasa değişikliği önerisinin Türk devletinin 
ulusal, üniter ve merkezi yapısına saygılı olması 
beklenmektedir. Yeryüzündeki bütün devletler 
kurucularının iradesiyle oluşan siyasal ve hukuki 
yapılarını normal koşullarda koruyarak varlıklarını 
sürdürmek ve geleceğe dönük olarak yaşamlarını 
güvence altına almak isterler. Bu açıdan, bütün 
devletler kendi halklarına bir sonsuzluk güvencesi 
vermek durumundadırlar. Avrupa ülkelerinin bir-
çoğunun anayasa hukukunda, halkların geleceğe 
dönük yaşamlarını sürdürebilmeleri açısından, 
devletler bir sonsuzluk güvencesi vermektedirler. 
Kendi halklarına sonsuzluk güvencesi vermek du-
rumunda kalan devletler de, sahip oldukları siya-
sal ya da hukuki yapının özünü ve dayandığı temel 
normu koruyarak hareket etmek durumundadır-
lar. Her devlet kuruluşundan gelen siyasal yapı ile 
geleceğe dönük varlığını normal koşullarda son-
suza kadar sürdürmek ister. Ne var ki ortaya çıkan 
siyasal gelişmeler, savaşlar ve işgaller bazı küçük 
ve zayıf devletlerin ortadan kalkmasına neden 
olurlar. Ya da emperyal güçler ellerine geçirdikleri 
olanakları kullanarak, zayıf ve küçük devletleri 
tasfiye ederek daha büyük bölgesel siyasal olu-
şumları gündeme getirebilirler. Devletler tarihsel 
süreç içerisinde belirli dönemeçlere geldiklerin-
de başka siyasal oluşumlar ya da devlet projeleri 
doğrultusunda ortadan kalkmaya zorlanabilirler. 
Savaş ya da işgal gibi zor kullanma yöntemlerinin 
ötesinde bazı devletler içeriden çöküşe zorlana-
bilirler. O aşamada, devletin dayanağı olan temel 
normun anayasadan çıkartılmağa çalışıldığı ya da 
büyük güçlerin, emperyal devletlerin işine gelen, 
çıkarlarına uyan, başka bir temel normun öne çı-
karılarak varolan yapının dönüşüme zorlandığı 

görülmektedir. 
Anayasa hukukunun en önde gelen konu-

ları olan asli kurucu iktidar olgusu, anayasallık 
bloku ve saf hukuk teorisi açılarından Türkiye’nin 
bugün karşı karşıya kaldığı anayasa sorununa 
bakıldığında, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü 
siyasal ve hukuki yapısını oluşturan temel norm 
konumundaki Atatürk’ün devlet modelinin kaldı-
rılmak istendiği görülmektedir. Anayasa hukuk-
ları kendisini ortaya çıkaran yapılara ve kurucu-
lara öncelikle saygılı davranmayı ve bu iradeye 
uygun olarak davranmayı gerekli kılmaktadır. Bu 
doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve 
anayasasının temel normu asli kurucu iktidarın 
başı olan Atatürk’ün devlet modeli, Atatürk ilke 
ve devrimleridir. Devletin temelinde var olan Ke-
malist öz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel 
normudur. Bu nedenle de, ikinci derecedeki tali 
kurucu iktidarlar ya da hükümetler tarafından on-
ların siyasal çıkarları ya da planları doğrultusunda 
değiştirilemez. Hiç bir biçimde yapılan anayasa 
değişikliklerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin 
temel normu olan Atatürk’ün devlet modeline 
dokunulamaz, Atatürk ilkeleri yok sayılamaz. Ata-
türk devrimlerini koruyan ilkelere ters düşerek bu 
devrimlerin zarar görmesine neden olunamaz. 
Türkiye Cumhuriyeti anayasasının başlangıç hü-
kümleri ile beraber değişmez maddeleri de, te-
mel normlar olarak korunmak durumundadırlar. 
Anayasa hukukuna ve anayasal blok anlayışına 
göre temel norm olarak değişmez maddelerde 
yer alan ulusal, üniter, merkezi, laik, demokratik, 
sosyal hukuk devleti modelini sonuna kadar ko-
rumak zorunluluğu vardır. Anayasalar her zaman 
için kısmi değişiklikler ile parlamentolarda belirli 
bir uzlaşma zemininde ele alınarak değiştirilebi-
lirler. Ne var ki, bütünüyle yepyeni bir anayasayı 
asli kurucu iktidar insiyatifine karşı doğrultuda 
yapmak ya da anayasallık bloku çerçevesinde gü-
vence altına alınan uluslararası hukuk, hukukun 
genel ilkeleri ve Atatürk ilkelerine aykırı düşecek 
değişikliklere gitmek anayasa hukuku açısından 
mümkün değildir. Türk ulusu ve Türkiye Cumhuri-
yeti kendilerini tarih sahnesine çıkaran asli kurucu 
önder Atatürk’ün eserine ve mirasına sahip çıka-
rak sonsuzluğa kadar varlığını koruyabilecektir. 
Türk devletinin temel normu bu durumu zorunlu 
kılmakta ve bu doğrultuda Türk ulusu ile devletine 
emir vererek yön göstermektedir. 
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Doç. Dr. Barış DOSTER

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun avuçlarının içinden, vatan 
topraklarının ayaklarının altından kayıp gittiğini 
gören, yaşayan bir kuşağın mensubudur. Asker-
lik eğitimi, gençlik yılları milletin ve devletin ge-
leceğini düşünmekle geçmiştir. Kendisini bunun 
için hazırlamıştır. Bu amaçla yetiştirmiştir. Ancak 
nesnel koşullar imparatorluğun aleyhinedir. Ne 
Tobruk’ta, Derne’de, Bingazi’de örgütlenen dire-
niş; ne Çanakkale’deki destansı kahramanlık; ne 
de Yemen’de, Sarıkamış’ta, Sina Çölü’nde veri-
len yüz binlerce şehit Osmanlı İmparatorluğu’nu 
bekleyen acı sonu değiştirebilmiştir. Ülkenin son 
yıllarında, 1911-1912 Trablusgarp Harbi… 1912-1913 
Balkan Savaşları… Ve 1914-1918 Birinci Dünya Sa-
vaşı… Toprakları bölüşülmüş, orduları dağıtılmış, 

başkenti işgal edilmiş bir devlet… Perişan, örgüt-
süz, umutsuz, yoksul, yorgun ve yılgın bir halk…  

Türkler, Çanakkale Muharebeleri’nde des-
tan yazarken, tarihin seyrini değiştirirken, aynı 
zamanda Milli Mücadele’nin de hazırlığını yapmış-
lardır. Çünkü Türk dilinin büyük şairlerinden Fazıl 
Hüsnü Dağlarca’nın sözleriyle, “Çanakkale, Milli 
Mücadele’nin önsözüdür.” ve Çanakkale’de kah-
raman Mehmetçik, İstiklal Marşı şairimiz Mehmet 
Akif Ersoy’un “Çanakkale Şehitlerine” adlı şiirinde 
yazdığı gibi, tarihe sığmamıştır. Bir yanda nesnel 
koşullar, emperyalist devletlerin gücü, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun zayıflığı vardır. Çanakkale’de 
43. Alay 1. Piyade Taburu 1. Bölüğün iaşe listesi bu-
nun kanıtıdır: 

GAZİ MECLİS, 

MİLLİ MÜCADELE 

VE 

CUMHURİYET
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15 Haziran: 
Sabah: Üzüm hoşafı. Öğle: Yok. 
Akşam: Yağlı buğday çorbası. 
26 Haziran: 
Sabah: Yok. Öğle: Yok. 
Akşam: Üzüm hoşafı. 
18 Temmuz: 
Sabah: Üzüm hoşafı. Öğle: Yok. 
Akşam: Yok.
8 Ağustos: 
Sabah: Yarım ekmek. Öğle: Yok.        
Akşam: Şekersiz üzüm hoşafı. 

Liste böyle uzayıp gitmektedir. Bir süre 
sonra un ve ekmek kalmadığından, ordu emriy-
le ekmek istihkakı günlük yarım ekmeğe indiril-
miştir. İşte bu şartlarda kahraman Mehmetçik, 
Çanakkale’de düşmana geçit vermemiştir. Ve Mus-
tafa Kemal, en kritik anlarda aldığı stratejik karar-
larla, Çanakkale’de tarih sahnesine çıkmıştır. 

Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak için, 19 
Mayıs 1919’da Samsun’a çıktığında da koşullar çok 
farklı değildir. “Vicdanımda milli bir sır gibi sak-
ladım.” dediği Cumhuriyet’i kurmak için öncülük 
edeceği Kurtuluş Savaşı’nda Amasya Tamimi’nin, 
Erzurum Kongresi’nin, Sivas Kongresi’nin hazır-
lıklarını da bu koşullarda yapmıştır. Milleti ve or-
duyu bu şartlarda örgütlemiştir. Mustafa Kemal 
Paşa ve arkadaşları, Sivas Kongresi’ni tamamlayıp, 
Ankara’ya doğru yola çıktıklarında, onları taşıyan 
üç külüstür otomobilden ikisinin lastiği paçavra-
larla doldurulmuştur. Atatürk’ün bindiği araba-
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nın benzin ve lastiği borç parayla alınmıştır. Ama 
“manda ve himayeye hayır” kararı da Sivas’ta 
kabul edilmiştir. Tüm vatansever, millici örgüt-
ler Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiye-
ti adıyla tek çatı altında Sivas’ta birleştirilmiştir. 
Mazhar Müfit Kansu, Sivas’tan ayrılmadan önce 
yaşananları şöyle anlatır: “Yarın hareket ediyo-
ruz. Bildiklerimizle vedalaştık. Bütün paramız, 
yol için ancak yirmi yumurta, bir okka peynir ve 
on ekmeğe yettiğinden bunları aldırdık. Banka 
müdürü bugün de işine gelmezse yolda bütün 
bütün aç kalma ihtimali var”.1

Gazi Meclis ve Milli Mücadele 

1920’nin Ankara’sı, yorgun ve yoksul bir 
bozkır kasabasıdır. İstanbul’dan canını kurtarıp 

Ankara’ya gelebilen mebusların da, Anadolu’nun 
en ücra köşelerinden kimi zaman at sırtında, kimi 
zaman yürüyerek 10, 15 günde şehre ulaşanların 
da durumu aynıdır. Ankara’da konaklayabilecek-
leri yeterli koşullar yoktur. Mebusların çoğu, yurt-
sever, misafirperver Ankaralıların evlerinde kalır-
lar. Yanında yastığını, yorganını, döşeğini getiren 

mebuslar vardır. Damı akan Meclis’te, yemekle-
rini kendileri yapmış, kazana hep birlikte kaşık 
sallamışlardır. Isınması, aydınlatması çok kötüdür 
Meclis’in. Eski sac sobalar ve gaz lambaları, kahve-
hanelerden toplanmıştır. Öğretmen Okulu’ndan 
getirilen sıralarda oturmuşlardır. Meclis kürsüsü, 
Ankaralı vatanperver marangozların hediyesidir. 

Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurucuların-
dan, dilbilimci, Kütahya mebusu Besim Atalay o 
koşulları şöyle anlatır: “Milletvekili aylığı resmen 
100 liraydı. Bunun 20 lirası orduya sigara parası 
diye kesilir; geriye 80 lira kalırdı. Kalan 80 liranın 
25 lirasını ev kirası olarak verirdim. Ev, Meclis’e 
çok uzak olan Ayrancı’daydı. Meclis’e gitmek için 
bir saat yol yürürdüm. Ay sonuna kadar 55 lira ile 
geçinmeye çalışırdım. Bütün arkadaşlar benim 

gibi idi. Bir yıl böyle geçti. Her gün zaten basit 
olan sofradan, karnımız doymadan kalkardık”.2

Dahası var. O yüce Meclis’in, o devrimci 
Meclis’in, o Gazi Meclis’in, o kahraman Meclis’in, 
o devlet kuran Meclis’in 7 milletvekili, cepheye 
gönüllü olarak, er rütbesiyle gitmişlerdir. O vekil-
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lerden biri olan Geyve Kaymakamı ve sonradan 
İzmit mebusu Hamdi Namık Gör’e, Büyük Millet 
Meclisi Reisi Mustafa Kemal imzasıyla verilen 11. 
1. 337 (1921) tarihli belgede şunlar yazılıdır: “Ken-
disi cephede nefer olarak hizmet etmek üzere 
muharebe vazifesine talip olmuştur; kendisine 
her suretle destek ve yardım gereklidir.”3 İstiklâl 
Madalyası kırmızı şeritli, Meclis üyelerinin madal-
yası yeşil şeritlidir, Mekteb-i Mülkiye mezunu olan 
Hamdi Namık Bey ve diğer 6 mebus, cephede de 
savaştıkları için, kırmızı-yeşil şeritli madalya taşı-
mışlardır.4 

“Tek Yumruk Halindeki Haysiyet Şahlanışı-
nı Görsün”

Ankara Hükümeti askeri ve siyasi başarılar 
elde ettikçe, bu başarıların dış politikada da kaza-
nımları birbirini takip eder. Büyük Millet Meclisi’ni, 
açılışından çok kısa süre sonra tanıyan ilk devlet, 
Afganistan olur. İlk büyük devlet ise SSCB olacak-
tır. Kurtuluş Savaşı devam ederken, Fransa da 
Ankara Hükümeti ile temasa geçmiştir. Fransız 
devlet adamı Franklin Bouillon 9 Haziran 1921’de 
Ankara’ya gelir. Milli Mücadele’nin gücünü, anla-
mını öğrenmeye çalışır. O günlerde Yunan Ordu-
su da Afyon’u ele geçirmiştir. Dönemin Ankara’sı 
yokluklar bir yana, bir yabancı bakanı ağırlayabi-
lecek olanaklardan yoksundur. Dışişleri Bakanı 
Yusuf Kemal Bey (Tengirşenk), güç bela alafranga 
bir tuvalet yaptırır. Otomobil olmadığından, çift 
atlı bir fayton hazırlatılır, konuk bakan için. Ancak 
tüm aramalara karşın, Fransız misafiri ağırlayacak 
yemek takımı bulunamaz. Yusuf Kemal Bey, son 
çare olarak Mustafa Kemal Paşa’dan şunu ister: 
“Kuvayı Milliye için çalışan İstanbul’daki gizli teş-
kilat Mim Mim Grubu acaba İstanbul’dan 6 kişilik 
yemek takımı kaçırıp Ankara’ya yollayabilir mi? 
Çünkü Ankara’da 6 kişilik tabak ve buna uygun 
servis takımı yok.”5 

Mustafa Kemal Paşa, Yusuf Kemal Bey’in 
bu isteğini şöyle yanıtlar: 

“Yusuf Kemal Bey… Bu Fransız, Ankara is-
tasyonuna geldiğinde tören kıtasının perişan ha-
lini gördü. Askerin postalı bile yoktu. Başlarında-
ki kalpak, omuzlarındaki tüfek çeşit çeşitti. O, bu 
yetersizlikler içinde senin dayanma gücünü gör-
meye, ölçmeye geldi. Sen ona, üzerinde tuğray-ı 
garray-ı Osmani işlemeli altın yaldızlı sofra ta-

kımıyla ikramda bulunursan, o ‘Bab-ı Ali kafası 
bunlarda da devam ediyor, hayret! Aynı yolda 
vatan kurtarma, yeni bir devir açma iddiaları var, 
ancak sabun köpüğü’ der. Ve istilayı tamamlama 
yolunda Paris’e göz kırpar. Sen adamı al, Meclis’e 
götür. Orada tek yumruk halindeki haysiyet şah-
lanışını görsün. Mektep karavanasından tek kap 
yemeği tahta tabak, tahta kaşıkla yesin. Ve bu 
görünürdeki yokluk içinde milletin sağlam isti-
nadını anlamaya çalışsın. Zaten şimdi o, başlayan 
savaşın neticesini bekleyecek. Önce kendin inan, 
sonra da misafirini inandır…”  

O kahraman ve yiğit insanlar, kurtuluştan 
sonra da, millet için ve milletle birlikte özveride 
bulunmayı sürdürmüşlerdir. 1929 büyük ekono-
mik buhranının en şiddetli dönemlerinde, 1931’de 
TBMM, milletvekili maaşlarının yüzde 30 indirilme-
sini kararlaştırmıştır. Bu kapsamda cumhurbaşka-
nı, başbakan ve bakanların maaşları indirilmiştir. 
9 ay önce 500 lira yapılan maaşlar, 350 liraya, 300 
lira olan yıllık yolluklar da 125 liraya düşürülmüş-
tür. 1932’de çıkarılan Buhran Vergisi Kanunu ile 
de, maaşı ve ücretleri yüksek olan kişilerden, ar-
tan oranda, kademeli olarak vergi kesilmiştir. Bu 
kapsamda maaşının üçte biri kesilen, dahası ge-
çinmekte güçlük çeken Başbakan İsmet İnönü ve 
Sağlık Bakanı Refik Saydam gibi yakın dostlarına 
bazen parasal yardımda bulunan Atatürk’ün, “Ve-
kil maaşları öğretmen maaşını geçmesin.” dediği 
söylenmiştir hep.        

C
u

m
h

u
r

iye
t



 Sayfa 14 Anka Enstitüsü

Milli Meclis, Milli Ordu, Milli Ekonomi…  

Millet, Milli Mücadele’den mesut, muvaf-
fak, muzaffer çıkmıştır. Kalpaklısı, feslisi, sarık-
lısıyla; askeri, çiftçisi, öğretmeni, din adamıyla; 
Türkçüsü, solcusu, İslamcısı, liberali, Müdafaa-i 
Hukukçusuyla o yiğit adamlar, bu kutsal kavgayı, 
bu koşullarda kazanmışlardır. Ve 23 Nisan 1920’de 
açılan Büyük Millet Meclisi, ülkenin her tarafından 
gelen temsilcilerle, ulusun geleceğini aydınlatan 
kararları alırken, Gazi Meclis’in emrindeki kahra-
man Türk Ordusu da düşmanı yurttan kovmuştur. 
9 Eylül 1922’de, dağlarında çiçekler açan İzmir’in 
düşman işgalinden kurtulmasıyla savaşın silahlı 
evresi sona ermiş, Türk Ulusu emperyalizme asla 
unutamayacağı bir ders vermiştir. Ama asıl savaş 
da o zaman başlamıştır. Yokluğa, yoksulluğa, ce-
halete, geriliğe karşı savaş çok daha çetin geçe-
cektir, çünkü. Türkiye; aydınlanma, çağdaşlaşma, 
kalkınma savaşına çok zor koşullarda girecektir. 

Henüz Lozan Barış Antlaşması’nın imza-
sından önce ve Cumhuriyet’in ilanından evvel, 
17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan 
İzmir İktisat Kongresi, genç Cumhuriyet’in, tam 
bağımsızlık konusundaki kıskançlığının ilk işaretle-
rini vermiştir dünyaya. “İktisatsız istiklal olmaz” 
diyen Gazi Mustafa Kemal, kongredeki konuşma-
sında, askeri ve siyasi zaferlerin, iktisadi zaferlerle 
tamamlanmadıkları takdirde kısa sürede sönüp 

gideceklerini vurgulamıştır. Ve Cumhuriyet’i, ken-
di deyimiyle bir devlet-i iktisadiye yani ekonomi 
devleti olarak yapılandırmanın önemine dikkat 
çekmiştir. 

29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilan edilir. 
Dünyada “başöğretmen” sıfatı da taşıyan tek 
lider olan Atatürk, hem kara tahta başında mil-
letine yeni harflerle okuyup yazmayı öğretmiş, 
hem geometriden askerliğe dek çok farklı alan-
larda 300’den fazla yabancı kelimeye Türkçe kar-
şılık bulmuş, hem de vatandaşlar için Yurttaşlık 
Bilgisi kitabı yazmıştır, devlet işlerinden fırsat 
bulduğu zamanlarda. Dil ve tarih çalışmalarıyla 
bizzat ilgilenmiştir. Ömrünün son döneminde 
vaktinin önemli bölümünü ülke toprakları dışında 
kalan Hatay’ın anavatana katılması için harcayan 
Atatürk’e göre; “Cumhuriyet fazilettir.” 

Devrimler yoluyla çağdaş, aydın, eşit ve öz-
gür bir toplumun, bağımsız ve güçlü bir devletin 
altyapısı hazırlanmıştır. Hızla sanayileşen Türkiye, 
1923-1938 arasında ortalama yüzde 7,3 büyüme 
hızıyla, dönemin en hızlı büyüyen ülkelerinden 
olmuştur. Milletleşirken devletleşen, devletleşir-
ken milletleşen Türk halkı, “Cumhuriyet bilhassa 
kimsesizlerin kimsesidir.” diyen Atatürk önder-
liğinde, Cumhuriyet’in 10. yılını büyük coşkuyla, 
özgüvenle kutlamıştır. Okullar açılmış, fabrika-
lar kurulmuş, yurdun dört bir yanı demir ağlarla 
örülmüştür. Halkevleriyle, halkodalarıyla, Millet 
Mektepleri’yle, Köy Enstitüleri’yle Anadolu hal-
kı yüzyılların karanlığından uyanmaya, yurttaş 
olmanın bilincine varmaya başlamıştır. Türkiye; 
İran’dan Afganistan’a dek tüm İslam dünyasına, 
tüm mazlum milletlere örnek olurken, Batının da 
saygısını kazanmıştır. Türkiye’nin kalbi Ankara, sü-
rekli olarak, Atatürk’ü ziyaret eden yabancı devlet 
başkanlarını, kralları, prensleri, generalleri ağırla-
mıştır. 

“Benim manevi mirasım akıl ve bilimdir.” 
diyen Atatürk, Kurtuluş Savaşı ve sonrasında 
Cumhuriyet ile tüm azgelişmiş ülkelere, mazlum 
milletlere örnek olmuştur. Gazi Mustafa Kemal’in 
tam bağımsızlık, ulusal egemenlik, çağdaşlaşma, 
aydınlanma, laiklik, kadın-erkek eşitliği, akılcılık, 
hukuk devrimi, bilimsel eğitim gibi temel konu-
lardaki kararlılığı, kıskançlığı, ödünsüzlüğü, duyar-
lılığı tüm dünyada takdirle karşılanmıştır. Ve Ata-
türk, Milli Mücadele’yi Meclis eliyle, yani milletle 
birlikte yapan bir devrimci olarak tarihe geçmiştir. 
Büyük devrimcinin, Kurtuluş Savaşı’nın sözcüsü 
olan gazetelere İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i Mil-
liye adlarını vermesi anlamlıdır. Anadolu’nun ba-
ğımsızlığı için savaşan güçlere Kuvayı Milliye den-

Türkler; 
Milletleşirken 
Devletleşmiş, 
Devletleşirken 
Milletleşmiştir.
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mesi boşuna değildir. 

Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı’ndaki dört 
önemli tarihin her birini, bir toplumsal kesime 
bayram olarak hediye etmesi de manidardır. 
TBMM’nin açıldığı 23 Nisan tarihinin ulusal ege-
menlik bayramı olarak kutlanması ve çocuklara 
armağan edilmesi; geleceğin büyüklerine duyulan 
güveni ve düşen sorumluluğu ortaya koymuştur. 
Kurtuluş Savaşı’nın başladığı 19 Mayıs’ın gençlere; 
Büyük Zafer’in kazanıldığı 30 Ağustos’un Türk Si-
lahlı Kuvvetleri’ne; Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 
Ekim’in ise tüm ulusa armağan edilmesi önemlidir. 
Mustafa Kemal’in Cumhuriyet’i, “Yolumu yorul-
madan takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yü-
rümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar.” 
dediği gençlere emanet etmesi, O’nun devrimcili-
ğini, çağdaşlığını ve kararlılığını göstermiştir. 

Atatürk Hep Haklı Çıkmıştır.
Ölümünün üzerinden bunca yıl geçtiği 

halde hem yaptıklarıyla, hem de “En büyük 
eserim” dediği Cumhuriyet’in içine düştüğü 
bunalım nedeniyle halen gündemde olan Atatürk, 
tüm öngörülerinde haklı çıkmıştır. Günümüzde bu 
çok daha iyi anlaşılmaktadır. Kaldı ki; Atatürk’ün 
dehasını, sadece milleti değil, düşmanları da kabul 
etmiştir. Misal; İngiliz başbakanı Lloyd George’un 
İngilizlere unutamayacakları bir ders veren 
Atatürk hakkındaki sözleri tarihi itiraftır: “Yüzyıl-
lar nadir olarak dahi yetiştirir. Ama şu talihsizliğe 
bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk milletine 
nasip oldu.” Atatürk’ün önemini, değerini, vazge-
çilmezliğini, aşılmazlığını ve aşınmazlığını en güzel 
anlatan isimlerden biri ise O’nun yakın çalışma ar-
kadaşı olan Falih Rıfkı Atay’dır. Milli Mücadele’ye 
başından beri kalemiyle destek olan, Türk gazete-
ciliğinin anıt isimlerinden Atay, Gazi Paşa’nın ölü-
münü anlatırken, “Atatürk bizim elimizden, 20. 
asrın en büyük milli kahramanı milletin elinden, 
bir büyük deha insanlığın elinden gidiyordu.” der 
ve gençlere şöyle seslenir: 

“Gençler, bizim çektiklerimizi çekmemek 
ve bu halka bir daha çektirmemek için siz de 
Atatürk’ü unutmayınız. Mustafa Kemal bizimdi, 
Atatürk sizindir”.
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20’nci Yüzyıl başlarında iki cumhuriyet 
kurduk. Bunlardan birincisi Batı Trakya Türk 
Cumhuriyeti’dir. 1912 yılında kurulmuştur. Çok 
kısa bir süre içinde yine bizim tarafımızdan boğul-
muştur. Diğeri, 1919 yılı başlarında Kars merkezli 
olarak kurulan ve 12 Nisan 1919 tarihinde İngilizle-
rin Kars’a girmesiyle sona eren Güneybatı Kafkas 
Cumhuriyeti’dir. 

Bu yıl 94’üncü yılını kutladığımız Türkiye 
Cumhuriyeti, Kemalist Devrim sürecinde Büyük 
Atatürk’ün önderliğinde kurulmuştur.

Bazı siyasi tarihçiler ve siyaset bilimciler de, 
benim gibi, Kemalist Devrim’in 23 Nisan 1920’de 
Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile başladığını 
kabul ederler. 23 Nisan 1920’de, Ankara’da, Bü-
yük Atatürk’ün önderliğinde Büyük Millet Meclisi 
açılmış ve bu meclis Kurtuluş Savaşı’nı, yine Yüce 
Atatürk’ün önderliğinde başarı ile yürütmüştür. 

23 Nisan 1920’de kurulan bu devletin cum-
huriyete gideceğini, yani kurulan bu devletin Tür-
kiye Cumhuriyeti’ne dönüşeceğini, pek çok araş-
tırmacı kabul etmektedir. Bunun neticesi olarak, 
29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyet “malumun 
ilanı”dır. Sürpriz değildir.

23 Nisan 1920’de kurulan devlet, 29 Ekim 
1923’te idare şeklinin cumhuriyet olduğunu ilan 
etmiş ve ilk cumhurbaşkanı olarak Ulu Önder Gazi 
Mareşal Mustafa Kemal seçilmiştir. Kemalist Dev-
rim sürecinde kurulan devlet, cumhuriyeti ilan 

Dr. Hasan İLERİ

20’NCİ YÜZYILDA 
KURDUĞUMUZ ÜÇÜNCÜ 
CUMHURİYETİMİZ
(TÜRKİYE CUMHURİYETİ)
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ederek yoluna devam etmiştir. Bu devletin adı da 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmuştur. 

Bilindiği gibi, 1920 ve 1930’lu yıllarda Kema-
list Devrim sürecinde Kemalist İlkeler oluşmuştur. 
Bunlar:

Cumhuriyetçilik,
Milliyetçilik,
Halkçılık,
Devletçilik,
Laiklik ve 
Devrimciliktir.

29 Ekim 1923’te ilan edilen cumhuriyetimi-
zi diğer ilkelerden ayrı düşünemeyiz. Cumhuriyet 
bu ilkelerden güç alır. Diğer ilkelere güç verir. Yani 
cumhuriyetimiz Kemalist Cumhuriyet’tir. Bu altı 
ilke bir bütündür, beraberce değerlendirilmelidir. 
Her bir ilkenin ayrı değerlendirilmesi bağlamın 
kaybedilmesine neden olur. Dolayısıyla böyle bir 
değerlendirme yapılırsa Kemalizm adına yanlış so-
nuçlara varılır. 

Bu altı ilkenin dayanağı ve kaynağı Milli Si-
yaset ve Misak-ı Millî’dir. Mustafa Kemal, konuyla 
ilgili olarak Nutuk’ta şöyle demektedir:

“Milletimizin güçlü, mutlu, devamlı yaşa-
yabilmesi için devletin tamamen millî bir siyaset 
takip etmesi ve ona dayanması lazımdır. Millî Si-
yaset dediğimiz zaman kastettiğimiz şudur;

Kendi sınırlarımız içinde, her şeyden önce, 
kendi gücümüze, kuvvetimize dayanarak varlığı-
mızı muhafaza etmek sureti ile millet ve mem-
leketin hakiki saadet ve kalkınmasına çalışmak, 
medeni cihandan medeni ve insanî muamele ve 
karşılıklı dostluk beklemek.”

Cumhuriyetçilik de dâhil olmak üzere altı 
ilke hem araç hem de amaçtır. Nihai amaç ise mu-
asır medeniyettir. 

29 Ekim 1923’te Büyük Atatürk’ün ön-
derliğinde ilan edilen cumhuriyetimizin en ger-
çekçi ve doğru değerlendirmesi, onu Kemalist 
Devrim sürecinde ve Altı İlke ışığında birlikte 
değerlendirmek olacaktır.



 Sayfa 18 Anka Enstitüsü

      Şahin Efe YILMAZ

Osmanlı İmparatorluğu’nun, özellikle 19. 
yüzyılın sonlarına doğru yaşadığı gelişmeler kuş-
kusuz Türk tarihi için ayrıca önemli bir süreçtir. 
Zira işlemez hale gelmiş devlet sistemi, yozlaşmış 
düzen, kötü yöneticiler, zararlı iç-dış birtakım çe-
teciler, Emperyalist hesaplar ve bunların yerli iş 
birlikçileri eliyle yürüttükleri faaliyetler; zaten tı-
kanmış, etkisizleşmiş, saygınlığını ve güvenilirliğini 
yitirmiş devlet yapısının çöküşünü hızlandırmıştır. 

Böyle bir ortamda doğal olarak halk, saldırı-
ya uğramamak, tehlikeleri bertaraf edebilmek ve 
namusunu, canını, malını, ailesini kendi kendine 
korumak adına bazı savunma yöntemleri geliştir-
miştir. Bu bir nevi halk mukavemet teşkilatıdır ki; 

bu teşkilat, Selçuklu döneminde ve Aydınoğulları 
Beyliği döneminde olduğu gibi zeybeklik teşkilatı 
eliyle hayata geçirilmiştir. Eğitimsiz, yoksul, muh-
taç ve uzun yıllar süren askerlik hizmetleri, sefer-
berlikler neticesinde ağır vergiler ile de beli bükül-
müş halkın aslında başka çaresi de kalmamıştır. 
O günün şartlarının doğal bir sonucu olarak, halk 
mukavemeti için canını ortaya koyanlar olduğu 
gibi halkın canına kastedenler de mutlaka olmuş-
tu. Bu sebeple halk, kendilerini korumak için sila-
ha sarılanlara “Efe’’, canlarına kast edenlere de 
sahte zeybek manasında; “Çalı kakıcı’’ demişti.  

“Eğer bu kişiler binlerce kişilerle çarpış-
mayı ilk günden göze almamış olsalardı, Milli 

CUMHURİYET 
EFELİĞİ
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Mücadele’nin doğması da mümkün olmazdı.’’ (Ay-
dın Milli Cidali-Aydın 57. Tümen Komutanı Miralay 
Mehmet Şefik Aker) 

Böylece yurdun işgali ile birlikte saflar da 
daha iyi netleşti ve “Efeler’’ Sarı Zeybek Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde milis kuv-
vetlere katılarak, milli direniş için savaşmaya baş-
larlarken, sahte zeybekler olan “Çalı kakıcılar’’ da 
halkı soymakla meşgul oldular. Ve halkın “Efe’’ 
rütbesi verdiği Türk yiğitleri, hem işgalciler ile 
hem sahte zeybekler ile ve hem de iç cephedeki 
halden bilmezler ile mücadele ettiler. Padişah-Ha-
life fermanıyla hareket edip, Milli Mukavemete 
karşı çıkanlar ise işleri daha da zorlaştırdılar…

“Belediye reisinin malı, mülkü var, kavga 
istemez. Ya vazifesi vatan müdafaasından ibaret 
olan Askerlik Şubesi Reisi Yüzbaşı Mehmet’e ne 
oluyor? Bu gafil vatansız, Yunanlılar Tire’ye ge-
lirse, kendisini orada şube reisi olarak bırakacak, 
maaşını arttıracak fikrinde midir? Biz, felaket ben-
den uzak olsun da isterse bütün vatan düşman 
ayakları altında ezilsinden ibaret olan bazı taş 
kafalılardan tecelli eden bu sefil zihniyeti yalnız 
burada değil bir yıl sonra Yunanlıların Bursa ve Ba-
lıkesir mıntıkalarını işgal ettikleri zaman yerlerin-
den kıpırdamayan ve düşman ilerlemesi önünde 
çekilirken şehirlere ve kasabalara iltica eden kendi 
millettaşlarının, kasabada bir geceden fazla kal-
masına razı olmayan ve onlara derhal çekilip de-
folmalarını tavsiye eden bazı yerlerin şube reisleri-
ni de ve belediye reislerini de gördük. Daha sonra 
Sakarya’ya yapılan ricatta perişan surette çekilen 
subay ve memur ailelerinin bir gece köylerinde 
yatmasına bile müsaade etmeyen ve emzikteki ço-
cuklara yüz gram sütü vermekten çekinen köyler 
de gördük. Hatta daha fenasını da gördük. Çekilen 
kıtaların perakende subay ve eratını soyan, vuran, 
öldüren insanları da gördük. Ben, zaten bu kitabı 
Türk gençleri için yazdım. 1918’den 1921 sonuna 
kadar devam eden millet mücadelesinde, milleti 
mücadeleye sevk ederek bu vatanı kurtarmak için 
çalışan ağabeylerinin ne gibi ağır tehlikeli şartlar 
içinde çabaladıklarını, onlara en kötü hakikatleri 
de saklamaksızın göstermek için yazdım. Gelecek 
nesillerimizin çocukları, 1918-1921 yıllarında, Türk 
milletinin safları arasında ne gibi şaşkın, duygu-
suz, millet ve vatan sevgisiz kimselerin de yaşadı-
ğını bilirlerse, bunun hiç bir zararı olmaz… Çünkü 

bunlar, bütün bir milleti, onun esas ruhunu temsil 
eden unsurlar değildir. Bir milletin esas ruhu, onun 
büyük tarihi, yüksek ananeleri içinde saklıdır. İda-
recilerin yüksek vatanperverliği, kırılmaz azmi, ni-
hayet halkın ana vasfı olan kahramanlığını hâkim 
kılar. İstiklal Savaşında böyle oldu. Ve Garp Cep-
hesi de işte böyle kuruldu!’’ (Rahmi Apak / İstiklal 
Savaşında Garp Cephesi Nasıl Kuruldu / S, 67-68)

Bunca zor koşullara rağmen direnişin, dü-
zenli ordu kuruluncaya kadar meclisin ve tüm iç-
dış saldırılara karşı milletin koruyucuları, fedaileri 
kuşkusuz Efeler idi… Ve Mustafa Kemal Paşa’nın 
liderliğinde yüksek bir ruh oluşmuştu milletimiz-
de. Bu yüksek ruh halidir bizi onca büyük ve güç-
lü kuvvetler karşısında muzaffer kılan ve bizi biz 
yapan… Biz bu yüksek ruh haline “Efelik Ruhu’’ 
diyoruz. Haksızlığa karşı efelenmek, itiraz etmek, 
bir dakika diyebilmek, haklıdan yana tavır alabil-
mek, zulmediciye sen haksızsın diyebilmek ve 
sonu her ne olur ise olsun eğriye karşı doğrunun 
yanında olabilmek! Bu “Efelik Ruhu’’ esasen Türk 
milletinin karakteristik özelliğidir. Aydın yöresinde 
efelenmek dediğimiz bu yüksek ruh hali, diğer yö-
relerimizde fedailik, yiğitlik, Seymenlik, Dadaşlık, 
Yarenlik, Uşaklık (Karadeniz yöresinde genç yiğitle-
re verilen nam: Aydın’da kızan neyse, Karadeniz’de 
uşak odur.) olarak yaşar… Ve tüm bu sıfatların ça-
tısı Türklüktür! 

Mücadele yıllarında pek çok yörede nice 
yiğitler, isimsiz kahramanlar fedakârca savaştılar. 
Yalnızca erkekler değil kadınlarımız da kahraman-
dırlar… Aydınlı Arşın Nine, Çete Ayşe Efe, Gör-
desli Makbule Efe, Kara Fatma, Nene Hatun nasıl 
unutulur? Onlar Gazi oldular, şehit oldular. Vazife-
lerini yaptılar…

“İstanbul’un ve İzmir’in işgali üzerine 
Anadolu’da milli bir gaye hâsıl oldu. Milli şuurun 
uyanmasıyla ‘Anadolu İhtilali’ doğdu. Ben bu ih-
tilali bu yazılarımda bütün safhalarını değil, yal-
nız cephe gerisi faaliyetlerini ve Ankara’da top-
lanan Kuvayımilliye’cilerin canla başla ve büyük 
bir feragat-i nefisle ne şekilde çalıştıklarına ait 
hatırlarımı anlatacağım… Kuvayı millîye tarihi 
yazılırken, meçhul kalmış olan Milli Mücadele An-
kara’sını sizlere tasvir etmeğe çalışacağım. Her 
türlü yoksulluk ve büyük tehlikeler karşısında na-
sıl çalıştık, bunları anlatacağım… Bilmem, neden 
milli bir vazifeyi üstüne almış bir adamda korku ol-
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muyor… Anadolu’ya kaçanlar yaşamak için değil 
yaşatmak için geliyordu… Kumandasını aldığım 
kağnılar, bir yanardağın lavı gibi ağır ağır cephe-
ye akıyordu. Ben de bunların yanında yaya olarak 
gidiyordum. Bazen bir pınar veya çeşme başında 
duruyorduk. Kağnılarım kırk tane idi. Kırk kağnıcı, 
bir de muzaheret bölüğünden Mustafa bir de ben, 
kırk iki kişiyiz. Bunlardan ikisi altmışar yaşlarında 
erkek, sekiz tanesi on beşer yaşlarında veya daha 
yukarı çocuklardı. Otuz tanesi de genç kadındı. 
Bazı kadınların kucaklarında bebekleri de vardı… 
Bu kağnıları süren ayakları çarıklı, sarı mintanlı, 
mor şalvarlı, kırmızı kuşaklı köy delikanlıları ile 
üç etekli, dallı şalvarlı, başları örtülü kadınlar ne 
temiz bir ruha malikti. Ancak bunlarla beraber ya-
şayanlar bilirler… Hiçbir ferdin şikâyeti olmayıp 
herkes seve seve gönüllü hizmetini yapıyordu. Bu 
sıra memleketin iktisadi vaziyeti de ihmal edilmi-
yordu. Her köy eskisi gibi ekiliyor hiçbir şey pahalı 
değil hayat tabii idi. Kimse de ihtikâr yaparak para 
kazanmak hırsı doğmamıştı. Köylüler cepheye 
cephaneleri pazara mal götürür gibi sakin ve neşe-
li götürüyorlardı.’’ (Enver Behnan Şapolyo- Kuvayi 
Milliye Tarihi-1957-Ayyıldız Matbaası-Ankara)

İşgal günlerinde İzmir, Aydın ve çevresinde, 
daha sonra da yurdun çeşitli bölgelerinde yaşanan 
acılar, zulümler ve yapılan katliamlar resmi arşiv-
lerce sabittir. Milletimiz, milli birlik ve beraberlik 
hisleri ile tüm bu insanlık dışı uygulamalara rağ-
men yılmamış, direnmiş ve zafere ulaşmıştır. Cum-
huriyetin ilanı ile birlikte başlayan devrimler, yani 
milli diriliş hamleleri, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
çökmesine yakın dönemlerden beri süregelen 
yoksulluğu, eğitimsizliği, her manada bakımsızlı-
ğı, umutsuzluğu geride bırakmış ve devlet-millet 
birlikteliğini yeniden diriltmiştir. Yurttaşlar, “Ne 
mutlu Türk’üm diyene’’ sözünün çatısı altında bir 
olmuş ve “Her şey vatan için’’ diyen görev adam-
larının hizmetleri ile yaralarını sarmaya başlayıp, 
acılarını unutmuştur.

Bu süreçte Türk milli geleneği olan Efeliğin 
başka bir hali zuhur etmektedir. O da; Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti’nin korunması, yaşatılma-
sı ve gelişmesi için efelenmek! Yani Cumhuriyet 
Efeliği! Her sektörde görev adamlığı yapmak. 
Milli menfaatleri, şahsi menfaatlerinden önde tu-
tan, yüksek ruhlu yiğitler yetiştirme süreci. Bu bir 
milli vazife idi ve ruhu Efe olan her Türk bu vazi-

feyi gönüllü olarak icra etmişti… Cumhuriyetin ilk 
yıllarında gösterilen olağanüstü başarılar ve her 
sektördeki milli gelişime dair hamleler başka türlü 
nasıl izah edilebilir ki?

Cumhuriyetin sunduğu imkânlar, özgürlük, 
vatandaşlık hakları ve kulluk değil; her manada 
eşitlik, milletimizin diğer uluslar ile olan mücadele-
sinde şüphesiz çok önemli gelişmeler yaşanması-
nı sağladı. Bugün her ne kadar büyük sorunlarımız 
varsa da umutsuz değiliz asla. Çünkü Atatürk’ün 
işaret ettiği istikamette yürüyen, Cumhuriyet Tür-
kiye’sinin kıymetini iyi bilen ve gelecek kuşaklara 
da özgür bir yurt bırakabilmek için mücadele eden 
ruhu Efe nice yetişmiş, iyi eğitimli yiğitlerimiz var. 
Öte yandan yapılacak da çok iş var… Çünkü yarım 
kalan Atatürk devrimlerinin tamamlanması gere-
kiyor…

Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hocamızın 
şu ifadeleri çok önemlidir…

“Kurtuluş savaşını yaşadık. Lozan’ın heye-
canını, yokluğun rezaletini. Sonra Cumhuriyet ilan 
edildi. Ve ülke, bambaşka bir çehreye bürünmeye 
başladı. Hepimizin arzusu bir an evvel, adam olup 
memlekete yardım etmekti. Çünkü çok ihtiyacı 
vardı. Hiçbir şey yoktu. Yol yok, fabrika yok, okul 
yok. O 15 yıl içinde yapılanları hatırladıkça, şaşkın-
lığa düşüyorum… Bazı gençler, anlamıyorsunuz. 
Çünkü sizler, var olana doğdunuz. Sümer çocukla-
rı gibi. Onlar da, ‘Bu şehirleri Tanrı’lar kurmuş, biz 
de buralarda yaşayalım’ demiş, aynen sizin gibi. 
Herkes atıp tutuyor şimdi. O zaman yaşanan sıkın-
tıları bilmeden. Bizler kazandığımız şeylerin değe-
rini biliyoruz çünkü zor elde ettik. Siz bunu ancak 
kaybettiğinizde anlayacaksınız.’’

Evet, bugün Cumhuriyetin kıymetinin far-
kında olanlar kadar Cumhuriyeti yok etmeye ça-
lışanlar da var. Tüm bunların altında aslında sakat 
eğitilmişlik var. Bireyler, ailelerinde aldıkları eği-
tim, gördükleri usul-erkân, yerel-yöresel gelenek 
ve öğretiler, daha sonrasında ise mensup olunan 
siyasi, ticari ve dini oluşumlarda bir görüş ile yetiş-
tiriliyorlar. Milli değil dini öğretiler ile yetiştirilen 
bireylerin Cumhuriyetin kıymetini bilmeleri elbet-
te beklenemez…

“Bugün önemli olan gerçek, Cumhuriyet 
Türkiye’sinde çeşitli menşeden çeşitli inançta 
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gruplar yaşamakta ve bunlar düşüncelerini öz-
gürce tartışabilmektedirler. Rus ordularının Ku-
zey Karadeniz, Balkanlar ve Kafkaslara her giri-
şinde, 1783’den beri birbiri ardına gelen göçlerle 
Anadolu bugün, imparatorluğun etnik ve kültü-
rel bir minyatürü haline gelmiştir. Yalnız Türk kö-
keninden olan yüzbinlerce göçmen dışında, Müs-
lüman olmuş, Osmanlı kültürünü benimsemiş, 
menşede anadili Türkçe olmayan yüzbinlerce Ar-
navut, Boşnak, Pomak, Giritli, Çerkez, Abaza, Çe-
çen, Gürcü bu yurda gelip yerleşmişlerdir. Onları 
buraya, ‘anayurd’a’ koşuşturan şey, ortak tarih 
ve yaşam tarzı, kültür değil de nedir?

Anadolu Türk’ü onları kendisinden saymış, 
kucak açmıştır. Tarih ve kültürün, etnik menşe-
den çok daha güçlü bir sosyal etmen olduğunu 
daha iyi hangi örnek gösterebilir? Onlar, canı gö-
nülden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmuşlar, 
modern Türkiye’nin oluşması ve yükselmesinde 
hayati hizmetlerde bulunmuşlardır. Anadolu, 
onlar için gerçek bir ‘anayurd’ olmuştur. Bugün 
Türkiye’de yaşayan her üç kişiden biri ya kendi-
si ya ana-babası ya da yakın ataları göçmendir. 
Atatürk kendisi de bir göçmendi. Bu etnik çeşit-
liliğe rağmen Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasası, 
herkesi hukuk önünde eşit gören bir Türk vatan-
daşlığı, her inanç sahibini aynı düzeyde, saygın 
gören son derece hoşgörülü bir din serbestliği ge-
tirmiştir. 1980’lerden beri etnik dini ayrılık bilin-
cinin körüklenmesi üzüntü verici bir gelişmedir. 
Huzur içinde nimetlerini ortaklaşa paylaştığımız 
bu güzel yurdu, bu sağlıklı Cumhuriyet rejimini 
korumak herkesin yararınadır. Bu gerçeği hiçbir 
zaman aklımızdan çıkarmayalım.

Cumhuriyet’in 75. Yılında karşılıklı gövde 
gösterileri, bitmez tükenmez sokak eylemleri 
dünyaya Türkiye’nin çok tehlikeli bir istikrarsız-
lık ve tefrika içine yuvarlandığını sergilemekte, 
devlet ve halkımız el-ele buna bir çıkış bulmak 
zorunda. Umulur ki; seçim böyle bir fırsat olur. 
Her şeyden önce bir dava kahramanı gibi ortaya 
çıkarak halkı birbirine karşı kışkırtan, sağduyuyu 
kaybetmiş, ileriyi göremeyen demagoglar akılla-
rını başlarına devşirsinler. Etrafımızda fırtınalar 
esiyor, hepimiz aynı geminin içindeyiz… 

Kabul edelim, etmeyelim, şu son 20-30 yıl 
içerisinde yeni bir nesil yetişmiştir. Toplumumuz 

dünyadaki derin değişikliklere denk olarak tarihin 
yeni bir evresini yaşamaktadır. Günümüzde dünya 
görüşü, kimlik ve tarihin yorumu, derinliğine de-
ğişmiştir... Bugün Doğu-Batı kültür ayrılığı toplu-
mu ikiye ayırmıştır. Doğu ve Batı iki ayrı görüş, her 
iki tarafta bir bağnazlık konusu olmuştur... Bize 
uzaktan bakan yabancı gözlemciler, Türk toplu-
munu kültürce bölünmüş, parçalanmış bir toplum 
olarak görmektedirler. Bu bölünmüşlük kültür ve 
kimlik sembollerinde göze batacak kadar açıktır 
ve zaman zaman dramatik bir görünüş almakta-
dır... Bu tarihi realite karşısında kimlik yorumunda 
topluma önderlik edenler, tarihçiler, sosyal bilim-
ciler, siyasiler bu parçalanmayı körüklemek değil; 
bütünleşme yolunda çalışmalı, birlikte yaşama 
yollarını sağlayacak yeni formüller üretmelidir... 
Bu tarihi sorun bağnazlıkla, taraf tutmakla çözü-
lemez. Bu yaklaşımda, özellikle tarihçi, bu toprak-
larda geçmiş ortak tarihimizi yeni bir görüşle yo-
rumlamak zorundadır...’’ (Türkiye Cumhuriyeti ve 
Osmanlı / Prof. Dr. Halil İnalcık)

Merhum Halil İnalcık hocamızın özetlediği 
bu hal, bugün memleketin içinde bulunduğu halin 
beyanıdır. Bunu, aklı başında her Türk evladı fark 
etmektedir. Ancak mühim olan şu ki; bu halin far-
kında olmayan yurttaşlarımızın bilinç düzeylerini 
yükseltebilecek hizmetler üretmek gerekir.

“Vatanı, milleti için her türlü fedakârlığa ha-
zır bir taban gerekiyor. Şimdi yapılacak iş hızla bu 
toplumun yeniden kaynaşmasına, bilinçleşmesine, 
vatanını, milletini kendisinden önce düşünen in-
sanların çoğalmasına önayak olmaktır. Türkiye’yi 
tekrar Kuvayı Milliye ruhu, Atatürk ruhu kurtara-
caktır.’’ Büyük Uyanış / Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu.

Oktay hocanın, Atatürk ruhu diye ifade etti-
ği bu ruh hali, bizim “Efelik Ruhu’’ dediğimiz, Cum-
huriyet Efeliği ruh halidir. Atatürk’ün işaret ettiği 
yolda, Atatürk devrimlerinin tamamlanabilmesi 
adına ve devletimizin güçlenmesi, milletimizin de 
güvenlik, huzur ve refah içerisinde yaşayabilmesi 
için Cumhuriyetimizin korunması gerekmektedir. 
Bu vazife, vatansever ve milliyetçi her Türk evladı-
nın atalarına karşı ahde vefa göstergesi ve torun-
larına karşı da milli ve kutsal vazifesidir…
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      Rafet ASLANTAŞ

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)’nde 25 
Eylül 2017 tarihinde yapılan sözde referandum 
Barzani’ye göre “100 yıllık rüyanın” hayata ge-
çişinin ilk adımı, Irak Devleti için kâbusun ayak 
sesleri, komşu ülkelerin penceresinden ise önemli 
bir güvenlik ve beka sorunu olarak algılandı. Böl-
gede etki ve ilgi alanlarına sahip olan küresel oyun 
kurucuların yer aldığı dış çemberde ise küçük fark-
lılıklarla birlikte referandum genellikle zamansız, 
gereksiz, vb. olarak görüldü. 

İsrail’in yüzeye çıkan, Suudi Arabistan’ın 
derinliklerde yer alan olumlu arzuları ise kamuo-
yunca bilinmektedir.

Barzani referandum hamlesiyle Kasım ayın-
da yapılacağı açıklanan başkanlık ve parlamento 
seçimleri öncesinde Kürtlerin en önemli ve tar-
tışmasız lideri olma yolunda önemli bir kazanım 
da elde etmek istedi. Evde yapılan hesap buydu. 
Ancak şimdi çarşıdaki işler karışıyor. İlk olarak son 
gelişmelerden ve KYB’nin tutumundan dolayı se-
çimlerin askıya alındığı açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baş-
kanı Mesud BARZANİ’nin, Irak Cumhurbaşkanı 
Yardımcıları Iyad ALLAVİ ve Usame NUCEYFİ ile 
Ekim ayının ilk haftasında Süleymaniye kentinde 
bir araya gelerek Irak’ın içinde bulunduğu mevcut 
durum ve siyasi gelişmelere bağlı sorunların çözü 
yollarını ele aldıklarını öğrendik. Yapılan açıklama-
da “Irak’taki gergin atmosferin yatıştırılması için 
siyasi partiler ve taraflar arasında görüşmelerin 
başlaması, görüşmelerin açık bir ajanda üzerin-
den yürütülmesi, IKBY üzerindeki yaptırımların 
ivedi bir şekilde kaldırılması ve en yakın zamanda 
Bağdat ile Erbil arasında toplantıların başlaması” 
maddeleri üzerinde mutabakata varıldığı kayde-
dildi.1

Bu gelişmeden bir hafta sonra toplantılar 

1	 	https://tr.sputniknews.com/
ortadogu/201710071030480570-erbil-bagdat-
sorunlarin-cozumu-icin-4maddede-anlasti/

değil askerî harekât başladı. Irak Merkezi Devle-
ti IKBY’ye Kerkük’te IŞİD’den aldığı bölgeyi Irak 
ordusuna teslim etmesi, Kerkük’teki bölgelerin 
tesliminin yanı sıra, Kerkük Havaalanı’nın, K1 Key-
van askeri karargâhının ve bölgedeki tüm petrol 
kuyuları, yatakları ve şirketlerin kontrolünün Irak 
ordusuna vermesi taleplerini iletti. Kerkük valisi 
Necmettin KERİM’in görevden alınmasını isteyen 
Bağdat yönetimi, ayrıca peşmergeye teslim olan 
IŞİD militanlarının da Irak ordusuna verilmesini 
talep ederek 48 saat süre tanıyan bir ültimatom 
verip süreyi bir gün de uzattı.2 Talepler yerine geti-
rilmeyince Irak Silahlı Kuvvetleri Kerkük’e operas-
yon düzenleyerek, kentin kontrolünü 24 saatten 
kısa bir süre içinde ele geçirdi. Ardından Musul’un 
Sincar (Şengal) ilçe merkezinde de kontrolün sağ-
lanması Barzani cephesinde moral-motivasyon 
açısından tartışmasız bir yıkım oldu.  

Biz yine de büyük resme bakarak bazı soru-
larla konuyu açalım:

- Irak’ın kuzeyinde yaratılan kontrollü böl-

2	 	http://www.dw.com/tr/ba%C4%9Fdattan-
pe%C5%9Fmergeye-48-saat-s%C3%BCre/a-40952818

IKBY 

REFERANDUMU 

SONRASINDA 

BÖLGEDE 

NELER OLUYOR? 

BİZİ NELER 

BEKLİYOR?
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genin yakın/orta vadede Suriye’nin kuzeyi ile bir-
leştirilmesi mümkün olur mu? 

 - Türkiye-İran ve Irak’ın asgari müşterek 
kararlılığı bu projenin rafa kalkmasına/ertelenme-
sine neden olabilir mi?

- ABD-Rusya Federasyonu aralarında uzla-
şarak Irak ve Suriye kuzeyinde özerk ya da bağım-
sız bir Kürt yapısına birlikte yol verirler mi?

- İsrail ve Suudi Arabistan niyet ortaklığı 
IKBY’nin özerklik ya da bağımsızlık fikrini siyasal, 
askeri ve finansal yönden ne oranda destekler?

- İngiltere’nin tavrı nedir? Kısa, orta ve 
uzun vadede neyi öngörür?

- Bölgedeki gelişmeler üzerinde Almanya 
ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’nın tavrında 
yeknesaklık var mı?

- Çin Halk Cumhuriyeti’nin “Bir Kuşak Bir 
Yol” Projesi bağımsız bir Kürdistan ister mi? 

Yanıtları bir anda verilemeyecek kadar zor-
layıcı sorular bunlar.

Soruların yanıtları üzerinden devam edelim.

Irak’ın kuzeyinde yaratılan kontrollü 
bölgenin yakın/orta vadede Suriye’nin kuze-
yi ile birleştirilmesi mümkün olur mu? 

Üzerinde düşünülmesi gereken en 
önemli konulardan biri Irak ve Suriye’nin kuzey 
bölgelerindeki oldubitti girişimlerin bir çatı altın-
da önümüze çıkıp çıkmayacağıdır. Bu unsurlar ka-
lıcı müttefik mi, ya da geçici rakip mi olacaklar? Bir 
çatı altında toplanabilecekler mi?

Barzani referandumdan hemen önce şunla-
rı söylemişti:

- “25 Eylül’de yapılması planlanan ba-
ğımsızlık referandumunun ardından Bağdat’la 
uluslararası toplumun desteğiyle yapılacak ve 
IKBY’nin ayrılık şartlarının müzakere edileceği cid-
di görüşmeler 1-2 yıl sürebilecek.”

- “Referandum sonrası Bağdat’la tüm 
sorunların çözülmesi için uluslararası toplumun 
desteğiyle çok ciddi ve dostane bir şekilde diyalo-
ğa geçmeye hazırız. Tüm sorunları bir ya da iki yıl 
içinde çözdükten sonra güzellikle ve kardeş gibi 

veda ederiz. 100 yıl boyunca ‘ortak ve kardeş gibi 
yaşayalım’ dedik ancak siz kabul etmediniz. O za-
man gelin, komşu gibi yaşamak için vedalaşalım. 
Siz dostumuz kardeşimiz, müttefikimizsiniz.” 3

Referandum öncesinde IKBY parlamento-
su içinde de görüş ayrılıkları vardı. Parlamento’da 
temsil edilen Goran (Değişim) Hareketi özellikle 
Kerkük bölgesi gibi tartışmalı bölgeler sorunu çö-
zülmeden yapılacak bir referandumun başarısız 
olacağı ve daha uygun bir zamana ertelenmesi ge-
rektiğini savundular. Kürdistan Yurtseverler Birli-
ği (KYB) cephesi de referanduma karşıydı. Ancak 
tüm muhalif cepheler referandumdan bir gün 
önce destek kararı aldılar. Bu durum zamansal ve 
taktiksel bir tercih olabilir. Önemli olan iradede 
birlikteliğin sürüp sürmeyeceği. Özellikle Irak Si-
lahlı Kuvvetleri’nin Kerkük’e yönelik harekâtından 
hemen önce KYB unsurlarının şehri terk etmesi 
dikkat çekiciydi. 

Öte yandan IKBY’nin referandumu öncesin-
de Suriye’de de sözde yerel seçimler yapıldı. 22 
Eylül 2017 günü bazı yerlerde PKK lideri Abdullah 
Öcalan’ın portresinin önünde kurulan sandıklarda 
3 bin 732 mahalle, nahiye ya da köyün temsilcisi 
seçildi.

Seçimler federasyon fikrine karşı çıkan Su-
riye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) bazı muhalefet 
partilerince boykot edildi. 

Sürecin 3 Kasım’daki ikinci aşamasında, ka-
saba ve bölgelerin icra konseylerinin üyelerinin 
belirlenmesi, 19 Ocak’taki son aşamasında ise 
hem her bir kanton için ayrı meclisin, hem de or-
tak bir parlamentonun kurulması planlanmış.

PYD Eş Başkanı Salih MÜSLİM, “Bu seçim-
ler, federal sistem ve federal demokrasiyi konsoli-
de etme yönündeki ilk adım” dedi.4

Suriye’de de sözde yerel seçimleri takiben 
Russia Today’e verdiği mülakatta IKYB referan-
dumuyla ilgili soruya yanıt verirken “Bu meseleyi 
kategorik olarak reddediyoruz ve Irak’ın birliğin-
den yanayız.” ifadelerini kullanan Suriye Dışişleri 
Bakanı Velid MUALLİM 5, Suriye kuzeyinde oluşa-

3	 	https://tr.sputniknews.com/
ortadogu/201709201030228800-barzani-referandum-
sonrasi-bagdat/
4	  http://www.dw.com/tr/suriyeli-k%C3%BCrtler-
se%C3%A7im-d%C3%BCzenliyor/a-40630232	©	Deuts-
che	Welle	
5	 	http://bianet.org/bianet/siyaset/190136-



 Sayfa 24 Anka Enstitüsü

bilecek özerk Kürt bölgesi için “Bu konu Kürtlerle 
müzakereye ve tartışmaya açıktır. Irak Şam İslam 
Devleti’ni (IŞİD) ortadan kaldırdıktan sonra Kürt 
kardeşlerimizle oturup gelecek için bir formül üze-
rinde uzlaşabiliriz” 6 dedi.

Muallim’in Suriyeli Kürtlerin bağımsızlık de-
ğil sadece özerklik istediğini söylemesi deneyimli 
bir politikacı için ironik bir saflık olarak görülebilir 
mi? Yalın haliyle bu açıklamadan Suriye’nin Kürt-
lerinin Kürtlerin kuzeydeki Kürt özerkliğine razı 
olabileceği çıkarımını yapmak mümkün. Özellikle 
şu günlerde Suriye Devlet makamlarının Rusya’nın 
stratejik aklından bağımsız düşünüp konuşama-
yacağını farz ve kabul edersek Velid MUALLİM’in 
açıklamasının önemini kavrayabiliriz. Tabi bu 
açıklama bir ön alma ve zaman kazanma girişimi 
de olabilir. 

Bölgesel koruyucu bir şemsiyeye sa-
hip olmayacak IKBY+PYD bölgesi Türkiye, 
İran başta olmak üzere çevre devletlerin dış 
kuşatmasına dayanabilir mi? Türkiye-İran ve 
Irak’ın asgari müşterek kararlılığı bu proje-
nin rafa kalkmasına/ertelenmesine neden 
olabilir mi? 

25 Eylül 2017’den hemen önce ve sonrasın-
da devam eden süreçte bu konuda net gelişmeler 
gözlendi. 

İlk olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel 
Kurulu toplantısı dolayısıyla New York›ta bulunan 
Türkiye, Irak ve İran Dışişleri Bakanları üçlü bir 
görüşmede bir araya geldiler. Toplantı sonrası 
yayımlanan ortak bildiride IKBY’de referandumu-
nun, “Kürt halkı ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin 
lehine olmayacağı” belirtildi.7 

Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Os-
man GANİMİ başkanlığındaki Irak Askeri Dele-
gasyonu 27 Eylül 2017 günü akşam saatlerinde 
Tahran’da İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral 
Muhammet BAKIRİ ile bir görüşme gerçekleştirdi. 
Tümgeneral Bakıri yaptığı açıklamada, İran’ın Irak’ı 
bir bütün olarak tanıdığını, İran ve Irak arasındaki 
ortak sınırların Irak anayasasında belirlendiği gibi 
olacağını ve İran’ın, Irak’ın kuzeyinde herhangi bir 
gurup veya partinin hâkimiyetini kabul etmediğini 

ikby-referandumunun-ardindan-tepkiler
6	 	http://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-41399193
7	 	http://www.bbc.com/turkce/haberler-turki-
ye-41350839

söyledi. 8

28 Eylül 2017’de Başbakan Haydar İBADİ›nin 
ofisinden yapılan açıklamada, Türkiye Başbakanı 
Binali YILDIRIM’ın İbadi ile bir telefon görüşmesi 
gerçekleştirdiği ve “Ankara’nın ham petrol ihraca-
tıyla ilgili sadece Bağdat yönetimini muhatap ala-
cağını söylediği” belirtildi.9

Irak Savunma Bakanlığı 29 Eylül 2017’de 
IKBY sınırlarını, Türkiye ve İran’ın desteğiyle kendi 
kontrolü altına almayı planladığını duyurdu.10

Sınıra yakın bölgelerde hem Türk hem de 
İran Silahlı Kuvvetleri Irak Silahlı Kuvvetleri ile or-
tak askeri tatbikatlara başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay 
Başkanı resmi temaslarda bulunmak üzere 
Cumhurbaşkanı’nın ziyareti öncesinde İran’a 
giderek İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Genelkur-
may Başkanı Bakıri ve Savunma Bakanı Hatemi 
ile görüştü. Bu ziyaret 1979 tarihindeki İslam 
Devrimi’nden bu yana Türkiye’nin genelkurmay 
başkanları düzeyinde İran›a yaptığı ilk ziyaretti.11 
Görüşmeden sonra “terörle mücadele ve buna 
bağlı olarak sınır güvenliği konularında” mutaba-
kata varıldığı açıklandı. 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın 
resmi İran ziyaretinde 1 saat 10 dakika süren gö-
rüşmede İran lideri Ali HAMANEY, IKBY referandu-
mun “bölgenin geleceğini tehdit eden bir ihanet” 
olduğunu belirtti. Hamaney, “İran ve Türkiye, bu 
olaya karşı, mümkün olan her adımı atmalı ve Irak 
hükümeti de bu konuda ciddi kararlar almalı” ifa-
desini kullandı.

Uçuşların durdurulmasının ardından önce 
İran ve son olarak Türkiye tarafından IKBY alanına 
giden hava sahaları kapatıldı.

Tüm bu gelişmeler ve olası yeni hamlelerin 
yanı sıra bölgede yüzyıllardır var olan Arap milli-
yetçiliği de dikkate alındığında IKBY ve Barzani 
için koşulların zorlaşacağını, yaşam alanlarının da-
ralacağını söyleyebiliriz. 

8	 	http://www.sepahnews.com/index.php/com-
ponent/k2/item/4478
9	  http://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyeden-
ibadiye-petrol-g%C3%BCvencesi/a-40720961
10	 	http://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-41449424,	
11	 	http://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-41493827
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ABD-Rusya Federasyonu aralarında uz-
laşarak Irak ve Suriye kuzeyinde bağımsız bir 
Kürt yapısına birlikte yol verirler mi?

Rusya bölgede nüfuzunu artırmak ve her 
senaryonun içinde yer almak istemektedir. Doğal 
olarak öncelikle ulusal politikasına uygun davra-
nacak ve doğal kaynakların çıkarılması, üretimi ve 
ulaştırılması sürecinde mümkün olan en fazla ka-
zanımı sağlamaya çalışacaktır.

ABD açısından bakıldığında tüm kurgu-
nun ana hedefi Çin ve Rusya’ya karşı Dünya 
hâkimiyetini devam ettirmektir. Özellikle Çin’in 

kontrol edilmesi, etki ve ilgi alanının sınırlandırıl-
ması ve mümkünse kuşatılması için İran’ın zayıf-
latılması Orta Doğu’nun kontrol edilmesi gerçeği-
dir. Çin’in “One Belt-One Road (OBOR) -Bir Kuşak, 
Bir Yol-” projesi Küresel düzlemde ABD’nin eko-
nomik, siyasal, sosyal, kültürel ve askeri planlarını, 
doların hâkimiyetini tehdit etmektedir.

Kısaca iki küresel oyun kurucu için satranç 
hamleleri devam edecektir. Irak ve Suriye’deki 
Kürt grup ve yapıları onlar için zaman zaman bi-
rer piyon zaman zaman atlar ya da filler olabilirler. 
Ancak vezir ve şah olmaları mümkün değildir.
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ABD’nin Şam eski Büyükelçisi Robert 
FORD’un Suriye Kürtleri hakkındaki söylemlerini 
Irak için de düşünmek mümkün. Kürtlerin Ameri-
kalılara güvenmekle ağır bedel ödeyeceğini, ABD 
Ordusu’nun sadece IŞİD’le savaşmak için Kürtleri 
kullandığını belirten Ford, Suriye Kürtleri için şöyle 
demişti: “Washington, ABD Ordusu’ndan gelecek-
te Suriye’de Batı Kürdistan’ı bağımsız bir bölge ola-
rak savunmasını istemez.” 12

Tarih sahnesinde önce desteklenip, kullanı-
lıp sonra her daim pazarlandığı ve kaderine terk 
edildiği sabit olan kukla Kürt oluşumları bir kez 
daha aynı kadere maruz kalabilir mi? 

Öte yandan ABD’nin PKK/PYD’ye sundu-
ğu silah sistemleri bir devletin silahlı kuvvet ha-
zırlığı olsa, Barzani’nin peşmergeleri iç güvenlik 
teşkilatına evrilse bile devlet kurma ve idame et-
tirme geleneğine sahip olmayan aşiret yapıları bir 
süre sonra kendi iç mücadelelerine dönerek kur-
dukları yapıyı ortadan kaldırabilirler.

İsrail ve Suudi Arabistan niyet ortaklığı 
IKBY’nin özerklik ya da bağımsızlık fikrini si-

12	 	https://english.aawsat.com/ibrahim-hamidi/
interviews/ford-asharq-al-awsat-gave-syrians-false-hope

yasal, askeri ve finansal yönden ne oranda 
destekler?

İsrail Orta Doğu’da şekillendiricilerden ya 
da etkileyen aktörlerden biri olabilir. Bir yandan 
çevresindeki Arap devlet yapılarını zayıflatıp çö-
kerterek kendisine güvenli bölgeler yaratmaya 
çalışmakta ve öte yandan kendisine eğimli yapı-
lanmalar oluşturarak yayılmayı hedeflemektedir. 
Her zaman olduğu gibi tüm girişimlerinde ABD 

Yahudi lobisi üzerinden siyasi askeri ve lojistik 
destek sağlamak isteyecektir. Bu açılardan bakıldı-
ğında İsrail’in IKBY’nin görünen destekçisi olacağı 
söylenebilir. 

Arabistan için ise zorlu süreç başlamıştır. 
Petrol fiyatlarındaki dönemsel artışa rağmen uzun 
süredir devam eden düşük fiyatların oluşturduğu 
baskı ve artan bölünme endişesi Suudiler açısın-
dan önemli hassasiyetler yaratmıştır. Ancak hasım 
olarak gördükleri İran’ı sınırlamak adına her olu-
şumda yer alabilirler. 

İngiltere’nin tavrı nedir? Kısa, orta ve 
uzun vadede neyi öngörür?

İngiltere bir asır önce sınırlarını çizdiği Orta 
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Doğu’da salt ABD öncelikli yeni haritaların çizilme-
sine ve zeminin kaymasına engel olmaya çalışa-
caktır. Brexit sonrası yeniden bağımsız politikalara 
niyetlenirken durumun kontrolden çıkacak kadar 
karışmasını istemez. Fayda sağlayabileceği kont-
rollü süreçler ister. İsrail tarafından desteklenen 
planlara ikincil ortak olmayı tercih etmeyecektir. 

İngiltere 2’nci Körfez Harekâtıyla Basra 
bölgesinde önemli kazanımlar sağlamıştır. 
Öncelikle kısa vadede kazanımlarını garanti altında 
bulundurmak, orta ve uzun vadede Orta Doğu ve 
Afrika uzanımında ve Türkiye’nin de bulunduğu 
Dünya merkez kalpgâhında etki alanı oluşturmak 
isteyecektir. İngiltere hedefine ulaşmak adına 
daha aktif politikalar izleyerek yeni açılımlar ve itti-
faklar yapmak isteyebilir. Örneğin Rusya ve Çin ile 
ilişkilerini geliştirebilir.

Bölgedeki gelişmeler üzerinde Alman-
ya ve Fransa başta olmak üzere Avrupa’nın 
tavrında yeknesaklık var mı?

Avrupa cephesinde referanduma yönelik 
küçük nüanslar ile birlikte görülen mesafeli ba-
kış bir derece daha yükselerek ve şimdilik de olsa 
Barzani’ye sırt çevirmeye kadar varabilir. Önde 
gelen ekonomilere sahip bazı Avrupa ülkelerinde 
ayrılıkçılık söylemlerinin artış gösterdiği 
düşünüldüğünde emsal bir uygulamaya açık 
destek vermek mümkün görülmemektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti’nin “Bir Kuşak Bir 
Yol” Projesi bağımsız bir Kürdistan ister mi? 

Çin sorunsuz bölgeler ister. Pragmatiktir. 
Orta Doğu, Akdeniz ve hedeflediği diğer havza-
ların yatırımlar için cazip hale gelmesini ister. Kar-
gaşa ve kaos Çin’in politikalarını sekteye uğratır. 
Bu açıdan bakıldığında kaynaksız, dayanaksız ve 
zamansız oldubittilere destek olmaz. Şartlar olu-
şursa faydalanmaya bakar. 

Sorularımıza kısa da olsa yanıtlar bulmaya 
çalıştık. 

Kürtlerin istismara uygun en büyük hassa-
siyetleri aşiret yapılanmalarının yaşam alışkan-
lıklarıdır. Çıkar mücadeleleri nedeniyle ilk gün-
den bu yana birçok kez tabi oldukları devlete 
başkaldırmışlar, ayrılmaya çalışmışlar, ancak bunu 
her zaman başka devletlerin desteği ve gücüyle 
yapmak istemişlerdir. 

Siyasi tarih ise her zaman devletlerin devlet-
lerle birlikte yaşamlarına, savaşlarına ve anlaşma-
larına tanıklık etmiştir. Neticede devlet devletle 
muhatap olur. En zor koşullarda bile kazanarak, 
kaybederek, elde ederek ya da ödün vererek an-
laşırlar. Öncesinde fayda sağlanan enstrümanlar 
her zaman terk edilebilir. Bir de o enstrümanın iç 
yapısında çekişmeler varsa mutlaka kullanılır. İstih-
barat bir bilimdir. Bu da bilimsel bir doğrudur.  

Bu bağlamda Irak kuzeyinde ve olasıdır ki 
Suriye kuzeyinde Kürtler ilk gün heyecanını uzun 
süre sürdüremeyeceklerdir. Küresel destek sürse 
de aşiret yapıları, mezhep çekişmeleri, kaynakların, 
yeteneklerin ve paranın sahipliği üzerine yürütülen 
mücadele devam edecektir.

Irak’ta KDP, KYB, PKK, Goran Hareketi, İs-
lami Toplum Partisi (Komel İslam), İslami Birlik 
Partisi (Yekgirtu) ve diğerleri her konuda sürekli 
anlaşamayacaklardır. 

Kuzey Suriye’de bile şimdiden beş Kürt par-
tisinden söz edilmektedir. Bu bir Orta Doğu klasi-
ğidir. Orta Doğu’da görünen her şeye inanmamak 
lazımdır. 

Bu açıdan bakıldığında önümüzdeki dönem-
de ilk mücadeleyi ve pazarlıkları IKBY ile Irak Dev-
leti arasında gözleyeceğiz. Müteakiben bölgede 
etki ve ilgi alanları olan ve bunu geliştirmeyi ya da 
kaybetmemeyi arzulayan devletlerin girdileri ola-
caktır. KYB ve Irak Devleti üzerinde önemli ağılı-
ğı bulunan İran Haştı Şabi üzerinden sağlayacağı 
askeri başarı ve oluşabilecek sempati ile etkisini 
artıracaktır. Barzani’nin gücünü kaybetmesi ile 
PKK’nın etkisi artacaktır. Barzani’nin son sığına-
cağı durak Babasının vasiyeti olabilir. Bu duruma 
Türkiye’nin dikkatli olması, oyuna gelmemesi ge-
rekmektedir. Barzani tuzağı ile yakın gelecekte 
Şii-Sünni gerilimi üzerinden Türkiye-İran çatışması 
yaratılmak istenecektir. Bu oyunu bizzat Türkiye 
ve İran bozabilir.  

Bölgenin şekillenmesinde genel belirleyici 
ise küresel aktörler olacaktır. Haritaların yeniden 
çizilmesi, yeni nüfuz alanları yaratma çabaları de-
vam edecektir. 

Bölge devletleri ise yakın gelecekte kendi-
lerine yönelebilecek tehdit beklentisi üzerinden 
tutum belirleyecektir. 

Yalancı havuçlara ve büyüyerek küçülme 
tuzağına dikkat!
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Bugünkü dünya düzeni aslında 19. ve 20. 
yüzyılda iki düzen kurma projesinin füzyonudur. 
Dünya düzeninin temelinde öncelikle 17. yüzyı-
lın ortalarından itibaren Avrupa’da başlayan ve 
Fransız Devrimi sonrası 19. yüzyılda milliyetçilik ile 
birlikte dünya düzeni olarak yerleşen, devletlerin 
temel birim olduğu Vestfalya düzeni bulunmakta-
dır. Vestfalya sisteminin en azından nominal ola-
rak üç temel direği bulunmaktadır. Bu temeller 
aynı zamanda bugünkü BM Şartnamesi’nin ruhu-
nu temsil etmektedir;

-  Egemen devletler arasında hukuki 
eşitlik,

-  Devletlerin toprak bütünlüğüne saygı,

-  Diğer devletlerin iç işlerine karışmamak.

Vestfalya sisteminin bu özgün kuralları, 
sonraki tüm uluslararası düzen kurma çalışmaları-
nın temelini teşkil etti. 

Liberal dünya düzeni ise İngiltere hegemon-
yasından beri kuralları, normları ve kurumları ile li-
beral uluslararası sistemdir. Artan serbest ticaret, 
uluslararası hukukun genişlemesi, devletlerarası 
sorunların çözümünde hakemlik, resmi kurumlar 
ve ticaret, haberleşme ve sömürgeleştirme süreci 
gibi anlaşmaların hepsi bugünkü liberal düzenin 

öncü gelişmeleri oldu. 21. yüzyılda uluslararası po-
litika iki temel mantık üzerinden işlemektedir1;

-  Vestfalya mantığı; devletlerin otonomi-
si ve dokunulmazlığı, toprakları üzerindeki 
yetkisi,

-  Liberal mantık; uluslararası sistemin ku-
rucu birimleri arasında liberal bir düzen sağ-
lama ısrarı.

1990’ların başında Sovyetler Birliği çökme-
sine rağmen, ABD’nin arkasında olduğu liberal 
düzen ve bu düzenin kuralları devletler arası iliş-
kilere yön vermeye devam ediyor. Rusya ve Çin 
gibi liberal olmayan devletler, uluslararası düzen 
için Vestfalya sistemini yeterli görmektedir. Bu-
günün uluslararası anlaşmazlıklarının temelinde 
de aslında bu iki düzen arasındaki kırılma, hatta 
çatışma vardır. Örneğin, Suriye’de liberal Batı ile 
egemen devlet düzenini yani Vestfalya anlayışını 
savunanlar, uluslararası oyun kitabının nasıl uygu-
lanacağı konusunda anlaşmazlık içindedir. Büyük 
güç mücadeleleri içinde bu iki mantığın çekişme-
si dünyanın çivilerini yerinden oynatmakta, yeni 
dünya düzeni, ulus-devletlerin giderek bölündü-
ğü ve daha minyatürize bir uluslararası ortam do-
ğurmaktadır. Bu makalede, yeni dünya düzeninin 
neye benzemekte olduğuna ve bu düzen içinde 
vekilli savaşlar ve kendi kaderini tayin hakkı giri-
şimleri ile Irak’ın kuzeyindeki referandumun ne 
anlama geldiğine odaklanacağız.

Dünyanın Çivisi Neden Çıktı?

ABD’nin hegemonyayı devraldığı II. Dünya 
Savaşı’nın sonu ile birlikte Amerikan tipi özgürlük-
ler, yaşam biçimi ve demokrasi dünyanın herhangi 
bir yerine uygulanabilecek olgular olarak kabul 
edildi. Dünyanın her yerinde ABD, kimlik sorunla-
rına endeksli toplum mühendisliği ve terörle sa-
vaş kisvesi altında yeni güvenlik sorunları ortaya 
çıkarıyor, bırakıp gittiği ülkelerde işler daha da 
içinden çıkılmaz hale geliyor. Sorun, ABD’nin bü-
yük stratejisinde ve meşruiyeti olmayan bu stra-
tejinin kör tarafları ve askeri uygulamalarındadır. 
Batı dünyası ve özelde ABD, dış dünyaya müda-
halelerine kuramsal bir çerçeve oluşturmak için 
son 15 yılda yeni kavramlar geliştirdiler. Koruma 

1 	 Peter	 Harris,	 Losing the International Order: 
Westphalia, Liberalism and Current World Crises,	Natio-
nal	Interest,	(November	10,	2015).
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Hakkı-Harekete Geçme Sorumluluğu-Önleme So-
rumluluğu-İnşa Etme Yükümlülüğü gibi kavramlar 
literatüre sokularak, liberal düzenin Vestfalya dü-
zenini delmesinin önü açıldı. BM’nin 2000 yılında-
ki Milenyum Zirvesi’nde Kanada Başbakanı Jean 
Chretien’in önerisi ile insani müdahaleler konu-
sunda küresel bir konsensüs yaratılması amacı ile 
Müdahale ve Devlet Egemenliği Hakkında Ulus-
lararası Komisyon’u (ICISS2) oluşturuldu. 2001 yı-
lında, Gareth Evans ve Muhammed Shanoun’un 
başkanlık ettiği komisyon tarafından Koruma So-
rumluluğu (R2P; Right to Protect) başlıklı rapor 
hazırlandı. Rapora göre; devletler vatandaşlarını 
korumak konusunda asıl sorumluluğa sahiptir. 
Ancak, bu görevlerini yapamadıklarında ya da yap-
mak istemediklerinde veya kendi vatandaşlarını 
terörize ettiklerinde, (başka ülkelerin iç işlerine) 
müdahale etmeme prensibi bir kenara bırakılarak, 
koruma için uluslararası sorumluluk ortaya çıkar3. 
Bu sadece insani krize müdahale sorumluluğu de-
ğil, böyle bir krizi önleme ve başarısız bir devlete 
dönüşmesini önleme sorumluluğudur.

2005 yılında bu konu BM Genel Kurulu’na 
getirildiğinde arkasındaki mantığın üç unsuru var-
dı; insani felaketlerin önlenmesi, bu tür olaylara 
dünyanın tepki göstermesi ve sonrasında toplu-
mun yeniden inşası için uluslararası yükümlülüğün 
seviyesi4. Asıl mesele, devletin kendi vatandaşla-
rının korunması için egemenliğinden vazgeçmesi 
ve diğer devletlerin başka bir ülkede insan hakla-
rını korumak için sorumluluk almaya ikna olmala-
rı idi. 2005 yılındaki Dünya Zirvesi’nde BM Genel 
Kurulu R2P yükümlülüğünü aldı. Bütün devletler 
vatandaşlarını soykırım, kitlesel öldürme ve et-
nik temizlikten koruma sorumluluğuna sahipti 
ve eğer ev sahibi ülke bunu sağlayamazsa diğer 
devletlere bu sorumluluk devredilebilirdi. Böyle-
ce hükümetler ilk defa Vestfalya’nın tanımladığı 
egemenlik anlayışı dışında, birey ve grupların gü-
venliğine devlet güvenliğine göre öncelik vermiş 

2	 	ICISS:	International	Commission	on	Interventi-
on	and	State	Sovereignty.
3	 	International	Commission	on	Intervention	and	
State	 Sovereignty,	 The	 Responsibility to Protect: ICISS,	
(Ottawa,	2001),	p.xi.
4	 	Alex	J.	Bellamy:	The	Responsibility	to	Protect:	
The	Global	Effort	to	End	Mass	Atrocities,	Polity,	(Camb-
ridge,	2009).	

oldular5. R2P ile egemenlik, insan hakları ve ulus-
lararası toplum arasındaki ilişkiler yeniden dizayn 
edilmektedir. Geleneksel olarak uluslararası sis-
tem, egemenlik ve iç işlerine müdahale etmemek 
prensiplerine dayalıdır. Eğer bir ülkenin güvenliği 
ile kişiler karşı karşıya geliyorsa, devletin önceliği 
vardır. Soğuk Savaş sonrasında insan haklarının 
egemenlikten bağımsız olduğu varsayımı ile R2P, 
uluslararası toplumun bir yükümlülüğü haline ge-
tirilmektedir6. Bu yükümlülük insan haklarının ko-
runması ve özel olarak soykırım, kitlesel öldürme 
ve etnik temizlik durumlarını içermektedir. 2005 
Dünya Zirvesi’nde bu sorumluluk kayıt edilmiş 
olsa da uygulama her zaman, Libya ve Suriye ör-
neklerinde olduğu gibi, istismara açıktır.

Savaş, ancak uluslararası hukukun öngör-
düğü ulusal savunma amacı sınırları dâhilinde ve 
BM Güvenlik Konseyi kararı dâhilinde haklı bu-
lunmuştur. Ancak, ne Suriye ne de Irak’ta devam 
eden Batı hava saldırıları (2003’te Irak’ın işgali de 
dâhil) bu şartları sağlamamaktadır. Batının insan-
sız hava araçları ve özel kuvvetleri ile işlediği insan 
hakları suçları ve Kosova’nın bağımsızlık ilanı da 
uluslararası hukuka uygun değildir. Gerçek olan, 
uluslararası hukukun dünya liderleri tarafından 
kendi gündemlerine göre suiistimal edildiğidir. 
Uluslararası düzeni oluşturan normlar üzerinde 
bir anlaşma yoktur ve ne kadar liberal oldukları 
da tartışmalıdır. Dünyaya liberal düzenin hâkim 
kılınması ve onun resmi yönetim biçimi olan de-
mokrasinin dayatılması son 70 yıldır ülkelerin milli 
egemenliklerini göz ardı eden ve iç işlerine müda-
haleyi öngören örtülü yöntemler ile sağlanmaya 
çalışıldı. Demokrasi projelerinden, Irak’ta ülke in-
şasına, bugünün diktatörü kovma oyununa yani 
Suriye’deki iç savaş tezgâhına, bu amaçla terör 
örgütleri kurulmasına ve terörle mücadele gö-
rüntüsü altında devlet terörüne liberal değerlerin 
kalkan yapılması aşamasına geldik. Suriye krizi bir 
kez daha gösterdi ki; dünya düzenine yön veren 
güçler, oyunun kuralları ve meşruiyet kriterlerini 
her seferinde yeniden belirlemekte ya da olma-
sı gerekenleri dikkate almamaktadır. Bu durum 

5	 	Nicholas	J.	Wheeler,	Saving Strangers: Humani-
tarian Intervention in International Society,	Oxford	Uni-
versity	Press,	(Oxford:,	2000).	
6	 	Ramesh	Thakur	The United Nations, Peace and 
Security: From Collective Security to the Responsibility to 
Protect,	Cambridge	University	Press,	(Cambridge,	2006). 
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Vestfalya düzenini savunmayı monarşik ve despot 
ülkelere bırakmaktadır.

Kendi Kaderini Tayin Hakkı ve İkiz Sözleş-
meler

Esas olarak sömürge ve esaret altında bu-
lunan yerli halkların özgürlüğünün sağlanması 
amacıyla çıkarılan ve çeşitli uluslararası sözleş-
melerde yer alan “Kendi Kaderini Tayin Hakkı” 
(KKTK), özellikle 1960’li yıllardan başlayarak ge-
liştirilmeye çalışılmış, bu hakkın uygulanmasın da 
devletlerarasında günümüze dek süren derin fikir 
ayrılıklarına ve çatışmalara neden olmuştur7. 1960 
yılında BM Genel Kurulu’nda kabul edilip yayınla-
nan  “Sömürge Ülkeleri ve Halklarının Bağımsızlık-
larının Garanti Edilmesine İlişkin Deklarasyon”un 
6. paragrafında yer alan hakların  “Bir devletin 
toprak bütünlüğü ve milli birliğini, kısmen veya 
topluca bozmaya yönelik herhangi bir girişim, BM 
ana sözleşmesinin amaçlarına ve prensiplerine ay-
kırıdır” ilkesi, devletlerin parçalanıp bölünmesini 
amaçlayan KKTH’nın gerçekleşmesine engel ola-
cak bir nitelik taşımaktadır. KKTH’nın terörizme 
başvurularak talep edilmesi, BM üyesi olan birçok 
devlet tarafından, kendi toprakları ve egemenlik 
alanları içinde kesinlikle kabul edilmemekte, ileri-

7	 	 Marc	 Weller:	 Escaping the Self-
Determination Trap,	 Martinus	 Nijhoff	 Publishers,	
(Leiden-Boston,	2008).

deki yıllarda da kabul edilmesi mümkün görülme-
mektedir. 1990’lı yıllar ile birlikte etnik milliyetçili-
ğin tüm dünyada yeniden canlandırılması sonucu 
ortaya çıkan KKTH ile ilgili faaliyetler iki ana ne-
dene dayandırılmıştır8. Birinci neden; Sovyetler 
Birliği ve Yugoslavya örneklerinde olduğu gibi, 
demokrasinin olmadığı ülkelerde birçok değişik 
yerli halkın maruz kaldığı insan hakları ihlallerine 
ve otoriter baskılara bir cevap olarak algılanmak-
tadır. Eski merkezî otoriteye duyulan güvensizlik, 
demokrasinin mevcut olmadığı eski komünist re-
jimlerde KKTH taleplerinin nedenlerinden birisi 
olmuştur. İkinci neden; Bazı devletlerdeki azın-
lıkların devlet veya hâkim etnik nüfus tarafından 
yıllarca baskı altında tutulması, zulme maruz bı-
rakılması, eşit haklara sahip vatandaş olmaktan 
mahrum bırakılması nedenleriyle ana devletten 
ayrılmayı öngören arzu ve isteklerinin tetiklenme-
si olarak algılanmaktadır. 

KKTH talepleri yerine, mevcut sınırlar için-
de o yerli halk, etnik grup veya azınlık için daha 
fazla insan hakları veya daha liberal bir demokrasi 
anlayışı, günümüzde tüm dünyada daha çok ter-
cih edilen bir çözüm haline dönüşmüş, bir devle-
tin parçalanması veya bölünmesi kesinlikle tercih 
edilmeyen bir çözüm haline gelmiştir. Bugüne 
kadar, uluslararası hukuk alanındaki uygulama-
larda hiçbir zaman, bir yerli halkın, etnik yapının 
veya azınlığın, ilgili devletin onayı ve oluru olma-
dan, ayrı bir oluşum veya devlet kurması da kabul 
edilmemiştir9. Bu da, ilgili devletin rızası olmadan 
o devletten ayrılma hakkının kendi kaderini tayin 
hakkı kapsamında, uluslararası hukukta da kabul 
edilmesinin mümkün olmadığını göstermektedir. 
Bu kapsamda, KKTH’nın sadece sömürge ve man-
da yönetimi altındaki yerli halklara, etnik gruplara 
ve azınlıklara tanınması eğiliminin hâkim olduğu 
görülmektedir. 

Sonuç olarak, devletler otonomi sistemi-
ni kendi topraklarında uygulayıp, uygulamama 
konusunda serbesttir ve bu konuda uluslararası 
hukuk alanında bir yükümlülük mevcut değildir. 
Yani, uluslararası hukuk bu konuda kanuni olarak 
tarafsızdır. “Bir devlet kendi bağımsız iradesi ile 

8	 	Hurst	Hannum:	Autonomy, Sovereignty, and 
Self-Determination,	 Revised	 Edition,	 University	 of	
Pennsylvania	Press,	(1996).
9	 	Weller:	a.g.e.,	(2008).
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bu konuda kendisine uygun olarak karar verebi-
lir.” denmektedir. “Ayrılma” konusu, kendi ka-
derini tayin hakkı ile ilgili kararlarda en tartışmalı 
alanlardan birisidir. Devletler tarafından BM’nin 
1514 sayılı kararının 6. paragrafı referans olarak 
gösterilmek suretiyle kesinlikle kabul edilme-
mektedir. UNPO gibi kuruluşlarca 2625 sayılı BM 
kararının 7. paragrafı referans olarak gösterilip, 
“ayrılma” konusunda karşı bir görüş ileri sürül-
mekteyse de, bir devletteki hükümetin o ülkedeki 
nüfusun ırkına, diline, rengine, dinine bakmadan 
tüm vatandaşlarını temsil etmesi ve buna uygun 
anayasa hükümlerinin mevcudiyeti halinde “ayrıl-
ma” uygulamasının kesinlikle yapılamayacağı ifa-
de edilmektedir. Bazı aksi uygulamaların sadece 
o devletteki demokrasi dışı bir rejim gereği hükü-
metin tüm nüfusu temsil etmemesi sonucu ortaya 
çıktığı açıklanmaktadır. “Ayrılma” konusundaki 
birçok problem ve çatışma alanı ise, tahminlerin 
ve düşüncelerin aksine, uluslararası hukuk açısın-
dan kabul edilmemiş ve devletin iç sorunu olarak 
kabul edilen bir konu ve davaya dönüşmüştür. 
Sonuçta “ayrılma” kanuni ve hukuksal olmaktan 
çok politik bir konudur. Büyük çatışmalarla ilgili 
sonuçlara yol açabileceği nedeniyle de etnik açı-
dan kendi kaderini tayin hakkı ve neticesindeki 
ayrılma, devletlerce ve onların bir araya geldiği 
BM gibi kuruluşlarca genelde kabul görmeyen bir 
hak şekline dönüşmüştür. Özerklik ise devletlerin 
sadece kendi kararları ile kendi isteklerine bağlı 
olarak belli bir grup için uygulayabileceği bir yö-
netim biçimi olarak kabul edilmekte, uluslararası 
camiada kuralları ve yaptırımı olmayan ve birçok 
devlet tarafından diğer gruplara da olumsuz ör-
nek olabileceği nedeniyle genelde uygulanmak 
istenmeyen bir sistem olarak öne çıkmaktadır10. 

BM İkiz Sözleşmeleri; insan hakları ile onun 
en ileri uç noktası olarak kabul edilen Kendi Ka-
derini Tayin Hakkının dayandırıldığı ve bugün ulus-
lararası hukuk alanında da yürürlükte bulunan iki 
sözleşmedir. Bu sözleşmelerin yürürlüğe girmesi 
ile birlikte de BM dâhil olmak üzere uluslararası 
camiada, derin görüş ve algılama ayrılıkları orta-
ya çıkmış, bu tartışmaların yol açtığı çeşitli farklı 
görüşler günümüzde de devam eden birçok böl-
gedeki çatışmaların da ana kaynağını oluştur-

10 	Thomas	D.	Musgrave:	Self Determination and 
National Minorities,	Oxford	Monographs	in	International	
Law,	Oxford	University	Press,	(New	York,	1997),	p.197.

muştur. Türkiye, ikiz sözleşmeleri BM Genel Ku-
rulunda kabul edildiği 1966 yılından, yürürlüğe 
giriş tarihleri olan 3 Ocak 1976 ve 23 Mart 1976 
tarihlerine kadar olan süre içinde onaylamamış-
tır. Avrupa Birliği üyelik süreci kapsamında sür-
dürülen faaliyetler sonucunda, her iki sözleşme 
de, 4 Haziran 2003 tarihinde TBMM’de, 4867 ve 
4868 sayılı kanunlar olarak, 3 beyan ve 1 çekince 
ile kabul edilmiş, 17 Haziran 2003 tarihinde Cum-
hurbaşkanı tarafından onaylanmış ve 18 Haziran 
2003 günü de, 25142 sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanarak yürürlüğe girmiştir11. Özetle Türkiye, ikiz 
sözleşmeleri, 37 yıllık bir aradan sonra kabul etmiş 
ve sözleşmelere uluslararası hukuk açısından 
da taraf olmuştur. Türkiye her iki sözleşmenin 
üzerinde en çok tartışılan “Kendi Kaderini Tayin 
Hakkı”nı içeren 1. maddesini ve sözleşmelerin 
tümünü yapmış olduğu 3 ayrı beyanla,

-   “Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Ulusla-
rarası Sözleşme”nin 27. maddesini 1 çekin-
ceyle, 

-  “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara 
İlişkin Uluslararası Sözleşme”nin 13. mad-
desinin, 3 ve 4. fıkralarını da yine 1 çekince 
ile onaylamıştır.

Türkiye, 2003 yılında ikiz sözleşmelere 
onay verirken koyduğu çekinceler ve beyanlar 
ile toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini tehlikeye 
düşürebilecek hiçbir talebi ve faaliyeti kesinlikle 
kabul etmeyeceğini açıkça ilan etmiş, bu konu-
daki kararlılığını da belirtmiştir. Türkiye ikiz söz-
leşmeleri onaylarken; topraklarında Lozan Ant-
laşmasında belirtilenler dışında bir azınlık kabul 
etmediğini, resmi dil ve eğitim konusundaki fa-
aliyetlerini Anayasasında yer alan resmi dilinden 
ve esaslardan taviz vermeden ancak herkesin 
anadilini kullanabileceği prensibiyle uygulaya-

11 	 25142	 sayılı	 Resmi	 Gazete,	 (18	 Haziran	
2003).
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cağını, ikiz sözleşmeleri onay tarihinden önceki 
(2003) tarihler için, sözde Ermeni soykırımı gibi, 
ileri sürülecek bazı etnik grup ihlalleri konuların-
da açılabilecek davaları kabul etmeyeceğini açık-
lamıştır. 

Irak’ın Kuzeyinde Barzani’nin Referandum 
Oyunu… 

Irak’ın kuzeyi sorunu, 1990-1991 Körfez 
Savaşı’nın ortaya çıkardığı ve Türkiye’yi yakından 
ilgilendiren önemli sonuçlardan biridir. Tarihsel 
bir perspektiften bakıldığında Irak’ın kuzeyinin 
Osmanlı sonrasında hiçbir zaman istikrara ka-
vuşmadığı, hiçbir dönemde Irak’a tam olarak 
entegre olmadığı görülmektedir. Irak’ın kuzeyi 
hem Irak devletinin iç politikasında hem de bölge 
ve dünya politikasında kanayan bir yara olarak 
devam ede gelmiştir. Türkiye’nin Irak’ın kuzeyin-
deki çıkarları; PKK’nın bölgede barınamaması, 
bir Kürt devleti kurulmaması, Kerkük ve Musul 
başta olmak üzere Türk kimliğinin korunması, 
enerji kaynakları ve Türkmenlerin güvenliğidir. 
Bu çıkarlar, 2003 yılı sonrasında PKK ile mücade-
le görüntüsü altında ABD’nin vereceği sahte is-
tihbarata indirgendi. Mesut Barzani’nin “Açıkça 
konuşalım, Türkiye’nin Kuzey Irak’a girmemesi 
karşılığında, biz de Kerkük ve Musul’a girmeme 
yönünde ABD ile anlaşmaya varmıştık.12” ifadesi 
dikkat çekicidir. Türkiye, iç gündemi ile meşgul-
ken Barzani yönetimi Irak’ın kuzeyinde birbirin-
den ilginç entrikalar çevirmektedir. Türkiye, iç 
çelişkilerle meşgul ve terörle muhatap edilerek 
öncelikleri değiştirilmiştir. Barzani, görüşmelerde 
Türkmenlerden özellikle söz etmemekte, bölgede 
Türkmenleri yok saymaktadır. Ayrı bir güç olma 
hevesindeki kuzeydeki Kürt yönetimi Kerkük’e 
de sahip olarak Kerkük petrolüne el koymak 
düşüncesindedir. Bağımsız Kürt devleti olasılığı 
Türkiye için beka sorunu yani devletin varlığı 
ve bütünlüğüne yönelik bir tehdittir. Böyle bir 
tehdide karşılık yapılması gereken ise hiç şüphesiz 
ve kaçınılmaz şekilde-diplomasinin yetmediği yer-
de, zor kullanmak yani “savaş”tır. Nitekim Türk 
Genelkurmayı bağımsız bir Kürt devleti kurulma-
sını “Casus Belli” (Savaş Nedeni) olarak görmüş 
ve “Türkiye’nin bağımsız bir Kürt devletine hiç 
bir şekilde müsaade etmeyeceği”ni açıklamıştır. 

12 	 Hüseyin	 Yılmaz,	 Kerkük’ün Geleceği,	 Stratejik	
Analiz,	(Şubat	2007),	s.11.

TSK, uzun süre sınır ötesi operasyon dâhil her türlü 
ihtimale hazırlıklı olarak beklemiş ve gelişmelere 
odaklanmıştır.

ABD askerlerinin 2005 yılında yazdığı Irak 
Anayasası ile özerklik elde eden ve Kürt Yönetim 
Bölgesi’ni kuran Barzani, IŞİD ile mücadele baha-
nesi ile toprak genişletmeye devam etmektedir. 
Irak ve Suriye’nin parçalanması ile ortaya çıkacak 
Kürt devletleri ve olası yayılmacı politikalar, Tür-
kiye için ciddi riskler içermektedir. ABD’nin Irak’ı 
zamana yayarak ve kontrollü bölme niyeti işgalin 
hemen sonrasında ortaya çıkmıştır. Irak’ın bölün-
mesi 1991’den başlayarak 2015-2020’ye yayılan bir 
süreçte gerçekleştirilecekti. Arapların korkup sin-
diği, İran’ın hareketsiz kaldığı bir ortamda, nasıl 
1991’de Irak’ın kuzeyi bir siyasal boşluk yaratılıp 
“Kürt bölgesi” olarak Ortadoğu’ya kabul ettirildi 
ise 2020’lere uzanan süreçte sözde federal aslın-
da konfederal Irak çatısı altında birleştirilmiş milli 
devletlerin oluşması sağlanacak ve parçalanma ya-
vaş yavaş oluşturulacaktı. Ancak, olaylar ABD’nin 
istediği gibi gelişmedi. Irak’ın parçalanması süreci 
ABD’nin arzu ettiğinden çok daha hızlı gelişmeye 
başladı. Öte yandan İran, ABD’nin düşündüğünün 
çok ötesinde Irak’ta ve Ortadoğu’da güç kazandı. 
“Şii uyanışı” diye adlandırılan İran’ın ve Şiilerin 
güçlenmesi süreci ABD’nin Ortadoğu’daki önem-
li müttefikleri Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt, 
Körfez Emirlikleri ve Mısır gibi ülkeleri korkuttu 
ve karşı önlemler aramaya sevk etti. Bölgede it-
tifakların doğası karışmaya başladı. ABD’nin esas 
yenilgisi Irak’ta uğradığı değil, Büyük Ortadoğu 
Projesi’nde uğradığı sarsıntıdır. ABD’nin ne PKK 
kartından ne de KBY’nin bağımsızlık hayalinden 
vazgeçmeye niyeti vardır. Kürtçülerin, yarım yüz-
yıllık hedefleri hiç değişmemiştir; önce “Özerk 
yönetim”, sonra “Federe devlet”, son olarak da 
bölünüp ayrı “bağımsız devlet” kurmak. Buna, 
Irak’ın kuzeyindeki gelişmeler ayrı bir hız kazan-
dırmıştır13. Türkiye için kalıcı çözüm bugünkü 
KBY’nin yok edilmesi ve Irak’ta istikrarlı bir güven-
lik ortamının şekillendirilmesidir. 

Özetle, Irak’ta artık sona yaklaşılmaktadır 
ve Türkiye›nin eski model ve zihinsel bakış 
ve örgütlenme modeliyle Irak politikalarını 
yürütemeyeceği görülmektedir. Bu nedenle 

13 	Hasan	Celal	Güzel	Kuzey Irak,	Timaş	Yayın-
ları,	(İstanbul,	2007),	s.7.
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reaktif bir güvenlik anlayışı ve sadece silahlı 
kuvvetlere dayalı savunma refleksi yerine proaktif 
ve yumuşak gücü öne çıkaran bir güç projeksiyo-
nu ile Irak’taki gelişmelere hazır olması gerekmek-
tedir. Türkiye kadro ve vizyon olarak dün olduğu 
gibi bugün de Irak ile ilgili gelişmelere hazır değil-
dir. Uzun vadeli ne bir politikamız ne de bir çalı-
şanımız vardır. Irak’taki trendler yaklaşık on yıl 
içinde ülkenin parçalanacağını göstermektedir. 
Irak’ın parçalanması en çok Araplar için tehdittir. 
Kürtler, Irak yönetiminde gittikçe daha etkin hale 
gelmektedir. Türkiye, bunun için çok ciddi bir (Şii-
Sünni) Arap politikası izleyerek ve bu gruplar ile 
çeşitli senaryolar üzerinde çalışarak gevşek bir fe-
derasyon dâhilinde kuzeyde bir Kürt devleti olu-
şumunu önlemeli, Kürt devletinin kurulması kaçı-
nılmaz olduğu takdirde kendi kontrolüne almalı 
ve hemen batısında bir Türkmen devleti kurmak 
için gerekli koşulları sağlamalıdır. Parçalanma sü-
reci başladığında Irak’ın kuzeyinde Türkmenlere 
karşı büyük katliamlar ve soykırım girişimleri yapı-
lacağından Türkmenlerin kendilerini savunabilme-
si için gerekli kabiliyetler geliştirilmelidir. Bölgede 
siyasi, ekonomik ve sosyo-kültürel yönleri ile tam 
bir dönüşüm sağlanabilmesi için Irak’ın kuzeyinin 
askeri kontrol altına alınması ve ardından yeniden 
yapılanmanın sağlanması için gerekli alt yapı ve 
yumuşak güç kurgusu hazırlanmalıdır. Türkiye’nin 
askeri harekâtını dizginlemek ABD için çok önem-
lidir. Türkiye’nin Irak’ın kuzeyinde Kürt bölgesini 
içine alacak şekilde yapacağı büyük çaplı bir askeri 
müdahale, ABD’nin bölgedeki stratejik kurgusunu 
bozabilir ve ABD’yi belki de hazır olmadığı eylem-
lere zorlayabilir. Türkiye’yi dizginlemek ve askeri 
seçeneklerini indirgemek için sık sık Kürt liderleri 
muhatap göstermekte, PKK’ya da şirin gözükmek 
için demokratik açılım baskısı yapmaktadır.   

Irak’taki gelişmeler ya da muhtemel geliş-
meler de Türkiye’nin millet ve toprak bütünlüğü 
dâhil birçok iç dinamiğini tetikleyecek potansiyele 
sahiptir. Bundan dolayı, Türkiye’nin Irak’ın yaşa-
dığı süreci, “komşu bir ülkedeki gelişmeler” şek-
linde edilgen bir tavır ile izlemesi mümkün değil-
dir. Aksine Türkiye, Irak’taki gelişmeleri yaşamsal 
menfaatlerini gerçekleştirecek şekilde elindeki 
bütün imkân ve yetenekleri kullanarak etkilemek 
için kullanmak ve bu zorlu girişimi başarmak zo-
rundadır. Ankara yaşamsal menfaatlerini koruma 
konusunda kararlı davranmaz ve etkin olmaz ise 

Türkiye ve Ortadoğu bölgesi için çok ağır sonuçlar 
doğuracak bir siyasal zeminin oluşmasına neden 
olacaktır. Bu coğrafyada Kürtlerin devlet kurama-
yacağını defalarca yazdık14. Bunun nedenlerini bir 
kez daha sıralayalım;

-  Devlet olmak için millet olmak lazımdır. 
Farklı ülkelerde yaşayan Kürtler için ayrı bir 
ırk, ortak bir dil ve hatta din ve tarihten bah-
setmek mümkün değildir. Irak, Suriye, İran 
ve Türkiye Kürtlerinin bir arada yaşaması ve 
ortak bir kültürü paylaşması mümkün de-
ğildir. Irak’ın kuzeyindeki Barzani örneğinde 
görüldüğü gibi diğer ülkelerdeki Kürtler ile 
iletişim kurma zorluğunun da ötesinde biri 
diğerini kendi bölgesinde istememektedir. 
-  Uluslararası konjonktür Ortadoğu’daki 
dört devletin (Türkiye, İran, Irak ve Suriye) 
sınırlarının arasında ayrı bir Kürt devletine 
hiçbir zaman müsaade etmeyecek, böyle bir 
boşluk her zaman baskın olan komşu devlet-
lerden biri tarafından doldurulacaktır. Irak’ın 
kuzeyindeki Kürt bölgesi ABD ve arkasındaki 
İsrail’in bölgesel çıkarları ve bölgedeki pet-
rolü çekmek için suni olarak oluşturulmuş, 
geçici bir Amerikan adasından başka bir şey 
değildir. Batılı güçlerin bir Kürt devleti kurma 
illüzyonu, bu çıkarlar denkleminin geçmişte 
olduğu gibi tuzağıdır. 
-  Teröre başvurarak ya da başka ülkelerin 
vekilli savaşları ile devlet kurulmaz. Bugün 
Türkiye’deki Kürt vatandaşlarımızı bağımsız 
bir Kürt devleti hayali ile etkilemeye çalışan 
PKK ve siyasi uzantılarının tasfiye olması 
daha önce de yapıldığı gibi çok zor değildir. 
Irak ve Suriye’nin kuzeyine yapılacak orta öl-
çekli bir harekât bile 1990 öncesi ve 1994-1995 
yıllarında olduğu gibi PKK’nın ve Barzani’nin 
kısa sürede bir kez daha tasfiyesini sağlaya-
caktır. Devlet istihbaratı uyumamakta, bun-
lara siyasi yollardan destek olanları da aynı 
akıbet beklemektedir. 
-  Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkı oldu-
ğu ve zamanı gelince bu hakkı kullanacakları 
yönündeki uluslararası hukuka yönelik bek-
lentiler de boştur. Bu hak 1970’li yıllara kadar 

14 	 Detayları	 için	 bakınız;	 Sait	 Yılmaz,	Kürtler 
Neden Devlet Kuramaz,	Milenyum	Yayınları,	(İstan-
bul,	2012).
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Harita: Karanlık Bölgeler

sadece sömürge durumuna düşmüş ülkelere 
tanınmıştır. BM düzenlemeleri her şeyden 
önce devletlerin egemenliği ve toprak bütün-
lüğüne saygı esasına göre yapılmıştır. Bunun 
istisnası devletin ancak söz konusu insan gru-
buna farklı muamele yapmasıdır ki, Türkiye 
için bu hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

Yeni Dünya Düzeni; Parçalanan Devletler 
ve Karanlık Bölgeler 

21. yüzyılın başındayız ve dünyayı bekleyen 
çok önemli değişimler var. Bin yıldır pek çok alter-
natif dünya düzeni ortaya çıktı ve çağımız ısrarla 
ve neredeyse çaresizce yeni bir dünya düzeni ara-
yışı içindedir. Tam anlamıyla küresel bir “dünya 
düzeni” hiç olmadı. Bugünkü dünya Vestfalya’da 
temelleri olan devletin ulusal sistemin temeli ol-
duğu bir düzen içinde evrilmektedir. Birleşmiş 
Milletler Şartnamesi’nin temelinde devletlerin 
iç işlerine, toprak bütünlüğüne ve egemenliğine 
saygı vardır. Bu anlayış, Arap Hareketleri ile birlik-

te Liberal düzen tarafından restore edilmeye ça-
lışılmaktadır. Batılı liberal düzen taraftarları Libya 
ve Suriye’de olduğu gibi ulus-egemenliğini belirli 
durumlarda (kendi halkına zulüm yapan diktatör-
ler söz konusu olduğunda) göz ardı etmek eğili-
mindedir. Ancak, bu diktatörü kovma oyununun 
arkasında Batılıların yeni bir müdahale konsepti 
ile BM’yi by pass etme amacı olduğu açıktır. Di-
ğer yandan son yıllarda artan İslamcı akımlar ve 
küresel terör ile belirginleşen dini inanca dayalı ve 
Vestfalya düzenini tümden reddeden Teokratik 
Düzen arayışları ise yükseliştedir. Liberal Batının 
son yıllardaki uygulamaları dünyayı terörize et-
menin yanında, aslında Vestfalya kurallarını daha 
da önemli hale getiriyor, gerçekte kapitalizm gibi 
liberal düzen de sönüyor. Liberal düzen, yüzyıldır 
Batılıların içi boş kavramlar ile daha çok başkala-
rına biçtiği bir elbise olarak kullanıldı, kendi ege-
menlikleri ve çıkarları söz olduğunda içeride her-
kesten fazla Vestfalya değerlerine sahip çıktılar. 
Örneğin, Teksas eyaleti kendi kaderini tayin hakkı 
(self-determinasyon) istediğinde, ABD Anayasa 
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Mahkemesi (Supreme Court), bu hakkın ülke ku-
rulurken kullanıldığı kararını verdi. 

Geçtiğimiz son otuz yılda devlete ve bürok-
rasiye karşı takınılan tavır egemenliğin çok yönlü 
erozyonuna neden oldu. Avrupa Birliği 2002 yılın-
da ortak para birimi, 2004’te resmi bir siyasi yapı 
yarattı. Avrupa kendi tasarladığı devlet sistemin-
den uzaklaşmaya ve ortak bir havuzda toplanmış 
egemenlik kavramıyla onu aşmaya koyulmuştur. 
Avrupa Birliği, üye devletlerin egemenliklerini, 
para birimleri ve sınırları üzerindeki kontroller 
gibi geleneksel devlet işlevlerini zayıflatmaktadır. 
Öte yandan, Avrupa politikaları temelde ulusallık-
larını korumuş ve AB politikasına itirazlar birçok 
ülkede temel yurt içi mesele olmuştur. Üyeler ara-
sı işbirliğinin bile kısıtlı olduğu AB içinde çatışma 
çıktığında ulusal çıkarlar, değerler ve kimliklerin 
ne olacağı belli değildir15. Ulusların yerel ve özel 
çıkarlarının korunması ve ifade edilmesi boşluk-
tadır. Avrupa’da yeni yapı Vestfalya’dan vazgeçişi 
temsil ederken, ABD ise Vestfalya sistemini ko-
rumakla birlikte, liberal düzen iddiası ile dünya-
ya etki etmeye devam etmektedir. Devletler bir 
bütün olarak yönetilmediklerinde, uluslararası ya 
da bölgesel düzen çözülmeye başlar. Haritaların 
bazı yerlerinde hukuksuzluk işareti olan boşluklar 
egemen olur. Bir devletin çöküşü, topraklarını te-
rörizm, silah tedariki ya da komşularına karşı mez-
hepçi saldırganlık üssüne dönüştürebilir16. Pek 
çok ülke doğal değil çünkü ancak kabileler doğal 
olabilir ama onlar da Ortadoğu örneğinde oldu-
ğu gibi devlet kuracak kapasiteye sahip olamaz. 
2002 yılında başlayan Büyük Ortadoğu Projesi ve 
2010 sonlarında başlayan Arap Baharı, laik yapıla-
rın çöküşünü, ılımlı İslam savı ile yeşertilen Siya-
sal İslam’ın cihatçı akımlarını azdırması sürecini 
başlattı. Batı, Ortadoğu’da hep demokrasi tezini 
savunur gözükmüş ama Suudi Arabistan örneğin-
de olduğu gibi, güvenlik gereksinimleri ve bölgeyi 
bölünmüş tutmak önce gelmiştir. Laik yönetimle-
rin ulusalcı olması, millileştirme istekleri Batının 
çıkarları ile ters düşmüştür. Öte yandan laikler 
yerine İslamcılar ile Ortadoğu toplumlarına nü-

15 	 Franjo	 Stiblar,	 Preservation of National 
Identity and Interests in the Enlarged EU,	 Center	
for	European	Integration	Studies,	Discussion	Paper	
C146,	(Bonn,	2005),	p.16.
16 	Henry	Kissinger,	Dünya Düzeni,	Boyner	Ya-
yınları,	(İstanbul,	2016),	s.161.

fuz etmek daha pratik görülmüştür. Ortadoğu’da 
etnik ve dini kimlikler üzerinden sahada iç ve dış 
pek çok güç mücadeleye devam ediyor. Kabileler, 
özerk milisler kendi halifeliklerini arıyor.   

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bu yana 
dünyanın birçok parçasında “çökmüş devletler”, 
“yönetilmeyen boşluklar” ya da devlet terimiyle 
anılmayı hak etmeyen, etkin bir merkezi otoritesi 
bulunmayan yapılar ortaya çıktı. Büyük devletler 
bu çok sayıdaki egemenlik altı (subsovereign) bi-
rimi manipüle etmeye çalışarak anarşi üretmek-
tedirler. Haritaların bazı yerlerinde hukuksuzluk 
işareti olan boşluklar egemen oldu. Bu cihat böl-
geleri Müslüman dünyası boyunca uzanmakta 
ve Libya, Mısır, Yemen, Gazze, Lübnan, Suriye, 
Irak, Türkiye, Afganistan, Pakistan, Nijerya, Mali, 
Sudan ve Somali’yi etkilemektedir. Bu kara delik-
leri birleştiren kangrenin yayılması ile bu ülkeler 
tümden uluslararası devlet sistemi dışına çıkma-
nın eşiğindedir. Bu boşluklar sürdükçe Ortado-
ğu, Avrupa’nın Vestfalya öncesi din savaşlarına 
benzer ama onlardan daha geniş kapsamlı bir 
çatışmanın pençesinde kıvranacaktır. Bölgede si-
yasi, mezhepsel, kabilesel, bölgesel, ideolojik ve 
geleneksel ulusal çıkar çekişmeleri iç içedir. Yeni 
dünya düzeni, kaba kuvvet ve gücün geçerli ol-
duğu, gerçek ve geçerli bir hukuk düzeninin ol-
madığı, bir kaos ve düzensizlik ortamıdır. Dünya 
genelinde dini fanatizm, aşırılık ve terörizm hızla 
artmaktadır. Dünya devletleri arasındaki ilişkileri 
düzenleyecek, gereğinde yaptırım uygulayabile-
cek (zorlayıcı güç kullanacak) devletler üstü bir 
siyasi otorite ve gerçek anlamda devletler arası 
bir hukuk düzeni bulunmamaktadır17. Egemenlik 
dağıldıkça dünyayı yönetme fikri de dünün ha-
yali haline geliyor. Ortadoğu’daki savaşın mez-
hepçi Sünni ve Şii tarafında olanların pek çoğu 
Vestfalya düzenini başta gelen düşmanları ilan 
etmişlerdir. Çağımızın hedefi, savaş köpeklerine 
tasma vururken, uluslararası düzeni bir dengeye 
ulaştırmaktır. 

17  Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 1. 
Kitap, Ankara: Turhan Kitabevi, 2001, s.15.
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  Korcan ROMYA

25 Ekim’de Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde 
ve 1 Ekim’de Katalonya’da yapılan bağımsızlık re-
ferandumlarından her iki taraf için de “bağımsız-
lık” kararı çıktı. Fakat her iki bölge için de referan-
dumdan çıkan bağımsızlık kararının, bağımsızlık 
ilanına dönüşmesi halinde bunun nasıl uygulana-
bileceği, bölgesel ve küresel olarak ne tür sonuç-
lara yol açabileceği büyük merak konusu olmak-
tadır. 

Eski zamanlarda, bağımsızlık hareketleri 
çok büyük ölçüde milliyetçi gerekçelere daya-
nırken, günümüzde ekonomik gerekçeler bu tür 
taleplere milliyetçilikten daha çok güç kazandır-
maktadır. Ekonomik anlamda küreselleşmenin 
iyice güçlendiği 1990’lardan 2008 krizine olan 

süreç, özellikle gelişmiş, varlıklı veya gelişmekte 
olan bölgelerde küreselleşmenin, ortaklıkların 
ve birliklerin değer kazandığı bir süreçti. Özellik-
le 2000’lerin başından itibaren, gelişmiş ve ge-
lişmekte olan bölgelerde zenginlik ve refah hızlı 
bir artış gösterdi. Ticaret, pek çok kesim için hiç 
olmadığı kadar kolay hale geldi. Dolayısı ile milli-
yetçilik veya siyasal sebeplere dayalı bağımsızlık, 
ayrılık talepleri bu refah sürecinde gündemin bas-
kın maddesi haline gelmedi. Ne zaman ki birlikle-
rin ve ortaklıkların refah sürecine katkı sağladığı 
sistem çatırdamaya başladı, o zamana kadar ta-
banda saklı olan ayrılık ve bağımsızlık sesleri gün 
yüzüne çıkmaya başladı. Birlikte zenginleşip, kal-
kınan ülkeler, 2008 krizinden sonra birliklerin ve 

BAĞIMSIZLIK 
REFERANDUMLARININ 

EKONOMİK YÜZÜ, 
ÖNCESİ VE SONRASI
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ortaklıkların kendilerini bataklığa çeken taraflarını 
yaşamaya başladılar. 2008 krizine kadar her ülke 
birbirilerinden sağladığı faydalarla nasıl kalkın-
mışsa ve zenginleşmişse, krizden sonra da görül-
müştür ki; sıkıntıya düşen, zora giren hatta batan 
bir ülke yanında pek çok ülkeyi de dibe çekmiştir. 
Zenginliğin ve kalkınmanın kaynağı olan birlikler, 
sorunların kaynağı olmuş, hatta ekonomik kalkın-
manın önündeki engel olarak görülmeye başlan-
mıştır. 

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma 
sürecinin başlaması çatlağı belirginleştiren en 
önemli gelişme olmuştur. Yunanistan, İspanya ve 
Portekiz gibi ülkelerin krize girmesi Avrupa Birli-
ği ülkelerinin de bu ekonomik sıkıntılardan büyük 
ölçüde etkilenmelerine yol açmıştır. 1 Ekim’de 
Katalonya’da yapılan bağımsızlık referandumu 
da İspanya’da yaşanan ekonomik çalkantıların 
gün yüzüne çıkarttığı bir talebin sonucu olmuş-
tur. Bu sürecin nasıl sonuçlanacağı, bağımsızlık 
seslerinin yükseldiği başka bölgelerin geleceği ko-
nusunda oldukça etkili olacaktır. Şu an Avrupa’da 
Flamanlar, Padanyalılar, Basklar, Kuzey İrlandalı-
lar ve İskoçlar bağımsızlık taleplerini dile getiren 
diğer toplumlar. Özellikle 2014 yılında İskoçya’da 
yapılan bağımsızlık referandumunda İskoçlar 
“hayır” demiş olmalarına rağmen, İngiltere’nin 
AB’den ayrılacak olmasından dolayı tekrar bir re-
ferandum yapılması ciddi olarak konuşulmaktadır. 

İspanya’da Ayrılık Sesleri

Katalonya yerel parlamentosu tarafından 
yapılması planlanan bağımsızlık referandumu 
İspanya polisinin şiddetli engelleme çabalarına 
rağmen 1 Ekim’de gerçekleştirildi. Polis bu sü-
reçte pek çok sandığa ve oy pusulasına el koydu, 
pek çok oy verme merkezini mühürledi ve bütün 
dünya medyasının gözü önünde Katalonlara şid-
detli müdahalelerde bulundu. Yerel hükümet ta-
rafından yapılan açıklamalara göre kayıtlı seçme-
nin %43’ü oy kullandı ve sandıktan %90 oranında 
“evet” sonucu çıktı. Şimdi bir tarafta referandumu 
anayasaya aykırı ilan eden ve tanımayan bir 
İspanya hükümeti, diğer tarafta da bağımsızlık 
ilanı için hazırlanan Katalonya yerel hükümeti bu-
lunmakta. İspanyol polisinin referandum günü 
aldığı sert önlemler sonucu pek çok kişinin yara-
lanması, Katalonya’da çok ciddi tepkilere yol açtı. 
Öyle ki, Katalonya’nın İspanya’dan ayrılmasını is-

temeyen veya referanduma mesafeli duran, karşı 
çıkan pek çok kişi de İspanya hükümetinin ve po-
lisin tavrını yanlış bulduğu için oy kullanma işlemi-
ne katılmaya karar verdi. İspanya’nın katı tutumu 
ve AB’nin İspanya’yı destekleyen politikası karşı-
sında Katalonya’nın nasıl bağımsızlık ilan edeceği 
veya bunu nasıl kabul ettirebileceği büyük merak 
konusudur. 

Katalonya’nın Ekonomik Durumu ve Ba-
ğımsızlık Taleplerindeki Ekonomik Dayanaklar

Katalonya, İspanya’nın kuzeydoğusunda 
bulunan 7,5 milyon nüfuslu 17 özerk bölgeden bi-
risidir. İspanya’daki bütün bölgelere kıyasla pek 
çok açıdan daha gelişmiş ve kalkınmış bir bölge-
dir. Kişi başına düşen yıllık gelirleri 35 bin dolar ci-
varındadır ve bu rakamla hem İspanya’nın geneli-
nin, hem de İtalya, İsrail, Güney Kore gibi gelişmiş 
ülkelerin ilerisindedirler.

İspanya’nın yaklaşık 1,2 milyon avroluk 
GSMH’nın yaklaşık %20’si (yaklaşık 220 milyar 
avro) Katalonya bölgesine aittir. Barselona pek 
çok uluslararası şirketin merkezi konumundadır 
ki bu, şehri Avrupa’daki önemli finans başkentle-
rinden birisi yapmaktadır. Katalonya Akdeniz’in 
en büyük limanlarından birisine sahiptir ve önem-
li bir ihracat merkezidir. İspanya’nın ihracatının 
%70’i Katalonya üzerinden dağıtılır. Aynı zamanda 
Avrupa’nın en büyük turistik merkezlerinden biri-
sidir. İspanya’ya gelen turistlerin yaklaşık %25’ini 
bu bölge ağırlar, öyle ki geçtiğimiz sene İspanya’yı 
ziyaret eden yaklaşık 75 milyon turistin 20 milyona 
yakını bu bölgeyi ziyaret etmiştir. Sayısal verilerin 
yanında belirtmek gerekir ki, Barselona bütün İs-
panya içerisinde en çok yatırım çeken, en çok ino-
vasyon yapılan ve en değerli şirketlerin doğduğu 
bölgedir. 

Anlaşılacağı üzere Katalonya, İspanya 
ekonomisi için oldukça önemli bir bölgedir ve 
Katalonya’nın ayrılığı, İspanya’nın neredeyse çey-
reği kadar bir ekonomik kayıp yaşaması anlamına 
gelmektedir. Peki, bugünlere nasıl gelindi? 

2008 krizine kadar İspanya’da dünyanın pek 
çok yerinde olduğu gibi inşaatın ve gayrimenkul 
yatırımlarının revaçta olduğu bir büyüme süreci 
yaşandı. Krizden önce, Katalonya’da bağımsızlık 
talepleri siyasal temelliydi ve gündemi tamamen 
işgal edebilecek ölçüde baskın değildi. Fakat kü-
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resel krizden sonra İspanya ekonomisi büyük bir 
çalkantı içine girdi ve bundan Katalonya da aynı 
ölçüde etkilendi. İşsizlik %24’lere kadar yükseldi, 
vergi oranları arttı ve kemer sıkma politikası sonu-
cu kamu harcamaları ciddi ölçüde kısıldı. Bu aşa-
madan sonra ise, bağımsızlık sesleri ciddi anlamda 
yankı bulmaya başladı. Ancak ekonomik gerekçe-
ler bundan ibaret değil.

Katalonya’da en çok dile getirilen eleştiri, 
İspanya’nın Katalonya’nın kalkınması adına yaptı-
ğı harcamalar ile Katalonya’nın İspanya’ya ödediği 
vergiler arasında büyük bir farkın olması. Gerçek-
ten, Katalonya GSMH’nın yaklaşık %10’u kadarını 
(Avrupa bölgesi için çok yüksek bir oran) İspanya 
merkezi hükümetine vergi olarak vermektedir. 
Örneğin, 2014 yılında İspanya’nın Katalonya’ya 
yaptığı harcamalar ile Katalonya’dan giden ver-
gi gelirleri arasında yaklaşık 10 milyar avroluk bir 
fark bulunmaktadır. 

Üstelik Katalonya ciddi altyapı yatırımları-
na ihtiyaç duyan bir bölgedir. Varlıklı ve gelişmiş 
bir bölge olmasına rağmen bazı altyapı düzenle-
melerini merkezi hükümetin onayı olmadan ya-
pamamaktadırlar. Örneğin, Avrupa’nın en işlek 
havalimanlarından biri olan Barselona havalimanı-
na ulaşım zor sayılmaktadır. Yıllık 35 milyon turist 
ağırlayan ve ciddi bir iş merkezi olan Barselona 
için bu çok büyük bir sıkıntıdır. Buna karşın, İspan-
ya merkezi hükümeti Madrid havalimanına ulaşı-
mı kolaylaştırmak için yaptığı tren hatları ve kara 
yollarını, Barselona’da yıllardır süregelen bir talep 
olmasına rağmen yapmamaktadır. Aynı durum 
bölge içerisindeki pek çok yer için geçerlidir. Yol, 
metro, tren ve diğer gerekli altyapı yatırımları pek 
az seviyede gerçekleştirilmektedir. Buna karşın 
İspanya’nın diğer bölgelerinde, özellikle Madrid 
ve çevresinde yıllardır süregelen hızlı bir altyapı 
gelişimi vardır. Bu konuda Katalonya bölgesi yıllar 
boyu pek az katkı alabilmiştir.  Bunun gibi du-
rumlar, zaman içerisinde halk arasında ciddi tep-
kiler oluşmasına yol açmıştır. 

Vergi, altyapı, ulaşım, dış ilişkiler gibi alan-
larda İspanya merkezi hükümetinin Katalonya’nın 
önünü tıkadığı yönünde bir algı oluşmuş durum-
da. Katalanlar kendilerini daha dinamik, üretim 
ve girişimcilik seviyesi yüksek bir toplum olarak 
tanımlamaktadırlar ve ağır aksak işleyen, büyük 
şirketlere bağımlı İspanya’yı ekonomik kalkın-

malarının önündeki engel olarak görmektedirler. 
2008 kriziyle beraber gelen ekonomik bunalım da 
bu tür sorunların gün yüzüne çıkmasına yardımcı 
olmuştur. 

Katalonya’nın Olası Bağımsızlığı Bölgede 
Ekonomik Dengeleri Nasıl Etkileyebilir?

Katalonya İspanya için ekonomik açıdan ol-
dukça önemli bir bölge. Olası bir bağımsızlık du-
rumunda bölgede her iki taraf için de çok sıkıntılı 
bir süreç başlayacaktır. İspanya GSMH’nın yakla-
şık beşte birini sağlayan, dünyaya yaptığı ihraca-
tın ciddi bir kısmını hem üreten, hem de dağıtan, 
ülkenin en kalkınmış ve en çok vergi geliri sağla-
yan bölgesini yitirecektir. 2008 krizinden sonra 
yeni yeni toparlanmaya başlayan İspanya için bu 
hiç şüphesiz sarsıcı bir süreç olacaktır. Referan-
dumun hemen ertesinde Madrid borsasında ciddi 
düşüşler görülmeye başlandı. 

Katalonya’da ayrılığın ekonomik sonuç-
larının olumlu olacağı düşünülmekte, hatta 
Katalonya’nın güneyin Danimarkası veya modern 
zamanların Venedik devleti gibi olacağı dile getiril-
mektedir. Katalonya’daki öngörü, küçük ama hızlı 
gelişen, üretimin ve inovasyonun hızla geliştiği, 
İspanya’dan kalan hantal bürokrasinin yerine hızlı 
kararlar alınabilen, dinamik ve yatırım çeken bir 
Akdeniz ülkesi olunacağı yönündedir. İspanya’ya 
ödenen vergilerin bütçede kalmasıyla, altyapı 
yatırımlarının gerçekleştirilebileceğine inanılmak-
tadır. Ancak bu iyimser tahminler Katalonya’nın 
İspanya’dan ayrıldıktan sonra AB üyesi olarak ka-
lacağı ve İspanya’nın bir ambargo uygulamayaca-
ğı üzerine kuruludur. 

Katalonya’nın süreci ise bundan daha zorlu 
geçecektir. Siyasal bütün süreci aşıp bir bağımsızlık 
elde etseler bile ekonomik süreç içinden çıkılmaz 
bir hal alabilir. İlk etap için söyleyebiliriz ki, Avrupa 
Birliği’nden ve ortak pazardan ayrılacaklar. İhra-
catının %35’ini gerçekleştirdiği İspanya ise yük-
sek ihtimalle Katalonya’ya ambargo uygulaya-
caktır. Ayrıca Katalonya hükümetinin en büyük 
sorunlarından biri borç ve borçlanma sorunudur. 
Katalonya’nın hali hazırda 77 milyar avro dış borcu 
bulunmaktadır. Bu borcun 52 milyar avrosu İspan-
ya’yadır. 2008 krizinden sonra Avrupa’nın güne-
yinde hem devletler hem de yerel yönetimler pi-
yasadan borç bulmakta zorlandılar. Katalonya da 
krizden bu yana dışarıdan borç bulmakta zorlan-
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maktadır ve bu yüzden ihtiyacı olan borcun büyük 
kısmını İspanya hükümetinden almıştır. Olası bir 
bağımsızlıktan sonra ekonomik belirsizliğin de et-
kisiyle Katalonya’nın kısa vadede normal şartlarla 
borç bulması mümkün görünmemektedir. 
Katalonya’nın bazı devlet kurumlarını sıfırdan ku-
racağı düşünülürse, bağımsızlığın maliyetinin yük-
sek olacağı söylenebilir. 

Tıpkı Brexit sürecinden sonra Londra’da 
yerleşik uluslararası şirketlerin Avrupa Birliği içe-
risinde yeni merkezlere taşınmaları gibi Katalonya 
referandumundan sonra da Barselona’da yerleşik 
büyük uluslararası şirketler merkezlerini Madrid’e 
taşıma kararlarını açıklamaya başladılar. Hatta 
İspanya’da Bakanlar Kurulu’nun, Barselona’dan 
taşınacak olan şirketlerin işlerini kolaylaştıracak 
yeni bir kanun hükmünde kararname çıkardığı 
duyuruldu. İspanya önümüzdeki süreçte bunun 
gibi kararlarla Barselona yönetimini ciddi anlam-
da yıpratacaktır. Gerek siyasal gerekse ekonomik 
alanda pek çok yaptırım uygulayacaktır.

Bu süreçteki en kritik aşama Avrupa 
Birliği’nin alacağı tavır olacaktır. Son haberlere 
göre de Fransa Katalonya’nın bağımsızlığını tanı-
mayacağını açıkça ilan etti. Almanya ise birleşik 
bir İspanya’dan yana olduğunu açıkladı. Bu açık-
lamalar karşısında parlamentoda bağımsızlık ilan 
etmesi beklenen Katalonya başbakanı Charles 
Puigdemont da, bağımsızlık ilanının bir süre erte-
lendiğini açıkladı. Çünkü civarındaki hiçbir büyük 
ülke tarafından tanınmayan bir Katalonya’nın 
ekonomik anlamda yaşama şansı bulunmamak-
tadır. Katalonya’nın aşması gereken en büyük 
sorunlardan biri de bu olacaktır. 

2008 krizinden sonra henüz yeni yeni topar-
lanmaya başlayan bölgede bu yaşananlar, uzun 
yıllar sürecek yeni ekonomik krizlere yol açabilir. 
Sürecin nasıl ilerleyeceği, hiç şüphesiz Avrupa’da-
ki diğer ayrılıkçı hareketlerin de geleceğini etkile-
yecektir. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Bağımsız-
lık Referandumu 

Bir diğer yandan, dünyanın bir diğer önemli 
ve sorunlu bölgesinde Irak Bölgesel Kürt Yöneti-
mi de Katalonya’dan önce bağımsızlık referandu-
muna gitti. 25 Eylül’de yapılan referandumda san-
dıktan “evet” sonucu çıktığı açıklandı. IKBY’nin 

bağımsızlık talebi, Katalonya sürecinden farklı 
olarak pek çok ülkenin çıkarları doğrultusunda 
dâhil olup desteklediği bir planın yansımasıdır. 
Ancak bölgenin ekonomik durumunu incelemek, 
bölgedeki sorunlara ve referandumun zamanla-
masına dair sorulara ışık tutacaktır. 

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Irak arasında 
henüz kime ait olduğu netlik kazanmamış bölge-
ler bulunmaktadır. Bu bölgelerden en önemlisi, 
Irak’ta üretilen petrolün yaklaşık %40’ına sahip 
olan petrol zengini Kerkük’tür. Hem Kuzey Irak 
yönetiminin hem de Irak merkezi hükümetinin 
ekonomik anlamda en muhtaç olduğu kaynak pet-
rol gelirleridir. Bölgede, petrol gelirlerine dayalı 
kırılgan bir ekonomik yapı mevcuttur. Bu neden-
le petrol gelirlerindeki hızlı düşüş ve bölgedeki iç 
savaş, uzun süreli bir ekonomik krize yol açmıştır. 
Birkaç yıl öncesine kadar hızlı bir kalkınma süre-
cine giren, ciddi bir gelişme gösteren ve başta 
Türkiye’den olmak üzere dışarıdan ciddi yatırım 
çeken bölge, IŞİD sorunuyla ve petrol fiyatlarının 
yarı yarıya düşmesiyle beraber ciddi bir ekonomik 
krize girdi. Bunların üzerine Irak merkezi hüküme-
ti ile yaşanan sorunlar sonucunda, merkezi hükü-
metten Kürt Bölgesel Yönetimine olan mali trans-
ferlerin kesilmesi işin ciddiyetini daha da artırdı. 
Halkın harcama gücü hızlıca düştü, konut fiyatları 
çakıldı ve ticari hayat durma noktasına geldi. Dışa-
rıdan gelen yatırımlarla yapılmakta olan pek çok 
proje de durma noktasına geldi. Diğer taraftan 
IŞİD’le olan mücadele bölgenin askeri harcama-
larını artırmış ve iç savaş sonucu IŞİD’den kaçan 
pek çok mülteci de bölgeye yerleşmiştir. Kısaca 
söylemek gerekirse, bölgenin yıldızı bir anda 
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parlamış ve bir anda da sönmüştür. 

Asıl önemli sorun Irak Merkezi yönetimi 
ile Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki anlaşmaz-
lıklardan kaynaklanmaktadır. Özellikle Kerkük ve 
çevresi gibi kime ait olduğu yasal anlamda kesin-
lik kazanmamış bölgeler, şimdi Kürt Yönetimi’nin 
elindedir. Kürt Yönetimi 2013 yılından itibaren 
yeni açtığı petrol sahalarından elde ettiği geliri, 
anlaşma gereği paylaşması gerektiği halde Irak 
ile paylaşmamaktadır. Diğer tarafta, Irak Merkezi 
Yönetimi ise bütün Irak’ta elde edilen petrol geli-
rinin %17’sinin Kürt Bölgesel Yönetimine verilmesi 
gerekliliğine dair olan yasayı uygulamamakta ve 
Kürt Bölgesel Yönetimindeki memurların maaş-
larıyla kamu harcamalarından ciddi ölçüde kesinti 
yapmaktadır. Anlaşılacağı üzere bölgede taraflar 
arasında bir tür paylaşım tartışması yaşanmakta-
dır. 

Kuzey Irak bölgesinde, Rus enerji şirketle-
rinin ciddi ölçüde yatırımları bulunmaktadır. Bu 
yatırımların bir nedeni de Rusların, Kürt Bölgesel 
Yönetiminin enerji politikaları üzerinde söz sahibi 
olma isteğidir. Hem İran için, hem de Rusya için 
bölgede kendi kararlarını alabilen ve petrol, do-
ğalgaz gibi ihracat kalemlerini kendilerinden daha 
düşük fiyatlardan satabilecek bir yönetimin varlı-
ğı ekonomik çıkarlarına ters düşecektir. Özellikle 
referandumdan sonra Türkiye, Kuzey Irak’tan 
gelen ve Türkiye üzerinden dağıtılan petrol 
hatlarını kapatabileceğini söyleyerek IKBY’yi 
uyarmıştı. Bunun gerçekleşmesi halinde sadece 
Kürt Bölgesel Yönetimi değil, Rus yatırımları da 
zarar görecektir. Belirtmek gerekir ki Kürt Bölge-
sel Yönetimi hem Türkiye üzerinden petrol ihracı 
gerçekleştirmekte, hem de Türkiye’ye petrol sat-
maktadır ki bu sayede Türkiye’den pek çok malın 
ithalatını yapabilmektedir. Bağımsızlık ilanından 
sonra Türkiye’nin vanaları kapatması ve ticareti 
durdurması ekonomik darboğazı daha da artıra-
caktır. Fakat Türkiye’nin vanaları kapatmayacağı 
ya da kapatsa bile bunun uzun süreli olmayaca-
ğını söyleyebiliriz. Barzani yönetimi, ekonomik 
ambargonun mevcut durumu çok daha kötüye 
götüreceğini bilerek böyle bir adımı atmayacaktır. 
Türkiye’den ciddi ve büyük bir ambargo 
gelmeyeceği veya başka türlü bir ihracat-ithalat 
yolunun açılacağının garanti olması ancak bağım-
sızlık hamlesinin gerçekleşmesini mümkün kıla-
caktır. 

Peki, Barzani yönetimi mevcut şartlarda 
görülen bütün bu olumsuzluklara rağmen neden 
böyle bir hamle yaptı? İlk olarak, bunun, siyasal ve 
ekonomik bir çıkış yolu olarak görüldüğünü söy-
leyebiliriz ancak gelişen sürecin Barzani lehine ol-
madığı da çok açık. Muhtemel bir bağımsızlık ilanı 
özellikle “zamanlama” bakımından bölgede sözü 
geçen pek çok devlet tarafından eleştirilmektedir. 
Türkiye ve İran gibi devletler bu sürece tamamen 
karşı konumdalar fakat başka devletler açısından 
en büyük sorun zamanlamadan kaynaklanmakta-
dır. Bölgede istikrarsızlığın ve iç savaşın hala de-
vam etmesi bundaki en büyük etmen. Bir diğer 
taraftan, Barzani’nin görev süresi 2015 yılında 
sona erdi. Şu an görevine aslında yasal olmayan 
bir şekilde devam etmekte ve elinde de ciddi bir 
ekonomik kriz bulunmaktadır. Beklemek, kendi 
iktidarının iyice sarsılmasına, belki de bitmesine 
neden olacaktı. Bu yüzden önünde sonunda yap-
mayı planladığı bu hamleyi, kendileri için zaman-
sız olacağını bile bile erkenden yapmaya karar 
verdi. Muhtemeldir ki; planlanana göre, bu refe-
randum ve sonrasında gelişebilecek bağımsızlık 
süreci, Barzani’yi halk gözünde bir kahramana 
dönüştürerek ekonomik ve siyasal sıkıntıların göz 
ardı edilmesini sağlayabilecektir. 

Sonuç

Katalonya ve Kuzey Irak süreçleri yakın za-
mana denk gelmelerinden dolayı birlikte değer-
lendirilmeye başlanan süreçler olsa bile ekonomik 
ve siyasal şartlar iki bölge için oldukça farklıdır. 
Kürt Bölgesel Yönetimi’nin Katalonya’ya göre 
ciddi avantajları bulunmaktadır. Kürt Yönetimi, 
özerklik hakları bakımından Katalonya’dan daha 
bağımsızdır ve tartışmalı da olsa bağımsızlığa gi-
debilecek bir anayasal dayanağı bulunmaktadır. 
Buna karşın, Katalonya’nın anayasal bir dayanağı 
yoktur ve özerklik hakları ciddi ölçüde sınırlan-
dırılmıştır. Ayrıca Katalonya’nın karşısına aldığı 
Madrid yönetimi, Bağdat yönetimine kıyasla ciddi 
anlamda daha güçlü yaptırımları olacak bir yöne-
timdir. 

Görüldüğü üzere, Katalanların bağımsızlık 
taleplerinin ciddi ekonomik temelleri bulunmak-
tayken, Kuzey Irak’taki bağımsızlık talebi daha 
çok etnik ve siyasal sebeplere dayanmaktadır. 
Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık talebinin 
ekonomik yönü, mevcut krizi gölgelemek ve pet-
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rol kaynakları üzerinde hâkimiyet sağlamak üzeri-
ne dayalıdır. Katalonya köklü bir ülkenin güçlü bir 
bölgesiyken, Kürt Yönetimi istikrarsız ve iç savaş 
yaşayan bir ülkenin parçalarından biridir. Ancak 
temellerinde ortak olan nokta şudur: Bağımsız-
lık referandumları, kalkınmakta, gelişmekte olan 
veya büyüme hızını kaybeden bölgeler için bir çı-
kış kapısı olarak görülmeye başlanmaktadır. Hem 
özerk bölgelerin bağımsızlık referandumları hem 
de İngiltere gibi Avrupa Birliği’nden ayrılmanın 
oylandığı referandumlar bu açıdan benzer temele 
dayanmaktadır. Günümüzde başta Avrupa olmak 
üzere, dünyanın başka pek çok bölgesinde ba-
ğımsızlık söylemlerinin karşılık bulduğu yerlerde 
oluşabilecek ekonomik sıkıntılar, Katalonya veya 
IKBY sürecinde olduğu gibi bağımsızlık taleple-
rinin referanduma dökülmesine gerekçe olacak-
tır. Özellikle Katalonya bu konuda istediğini elde 
ederse, Avrupa’da ciddi çözülmeler yaşanacağını 
öngörmek mümkündür. Bu durum sadece etnik 
düzeyde bağımsızlık isteyen topluluklar için değil, 
Avrupa Birliği gibi geniş, detaylı bir ortaklığa üye 
olan ülkeler için de geçerli olacaktır. 
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  Dr. Volkan ÖZDEMİR

Rusya Federasyonu Mart 2018’de yapılacak 
başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. 2000 yılından 
itibaren ülkeye damgasını vuran Rusya devlet baş-
kanı Putin’in altı yıllık son dönem için tekrar aday 
olması beklenirken bu yazıda Putin rejiminin şif-
releri ve Rusya’daki iktidar yapılanmasının temel 
bileşenleri incelenecektir. 

SSCB’nin dağılmasıyla kapitalizme ge-
çen ama doksanlı yılların “şok terapisi” içinde 
debelenen Rusya’da o acı dolu senelerin ardından 
bir kurtarıcı olarak beliren Putin, iktidarını sür-
dürürken aslında her zaman farklı siyasi yapılar 
arasında denge gözetmiştir. Bununla birlikte, 
son üç yıl içerisinde Ukrayna merkezli meydana 
gelen olaylar neticesinde Putin rejimi öncesiyle 
kıyaslanamayacak derecede siyaseten farklı bir 
yol izlemek durumunda kalmıştır. Dolayısıyla 

Kremlin’in bundan sonra nasıl bir yapıya bürüne-
ceğini anlamak için Ukrayna krizinin Rusya’yı nasıl 
etkilediğine kısaca değinmekte fayda vardır.

Sovyetlerin dağılmasından sonra Batı ile 
Rusya arasında amansız bir güç mücadelesine 
sahne olan Ukrayna’daki son kriz, bilindiği üze-
re Rusya yanlısı Yanukoviç Hükümeti›nin 2013 
Kasım›ında AB ile Katılım Ortaklığı Anlaşması›nı 
imzalamaktan imtina etmesiyle başladı. Soçi 
Olimpiyatları’nı fırsat bilen Batı yanlısı gruplar 
2014 Şubat’ındaki devrimle Kiev’de kontrolü ye-
niden ele geçirirken, olimpiyatlardan sonra Rusya 
buna Kırım’ı ilhakla yanıt verdi. Nihayetinde Kiev, 
Rusya’dan Batıya doğru eksen değiştirirken ülke 
bölündü1. Kırım’ın yanı sıra Ukrayna’nın Donetsk, 

1 	Bazı	batılı	mahfillerce	Ukrayna	ile	Türkiye	
arasındaki	eksen	değişikliği	konusunda	kurulmak	iste-

BAŞKANLIK 
SEÇİMLERİNE 
GİDERKEN RUSYA’DA 
İKTİDAR 
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Lugansk gibi şehirlerini içeren doğu bölgesinin 
iç çatışmaya sürüklenmesine yol açan bu siyasi 
krizde dikkatler ister istemez Rusya yönetimine 
ve onun Ukrayna özelinde Batı ile ilişkilerindeki 
gerçek niyetine odaklandı. Bu manzarada akla 
gelen ilk sorular ise şunlar oldu: Rusya, dışarıdan 
göründüğü gibi, tekdüze bir siyasal organizasyona 
ve başındaki isim, sınırsız bir güce mi sahip ve Rus-
ya, eski Sovyet ülkelerini tekrar ele geçirmek için 
Batı ile topyekûn sıcak çatışmayı göze alabilecek 
kadar “kontrolsüz” bir rotada mı? Aslında tüm bu 

nen	benzerliklere	dikkat	edilmelidir.	Buna	göre	batıdan	
Rusya’ya	doğru	eksen	değiştirecek	olan	Türkiye’nin	
bedel	olarak	Ukrayna	gibi	bölüneceği	fikri	pompalan-
maktadır.	Bu	tarz	bir	benzerlik	Türkiye’nin	Ukrayna	ile	
kıyaslanamayacak	bir	devlet	geleneği,	siyasi	konumu	ve	
ulusal	gücü	olduğunu	göz	ardı	etmekte	ve	ülkemize	şan-
taj	malzemesi	yapılmaktadır.	

soruların yanıtı Rusya’nın mevcut siyasal durumu 
ve içsel dinamiklerinde saklı.

Son otuz yıldır Batı ile siyasi, ticari ve kültürel 
alanlarda bütünleşmeye niyetlenen ve doksanlar-
da bu düşüncenin doruk yaptığı Rusya’da, Batıyla 
entegrasyon süreci inişli çıkışlı zamanlar geçirse 
de uzun süre devam etti. Dünyada esen neo-libe-
ral politika rüzgârları Rusya’da Yeltsin’li yıllarda 
yukarıdan inme ve sert bir şekilde uygulanırken, 
SSCB döneminde iş ve sosyal güvenlik kaygısı güt-
meyen koca bir nüfus sonrasında bu politikaların 
hışmına uğradı. Yirmi birinci yüzyıla girerken, or-
talama bir Rus için kurtarıcı aranırken geçmişin o 
ağır enkazından çıkan isim Putin oldu ve uyguladı-
ğı politikalarla iktidarını pekiştirmeyi başardı. 2012 
Başkanlık seçimlerine kadar ülkeyi görece sorun-
suz idare eden Putin, bu seçim döneminde liberal-
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lerin başını çektiği ciddi bir muhalefet dalgasıyla 
karşılaştı. 2011 sonu itibariyle Rusya’nın büyük 
şehirlerinde yüzbinlerce insan Putin’e karşı cephe 
alsa da Putin kendine yöneltilen bu kampanyayı 
yenmesini bildi. O vakte kadar monolitik gözüken 
Rusya’da aslında Sovyetlerden bu yana köprünün 
altından çok suyun geçtiği anlaşıldı. Rusya sadece 
iktisadi olarak değil, toplumsal-siyasal açıdan da 
değişime uğramıştı. 

Gelinen noktada karşımızda dünya ekono-
misine ağırlıkla Avrupa’ya sattığı enerji hammad-
deleriyle eklemlenen ve içeride işlevsel, üretici bir 
model kuramayan Rusya gerçeği yer alıyor. Bütün 
bu olumsuzluklara karşın Rusya, siyaseten özgün 
bir yapıya sahip olan ve Putin ile birlikte kendisini 
uluslararası ilişkilerde doğu ile batı arasında farklı 
bir güç merkezi olarak konumlayan güçlü bir dev-
let geleneğini de bünyesinde barındırıyor. Sosyo-
lojik olarak ise kapitalizme geçişin üstünden otuz 
yıla yakın bir zaman geçerken, modern Rusya’da 
tarihsel olarak ilk defa dünyayla bu kadar içli dışlı 
olan ve belirli bir büyüklüğe erişen Rus orta sınıfı 
vakasıyla karşılaşıyoruz. Geçmiş dönem ilişki sar-
malından arındırılmış, dünyayı tanımaya başlayan 
ve farklı bir eğitim süzgecinden geçen bambaşka 
bir kuşak “eskinin” yanında yerini alıyor. Hâl böyle 
olunca Rusya’da toplumsal tabakada geçmişteki 
tekil yapının aksine bugün üç ayrı Rusya bulunu-
yor: Bunlardan birincisi; genelde Rusya’nın taşra-
sında bulunan, Sovyet dönemi ilişki ağını sürdüren 
ve ülkenin zengin yeraltı kaynaklarının dağıtımın-
dan pay alarak kendini idame ettiren “sessiz ço-
ğunluk”. İkinci olarak, başta büyük şehirlerde 
yaşayan, dünyaya entegre olmak suretiyle eski 
sistemden ayrışan, Batı tarzı eğitimden geçmiş 
ve sayıları giderek artan “liberal azınlık”. Üçüncü 
olarak da, ülkenin merkezi birimlerinden kopuk 
olarak kendi yerel kurallarına göre yaşayan ve 
kimi sorunlu etnik bölgeleri de içeren “yalıtılmış 
topluluklar”.

Putin rejimi siyasi desteğini ağırlıkla ilk ta-
bakadan alıyor. Ancak rejimin içerisinde homojen 
bir iktidar yapısından bahsetmek mümkün değil. 
Kremlin içerisindeki farklı kliklerin çatışması, aslın-
da, Rusya’yı yakından tanıyanlar için sürpriz de de-
ğil. Dışarıda bilinenin aksine dikey iktidar mekaniz-
masının tepesinde bulunan Putin mutlak iktidara 
sahip ve tek başına karar alan bir Çar’dan ziyade, 

kapalı kapılar ardında uzlaşıyla alınan kararla-
rı salt kendi kararıymış gibi ve tek güçmüş gibi 
gösteren bir isim. Çünkü ülkenin politik grupları 
arasında rejim karşıtı liberaller, bunun yanında 
kendi çıkarlarını Avrupa’yla özdeşleştiren ve yö-
netimin içindeki Batıcılar, komünistler, Rusya’nın 
yeniden bir imparatorluk olmasını arzulayan Av-
rasyacılar, Çin’le yakınlaşmayı savunan Asyacılar, 
Rus Ortadoks milliyetçileri ve en önemlisi Batı’ya 
düşman olmayan ama Rusya’nın kendine özgün 
bir yol izlemesi gerektiğine inanan ve ana güç 
odağı konumundaki güvenlik/istihbarat bürokra-
sisinin üyeleri “Siloviki” yer alıyor. Diğer irili ufaklı 
çıkar gruplarını da buraya kattığımızda geçmişteki 
“Nomenklatura”nın aksine çok daha karmaşık bir 
siyasal yapılanmadan bahsediyoruz. Putin rejimi-
nin siyasal seçkinleri aslında bu gruplar arasında 
bir koalisyonun yansıması. Rejim, dünya konjonk-
türündeki gelişmelere göre kimi gruplara daha ya-
kın dururken kimilerini dışlamaktan çekinmeyerek 
belirli bir dengeyi gözetiyor ve farklı kliklerin aşı-
rılıklarını törpülüyor. Bunu yaparken Rus tarihsel 
gelişimindeki otoriter güvenlik devleti paradigma-
sı terk edilmiyor. 

2018 seçimlerinin öncekilere kıyasla farkı ise 
son dört yıl içerisinde Suriye ve özellikle Ukrayna 
krizinin Rus iç siyasetindeki dinamikleri ve Rusya-
Batı ilişkilerini kökten değiştirmeye başlaması. 
Sonuçta Ukrayna krizi üzerinden tartışılan Rusya-
Batı ilişkilerinde yapılan resmi açıklamalar, tarih-
sel imparatorluk pazarlamaları, yeni soğuk savaş 
sunumlarının aksine Moskova’nın nereye kadar 
gideceği dış etkeni bol bir süreç. Petrol fiyatının 
ani düşüşü ve yaptırımlarla 2017’ye kadar sarsılan 
Rusya ekonomisinin bu sene itibariyle hızla topar-
lanması rejim açısından olumlu görünüyor. Rus-
ya, Batı ile giriştiği mücadeleyi ekonomik açıdan 
devam ettirmek için Çin ile daha çok yakınlaşma 
mecburiyetinde kaldığı için Doğudan gelen güç-
lü mali destek de burada göz ardı edilmemelidir. 
Aslında bu gelişme dünyanın gidişatına da uygun 
bir eğilim. Nitekim uluslararası iktisadi güç denge-
sinin Asya’ya kaymasıyla birlikte Moskova’da da 
Asyacılar güç kazanmaya başladı. Öyle ki Putin’i 
Batıya karşı yeterince sert olmamakla suçlayan, 
Rusya’nın özellikle ekonomide yarı Batı sömür-
gesi olduğunu iddia eden bu gruplar siyasi den-
geleri de zorlamaya başladı. Eski generallerden 
İvaşov’un başını çektiği Rusya’nın Asya’ya daha 
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fazla önem atfetmesi gerektiği görüşündekile-
rin ülke siyasi yaşamına etkisi düşünce üretim 
merkezlerinde de yerini aldı. Kremlin merkezli 
RİSİ ve Batıya daha açık olan Valdai platformları-
nın yanında İzborskiy düşünce kulübü de “şahin” 
diye nitelendirilebilecek görüşleri dile getirmeye 
başladı. Öyle ki Rusya-Batı ilişkileri açısından bu 
kulüp, Doğu Avrupa’da yaşanan son dönemdeki 
gelişmeler neticesinde bir fikir olarak Rusya ve Al-
manya arasında Polonya üzerine yeni bir Ribent-
rof-Molotov paktı önerisinde dahi bulundu. 

Bu tartışmaların açılması Rusya’nın son 
yıllarda kökten bir değişim sürecine girdiğini ve 
bunun da 2018 sonrası oluşacak yeni yönetime 
yansıyacağı anlamını taşımaktadır. Hâl böyleyken, 
Savunma Bakanı Şoygu veya Ulusal Güvenlik Kon-
seyi başkanı Patruşev gibi devletçi ve sert isim-
lerin gelecek iktidar yapılanmasında daha etkin 
aktörler olması şaşırtıcı olmayacaktır. Dolayısıy-
la başlangıçta Batıcı çevrelerin çok etkin olduğu 
Putin’in koalisyon rejiminde artık güvenlik bürok-
rasisi ve Asyacı güçlerin ve güvenlik çevrelerinin 
daha etkin olacağını kestirmek zor değildir. Son 
bir ayda on bölge valisini değiştiren ve metal yor-
gunluğunu atarak yenilenmiş kadrolarla yola de-
vam edecek olan Putin, aday olduğunda rahatlıkla 
kazanabilecek güçteyken düşük ihtimal aday ol-
maması durumunda yerini bu isimlerden birine bı-
rakacaktır. Ancak kendi olsun veya olmasın önemli 
olan Putin’in seçildikten sonra açıklayacağı yeni 

kabinesindeki isimler olacaktır. Liberallerin et-
kinliğinin giderek azalacağı, ayrıca “Moskova’nın 
Paris Hilton’u” lakaplı Kseniya Sobçak gibi dekor 
adaylarla seçim döneminin şimdiden renkli geçe-
ceğini düşünmek olasıdır. Muhalefetin güçlü isim-
lerinden Navalniy’nin yasaklanması ve Batıcıların 
Rusya’da giderek güç kaybetmesine Batının ve 
Batı uzantısı grupların Rusya’da nasıl yanıt vere-
ceği de merak konusudur. Tahminen yine siyasi 
yürüyüşler düzenlenecek ve seçimleri gayri-meş-
ru göstermek için planlar yapılacaktır. Ancak her 
ne olursa olsun Putin’in güçlü bir halk desteğine 
sahip olduğu ve bu seçimleri, aday olması halinde, 
rahatlıkla kazanacağı su götürmez bir gerçektir. 

Başından itibaren iktidarı içerisinde bir ko-
alisyonu yöneten Putin, kendi rejiminde ağırlığı 
ilk yıllardaki Batıcı ve Siloviki birlikteliğinden, son 
dönemde Siloviki ve Asyacılara kaydırma eğilimin-
dedir. Dünyada son 15 yılda yaşanan gelişmeler 
düşünüldüğünde Rusya siyasetinin güncel ulus-
lararası ilişkileri iyi takip ettiği nettir. Asıl önem-
li olan ise hem Rusya’nın geleceğinin, hem de 
Kremlin’deki iktidar mücadelesinin hangi siyasal 
klik lehine sonuçlanacağının Moskova’nın ulusla-
rarası düzlemde Çin ile ABD arasında oluşan reka-
bette nasıl bir denge izleyeceğine bağlı olmasıdır. 
Putin’in son dönemi olması beklenen Mart 2018 
Başkanlık seçimleri ve sonrasında kurulacak kabi-
ne bize bunun işaretini verecektir.
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  Taner TOPÇU

Kentsel rant, günümüzde bir çok yazında 
ve medyada, olumsuz bir kavram olarak iletilmek-
tedir. Bazı bilim adamları aydınlar ve sivil toplum 
kuruluşları dahi, kentsel rantı istenmeyen bir olgu 
şeklinde tanımlamaktadırlar. Bunun nedenlerini, 
özel mülkiyet egemenliği, imar elastikiyeti, piya-
sa ve rekabet odaklanması, haksız kazanç, kentin 
görünümünü bozma şeklinde sıralamaktadırlar. 
Şikâyet edilen bir başka husus da, elde edilen ran-
tın kamu yararına değil, özel girişimciler ve çeşitli 
piyasa aktörleri arasında paylaşılıyor olmasıdır. 
Rant amaçlı olarak elde edilen projelerin de insan 
odaklı değil, kâr amaçlı olması bir başka eleştiri 
noktasıdır.

Bu düşünceler dikkatle incelenip gerekleri 
araştırıldıktan sonra şu kararlara varılmıştır. Özel 
mülkiyet ve kâr amaçlı proje üretilmesi, rant saye-
sinde mümkün olmaktadır. Aslında istenen sonuç 
da budur. Bugün ülke ekonomisinin alt sektörle-
riyle birlikte yaklaşık yüzde otuzunu oluşturan in-
şaat sektörünün önünün açılması, serbest piyasa 
rekabeti sayesinde mümkün olmaktadır. Rantın 
düşük olduğu, imar haklarının minimumlaştırıldı-
ğı bir ortamda, inşaat üretiminden bahsetmek, 
bugünkü anlayışla olanaklı değildir. Kaldı ki bu 
sektör ayakta kalabildiği sürece, istihdam sorunu 
da ülkemizde çok daha uzun süre istenen seviye-
lerde kalabilecektir. Bu durum, sektörün birincil 
amacı olmasa da sürecin sosyal bir sonucudur.

İmar planları ile yapılan düzenlemeler 
sonucunda betonlaşmanın yoğunlaşması ile rant 
ortaya çıktığı yönündeki eleştiriler de çok yoğun 

bir şekilde medyada ve yazında yer almaktadır. 
Aslında, imar planı yapmak, mevcut plan üzerinde 
revizyon yapmak, plan sınırı belirlemek gibi kente 
yapılan her türlü müdahale, ister istemez rantı da 
beraberinde getirir. Bir yeşil alan, bir park yapıl-
ması kararı, muhtemelen bu eleştiriyi yapanların 
destekleyeceği bir imar hareketidir. Peki, park, ye-
şil alan veya su yüzeyi oluşturmak rantı sıfırlar mı? 
Tam üzerine gelen parsellerin rantını elbette sıfıra 
indirir ancak bu defa da, tam sınır komşusu parsel-
lerin rantının tavan yapmasına neden olur. Buna 
göre, inşaat haklarını azaltıp yeşil alanları çoğalt-
mak herkesin tercih edeceği bir şey olsa da, rantı 
çok daha fazla artırabilir. Bu tartışmadan amaç 
hiç kuşku yok ki yeşil alan üretilmemesini savun-
mak değildir. Tersine bu kadar doğal ve çevreci bir 
imar olayının da rantı tetikleyeceğini ve bunun da 
normal karşılanması gerektiğini göstermektir.

Her türlü imar değişikliği, rant değişikliğini 
de beraberinde getirir. Okul, yol, park gibi imar 
ögesi, çevre parsellerin değer değişimine, genel-
likle rant artışına neden olur. Dolayısıyla ranttan 
bahsetmek için yalnızca kat adedi fazlalaşmasına 
gerek yoktur. Son günlerde Şehir Hastanesine 
ulaşımı ODTÜ arazisi içinden geçirilen yol üzerin-
den yapılan tartışmaların medyada yeni konut 
reklamlarına nasıl yansıdığına bakmak yeterli ola-
caktır. Bu yeni yol lokasyon rantının da bu alan-
lar için yeniden gündeme ve konut pazarına nasıl 
yansıdığının yeni örneklerini oluşturmaktadır.

Tartışmanın bu noktasın da Prof. Dr. İlhan 
Tekeli’nin şu görüşünü de eklemek gerekir; “Bir 

KENTSEL 
RANT 
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tarımsal toprağın kentsel arsa haline dönüşmesi 
O’nun değerinin yüzlerce kat artmasına neden 
olur. Bunu sağlayan nüfus artış hızı, kentleşme-
dir; yani toplumdur. Ayrıca arsanın değeri sürekli 
artmaktadır. Mülkiyet, haksız değer edinme aracı 
olmaktan arındırılmalıdır. Aksi takdirde mülkiyet 
sahibi sürekli olarak bu değere el koyma güdüsü 
içinde olacaktır, o nedenle de sürekli olarak plan 
dışı kalma yollarının üretilmesi arayışında buluna-
caktır. Arsa mülkiyeti nedeniyle yaratılan değere 
haksız olarak el koyma durumu ortadan kaldırıl-
madan planlar başarılı olamaz. Arsa mülkiyeti-
nin toplumun yarattığı değere haksız biçimde el 
koymasını önlemek için üç seçenek bulunmakta-
dır. Bunlarda birincisi, değer artışının tam olarak 
vergilendirilmesidir. İkincisi, yapılaşma izninin 
kamunun Hakkı olarak görülmesi ve alınmasıdır. 
Üçüncüsü ise, kent toprağının tümüyle kamulaştı-
rılması ve kullanıcıya uzun süreler için kiralanması-
dır.” Tekeli’ye göre her halükarda bu kaynakların 
bir fonda toplanmasında, imar kararları nedeniy-
le kayba uğrayan düşük gelir gruplarının yaşam 
standartlarının yükseltilmesinde kullanılması ola-
naklı olacaktır.

Kentsel Dönüşüm İçin Rant

Şu kadarını ifade etmek gerekir ki, rant, 
kentsel dönüşüm için şart değildir. Dönüşme ihti-
yacı kesinleşmiş kentsel alan, gerektiğinde kamu 
kaynağı ile de dönüşüme konu olabilir ancak, 
kamu ekonomisi açısından bu iyi bir şey değildir. 
İdareler bu işlemi, kendiliğinden rant üretecek 
projelere kıyasla daha zor gerçekleştirirler. Temel 
anlayış, kamu kaynaklarının tüketilmesi olmama-
lıdır. Rantı olmayan projeler, kamu kaynakları ile 
finanse edilmek durumundadır. Rant sağlamayan 
bir kentsel dönüşüm projesi de kamusal kaynakla 

finanse edilecek, dolayısıyla kamunun zaten kıt 
olan kaynakları büyük ölçüde eritilecektir. Kentsel 
dönüşümün finansmanında kullanılacağı ilan edi-
len 2 B arazi satış gelirlerinin akıbeti ise herkesin 
malumudur. Bu yolla kentlerimizin iyileştirilmesi 
depreme dayanıklı hale getirilebilmesi olanağı da 
yoktur.

Kentsel Dönüşüm Sonrası Rant

Kentsel dönüşüm ile elde edilmek istenen 
çevre, mümkün olduğu kadar standartları en yük-
sek seviyede olan bir çevredir. Kentsel dönüşüm, 
bir kentsel alanı yeni baştan üretmek için bulun-
maz bir fırsattır mıdır? Tabii ki yeşil alanlarıyla, 
kentsel servis öğeleriyle, konut dokusu ve ticaret 
yapılarıyla birlikte, bütüncül ve olanaklı olan en 
kaliteli çevreyi üretmek başlıca hedeftir. Dar ve 
orta gelirliler için salt barınmaya yeterli bir kent-
sel dönüşüm projesi üretmek, ilerinin kentsel çö-
küntü alanlarını üretmek demektir. Hedef, en üst 
standartlarda üretilen bir kentsel dönüşüm pro-
jesinde, hak sahibi dar gelirlileri de proje paydaşı 
yapabilmektir.

Zaten kentsel dönüşüm projelerinin hare-
ket noktası, rant oluşturma arzusu değildir. Bu 
projeler, istenen anlamda kaliteli bir çevre dokusu 
oluşturduğu için, artan talep sayesinde rant orta-
ya çıkmaktadır. Bu da işin doğru bir biçimde yapıl-
dığının kentli tarafından takdir edildiğinin bir ka-
nıtıdır. Ekonomik kurama göre takdir edilmekten 
kasıt taleptir ve somut gerçekliktir. Talep ise alım 
gücüyle desteklenen takdir etme yetisidir. Proje 
ile ilgisi olmayan kesimlerin takdir edip etmemesi 
de somut ölçütlere dayanak olmayan görüşlerdir.
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 Ersin DEDEKOCA

Giriş
Ekonomi biliminin temel amacı, bireylerin 

refah düzeyini artırmak, yaşam kalitesini yükselt-
mek ve geleceğe olan güven duygusunu besle-
mektir. Kuramın ana ekseninde insanın refahı, hu-
zuru, yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve eğitimde, 
sağlıkta, çevrede belli bir standardı yakalamak he-
defleri; bir diğer ifade ile ekonomi faaliyetlerinin 
odağında insan vardır. 

Diğer yandan zenginliğin paylaşılması soru-
nu, entelektüel ve politik tartışmaların çok uzun 
yıllardır konusu olmuş ve çeşitli önyargılarla da 
beslenmiştir. Aslında paylaşım olgusu, sistematik 
ve yöntemsel yaklaşımı hak eden önemli, birey 
refah ve mutluluğunu doğrudan etkileyen bir ko-
nudur.

Aşağıdaki çalışmanın amacı, kavramlarda 
ve değerlerde karışıklık ve bilgi kirliliği yaşanan 
günümüz dünyasında, ekonomi kuramının ak-
sayan veya tahrif edilmeye açık yönlerini kısaca 
ele almaktır. Bunun doğal bir sonucu olarak da, 
değişen dünya düzenine koşut olarak, ekonomi 
kuramında mevcudun ikame edilen yeni yaklaşım 
ve eklentiler, yorumlar, global değişim, eşitsizlik/
dengesizlik bağlamında ve ulusal gelir kavramına 
ağırlık verilerek, irdelenmesine çalışılmıştır.

Ulusal Gelir Ölçümü  
Ekonomik faaliyetlerin sonucunun ölçül-

mesi bağlamında en yaygın kullanılan ölçü birimi, 
“ulusal gelir” başlığında genellediğimiz GSYİH ve 
GSMH ile bunların fert başı değerleridir. GSYİH, 
bir ülkede yaşayanların bir yıl içinde ürettikleri 
mal ve hizmetlerin cari fiyatlar cinsinden (piyasa 
fiyatı) parasal değerleri toplamıdır. GSMH ise, bir 
ülkede bir yıl içinde tüm nihai mal ve hizmetlere 
yönelen harcamaların veya bir yıllık bir süreçte ya-
ratılan katma değerlerin toplamından oluşmakta-
dır. Kısaca GSMH:

- Tarım, sanayi, inşaat ve hizmet sektörü 
üretimi + (İhracat – İthalât)
- Özel tüketim + Yatırımlar (özel ve kamu) 
+ Kamu cari harcamaları + (İhracat – İthalât)
- Ücret + faiz + Rant + Kâr + Amortisman + 
Dolaylı vergiler
toplamı olmak üzere üç şekilde hesaplanır.1 

Yaklaşık 75 yıldır, bir anlamda liberal düzenle aynı 
süredir uygulanan bu analitik hesaplama ve karşı-
laştırma sistemi olan anılan gösterge, 20’nci yüz-
yılın en önemli buluşları arasında kabul edilmek-
tedir. Söz konusu gösterge günümüzde, ülkelerin 
statüleri ve kategorilerini, global güç dengesini 
belirlemede; OECD’den Dünya Bankası’na, G8’den 
G20’ye kadar kullanılmaktadır. Hesaplama ile bu-
lunan değerler aynı zamanda, uluslararası serma-
ye akışını yönlendirmekte, hayat standartların-
daki değişim ve farklılıkları işaret etmekte, siyasî 
liderlerin geleceği hakkındaki kararlarda önemli 
rol oynamaktadır.2

Ulusal gelir hesaplaması, Nobel ödül-
lü akademisyen Simon Kuznets’in, Amerikan 

1	 	Thomas	Piketty,	Capital	in	the	Twenty-First	
Century,	London,Harward	Uni.Press,	Mart	2014,	s.43-50	
2	 	Edoardo	Campenella,”Is	It	Time	to	Abandon	
GDP?”,Project	Syndicate,4.11.2016,	https://www.pro-
ject-syndicate.org/onpoint/is-it-time-to-abandon-gdp 
(30.09.2017)	
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Kongresi’nce görevlendirilmesiyle başlamıştır. 
1929 Büyük Buhranı sonrası gözde makro ekono-
mi politikası olan Keynesyen yaklaşımlarla aynı 
zaman diliminde başlayan bu hesaplama şekli, 
anılan teori taraftarlarınca kucaklanması gibi bir 
konumla işe başlamış ve günümüze kadar sür-
müştür.  

İktisat biliminin ana hedefi kişi refahını, 
huzurunu ve geleceğe güvenini arttırmak 
olduğuna göre, bir yıllık bir süre içinde, az önce 
belirttiğimiz şekilde hesaplanan ulusal gelirden 
türetilen “kişi başına ulusal gelir” tutarı da önem 
kazanmaktadır. Ancak her iki parametrede de, 
rakamların enflâsyondan arındırılması ve söz ko-
nusu parametrelerin yıllar itibariyle değişimine 
de, bu arındırılmadan sonra bakmak gerekmek-
tedir. Bu bağlamda belirtmemiz gereken bir diğer 
husus da, bir yıllık süre içinde üretilen mal ve hiz-
metin piyasa fiyatı karşılığından parasal değerini 
gösteren GSMH’nin, aynı zamanda “servet/zen-
ginlik göstergesi” olarak kabul gördüğüdür.

Yukarıda belirtilen nihai hedeflere ulaşmayı 
amaç edinen yönetimlerin uyguladıkları ekonomi 
politikalarının ana amacı da, ülkede istihdamı ve 
bu yolla refahı arttırmak olmaktadır. Bu anlamda, 
ekonomi politikalarının, sınırlı kaynakların opti-
mum dağılımı ve ulusal geliri arttırma yönünde 
hazırlanması ve uygulanması gerekmektedir. 

Bu aşamada ortaya çıkan diğer konular da, 
yaratılan gelirin paylaşımındaki kabul edilebilir ve 
üretime katılma payına uygun “dağımı” ile yaratı-
lan gelirin, yıllar itibariyle “sürdürülebilir” nitelik-
leri şeklinde belirmektedir. Söz konusu bu iki nite-
lik, ekonomi ve demokrasinin birbirini doğrudan 
etkileyen, aralarında “organik” ilişki bulunan iki 
temel “değişken” olarak değerlendirilmektedir. 
Keza, bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, birey-
lerin refahını ve hakça gelir paylaşımını hedefleyen 
“ekonomi kuramı”; söz konusu amaçlar doğrul-
tusunda politikalar belirleyen “ekonomi-politik”; 
uygulanacak ekonomi politikalarını belirleyecek 
ve uygulamaya sokacak “politikacılar” ile politi-
kacıların seçimi ve denetlenmesi usullerini içeren 
“demokrasi” arasında iç içe geçmiş ve birbirlerini 
tamamlayan bir ilişki ve etkileşim söz konusudur.

Ekonominin Merkezindeki Paylaşım 
Sorunu

Gelir ve servetin ölçümü kadar dağılımı ve 
dağılımdaki adalet, Smith -Mill- Marx sürecinde 
somutlaşan ekonomi politik biliminde, ayrıca 
Malthus, Young, Ricardo, Kuznet, Stiglitz gibi 
ekonomistlerin çalışmalarında hep önemli bir yer 
almıştır. Aslında, zenginliğin paylaşılması sorunu, 
yalnızca ekonomistlere, sosyologlara emanet edi-
lemeyecek kadar önemlidir. Çünkü bu sorun her-
kesi ilgilendirmektedir ve konu siyaset mesleği ile 
de yakından alâkalıdır.

Kuznet, ulusal gelir yaklaşımı ve hesaplama-
sıyla ilgilenirken bu konu üzerinde de çalışmış ve 
Kuznet Eğrisi teorisine hayat vermiştir. Bu teoriye 
göre, eşitsizlik her yerde bir “çan eğrisi”ni izle-
mekte, yani sanayileşme ve ekonomik kalkınma 
sürecinde önce artmakta, sonra da düşmektedir. 
Bu teorinin 1915-1950 yıllarında gelişmiş ekonomi-
lerde doğrulandığı izlenmiştir.3

1970’li yıllardan bu yana zengin ülkelerdeki 
eşitsizlik olgusu, özellikle gelirin yeniden arttığı 
2000-2010 döneminde ABD’de (1910-1920 yılların-
daki ulaştığı seviyeye eşdeğer), dikkat çekici bir 
biçimde artmıştır. Konuya biraz yakından baktığı-
mızda, yoksul ve gelişmekte olan ülkelerdeki ve 
özellikle Çin’deki hızlı büyümenin, 1945-1975 yılları 
arasındaki zengin ülkelerdeki büyümeye benzer 
şekilde, eşitsizliklerin dünya genelinde azalması-
nı sağlayacak potansiyel bir güce sahip olduğunu 
görmekteyiz. Tabii ki bu dönemde finans, petrol 
ve taşınmaz piyasalarındaki çarpıcı dengesizlikle-
rin, “dengeli ve sürdürülebilir büyüme” konusun-
daki şüpheleri arttırmaktadır.4   

Piketty tarafından yapılan ve aşağıda gra-
fiklenen çalışmada, 1900-1980 yılları arasında 
dünyadaki mal-hizmet üretiminin yüzde 70/80’i 
Avrupa ve Amerika anakaralarında gerçekleşti-
rilirken, bu oranın 1970-1980 yıllarından bu yana 
yüzde 50’ye indiği vurgulanmaktadır. Avrupa’nın 
GSMH’sı 1913 yılında dünyanın yüzde 47’sini tem-
sil ederken, bu pay 2012’de yüzde 25’e düşmüştür. 
Kendisinin tahminine göre bu oran, 21. Yüzyılın bir 
noktasında yüzde 20-30 seviyesine kadar gerileye-
bilecektir. 

3	 	Piketty,	age.s.13-15
4	 	Piketty,	age.s.15-16
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Dünya Üretiminin Dağılımı (1700-2012)

Kaynak: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.
Diğer yandan da, dünya genelinde kişi başı 

üretim (GSMH) seviyesine göre, Asya-Afrika ile 
Avrupa-Amerika fiili gerçekleşmelerinin arasında-
ki açıklığın, giderek “yakınsama” evresine girdiği, 
aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Diğer bir an-
latımla, Asya-Afrika bölgesinde kişi başına düşen 
GSMH, 1950 yılında dünya ortalamasının yüzde 
37’siyken, 2012 yılında yüzde 61’e yükselmiştir. 
Aynı oran Avrupa-Amerika için 1990’da yüzde 250 
iken, 2012’de yüzde 225’e inmiştir.5

 (*) Küresel Eşitsizlik’deki Iraksama ve Ya-
kınsama (1700-2012)

(*): Kişi başına düşen GSMH (dünya ortala-
masının yüzdesi olarak)

5	 	Piketty,	age.s.59-61

Kaynak: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.        
Mevcut Sistemin Yetersiz/Aksayan 

Yanları 
1. Uluslararası Kurumlarda ve Kural-

lardaki Yetersizlik
Bilindiği gibi, II. Dünya Savaşı (II.DS) 

sonrasında tesis edilen “liberal global dü-
zen”, uzun yıllardır gözlenen bir gerginlik 
içindedir. En azından, hukukî yapı ve sistemin 
kurumlarında, gelişmelere karşı “yetersiz-
liği” izlenebiliyordu. Bir diğer ifade ile yaşa-
nanlar, “21.Yüzyıl global gücünün ‘yuvarlak’ 
gerçeğini, II.DS’nin sonrasının ‘köşeli’ delik-
lerine uydurma” olarak da nitelendirilebilir.6    

Söz konusu çarpıklık/yetersizliğin en 
belirgin olduğu hususlardan ikisini, “yetersiz 

ve eski dönemi yansıtan temsiliyet”in hâkim oldu-
ğu BM Güvenlik Konseyi ile IMF’in yönetim mecli-
si olarak sayabiliriz. Her ikisinin de mevcut yapısı, 
anılan kurumların günümüz sorunlarına etkin çö-
züm bulabilmesinde yetersizliğe yol açtığı gibi, bu 
kurumların “meşruiyet/temsiliyet” konularını da 
tartışmaya açmaktadır. 

Bu konuda çeşitli çevrelerce yükseltilen 
bir diğer itiraz da, gelişmekte olan ekonomilerin, 
mevcut uluslararası kurumlarda daha fazla temsil 
edilmeleri şeklindedir. Bu bağlamda üzerinde du-
rulan bir diğer konu da, devlet dışı aktörlerin (sivil 
toplum kuruluşları/NGO ve iş hayatının temsilcile-
ri) daha etkin olarak mevcut uluslararası kurum-

ların “karar mekanizmaları”nda yer almaları 
talebidir. Böylesi gelişme ve isteklerin sonu-
cu olarak G-20 gibi, resmi olmayan (informal) 
sistem uygulamaya girmiş ve henüz denen-
memiş bir kuruluş olan Asya Altyapı Yatırım 
Bankası faaliyete geçmiştir.

2. Liberal Uluslararası Düzende Yıp-
ranma ve Sapmalar

Liberal uluslararası sistemin felsefi 
özünün, çağdaş dünya ile özdeşleşmiş bazı 
temel değerler vasıtasıyla, giderek altının 
oyulduğu gözlenmektedir. Söz konusu çağ-
daş temel değer/düşüncelerin en başta ge-
lenlerini, serbest ticaret, demokrasi ve insan 

6	 	Ana	Palacio,”	The	Next	World	Order”,Project	
Syndicate,9.01.2017,	https://www.project-syndicate.
org/commentary/trump-end-of-liberal-world-order-by-
ana-palacio-2017-01(3.10.2017)	
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hakları olarak sayabiliriz. Çoğu görüşe göre, 70 
yıldır görülmemiş barış ve gönenç sağlayan liberal 
uluslararası sistemdeki bu aşınma, anılan çağdaş 
fikrî gerçeklerinin kabulüne kadar sürecektir.7 

Mevcut sistem, bir aydınlanma ve farkın-
dalığın ürünüydü. Kökleri, insanlığın acımasızca 
gelişme/ilerlemesinde olan ve evrensel boyut 
taşıyan tutkulu düşünceye dayanıyordu. Bu dü-
şüncenin temelinde, doğaya hâkimiyet ve çıkarın/
tatminin maksimize edilmesi yatıyordu. Bu bağ-
lamda hukuk kuralları, insan haklarının korunma-
sı ve ticaret, daha önce belirttiğimiz ana hedefin 
gerçeklemesi yolunda “araç” konumundaydı.

Günümüzde ise bu görüşler ve sistemin 
amacı önemli ölçüde sallanmakta ve tartışılmak-
tadır. Her şeyden önce şu gerçek çok iyi biliniyor: 
Sistemin amacını destekleyecek kaynaklar sınırsız 
değildir. Bir diğer anlatımla yerkürenin artan nü-
fusunu, önceki hayat standartlarında yaşamasını 
desteklemesi artık olanaksızdır. Bunun bir örneği, 
2016 yılında petrol konusunda yaşandı. Mevcut 
evrensel sistemin etik anlayışı, amaçları ve bek-
lentilerinin temelden gözden geçirilmesi gerçeği 
ile yüz yüze gelindi.8

3. Popülizmin Hız Kazanması 
Popülizmi, “halk için” ve “halka rağmen” 

parametrelerini, birbirine zıt da olsa içinde barın-
dıran, yığınları kısa vadede memnun etmek adına 
yine aynı kitlenin, genellikle orta-uzun vadeli çıkar-
ları ile çelişebilecek siyasi ve ekonomik politikalar 
olarak tanımlayabiliriz. Bu tarz bir yönetişim tar-
zında, uzmanlık bilgileri ve rasyonel düşünce ge-
rektiren “objektif gerçekler” pek önemsenmez; 
tepkisel duygular ve önyargılar ağırlık kazanır. Bu 
tür bir politikanın temel aldığı yaklaşım, tüm taraf-
lar için “kazan-kazan” politikasıdır.9 

Mevcut sistemin “liberal” niteliğine olan 
tepkinin en görünür olanı da, giderek yaygınlaşan 
sağ nitelikli “popülizm” olmuştur. Daha doğrusu, 

7	 	Palacio,	agm.
8	 	Ersin	Dedekoca,”Petrol	Bolluğunun	Ekonomi-
Politiği:	Tehdit	mi,	Fırsat	mı?”,Bilgesam,11.02.2016,	
http://www.bilgesam.org/Images/Dokuman-
lar/0-32-20160211201291.pdf	(4.10.2017)
9	 	Antonio	Argandoña,”Why	Populism	Is	Rising	
And	How	To	Combat	It”,Forbes,24.01.2017,	http://
www.forbes.com/sites/iese/2017/01/24/why-populism-
is-rising-and-how-to-combat-it/#98c88c71dd79 
(5.10.2017)

doğan boşluktan en çok yararlanan gelişme po-
pülizmdir ve bu gelişmeyi de, seçimlerde “siyasî 
desteğe” çevirmeyi başarmıştır. Bir diğer anlatım-
la, daha çok demokrasi, adil gelir paylaşımı, insan 
hakları derken, ülke yönetimlerinin bir kısmının, 
oy desteği ile “otokratik” nitelik kazanması ve li-
beral demokrasiden uzaklaşması bir realite olarak 
yaşanır ve hatta kanıksanır hale gelmiştir. 

Popülizmin son yıllarda hız kazanmasının 
temelinde, liberal düzenin mutlu etmediği yığın-
ların tepkisi gelmekte ve bu gelişme, mevcut sis-
temin açıklarını, karanlık noktalarını gün yüzüne 
çıkarmaktadır. Tarihçi Ash’ın belirttiği gibi, her 
hegemonik düzen kendi memnuniyetsizliklerini 
yaratır.10 Batı demokrasilerinde görülen bu geliş-
meyi Daron Acemoğlu, anılan ülkelerin, sandıktan 
çıkan otoriter, popülist “şahsi yönetimlere” karşı 
donanımlı olmamalarına bağlamakta ve bu gerçe-
ği de “demokrasinin yumuşak karnı” olarak nite-
lendirmektedir.11 

Söz konusu bu eğilimin sevindirici yanı ise, 
mevcut sisteme olan memnuniyetsizliğin besle-
diği bu gelişimin, liberal dünya düzeninin, daha 
tutarlı ve kucaklayıcı bir sistem ile ikamesini hız-
landıracağı beklentisidir. 

4.  Mevcut Değerlendirmelerin ve Öl-
çümlerin Yetersizliği

 Yıl bazında yaratılan değerlerin parasal kar-
şılığını ülke ve kişi başı hesaplayıp, yıllar bazında 
karşılaştıran bir tekniğin mevcudiyetine karşın, 
bulgular ile örtüşmeyen, aşağıda örneklenmeye 
çalışılan gelişme ve olgular gözlenmektedir:

a. Kişi başı ulusal gelir tutarı katlanmış 
veya dört kata varan artış göstermesine rağmen 
kişiler, bundan 50 yıl öncesine göre daha mutlu 
değiller.12 

b. Ekonomik büyüme, iklim koşullarından 
bağımsız olarak, istikrarlı bir seyir izlememekte; 
ekonomik büyüme ve teknolojik gelişmeye kar-
şın, işsizlik ve yoksulluk oranlarının azalmasında 
koşut gelişme gerçekleşmemektedir. Bir diğer 

10	 	Çınar	Oskay,”Timothy	Garton	
Ash	ile,	otoriterleşme	ve	popülizm	dalgası	
hk.söyleşi”,Hürriyet,19.02.2016
11  Daron	Acemoğlu,”We	Are	the	Last	Defense	
Against	Trump”,Foreign	Policy,18.01.2017,	http://fore-
ignpolicy.com/2017/01/18/we-are-the-last-defense-
against-trump-institutions/	(30.09.2017)	
12	 	Campanella,	agm
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anlatımla, büyümedeki istikrarsızlığın yanında, ka-
lifiye olmayan işgücündeki yükselen işsizlik ve ve-
rimlilik artışındaki düşüş, uzun süredir eşzamanlı 
olarak yaşanmaktadır.13

c. Gelir ve servet dağılımındaki eşitsizlik 
bağlamında;

c.1. Teknolojik ilerleme ve otomasyon 
yeniliklerinin sonucu artan toplam ve kişi başı ulu-
sal gelir, bu gelişmeden en çok yararlanmış olan 
gelişmiş ekonomilerdeki “eşitsizliği” azaltmamış, 
tersine arttırmıştır. Nobel ekonomi ödülü sahi-
bi olan Joseph E. Stiglitz’in yaptığı hesaplamaya 
göre, kriz sonrası iyileşmenin yaşandığı 2009-2010 
yıllarında ABD’de gerçekleşen gelir artışının yüzde 
93’ü, gelir piramidinin tepe yüzde 1’i tarafından alı-
konulmuştur. (Bu kesimin yüzde 7,5 olan toplam 
gelirdeki payı 2010’a doğru katlanmıştır.)14 Keza, 
Kemâl Derviş tarafından yapılan hesaplamaya 
göre de, aynı ülkedeki bu tepe yüzde 1 grubunun 
gelirleri, 1970 yılından bu yana ikiye katlanmıştır. 
Derviş’e göre bu gerçekleşme, diğer gelişmiş Batı 
ülkeleri için de aynı olmuştur.15  

c.2. Tepe yüzde 1 grubu ile diğer katma-
nı gruplar arasındaki fark açıklığı sadece gelir ile 
sınırlı kalmamış, servet/zenginlik, sağlık ve yaşam 
süresi göstergeleri bakımından da büyük farklar 
oluşmuştur. Bu bağlamda izlenen bir diğer hak-
sızlık da, tepedeki gelir gruplarının gelirlerindeki 
artışın, fakir gelir grubundakilerin acımasız borç-
lanma ve kredi kartlarının finansman aracı olarak 
kullanılmasıyla oluşturulan “harcamalar” yoluyla 
sağlanmasıdır. Bir diğer ifade ile en zenginlerin 
gelirleri, fakir kesimin harcamaları yoluyla artmış, 
büyümenin faydası/kazancı tepedeki gelir grubu-

13	 	Adam	S.	Posen,	“Some	Big	Changes	in	Mac-
roeconomic	Thinking	from	Lawrence	Summers”,PIIE,	
20.11.2015,	https://piie.com/blogs/realtime-economic-
issues-watch/some-big-changes-macroeconomic-
thinking-lawrence-summers	(4.10.2015);	Robert	J.	
Gordon,	“Interpretations	of	the	Productivity	Growth	
Slowdown”,	PIIE,
16.11.2015,	https://piie.com/sites/default/files/publi-
cations/papers/gordon20151116ppt.pdf	(4.10.2015)		
14	 	Joseph	E.	Stiglitz,	“The	Price	of	
Inequality”,Project	Sydicate,5.06.2012,	https://www.
project-syndicate.org/commentary/the-price-of-
inequality	(1.10.2017)
15	 	Kemâl	Derviş,	“The	Inequality	Trap”,	Project	
Syndicate,	8.03.2012,	https://www.project-syndicate.
org/commentary/the-inequality-trap	(1.10.2017)	

na akmıştır.16

c.3. Birleşik Devletler’de, II.DS. sonu ile 
1982 yılları arasında yüzde 33-35 arasında   gezinen 
“en yüksek yüzde 10 gelir grubu”nun payı, anılan 
yıldan sonra sürekli artarak (liberal ekonominin  
zirve yaptığı yıllar) yüzde 50-55 aralığına oturmuş-
tur. Aşağıdaki grafik, ABD gelir hiyerarşisinin en 
üst yüzde 10’luk diliminin 1910-2010 yılları arasın-
da, toplam gelirden aldığı payları göstermektedir. 
Bu tür gelişme Avrupa, Japonya, Hindistan, Çin 
için de geçerlidir.17

 (*)  ABD’de Gelir Eşitsizliği (1910-2010)
(*): En üst yüzde 10 gelir kesiminin ulusal 

gelirden aldığı paylar
Kaynak: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.
c.4. Kişisel gelir dağılımını eşitlik yönün-

den ölçen Lorenz Eğrisi ve onun bir entegrali olan 
Gini Katsayısı, bu konudaki gerçekleşmelerin gi-
derek bozulduğunu işaret etmektedir.18

d.	 Ekonomik krizler giderek daha sık ya-
şanmakta ve hızla yayılarak global nitelik kazan-

16	 	Stiglitz,	agm.
17	 	Steven	Pearlstein,”The	costs	of	rising	econo-
mic	inequality”,The	Washington	Post,6.10.2010,	http://
www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/artic-
le/2010/10/05/AR2010100505535.html	(1.10.2017)	
18	 	Mahfi	Eğilmez	ve	Ercan	Kumcu,	Ekonomi	
Politikası,	İstanbul,	Om	Yayınları,	2002,	s.100,101;	
Raghuram	g.Rajan,	Fault	Lines-How	Hidden	Fractures	
Still	Threaten	The	World	Economy,	Oxford,Princeton	
Uni.Press,	2010,	s.8-9;	Derec	Thompson,”Why	Should	
We	Care	About	Economic	Inequality?,”The	Atlantic,	
13.03.2010,	https://www.theatlantic.com/business/
archive/2010/10/why-should-we-care-about-economic-
inequality/64223/	(2.10.2017)
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maktadır. 1997-1998 Asya ekonomileri ve 2008, 
bölgesel ve finansal olarak başlayıp sonrasında 
global nitelik kazanan ve etkileri henüz tam ola-
rak geçmemiş olan global ekonomi krizi, bu çıka-
rıma örnek olarak verilebilir. Söz konusu krizlerin 
büyük boyutlu ve yaygın olması, çözümünün de 
uzun zaman almasına ve önlemlerinin faturasının 
da, geniş halk kesimlerine çıkmasına yol açmıştır. 
Böylesi bir gelişme ekonomik durgunluğun 
yanında, ekonomik aktör olan bireylerde, mevcut 
sisteme, kurumlara ve geleceğe “güvensizlik” al-
gısı yaratmıştır.

e.	 Globalleşmenin etkisiyle daha çok yay-
gınlaşan mevcut liberal ekonomik sistemin geçer-
liliğini sürdürmek adına, finansal sistem araçları 
ve yönetişim sistemlerinde “esneklik/kuralsızlaş-
ma/denetim zayıflığı”nın giderek yaygınlaştığı ve 
söz konusu olgunun açığa çıktığı izlenmiştir. Öyle 
ki, 2008 krizinin başat nedeninin, saydığımız bu 
zayıflıklar olduğu geniş bir kabul görmüştür.19

f.	 Yukarıdaki 3 ve 4’üncü maddelerde 
belirtilen gelişmeler, mevcut sistemin erken uya-
rı işaretlerinin çalışmamış olması veya anılan bul-
guların ilgili ulusal veya uluslararası kurumlar ve/
veya siyasi organlarca gizlenmiş olması algısını 
güçlendirmiştir. Böylesi bir düşünce, yığınların 
mevcut sistemin izleme, kontrol ve raporlama 
işlevlerine olan güvenini çok sarsmıştır. 

g.	 Ulusal gelir hesaplamalarında, sonra-
dan yapılan düzenlemelerle, uyuşturucu, fahişelik 
ve bazı yasadışı işler hesaplamaya dâhil edilirken, 
para ile ifade edilmeyen bir takım hizmetlerin (ev 
kadını işleri, Wikipedia, Facebook, Twitter, Goog-
le gibi “ücretsiz” servis sağlayıcılarının bu önemli 
digital hizmetleri gibi), sivil toplum kuruluşu faali-
yetlerinin hesaplamada dikkate alınmaması günü-
müzde önemli bir eksiklik yaratmaktadır.

h.	 İthalata dayalı ürünlerin işlenerek 
ihracatı söz konusu olan ülkelerde, gerçekleşen 
ihracat artışının aynı oranda ulusal gelir artışına 
yansımaması olgusu da, hesaplamayı sorgulatma-
ya başlatmıştır. Bunun sonucu olarak, ülkelerin ih-
racata dayalı üretim yapıları ile ihracat ve ithalata 
konu olan mal ve hizmetlerin fiyat ilişkilerini konu 
alan “dış ticaret hadleri analizi” yeniden önem ka-
zanmıştır.

19	 	Ersin	Dedekoca,	Ekonomi-Politik	Pencereden	
ABD-Çin	İlişkileri,	Ankara,	Barış	Kitap,2011,s.118-130

ı.	 2008 krizinde net bir şekilde görüldüğü 
üzere, ticarete konu mal ve hizmetin çok üzerin-
de olan türev ürünlerin işlem görmesi, spekülâtif 
yatırım işlemlerinde gezinen trilyon dolarlar olgu-
ları, mali sistemi içten kemirmektedir. ABD, Çin 
ve Hindistan gibi ülkelerin sınırsızca uluslararası 
borçlanmaları ve bu yolla küresel dengesizliğe yol 
açtıkları bilinen bir gerçektir. Sermaye ve emek 
dolaşımındaki serbestinin kolaylaştırdığı bu du-
rum, malî kaynakların, reel ekonominin büyümesi, 
istihdam artışı ve global ekonomik sistemin yeni-
den istikrar kazanması yerine, yanlış yönlendirme 
ile “kurutulduğu” gözlenmektedir.

j.	 Küresel borç toplamının global eko-
nomi büyüklüğüne oranı, 2000 yılındaki yüzde 
200’lük seviyesinden, 2015’te yüzde 225’e yüksel-
miştir. Mali sektör dışındaki kamu ve özel sektöre 
ait 152 trilyon $ tutarındaki borçların yaklaşık üçte 
ikisi özel kesime aittir. Bir diğer anlatımla, küresel 
borçlar, yaratılan global yıllık değere göre rekor 
düzeyde yükselmiştir. Dünyanın içinde bulunduğu 
ekonomik durgunluğun atlatılamamasının nedeni 
olarak gösterilen bu olgunun bireyler yönünden 
sonucuna baktığımızda, “yükselen hane halkı 
borçlanması - yoksulluğun önlenememesi-mevcut 
eşitsizliklerin sürmesi” zinciri gözlenmektedir.20 
Sonuçta, “küresel dengesizlik” giderek artmakta-
dır.

k.	 Bu konuda son olarak, mevcut analitik 
ölçümleme sistemlerinin insan faktörü ve onun 
duygularını, haklarını, çevre faktörünü ihmal etti-
ğini söyleyebiliriz. Bir diğer ifade ile konusu insan 
refahı ve tatmini olan bu çalışmaların, insanın bu 
değerleri hissedip hissetmediği üzerinde durma-
makta; ekonomiyi “sosyal bilim” olarak değil, 
“doğa bilimi” olarak ele almaktadır.

5.  Kısaca Yeni Yaklaşımlar ve Ölçümler
Ulusal veya kişi GSMH ölçümü bağlamın-

da gözlenen yetersizlikleri gidermek üzere, “kişi 
mutluluğu”nun ölçümlenmesine, sağlık, seyahat 
ve diğer somut olmayan hizmetlerdeki “kalite iyi-
leşmelerinin” hesaplara dâhil edilmesine ve yeni 
endeksler hazırlanmasına başlamıştır. Bu kapsam-
daki yenilikleri aşağıdaki başlıklarda toplayabiliriz:

20	 	Vitor	Gaspar	ve	Marialuz	Moreno	Badia,	
“Big	Bad	Actors:	A	Global	View	of	Debt”,IMF	Blog,	
5.10.2016,	https://blogs.imf.org/2016/10/05/big-bad-
actors-a-global-view-of-debt/	(7.10.2016)
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a. İnsanî Gelişme Endeksi (Human Deve-
lopment Index-HDI): BM’nin 1990 sonrasında 
yayınlamaya başladığı İnsanî Gelişme Raporu’nda 
yer alan bir tablodur.21 Bu raporun ve içinde yer 
alan tabloların temel amacı, insan haklarının ve 
insani gelişimin izlenmesidir. HDI, tüm ülkeler için 
yaşam uzunluğu, okur-yazar oranı, eğitim ve ya-
şam düzeyi doğrultusunda hazırlanan bir ölçüm-
dür. İnsanların düzgün yaşaması, özellikle çocuk 
hakları için bir ölçü teşkil etmektedir.22188 ülkeyi 
içeren bu endekste Türkiye 71’nci sırada yer al-
maktadır.

b. Gerçek İlerleme Göstergesi (Genuine 
Progress Indicator-GPI): Bir düşünce kuruluşu 
olan Redefining Progress tarafından 1995 yılın-
dan bu yana hazırlanan bu tablo, ekonomik, sos-
yal ve çevresel etmenleri kapsayan 25 değişken 
içermektedir.23 Bu değişkenler parasal birimlere 
çevrilerek sadece dolar cinsinden bir ölçüte indir-
genmekte ve bu çalışma “sürdürülebilir gelişme” 
olarak nitelendirilmektedir.

c. Eşitsizlik Düzeltmeli İnsanî Gelişme En-
deksi (Inequality-adjusted Human Development 
Index): BM Kalkınma Programı tarafından, İnsanî 
Gelişmişlik Raporu kapsamında hazırlanan anılan 
endeks, ömür beklentisi, eğitim ve gelir konusun-
daki “eşitsizlikler” ile düzeltilmiş HDI’dir.24

d. Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (Gen-
der Development Index-GDI) ve Cinsiyeti Güçlen-
dirme Endeksi (Gender Empowerment Measu-
re–GEM): GDI ve GEM ölçümleri, cinsiyetler arası 
eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına katkı sağlarken, 
çeşitli sınırlamaları da bulunmaktadır. GDI’nın 4 
temel dört bileşenleri doğumda beklenen yaşam 
süresi, 15 yaş üstü okuryazarlık oranı, ilk, orta ve 
yüksek öğrenimde toplam öğrenci oranı, tahmini 
kişisel gelir olduğu görülürken; GEM’nin hesap-
lanmasında kullanılan bileşenler ise, parlamento-

21	 	Human	Development	Report	2016,	
21.03.2017,	http://hdr.undp.org/sites/default/fi-
les/2016_human_development_report.pdf	(5.10.2017)
22	 	Agr.s.198-201;	Ali	Sökmen,	“Sosyal	Geliş-
me	Endeksi	Türkiye	İçin	Ne	İfade	Ediyor?”,	TEPAV,	
Haziran	2014,					http://www.tepav.org.tr/upload/
files/14037002506.Sosyal_Gelisme_Endeksi_Turkiye_
Icin_Ne_Ifade_Ediyor.pdf	(6.10.2017)
23	 	“Genuine	Progress	Indicator”,	Redefining	
Progress,	http://rprogress.org/sustainability_indicators/
genuine_progress_indicator.htm	(5.10.2017)
24	 	Agr.s.206-209

daki kadın sandalye oranı, sektörde yer alan üst 
düzey kadın yönetici oranı, serbest meslek ve 
teknik alanlarda çalışan kadınların oranı, erkek-
lere kıyasla kadınların kazandığı gelirdir. GEM’nin 
temel bileşenleri daha fazla fırsat eşitsizliklerine 
değinerek, kadınların politika ve ekonomi alanla-
rında daha etkin bir role sahip olup olmadıklarını 
sorgulamaktadır.25

e. Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (Gender Ine-
quality Index-GII): 2010 yılından bu yana yayınla-
nan bu endekste ise, cinsiyetler arası eşitsizliğin 
üç boyutta incelenmesi söz konusudur. GEM ve 
GDI’yı birleştirmektedir. Bileşenlerine baktığımız-
da, üreme sağlığı boyutunda, anne ölüm oranları 
ve ergen doğurganlık oranı; güçlendirme boyu-
tunda, her iki cinsiyetin de parlamentoda sahip 
oldukları koltuk oranı ve orta ve yüksek öğrenime 
devam etme seviyeleri ve son olarak da, kadınla-
rın iş gücüne katılımları dikkate alınmaktadır.26

f. İnsani Yoksulluk Endeksi (Human Po-
verty Index-HPI): Bu endeks, temel gereksinim-
lerin karşılanabilmesi için sosyal, ekonomik ve 
kültürel olanakların gerekliliğine dayanmaktadır. 
Endekste yer alan bileşenler şunlardır: Belirli bir 
gelişmiş ülkede yaşayanların 60 yaşına kadar ya-
şamama olasılığı, ülkede okula gitmiş olsa bile iş-
levsel okuma yazma becerilerine sahip olmayan-
ların 16-65 yaş nüfusuna oranı, uzun süreli işsizlik 
durumundakilerin istihdam edilebilir nüfusa ora-
nı, ülkenin oranca gelirinin yüzde 50’sinin altında 
olanların nüfusa oranı.27

g. Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (Multidi-
mensional Poverty Index-MPI): Yaşam standart-
ları, sağlık ve eğitim boyutuyla hane halkı düzeyin-
de örtüşen yoksunlukları tanımlamakta ve yoksul 
insanların ortalama sayısı ile yoksul hanelerin için-
de bulunduğu yoksunlukları göstermektedir. MPI, 
yoksunluk etkisiyle kaç kişinin ve ortalama olarak 
kaç yoksunlukla karşılaştıklarını (yoğunluk) belir-
lemektedir.28

h. Sosyal İlerme Endeksi (Index of Social 
Progress–ISP) ve Ağrılıklı Sosyal İlerleme Endek-
si (Weighted Index of Social Progress–WISP): 
1974’ten beri Pensilvanya Üniversitesi profesör-
lerinden Richard Estes tarafından hesaplanmak-

25	 	Agr.210-213
26	 	Agr.s.214-217
27	 	Agr.s.
28	 	Agr.218-219
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tadır. Bu endeks ekonomik kalkınmanın yanı sıra 
sosyal ve politik konum ve hükümetin vatandaş-
larına sosyal hizmetleri sağlama düzeyini araştır-
maktadır. 41 farklı bileşenin var olduğu endekste 
ana başlıklar eğitim, sağlık, kadınların konumu, sa-
vunma harcamaları, ekonomi, demografi, sosyal 
karmaşa ve sosyal hizmetler olarak ayrılmaktadır.

i. İyi Yaşam Endeksi (Better Life Index- 
BLI): OECD üyesi ülkelerin ekonomik ve sosyal 
göstergeleri açısından karşılaştırıldıkları bu en-
deks, içinde 11 temel bileşeni barındırmaktadır. 
BLI bileşenlerinin barındırdığı iki kavram, “yaşam 
koşulları” ve “yaşam kalitesi”dir. Yaşam koşulları 
olarak gelir, iş ve konuta incelenirken; yaşam ka-
litesinde iş-yaşam dengesi, sağlık, eğitim, toplum-
sallaşma, sivil ilişkiler, çevre, güvenlik ve yaşam 
memnuniyeti kavramları ele alınmaktadır. Ülkele-
re 0 ile 10 arasında puan verilen bu grafiğe göre, 
en iyi yaşama sahip ülkeler Avustralya, Norveç, 
ABD olurken, en düşük yaşama sahip ülkelerin ise 
Şili, Meksika ve Türkiye olduğu görülmektedir.29

j. Mutlu Gezegen Endeksi (The Happy 
Planet Index- HPI): Bu endeks, herkes için sür-
dürülebilir refah seviyesini ölçmekte ve ulusların 
nasıl daha uzun, mutlu ve sürdürülebilir yaşamlar 
sağlayabileceğini göstermektedir. HPI, farklı ül-
kelerin yerleşimcilerinin çevresel kaynakları nasıl 
kullandıklarını kapsayan dört araştırma ile belir-
leniyor: Maddi refah, beklenen yaşam süresi, so-
nuçlardaki eşitsizlik ve ekolojik ayak izi. Mutlu Ge-
zegen Endeksi (The Happy Planet Index)’ne göre 
ise mutluluk sıralamasında 64 puanla Kosta Rika, 
60,4 puanla Vietnam ve 59,8 puan ile Kolombiya 
ilk sıralarda yer almıştır. 151 ülkenin yer aldığı araş-
tırmada listenin sonlarında 25 puanla Katar, Çad 
ve Botsvana bulunmaktadır. Türkiye 44. Sırayı iş-
gal etmektedir.30

29	 	“Better	Life	Index	-	Edition	2016”,	
OECD,	Ekim	2017,	http://stats.oecd.org/Index.
aspx?DataSetCode=BLI	(6.10.2017)
30	 	“Happy	Planet	Index”,	http://happyplanetin-
dex.org/	(7.10.2017)

Sonuç:
Endüstri devriminin getirdiği 

çevre için kurgulanmış ekonomik 
sistem ve onun ölçüm araçlarının 
giderek yetersiz kaldığı; dirençli 
fakirlik, hızlı bir şekilde artan işsiz-
lik, gelir ve fırsat eşitsizliği ve çevre 
tehditlerinin yayılması da bu göz-
lemi doğrulamaktadır. Diğer yan-
dan bu gelişmeyi, küreselleşmenin 
artması ve ülke yönetimlerinde de 
“popülist” politikacıların egemenli-
ği ve mevcut sistem ve ölçüm araç-
larını kendi çıkarlarına kullanması, 
söz konusu sarmal için koruyucu 
olmaktadır. Böylesi bir gelişme aynı 
zamanda “demokratik” yönetim şe-
killeri için de bir tehdit oluşturmak-
tadır. 

Mevcut sistemin çarpıklığı, 
dünyanın yeterli kaynaklarının 
“yetersiz” kalmasına ve yoksulluk 
ve işsizliğin yaygınlaşması ve ka-
nıksanmasına yol açmaktadır. Bu 
gelişmenin doğal sonucu da, eko-
sistemin ve birey mutluluk ve gü-
venliğinin tümüyle ihmal edilme-
si olmaktadır. Böylesi bir olumsuz 
gelişmenin çözümü de doğaldır ki, 
insan ve çevre odaklı politikalar ve 
bunların sonuçlarının uygun şekilde 
ölçümünden; ekonomi biliminin, in-
sanı merkeze alan “sosyal” yönünü 
öne çıkarmaktan geçmektedir. 
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Zayıflatılmış Uranyum Nedir?
Azaltılmış veya Seyrekleştirilmiş olarak da ad-

landırılan Zayıflatılmış Uranyum (Depleted Urani-
um), yapısındaki radyoaktif Uranyum-235 izotop-
larının büyük kısmını kaybetmiş uranyuma denir. 
Zayıflatılmış Uranyum (ZU), nükleer silah veya 
nükleer enerji santrali için yakıt üretmek amacıyla 
uranyumun zenginleştirilmesi aşamasında ortaya 
çıkan bir yan üründür.

Çevreye radyasyon yaydığı için uzun 
vadede sağlığa zararlarından dolayı uluslararası 
anlaşmalarla kullanımı yasak olmasına rağmen, 
yoğunluğunun çok yüksek olması nedeniyle zayıf-
latılmış uranyum, birçok alanda kullanılmaktadır: 
Endüstride seramik yapımında, silah sanayinde ise 
zırh ve zırh delici mermilerin imalinde. Askeri alan-
da kullanımının BM ve AB gibi uluslararası kuruluş-
ların aldığı kararlar ve anlaşmalarla yasaklanması-
na rağmen ZU’un; başta ABD, Rusya, Çin, İsrail ve 
Fransa olmak üzere birçok ülke tarafından imal 
edildiği ve ordularınca kullanıldığı resmen kabul 
edilmese de bilinmektedir.

İnsan sağlığına ve çevreye zararlı olmasına 
rağmen ZU askeri ve sivil maksatlarla neden ter-

cih edilmektedir? Kullanıldıktan sonra zararını en 
aza indirgemek için neler yapılabilir? Kullanımı 
azaltmak veya önlemek için neler yapılabilir? Bu 
makalede bu ve benzeri soruları cevaplamaya ça-
lışacağız.

Zayıflatılmış Uranyum Üretimi 
Uranyum, doğada bulunan zayıf radyoaktif 

özellikler gösteren ağır bir metaldir. Bilinen üç 
izotopu vardır: 234U, 235U, 238U. Bu izotoplardan 
234U ve 235U fisil (parçalanabilir), 238U fisil değildir 
(parçalanamaz). Doğadan çıkarılan uranyumun 
kütlece % 99,27’si 238U’den oluşur. 

ZAYIFLATILMIŞ 
URANYUMUN KULLANIM 

ALANLARI VE ETKİLERİ

İbrahim COŞKUN
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Uranyum, doğada bulunduğu haliyle zincir-
leme çekirdek tepkimesine giremez. Bu nedenle 
nükleer enerji santrallerinde yakıt olarak kulla-
nılan uranyumun içindeki radyoaktif izotopların 
oranının arttırılması gerekir. Uranyum zenginleş-
tirmesi denilen bu süreç sonucunda radyoaktif 
izotoplarca zengin yakıt oluştuğu gibi radyoaktif 
izotoplarını kaybetmiş zayıflatılmış uranyum da 
oluşur. 1 gram zenginleştirilmiş uranyum üretildi-
ğinde, yaklaşık 7 gram zayıflatılmış uranyum olu-
şur. . 

Nükleer reaktörlerde kullanılan Zenginleş-
tirilmiş Uranyumun yakıt olarak kullanılması so-
nucunda da Zayıflatılmış Uranyum elde edilir. ZU 
nükleer yakıt üretiminde atık üründür. Uranyum 
metali kurşundan bile daha yoğundur, demire 
benzeyen parlak bir metaldir ve tel haline getirile-
bilen yumuşaklıktadır.

Zayıflatılmış Uranyumun Kullanıldığı Yerler
-  Yoğunluğunun çok yüksek olmasından do-

layı zayıflatılmış uranyum, silah sanayinde zırh ve 
zırh delici mermilerde kullanılmaktadır.

- Uranyumun yoğunluğundan dolayı ZU 
dönen mekanizmalar için balans ve ağırlık 
ayarında, titreşimi gidermede, kontrol yüzeylerini 
dengelemede ve havacılık sanayinde kullanılır.

 -  Radyoaktif kalkan olarak radyoaktif mad-
deleri taşımada konteynır olarak da ZU kullanıl-

maktadır. 
Zayıflatılmış Uranyumun Silah Olarak Kulla-

nımı  
Günümüzün gelişmiş ve etkinliği artırılmış 

silah sistemleri ve mühimmatlar, muharebe orta-
mında silahların doğrudan etkileri yanında çevreyi 
kirleterek de muharebe sahasındaki personel ve 
teçhizat için tehlike oluştururlar. Bu tehlikelerin 
en önemlisi kullanılmış mermilerden, hasarlı ve 
imha edilmiş teçhizattan, kirletilmiş şarapneller-
den kaynaklanan düşük seviyeli radyasyon tehli-
kesidir. Radyasyon tehlikesini oluşturan ise muha-
rebe sahasında içerisinde ZU bulunan mühimmat 
ve teçhizatın kullanılmış olmasıdır. 

Zayıflatılmış Uranyumun Çevresel Etkileri
- ZU depolandığı yerlerde yangın çıkması ve 

yangın sonucu uranyumun okside olarak toz ha-
linde havaya karışması çevreyi kirletebilir.

-  Uranyum içeren zırh delici bir merminin bir 
zırhlı araca yüksek hızla çarpması sonucu ZU’nun 
yaklaşık %10’u okside olarak havaya karışır ve ae-
rosol forma dönüşür. Bu aerosol, zırhlı araçların 
içinde uzun süre kalarak çevreyi kirletebilir.

- ZU’nun kullanımına bağlı olarak çevreye 
yayılması ve insan vücuduna girmesinin değişik 
yolları (deriden, solunumla veya yiyecek madde-
leriyle) mevcuttur.

-  ZU’nun endüstriyel kullanımında ve bunun 
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sonucu oluşabilecek kazalarda uranyum parçacık-
ları aerosol formda havaya karışır, nefes almak 
suretiyle insan vücuduna girebilir. Normal koşul-
larda ZU’nun deri yoluyla insan vücuduna girmesi 
mümkün değildir. Ancak vücuttaki yaralarda biri-
kebilecek uranyum parçacıkları zamanla bu yara-
lardan insan vücuduna bulaşabilir.   

- Mühimmatın içindeki ZU mühimmat bozul-
madığı müddetçe önemli bir radyasyon tehlikesi 
yaratmaz. ZU mühimmatının tahrip ettiği araçlar 
çevresinde ve sonrasındaki infilaklarda dikkatli 
olunmalıdır.

- En önemli tehlike solunarak, yutularak veya 
açık yaralar yoluyla vücuda girdiğinde iç organla-
rın ZU’ya maruz kalmasıdır. Eğer vücudun içine 
girerlerse, bütün vücut dokularına radyasyon ya-
yarlar, kaynak vücudun içinde olacağından ışıma 
sürekli olacaktır.

- İnsan vücuduna giren uranyumun % 98’i 
emilmeden dışkı yoluyla vücuttan atılır. İnsan 
vücuduna girmeden uranyum sadece radyoaktif 
özelliği ile insanları etkilerken, insan vücuduna 
girdikten sonra hem radyoaktif hem de kimyasal 
olarak insan vücudunu etkiler.

- Vücut dışındaki ZU, yaydığı gama ve beta 
radyasyonları ile insan vücudunu etkiler, alfa rad-
yasyonu ise deri tarafından emilir.

- Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından ka-
bul edilen değere göre, normal şartlarda bir insan 
vucudu yılda 1 mSv dozunda radyasyona maruz 
kalmaktadır. Bazı ABD kaynaklarınca; bir kişinin 
ZU’ya derisiyle direk teması sonucu 1 saatte 2 mSv 
doz şiddetine maruz kalacağı, derinin aynı bölgesi 

ile ZU’ya birkaç gün sürekli olarak temas edilmesi 
durumunda ciddi miktarda radyasyona maruz ka-
lınacağı değerlendirilmektedir.

Zayıflatılmış Uranyum Etkilerine Karşı Alına-
cak Önlemler:

- ZU tehlikesinin bulunduğu yerlerde mühim-
matın infilak veya yanmasından yıllar sonra dahi 
içme suyunun ve yiyeceklerin kirlenme derecesi 
ölçülmelidir.

- ZU tehlikesi olabilecek bölgeler uzman ekip-
lerce temizlenmelidir. Bölgede ZU mühimmatı 
mevcut ise bölge karantina altına alınmalı ve ko-
ruyucu teçhizatsız bölgeye girilmemelidir.

- Bilinen veya muhtemel düşük seviyeli rad-
yasyon tehlike bölgeleri içerisinde, cildin tozla te-
masını önleyen giysiler giyilmeli, zararlı maddele-
rin ciğerlere çekilmesini önleyen koruyucu maske 
kullanmalıdır. Koruyucu maske yoksa burun ve 
ağız kısmı bezle örtülmelidir.

- Zarar görmüş veya imha edilmiş ZU taşıyan 
araçların 50 m yakınında çalışırken ve ZU mühim-
matı ile vurulmuş araçlara girerken koruyucu mas-

ke takılmalıdır.
- ZU mühimmatı ile vurularak ya da atık uran-

yum mühimmatı taşırken yanan araçlardan gelen 
dumandan kaçınılmalı ve rüzgârla oluşabilecek toz 
bulutlarından ve patlamalardan uzak durulmalıdır.

- ZU’dan yapılan metallere uzun süreli temas 
edilmemeli, mümkün olduğunca uzaklaşılmalıdır. 
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Sonuç
Birçok alanda kullanılan ZU ile askeri alanda 

tanışmamız yakın tarihte gerçekleşen Kosova, 
Bosna ve Irak Harekâtları dolayısıyla olmuştur. Bu 
harekâtlar sırasında ve sonrasında sık sık kamuo-
yunun gündemine gelmiş ve tonlarca kullanıldığı 
(Körfez Savaşında 320 ton, Afganistan’da 500 – 
1000 ton, Kosova’da 10 ton, Bosna – Hersek’te 2 
ton) iddia edilmiştir. Bu harekâtlara katılan asker-
lerin bir takım sağlık sorunlarıyla karşılaştıkları ve 
hatta ölümlü vakaların olduğu çeşitli medya or-
ganlarına dahi yansımıştır. Bazı kaynaklarca kine-
tik enerjili mühimmat (KE) olarak da adlandırılan 
ZU’nun en son Suriye’de yapılan operasyonlarda 
kullanıldığına dair haberler de medyada yer almış-
tır.

Azaltılmış Uranyum insanlık yararına, insan 
yaşamını kolaylaştıracak alanlarda ve endüstride 
gerekli önlem ve emniyet tedbirleri alınarak kulla-
nılmalıdır. Ancak askerî alanda mühimmat ve zırh 
yapımında yoğun olarak kullanılan ZU’un yerine, 
alternatif kaynaklar araştırılarak aynı maksatla kul-
lanılabilecek maddelerden yararlanılmalıdır. ZU’un 
ani ve uzun süreli sağlık riskleri konusunda sivil-
asker tüm vatandaşları bilinçlendirecek önlemler 
alınmalıdır.
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Faruk DİNÇ

Yöneticisinin, performansından memnun 
olduğunu düşünürken işten çıkartılanlar.  

Çocuklarının yıllardır uyuşturucu kullandığını 
öğrenen aileler.

Sorgusuzca güvendiği iş ortağı tarafından 
dolandırılanlar ve benzer yaşam hikâyeleri... 

Sürekli  şaşırıyoruz. Sürprizlerle yaşıyoruz. Bir bilinmezden 
diğerine doğru sürekli bir devinim içindeyiz sanki.  Her gün 
içimizden biri, “nasıl göremedim, nasıl fark edemedim” diye 

sorguluyor kendini...

DURUMSAL 
FARKINDALIK
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Oysa hayatımızdaki hemen her olay 
mutlaka gelişini haber veriyor. “Dikkat” işaretleri 
yanıp sönüyor. Gören gözlerle bakabildiğimizde, 
önümüzdeki sahne netleşiyor. Ama çoğunlukla 
göremiyoruz, farkedemiyoruz. Neyseki dikkat 
yeteneğimizi, seçici algımızı ve farkındalığımızı 
geliştirmenin yolları var. Yaşadığımız sadece geçici 
bir körlük hali ve bunun çaresi de mevcut; önce 
yakın çevremizin farkına varmak ve farkındalıkla 
yaşamaya karar vermek.

Yaşadığınız hayatta çevrenizde olup 
bitenlerin ne kadar farkındasınız? 

Sizi bekleyen tehlikeleri ve fırsatları 
öngörebiliyor musunuz?

Hayatınızın bir hedefi ve bu hedefe ulaşmak 
için bir planınız var mı? 

Vizyon, politika ve strateji geliştirmeyi 
biliyor musunuz? 

Eğer bunlardan habersizseniz hayatınız 
durgun bir sudaki saman çöpü gibi çevresel etki-
lere tabi demektir. Sürüklenip gidersiniz. Başınıza 
gelenlere ‘kader’ deyip geçerseniz, ne istediğinizi 
bilmeden hayatınız boyunca istemediğiniz şeyler 
yaşarsınız. 

Durum farkındalığımızı artırabildiğimiz tak-
dirde, mevcut tehditleri, önümüze çıkan ya da çık-
ması muhtemel fırsatları belirlememiz ve bunlar-
dan yararlanmamız daha olası olacaktır.

Peki Durum Farkındalığı nedir?

Bu kavram, ilk defa Birinci Dünya Savaşı 
sırasında Oswald Boelke (Oswald Boelcke 1. dünya 
savaşı sırasında 40 dan fazla zaferi kazanan Alman hava-
cılık tarihinin büyük pilotlarından birisiydi. Oswald Bo-
elcke havacılar tarafından hala benimsenen ve savaş pi-
lotlarına durumsal farkındalık kazandırmayı hedefleyen 
Boelcke’nin Diktası denen sekiz kuralı geliştirmiştir.  1. 
dünya savaşı sırasında pek çok alman pilot Boelcke’nin 
ilkeleriyle eğitilmiştir. Bunlardan en ünlüsü ise Manf-
red Von Richthofen ya da daha iyi bilinen adıyla Kızıl 
Baron’dur.) tarafından düşmandan önce durumun 
farkına varmak ve böylece üstünlük kazanmak 
amacı ile geliştirilmiştir. 

1980’lere kadar akademik çevrelerde pek 
ilgi görmeyen bu kavram 1980’lerden itibaren 
özellikle hava trafik kontrolörlerinin daha iyi du-

rum farkındalığına ihtiyaç duyduğunun anlaşılma-
sı üzerine yeniden gündeme gelmiştir. Daha son-
ra iş yeri güvenliği, insan yaşamı ve uluslararası 
ilişkiler gibi alanların da konusu olmuştur.

Durum farkındalığı, bir beden kabiliyeti ol-
maktan çok zihin işidir. Akıl yürütme sürecidir. 
Bu sürecin ana unsurları, algılama, bilgi toplama 
ve sezgilerine güvenmektir. Çevrenizde bulunan 
unsurların yer ve zaman bakımından algılanması, 
anlamlandırılması ve geleceğe ilişkin statülerinin 
değerlendirilmesi olarak da tanımlanabilir.

Durumsal farkındalık, karmaşık ve dinamik 
hale gelen kişisel ve kamusal yaşamda önemli bir 
çevre algısı yaratarak karar vericilerin doğru ve za-
manında karar vermesine yardım eder. Durumsal 
farkındalığı yüksek birey; varsayımları ayırt eder, 
gizli değerleri fark eder, kanıtları  ve sonuçları de-
ğerlendirir, sonuca göre eylemler gerçekleştirir,  
kendisini ve bulunduğu çevreyi güven altına alır.

Çevremizdeki insanlar arasındaki bazı kişi-
lerin normal olarak anlaşılması zor tehlike sinyal-
lerini ya da fırsatları daha kurnazca algıladığına 
şahit olmuşuzdur. Bunu genelde o kişilerin daha 
zeki olduğu şeklinde kabulleniriz. Ancak, yapılan 
anketler pek çok kişinin bu sezgilere sahip oldu-
ğu, önceden bunları sezdiği halde önemsemedi-
ğini ortaya koymuştur. 

Durum farkındalığının yarattığı  disiplin, siz 
meşgul ve aklınız başka yerde iken bile hislerinize 
ve çevrede olanlara duyarsız kalmama alışkan-
lığını öğretir. Günlük hayatta her an karşımıza 
çıkabilecek tehdit ve fırsatların yer ve zaman ba-
kımından algılanması, anlamlandırılması, yorum-
lanması, en doğru kararın uygulanması ile birey-
sel ve kurumsal alanda en yüksek kazanımın elde 
edilmesini sağlar. Yaşamın her alanındaki olgular 
için kolayca adapte edilebilen bir düşünce yapısını 
temel alır. 

“Hayatınızın üçte biri uykuda 
geçer, önemli olan geri 

kalanında yeterince uyanık 
olmaktır.” 
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Bu konudan habersiz bir kişi, karşılaştığı 
durumları ne, neden, nasıl ve ne olacak gibi te-
mel sorular ile karşılar ve bu soruların cevaplarına 
göre eylemlerini planlar. Ancak, farkındalığı yük-
sek bir birey, bu tür problemlere durumsal farkın-
dalık ile yaklaşır.

Durum Farkındalığı, kilo vermekte zorlanan 
bir kişiden, arkadaşlarına hayır diyemeyen bir ki-
şiye, en iyi iki CV arasından birisini seçmekte zor-
lanan bir insan kaynakları yöneticisine kadar tüm 
meslekler ve problem çözümlerinde kullanılabilir.
Kişinin veya kurumun karşılaştığı tüm soru ve so-
runlar karşısında rahatlıkla kullanabileceği bir ya-
ratıcı düşünceyi geliştirme disiplinidir.   

Durum farkındalığının beş seviyesi vardır;

- Tedbirsiz durum, 

- Gevşek farkındalık, 

- Odaklı farkındalık, 

- Yüksek alarm,

- Koma. 

Aslında farkındalıktan bahsedeceksek ikin-
ci, üçüncü ve dördüncü seviyeleri dikkate alma-
mız gerekecek. Zira birinci ve beşinci seviyede 
farkındalık yok derecesindedir. 

Birinci seviyede yaklaşan durum hiç fark 
edilmemiş, beşinci seviyede ise artık durum ihti-
mal olmaktan çıkmıştır. Sonuç doğuran eylemin 
bire bir içindeyiz ve tedbir alma veya müdahale 
şansımız yok demektir. İşte pek çok birey birinci 
aşamadan doğrudan beşinci aşamaya yani tedbir-
siz durumdan koma haline geçmektedir. 

İlk seviyeye örnek, tanıdık bir çevrede aile-
nizle birlikte şarkılar söyleyerek araba sürerken, 
çevreye çok ilgi göstermeme halidir. Böyle bir 
durumda yoldaki sürpriz bir çukura girebilir ya da 
önünüze aniden çıkan bir şeye çarpabilirsiniz. 

ikinci seviyede gevşek de olsa bir tehlike 
farkındalığı vardır. Arabanızla kavşağa yaklaştığı-
nızda “diğer yoldan yaklaşan bir araba var mı?” 
diye kontrol etmek ihtiyacı duyarsınız. Kaza yap-
mamak için dikkatlisinizdir ama bu dikkat dağılır-

sa, örneğin telefonla konuşmaya dalarsanız birin-
ci seviyeye dönersiniz. 

Üçüncü durumda ise yolun tehlikeli oldu-
ğunu biliyorsunuz ve örneğin arabanızın buzda 
kayabileceğini düşünerek dikkatli sürüyorsunuz. 
İki elinizle direksiyona sarılmış, hem yoldaki buza, 
hem de etraftaki arabalara odaklanmış durum-
dasınız. Yoldan gözünüzü ayıramadığınız bu du-
rumda ne telefona bakacak ne de arabada mü-
zik dinleyecek durumdasınız, çünkü dikkatinizin 
dağılabileceğinin farkındasınız. Ancak böyle bir 
sürüş sizi çabuk yorar ve stresli yapar. Uzun ve 
topyekûn yoğunlaşma isteyen bu durum enerjini-
zi çabuk bitirebilir. 

Yüksek alarm durumuna geçtiğinizde ise 
artık vücut adrenalin salgılamasını artırmıştır ve 
bir yandan dua ediyorsunuzdur. Araba kırmızı 
ışıkta kavşağı geçmiştir, kaza olmak üzeredir ama 
hala frenlere basmak ve durumu kontrol altına al-
mak için zamanınız vardır. Olmak ya da olmamak  
denen o ince çizginin üzerindesiniz demektir.

Beşinci seviye olan koma durumunda ise 
artık ya uyuyakalmış ya da donup kaldığınızdan 
reaksiyon gösterecek durumda değilsinizdir. 
Şokta olduğunuzdan beyin duruma müdahale 
edecek değerlendirmeyi yapamaz. Bu durumda-
ki kişiler, olanların başına geldiğine inanamaz ve 
mağdur değil, daha çok izleyici olduğunu sanırlar. 
Karşı koyacak durumda olmadıklarını ve zamanın 
çok uzun geldiğini söylerler.

Durum farkındalığı, 

paranoyak ya da takıntılı 

bir şekilde endişeli olmak 

değildir.

İnsanlar uzun süre bir tehlike durumuna 
odaklanmış (üçüncü seviye) şekilde davranamaz. 
Alarm durumu, vücut tüm enerjisini bitirmeden 
hemen önce kısa süre devam edebilir. Durum far-
kındalığı için doğru seviyeye karar vermek önem-
lidir. Vücudumuz ve aklımız genellikle gevşek bir 
ortamda olmak ister. 

Her gün uykuda geçirdiğimiz ortalama se-
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kiz saatte zaten koma durumundayız. Evde TV 
seyrederken ya da kitap okurken de birinci sevi-
yede yani çevreyi pek umursamaz haldeyiz. 

Akşam yürüyüşe çıkmış isek karanlık sokak-
lardan yürürken ikinci duruma geçer, potansiyel 
tehditlere karşı dikkatli oluruz. 

Birinci durumda tedbirsiz olduğumuzdan 
çocuğunuz aniden yola fırlayıp, bir arabanın altın-
da kalabilir. Bu durumda tehlikeden kaçınma şan-
sınız yoktur; ya tehlikeyi görmediniz, ya da panik 
yaptığınızdan reaksiyon gösteremiyorsunuzdur. 
Bunun sebebi, bazılarının akıl kabiliyetinin hız-
la birinci durumdan dördüncü duruma geçecek 
ayarlamayı yapamamasıdır. Bu, araba kaza yap-
mak üzere iken fren yapamamak, direksiyonu ta-
mamen bırakmak gibi bir durumdur. Zihinsel ge-
çişi yapamadığı için kişi şoka girer ve donar yani 
koma durumuna geçer. Bu durum farkındalığının 
ve hazırlığın olmadığı pek çok suç ortamında da 
meydana gelir. Bu eğitimle bile geliştirilebilecek 
bir durum olmayabilir. Çok eğitimli kişilerin bile 
birinci durumdan dördüncü duruma geçemedik-
leri görülmüştür. 

İnsan vücudu sürekli stres altında yaşaya-
cak şekilde dizayn edilmemiştir. Bu yüzden, ge-
nellikle stres ve yorgunluktan uzak olan gevşek 
farkındalık tercih edilmelidir. Bir yandan hayatın 
tadını çıkarırken diğer yandan etkili bir seviyede 
kişisel güvenliğinizi bu seviyede sağlayabilirsiniz. 
Kontrol dışı iseniz stres ve sürekli salgılanmaya 
devam eden adrenalin vücut ve akıl sağlığı için 
iyi değildir ve güvenliğinizi olumsuz etkiler. Bu 
nedenle ne sürekli odaklanmış ne de alarm duru-
munda olmak çaredir. Bu durum hem zahmetlidir 
hem de sizi kuvvetten düşürür. Bir tehlikenin her 
an ortaya çıkabileceği potansiyel tehlike bölge-
sinde olsanız bile gevşek farkındalık ile normal 
olmayan bir durum belirlediğinizde odaklanmış 
farkındalığa geçebilirsiniz. Eğer bu durumun za-
rarsız olduğunu anlarsanız gevşek farkındalığa 
dönersiniz, muhtemel bir tehdit ise önceden 
görmek size tedbir alma imkânı yaratır. Böylece 
tehlike bölgesine girmeden uzaklaşma şansını 
kullanabilirsiniz. Potansiyel tehdit gerçek olmu-
yorsa bile odaklanmış farkındalık sizi daha hazır-
lıklı yapar ve yüksek alarm durumuna geçmenizi 
kolaylaştırır. 

Biraz önce de değindiğimiz gibi “Tedbirsiz 
durum” ve “Koma” halinde ise Durum Farkında-
lığından söz edilemez. Zira tedbirsiz durumda al-

gılama tamamen kapalıdır, koma halinde ise artık 
yapacak hiçbir şey kalmamıştır.

Dolayısıyla, Durum farkındalığı için en iyi 
yöntemlerden biri iyi bir izleyici olmak ve çevre-
yi algılayabilmek, yeni karşılaşılan ortamlarda ne 
olup bittiğini önceden gözlemlemektir. Durum 
farkındalığı egzersizleri sizi gevşek durum farkın-
dalığında bile bilinçsizce de olsa daha farkındalığı 
yüksek bir birey yapacaktır. 

Çevreye ve tehlikelere aşina olmanız da 
önemli bir faktördür. Böylece hangi tehditlerden 
kaçınabileceğinize, hangilerine karşı kendinizi sa-
vunmanız gerektiğine daha kolay karar verebilir-
siniz.

Buraya kadar Durumsal farkındalık konusu-
na kısa bir giriş yaptık ve fardındalık derecelerini 
inceledik. Hedeflenen ise, herkesin günlük haya-
tını normal bir şekilde devam ettirirken bilinçal-
tında sürekli ikinci seviyede kalabilmesini, üçüncü 
ve dördüncü seviyelerde bilinçli kararlar verebil-
mesini ve asla beşinci seviyeye maruz kalmama-
sını sağlamaktır. 

Bir sonraki sayımızda ise bu konuda bi-
reysel olarak yapabileceklerimiz nelerdir, ne tür 
egzersizlerle durum farkındalığımızı artırabiliriz 
sorularının yanıtlarını arayacak, durumsal farkın-
dalığa giden yolun aşamalarını sizlerle paylaşaca-
ğız.

Sağlıcakla ve farkındalıkla kalın.
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Times Higher Education’ın (THE) dünya üniversiteleri sıralamalarında ilk 200’e, 2015’te Türkiye’den 
4 üniversite girmişti. Son sıralamada ise, bırakın ilk 200’ü, ilk 300’e giren üniversitemiz bile yok. Bu 3 yıl 
içinde ne oldu?  

Son 7 yılda en az 4 defa THE sıralamalarına girebilen üniversitelerimizin sıralamalardaki yerleri 
aşağıdaki tabloda:

THE Sıralaması 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ODTÜ 276-300 201-225 201-225 85 501-600 601-800 601-800
Boğaziçi 301-350 276-300 199 139 401-500 401-500 401-500
İTÜ 276-300 276-300 201-225 165 501-600 501-600 601-800
Sabancı - - - 182 351-400 301-350 351-400
Bilkent 201-225 226-250 226-250 201-225 351-400 351-400 401-500
Koç - 226-250 276-300 301-350 251-300 251-300 301-350

2015 listesine bakıldığında, önceki iki yılda 
201-225 arasında olan ODTÜ’nün o yıl ciddi bir çı-
kış ile ilk 100’e giren ilk Türk üniversitesi olduğu 
görülüyor. Boğaziçi’nin üç, İTÜ’nün ise iki yıldır 
gösterdikleri sürekli yükselmeler de dikkat çekiciy-
di. Sabancı’nın ise daha önce ilk 400’de olmadığı 
halde o yıl ilk 200’e girebilmiş olması da büyük bir 
başarı olarak değerlendirildi. THE bu çıkışların ne-
denlerini şöyle sıralamaktaydı: 

- Ülkemizden çıkan yayınların 
doğru kuruluşlara atfedilmesi (geçmişte 
üniversitelerimizin bazı yayınları çeşitli nedenlerle 
sayılmamış olmalı), 

- Üniversitelerimizin dünyada bilinirlikleri-
nin artması, 

- Uluslararası yönlerinin güçlenmesi ve 

- Araştırma etkilerinin artması. 

Ancak maalesef sıralamalardaki başarıları-
mız kalıcı olmadı, 2015 listesinde köklü üç devlet 
üniversitemiz ODTÜ, Boğaziçi ve İTÜ 2016 listesin-
de ilk 400’den düştü. Listedeki üç vakıf üniversi-
tesinin sıralamaları da belirgin ölçüde geriledi. Bir 
önceki sıralamada ilk 100’de olan ODTÜ, 2016 sı-
ralamasında ilk 500’e bile giremedi.  Üniversitele-
rimiz bir yılda ciddi bir şekilde kötüleşmediklerine 
göre, bu farklılıkların nedenini THE’nin değişen sı-
ralama metodolojisinde arayabiliriz.

2016’da THE sıralama metodolojisinde yapı-
lan değişikler, üniversitelerimizin sıralamasını iki 

Prof. Dr. Erhan ERKUT

“TIMES HIGHER 

EDUCATION” 

(THE) 

SIRALAMALARINDA 
ÜNİVERSİTELERİMİZ
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şekilde (olumsuz yönde) etkiledi:

- Geçmişte Web of Science veri tabanını 
kullanan THE, bu yıldan itibaren çok daha fazla 
dergiyi tarayan Scopus veri tabanına geçti.  Böy-
lece farklı dillerde yazılan makalelerle kredi almak 
mümkün hale geldi.  Ülkemizdeki birçok üniversi-
tenin tayin/terfi kriterleri Web of Science odaklı 
olduğundan, bu değişiklik başka ülkelerin üniver-
sitelerinin yukarılara çıkmasına neden oldu. 

- THE 1000’den çok yazarın ortaklaşa 
yazdığı, 649 adet makaleyi veri tabanından çı-
kardı.  Ülkemizdeki birçok akademisyen CERN 
işbirlikleri sayesinde bu çok-yazarlı makalelerin 
yazarlarındandırlar.  Bir makaleden 1000’in üzeri-
ne okulun makale ve atıf kredisi aldığını farkeden 
THE 2016’dan itibaren bu makaleleri dışlamaya 
karar verdi.  (Bu makaleler özellikle alt sıralar-
daki okulların sıralamasını çok değiştirebilirler. 
Bu nedenle, 1000+ yazarlı makalelerin sıralama 
çalışmalarına dahil edilmesi kanımca sakıncalı-
dır. Türkiye’de yapılan en kapsamlı sıralama olan 
URAP da bu makaleleri dışlıyor.)  

2016 sıralamasını gördükten sonra şöyle 
yazmıştım: 

Görünen o ki, 2016’dan sonra üniversiteleri-
miz THE dünya üniversiteleri sıralamasında yukarı-
lara tırmanmakta zorlanacaklar ve belki de sadece 
yöresel sıralamalarda veya genç üniversite sırala-
malarında kendilerine üst sıralarda yer bulabilecek-
ler.

Peki, 2016’dan bu yana ne oldu?

- THE’nin Türk üniversiteleri sıralamasında 
son 3 yılda ilk 3 değişmedi: Koç-Sabancı-Bilkent,

- Devlet üniversiteleri arasında Boğaziçi 
en yüksek sıralamaya sahip olmayı sürdürdü,

- Koç 251-300 grubundan bir alt gruba 
(301-350 grubuna) düştü,

- Bilkent 351-400 grubundan bir alt gruba 
(401-500 grubuna) düştü,

- ODTÜ ve İTÜ 501-600 grubundan bir alt 
gruba (601-800 grubuna) düştüler,

- Sabancı 351-400 grubunda, Boğaziçi ise 
401-500 grubunda kalmayı başardı.

2015 sıralamasından 2016’ya geçerken üni-
versitelerimizin sıralamada radikal olarak aşağıla-
ra düşmesinin nedeni metodolojinin değiştirilme-

si idi.  Peki 2016’dan bu yana üniversitelerimizin 
genellikle düşüşte olmalarının nedeni nedir?  Bu 
soruyu cevaplayabilmek için önce THE kriterleri-
ne, sonra da sıralamalara dikkatlice bakmak gere-
kecek.  THE sıralamasında 5 temel alanda toplan-
mış 13 kriter kullanılmakta:

1) Eğitim (%30)

a. Bilinirlik anketi (%15)

b. Öğrenci-hoca oranı (%4,5)

c. Doktora-lisans diploma oranı (%2,25)

d. Verilen doktora sayısının öğretim gö-
revlisi sayısına oranı (%6)

e. Kurumsal gelir (%2,25) 

2) Araştırma (%30)

a. Bilinirlik anketi (%18) 

b. Hoca başına makale sayısı (%6) 

c. Hoca başına araştırma geliri (%6) 

3) Atıflar (araştırmanın etkisi) (%30) 

4) Uluslararasılık (%7,5)

a. Uluslararası/ulusal ögrenci oranı 
(%2,5)

b. Uluslararası/ulusal hoca oranı (%2,5) 

c. Uluslararası ortak yazarlı makale ora-
nı (%2,5) 

5) Endüstri gelirleri-inovasyon (hoca başı-
na endüstriden sağlanan gelir) (%2,5) 

THE kriterlerinin, başka bazı sıralamalara 
(örneğin, ARWU ve URAP) göre daha kapsamlı 
olduğunu gözlemliyoruz. Öte yandan eğitim kri-
terinin ağırlığının yarısı, araştırma kriterinin ağır-
lığının ise yarısından fazlasının sübjektif anket so-
nuçlarından geldiğini de vurgulamak gerek. Yani 
THE sıralamasında kullanılan ağırlıkların üçte biri 
akademisyenlerin üniversiteler hakkında ne dü-
şündüklerine dayanıyor. Ankete katılan her aka-
demisyen, kendi alanında en iyi olarak düşündü-
ğü (sadece) 15 üniversiteyi sıralıyor. Kanımca bu 
nokta THE sıralamalarının en sorgulanabilir yanını 
oluşturuyor.

Kriterlere dikkatlice baktığımızda, üniver-
sitelerimizin çok yukarılara çıkmasının çok zor 
olduğunu çıkarabiliriz. Bilinirlik anketlerinde, Ba-
tı’daki üniversitelerle kıyaslandığında çoğu yeni 
ve küçük olan üniversitelerimizin çok iyi sonuçlar 
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almasını beklemek fazla iyimserlik olur. Türkiye’deki yüksek öğrenci-hoca oranlarını ve doktora yerine 
lisans ağırlıklı eğitim politikalarını da düşünürsek, özellikle devlet üniversitelerimizin eğitim kriterinden 
yüksek puanlar almasını bekleyemeyiz. Ülkedeki yükseköğrenim tarihçesine ve kültürüne bakıldığında 
uluslararasılık kriterinden de yüksek performans beklemek makul değildir. Özetle, üniversitelerimizin 
THE sıralamasında çok yukarılarda olmasını beklememeliyiz.

Şimdi, üniversitelerimizin bu kriterler altındaki (100 üzerinden) puanlarına bakalım.

Eğitim 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ODTÜ 37 50.8 39.2 45.5 29.9 27.3 28.6

Boğaziçi 24.5 35.4 20.5 28.5 21.9 20.9 21.5

İTÜ 25.1 34.9 26.2 30.2 19.2 24 22.5

Sabancı - - - 26 22.3 24.3 23.2

Bilkent 27.9 34.7 24.4 28 23.5 23.4 23.3

Koç - 20.4 16.6 21.6 21.2 25.2 25.7

Araştırma 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ODTÜ 28.9 46 30 36.9 17.3 19.5 20.6
Boğaziçi 19.7 33.9 22.8 27.6 19.2 23.8 21.4
İTÜ 18.2 25.5 19.2 36.9 25.8 24.6 24.2
Sabancı - - - 27.1 32.3 32.9 35.2
Bilkent 22.3 30.5 26 27.7 18.6 19.9 20.3
Koç - 22.3 17.1 24.4 27.1 29.8 32.1

Atıflar 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ODTÜ 35.1 44.6 56.4 92 28.8 31.4 31.9
Boğaziçi 45.7 48.1 88.2 96.8 45.4 55.7 57.3
İTÜ 48.9 52.9 82.3 79.7 26.5 32.4 33.5
Sabancı - - - 88.5 52.8 61.6 62.1
Bilkent 60.8 60.1 69.2 76 64.1 68.3 67.1
Koç - 79.2 72.1 58.5 74.9 70.3 65.2

End. gelir 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ODTÜ 43.2 50.6 57 55.2 60 58.8 61.2
Boğaziçi 34.7 38.4 45.9 47.7 57.1 57.4 55.1
İTÜ 99.1 98 68.2 51.1 72.1 100 100
Sabancı - - - 42.9 70 77.7 87.8
Bilkent 29.4 39.9 46.6 46.4 36.4 39.7 42.8
Koç - 37.9 41.1 50.6 82.4 81.9 84.3
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Uluslararası 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ODTÜ 23.5 28 31.2 38.7 26.7 27.8 29.4
Boğaziçi 36.2 36.7 49.8 54.1 38.3 45.4 47.7
İTÜ 18.9 20.8 35.7 37.3 22.9 24.8 25.6
Sabancı - - - 44.6 42.7 46.7 46.6
Bilkent 48.5 42 43.7 44.6 47.5 51.9 55.6
Koç - 52.8 57.8 49.8 53.5 54.4 53.8

•	 Bu tabloların kanımca en ilginç yanı pu-
anların değişkenliğidir. Örneğin ODTÜ’nün eğitim 
puanı 37’den 51’e çıkıp hemen sonraki yıl 39’a düş-
müş, sonra 46’ya çıkıp, sonraki yıl yeniden 30’a 
sonra da 27’ye düşmüştür.  Benzeri bir şekilde 
ODTÜ’nün araştırma puanı 29’dan 46’ya fırladık-
tan hemen sonraki yıl 30’a düşmüş, sonra yeniden 
37’ye çıkmıştır.  ODTÜ gibi eski ve köklü bir üniver-
sitenin puanlarının bu kadar hızlı inip çıkması öl-
çümde veya verilerde sorunlar olabileceğini akla 
getirmektedir.

•	 Öngörmüş olduğumuz gibi, 
üniversitelerimizin eğitim ve araştırma puanları 
oldukça düşüktür. Tablodaki tüm eğitim puanla-
rının ortalaması 27, araştırma puanlarının ortala-
ması ise 26’dır. Buna karşılık atıf puanlarının or-
talaması 59’dur. Bu 3 kriterin sıralamanın %90’ını 
oluşturduğu düşünülürse, üniversitelerimizin 
performanslarını büyük ölçüde atıfların belirlediği 
ortaya çıkar.

•	 2016 yılındaki metodoloji değişikli-
ğinin üniversitelerimizin performansına etki-
si çok net bir şekilde görülmektedir. Tablodaki 
6 üniversitemizin atıf puanlarının ortalaması 
2015’ten 2016’ya geçildiğinde 82’den 49’a düş-
müştür. Özellikle ODTÜ 65 puan, İTÜ 53, Boğaziçi 
ise 51 puanlık düşüşler görmüşlerdir.

•	 Metodoloji degisikliğinin ilk defa uygu-
lanmış oldugu 2016 yılından bu yana ise:

- 6 üniversitemizin ortalama eğitim 
puanı 23’den 24.1’e çıkmıştır. En büyük değişim 
Koç’un 4.5 puanlık çıkışıdır.

- Ortalama araştırma puanı 23.4’ten 
25.6’ya çıkmıştır. En büyük değişim Koç’un 5 pu-
anlık çıkışıdır.

- Ortalama atıf puanları 48.8’den 52.9’a 
yükselmiştir. En büyük değişimler Boğaziçi’nin 
11.9 puanlık çıkışı ile Koç’un 9.7 puanlık düşüşü ol-

muştur.

- Ortalama endüstriyel gelir puanları 
63’den 71.9’a çıkmıştır. İTÜ’nün 27.9 Sabancı’nın 
ise 17.8 puanlık çıkışları dikkat çekicidir. (İTÜ 
öğretim üyesi başına düşen endüstriyel gelir 
kategorisinde iki yıldır dünyada en tepedeki 
üniversitelerden birisidir.)

- Ortalama uluslararası puanı ise 
38.6’dan 43.1’e çıkmıştır. En önemli çıkışlar Boğa-
ziçi ve Sabancı’da görülmüştür.

Görüldüğü gibi 2016-2018 arası üniversite-
lerimizin performansları yükselmiştir.  Demek ki, 
sıralamalardaki aşağıya gidişin nedenini başka bir 
yerde aramak gerekmektedir. 

1)	 Sıralanan üniversite sayısı sürekli artı-
yor:

2004 yılında 200 üniversite ile başlayan sıra-
lama, artık 1,000 üniversiteye ulaşmış bulunmak-
ta.  2016 yılında sadece 400 üniversite sıralanmış 
iken, 2018’de 1000 üniversite sıralandı.  Geçen 
yılki sıralama için 1,300 üniversite veri katkısında 
bulunmuş iken, bu sayı bu yıl 1,500’e çıktı  (https://
www.timeshighereducation.com/opinion/world-
university-rankings-2018-journey-numbers).  Sıra-
lanan üniversite sayısı arttıkça rekabet de artıyor 
ve yukarılarda sıralanmak zorlaşıyor.  THE’nin veri 
tabanında şu anda 1,500 üniversite bulunmakta.  
Dünyada 20,000 civarında yükseköğrenim kuru-
mu bulunduğunu düşünürsek, bu veri tabanının 
daha da büyümesi şaşırtıcı olmaz.  Birkaç yıla ka-
dar sıralanan üniversite sayısı 2,000’i bulabilir.

2)	 Hızlı büyüyen bazı ülkelerin üniversite-
leri hızla yukarılara çıkıyorlar:

Bazı Asya ülkelerinde (Çin, Japonya, Singa-
pur, Güney Kore ve Tayvan) 10 üniversiteyi dünya 
çapından yapmak üzere özel devlet fonları kurul-
du.  Özellikle Çin’in dünya üniversiteler sıralama-
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sındaki performansı çok iyi.  1,000 üniversitelik 
sıralamaya Çin 60 üniversite ile katkıda bulunmak-
ta ve bu sıralamaya en çok üniversite ile katkıda 
bulunan ülkeler arasında dördüncü.  Geçen yıl ilk 
200’e 4 Çin üniversitesi girmiş iken, bu yıl bu sayı 
7’ye çıktı.  En iyi performans gösteren Çin üniver-
siteleri 27. sıradaki Pekin Üniversitesi ile 30. sıra-
daki Tsinghua Üniversitesi.

Bu iki faktör nedeniyle, Türkiye gibi baş-
ka bazı ülkelerin de üniversitelerinin sıralamaları 
aşağılara kayıyor.  Örneğin, BRİCS ülkelerinden

•	 Brezilya’nın geçen yılki sıralamada 27 
üniversitesi varken, bu yıl sadece 21 üniversitesi 
kaldı.  Geçen yıl ilk 400’deki iki üniversitesinden 
birisi bu yıl ilk 400’un dışında kaldı.

•	 Hindistan’ın sıralamada kalan 30 üniver-
sitesinin sekizinin sıralamaları aşağıya doğru kay-

dı.  En tepedeki Hint üniversitesi 201-250 bandın-
dan, 251-300 bandına kaydı.

•	 Rusya’nın ilk bindeki üniversite sayısı 
24’den 18’e düştü.

Gelecekte üniversitelerimizin sıralaması 
ne olabilir?

Bu yazıda sözü geçen 6 üniversitemizin 
toplam ağırlıklı puanları 30.6 ile 45.1 arasında de-
ğişiyor.  2018’te sıralamalarda daha yukarılarda 
yer almak için gereken puanlar ise şöyle:

Kanımca, Koç Üniversitesi, tıp fakültesi ya-
yınlarının da artması ile bir sonraki sıralamada iki 
bant yukarıya çıkabilir. Diğerlerinin de birer bant 
yukarıya çıkmaları sürpriz olmaz. Fakat üniversite-
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lerimizin kısa vadede daha yukarılara çıkmaları oldukça zor görünüyor.  Üniversitelerimizin özellikle ilk 
100’de yer almasını istiyor isek, uzun vadeli bir plan çerçevesinde ciddi bir kaynağı harekete geçirmemiz 
gerekir.

Tüm sıralama sistemleri büyük ölçüde ya da tamamen araştırma çıktılarından etkilenirler. Üniver-
sitenin temel işlevi araştırma olduğundan bu, beklenen bir sonuçtur. Türk üniversiteleri dünya sırala-
malarında yukarılara çıkmak istiyorlar ise, bunun yolu bellidir: “araştırma çıktılarını yukarıya çekmek.”

Üniversiteyi liseden veya dersaneden ayıran en önemli faktör araştırmadır. İnsanlığın dağarcığındaki 
bilgiyi artırmak yerine sadece bilgiyi aktarmayı kendilerine misyon edinen yüksek öğrenim kurumları 
üniversite olmanın sorumluluklarını tümüyle yerine getirmemektedir ve birçoğu düşük prestijli diplo-
maların yerel dağıtıcıları olmaya mahkumdur. Sadece ve sadece araştırma üniversiteleri, yüksek prestijli 
uluslararası çekim merkezleri haline gelebilir ve dünyada sıralamalarda önde gelebilirler.

Detaylarda üniversitelerin misyon ve vizyonuna bağlı farklılıkar olmakla birlikte araştırma üniver-
sitesi olmanın temel şartları şunlardır:

- Araştırmacı: Araştırma kapasitesi yüksek öğretim üyeleri işe alınmalıdır. 

- Zaman: Öğretim üyelerine araştırma yapabilmeleri icin gereken zaman sağlanmalıdır. 

- Mali destek: Araştırma için gereken mali bütçeler sağlanmalıdır. 

- Altyapı: Araştırma için gereken fiziksel ve kurumsal ortamlar sağlanmalıdır. 

- İnsan kaynağı: Araştırma için önemli olan doktora öğrencileri ve asistanlar sağlanmalıdır. 

- Kariyer yönetimi: Öğretim üyeleri için geliştirilecek değerlendirmelerde araştırma çıktıları öne 
çıkarılmalıdır. 

Türk üniversitelerinin dünya sıralamalarında yukarılara çıkmasının tek yolu araştırma çıktılarını yu-
karıya çekmektir ve bunun nasıl yapılacağı bellidir: İyi araştırmacıları işe alıp onlara araştırmaya uygun 
şartları sağlamak ve kariyerlerini hedefler doğrultusunda yönetmek gereklidir.

Bu yazıyı yazdıktan az sonra, 2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreninde 10 üniversitemiz “araştırma 
üniversitesi” olarak belirlendi.  Alfabetik sıra ile bu 10 üniversite:

•	 Ankara Üniversitesi

•	 Boğaziçi Üniversitesi

•	 Erciyes Üniversitesi

•	 Gazi Üniversitesi

•	 Gebze Teknik Üniversitesi

•	 Hacettepe Üniversitesi

•	 İstanbul Üniversitesi

•	 İstanbul Teknik Üniversitesi

•	 İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi

•	 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Yedek olarak ise Çukurova, Ege, Selçuk, Uludağ ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nin belirlendiği açık-
landı.

Bu listeyi 3 farklı liste ile kıyaslayalım: THE listesi, URAP listesi, ve blogumda yayınladığım yayın/
atıf listeleri.
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Kıyas 1: THE listesi (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings)

2018 THE Listesi’ndeki üniversitelerimiz:

2018 THE Sıralaması 2018 THE Sıralaması 2018 THE Sıralaması

301-350 Koç 601-800 ODTÜ 1001+ Anadolu

351-400 Sabancı 801-1000 Akdeniz 1001+ Ankara

401-500 Bilkent 801-1000 Erciyes 1001+ Dokuz Eylül

401-500 Boğaziçi 801-1000 İstanbul 1001+ Gazi

601-800 Atılım 801-1000 İzmir Teknoloji 1001+ Ondokuz Mayıs

601-800 Hacettepe 801-1000 Marmara 1001+ Yeditepe

601-800 İTÜ 801-1000 TOBB

601-800 Gebze Teknik 801-1000 Yıldız Teknik

Bu iki liste arasındaki en önemli fark THE listesinin en tepesindeki 3 vakıf üniversitesinin açıklanan 
listede bulunmamasıdır. Anlaşılan o ki, vakıf üniversiteleri araştırma üniversitesi seçimine dahil edilme-
mişlerdir. Ülkede özellikle kişi başına üretimde açık ara ile önde olan bu 3 vakıf üniversitesinin araştırma 
üniversitesi olarak belirlenmemesini şaşkınlıkla karşıladım.

İki liste arasındaki diğer uyumsuzluklar şunlar:
• THE sıralamasında üzerlerinde en az 11 devlet üniversitesi bulunan Ankara ve Gazi Üniversiteleri 

araştırma üniversitesi olarak belirlenmişler.
• THE sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 6 ile 11. sıra aralığında olan Akdeniz ve Marmara 

Üniversiteleri araştırma üniversiteleri listesine yedekten bile girememişler.
Kıyas 2: URAP listesi (http://tr.urapcenter.org/2017/2017_t9.php)
2017-18 URAP Sıralamasındaki ilk 20 üniversite şu şekilde:

Araştırma üniversiteleri listesi URAP listesi ile kıyaslandığında, şu noktalar dikkat çekiyor:

• URAP listesinde 5, 11 ve 12. Sırada yer alan vakıf üniversiteleri araştırma üniversiteleri listesinde 
yoklar.

• URAP listesinde 8. sırada olan Ege Üniversitesi araştırma üniversiteleri listesinde yok.

• URAP listesinde 17. olan İzmir YTE, araştırma üniversiteleri listesine girmiş, fakat URAP’da onun 
önünde yer alan Yıldız Teknik yedek listede, Atatürk Üniversitesi ise listede yok.



Sayfa 71

www.ankaenstitusu.com

Kıyas 3: Türkiye’deki Üniversitelerin Araştırma Çıktıları-2017 Güncellemesi

http://erhanerkut.com/egitim/turkiyedeki-universitelerin-arastirma-ciktilari-2017-guncellemesi/ 

Bu kaynağa göre araştırma üniversitesi olarak belirlenmiş üniversitelerimizin çeşitli kriterlere göre 
ülke sıralamaları şu şekilde:

Bu sıralamalar 2013-2016 yıllarında en az 1,200 makalesi olan 50 üniversitenin sıralamalarından 
alındı.  Seçilmiş olan araştırma üniversiteleri hakkında bu tablo üzerinden gözlemlerimiz:

1) Görüldüğü gibi İzmir Yüksek Teknoloji bu tabloda yok, çünkü 2013-16 yılları arasında bu 
üniversitemiz 904 endeksli makale üreterek makale sayısında 64. atıf sayısında ise 47. oldu.  İYTE’nin 
akademisyen başına düşen yayın ve atıf performansı ilk 10’a girebilecek seviyede olmakla birlikte, toplam 
araştırma üretkenliği “araştırma üniversitesi” sıfatı için düşüktür.

2) Büyük üniversitelerin bazıları (Ankara, Gazi, İstanbul) listeye yüksek toplam çıktıları ile girerken 
bazıları ise (Boğaziçi, Gebze Teknik) yüksek kişi başı üretkenliği ile girmişlerdir.

3) Hem toplam çıktılarda hem de kişi başına üretkenlikte ilk 10’u hak eden üniversitelerimiz Erciyes, 
Hacettepe, İstanbul Teknik ve Orta Doğu Teknik üniversiteleridir.

4) Bu listede olmayan fakat kanımca olması gereken bir üniversite Ege Üniversitesi’dir. Ege, makale 
ve atıf sayısında ülkede 5., kişi başına makale sayısında 15., kişi başına atıf sayısında 11., h-endekse göre ise 
6. sıradadır. Gazi ve İYTE listeye alınmış iken bu istatistikler ile Ege’nin dışarıda bırakılmış olması dikkat 
çekicidir.

5) Araştırma üniversitesi listesindeki en şaşırtıcı eksiklik kişi başına sıralamalarda ilk 3 sırayı alan 
Bilkent, Koç ve Sabancı’nın listeye girememiş olmasıdır. Bu üniversitelerin üçü de yukarıdaki 5 kriterin 
tümünde Gebze Teknik’in önündedir.

Listedeki üniversiteleri tartışabiliriz, fakat bir grup üniversitenin “araştırma üniversitesi” 
olarak belirlenmiş olması kanımca olumlu bir gelişmedir. 2014’te yazdığım bir blog yazısında dünya 
sıralamalarına girebilmenin en önemli şartının tek tiplikten vazgeçmek olduğunu belirtmiştim. (http://
erhanerkut.com/analiz/dunya-siralamalarina-girmenin-en-onemli-sarti-tek-tiplikten-vazgecmek/):

“Çalışmadığı çok aşikar olan «tek tip üniversite» modelinden vazgeçilmeli, üniversitelerin 
kendi misyonlarını belirlemesine izin verilmelidir. Bence 180 üniversite içinden en fazla 40 araştırma 
üniversitesi çıkabilir (gereken sayı da bu civarda olabilir). Gerisi öğretime veya yerel hizmetlere 
odaklanabilir. Herkese azar azar araştırma desteği vererek az üretmektense, belirli sayıda üniversitenin 
seçilmiş araştırma merkezlerine veya gruplarına ciddi fonlar aktararak toplam araştırma çıktısını ciddi 
olarak yükseltmek mümkündür.”
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Onur ULAY

Savaşlarla dolu, köklü bir geçmişi olan Türk 
toplumlarında askere verilen kıymet, diğer top-
lumlara göre farklılık gösterir. Askerlik hizmeti 
yapan personele duyulan bu sevginin yanında, 
görev niteliği “gizlilik” taşıyan, “özel kuvvet” ni-
teliği olan birliklere ve personeline de gençlerimiz 
hayranlıkla bakmaktadır. Bir Hollywood dayatma-
sıyla başlayan kahramanlık hikâyeleri, Türk filmle-
rinde ve hatta dizilerinde de işlenmiştir. Bu klasik 
senaryoya göre; “eski asker olan vatansever şahıs 
kendine ekip kurarak, sözüm ona askerin/polisin 
yapamadığı harekâtları yaparak, ülkenin milli gü-
venliğini ve itibarını korumaktadır.”

Peki, bu senaryolar ne kadar gerçek?
Bu yazımızda (önceki yazımızın aksine), 

Türkiye’de asker/polis/istihbarat dışında bölge-
sel mücadele etmek üzere oluşturulmuş para-
militer yapı örneklerini kişisel birikimlerimizle 
işleyeceğiz. Geçmişteki olaylardan ve global 
çözümlerden hareketle, oluşturulması gereken 
organizasyonları da bugünkü konjonktüre uygun 
olarak kendi usullümüzce önereceğiz.  

Osmanlı Modeli Paramiliter Grup: Hamidi-
ye Alayları

“Hafif Süvari Alayları” adı altında 1860 yılın-
da Padişah II. Abdülhamit tarafından bizzat kurul-

muştur. Kuruluşundaki 
nihai amaç, Doğu ve Gü-
ney yönlerinden gelebi-
lecek Ermeni ve Rus sal-
dırılarının gayr-ı nizami 
yöntemlerle bölgesel 
halk tarafından engel-
lenmesidir. Organizas-

yonun fikir babaları oluşumda Kürt Aşiret Liderle-
riyle anlaşmış, bu topluluklara silah, mühimmat ve 
üniforma yardımında bulunarak organizasyonu 
sağlamıştır. Organizasyonun sevk/idare ve tüm 
komuta işlerini de Osmanlı Subayları icra etmiş-
tir. İlk olarak 600’er kişilik 30 birlik kurulmuştur. 

Daha çok ihtiyaç duyulduğu gözlemlenmiş olacak 
ki, birliklerin kapasitesi 800 ve hatta 1500 kişiye çı-
karılmış ve bu mevcutta 63 birlik oluşturulmuştur. 

Uyanışın Korkusuz Evlatları: Millî Mücade-
le Oluşumları

“İşte bunun içindir ki yurdu savunmaktan 
ve korumaktan ibaret olan temel görevi yerine 
getirmek, doğrudan doğruya ulusun kendisine 
kalıyordu. İşte buna Kuva-yi Milliye diyoruz.” 
(Mustafa Kemal Atatürk)

A n a r k e n 
gözlerimizin dol-
duğu, bağımsız-
lık mücadelemizi 
veren binlerce 
şehit ve gazi... 
İşin epik yönü 
bir yana, esasın-
da bu insanlar 
paramiliter harekât metotları uyguladılar. Kuva-
yi Milliye ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altın-
da birleşen halk, İtilaf Devletleri’nin işgallerine 
karşı gayr-ı nizami harp yaptılar. Gerilla harbinin 
olmazsa olmazı olan “vur ve kaç” teknikleri sa-
yesinde karşılarındaki düzenli birlikleri dağıtmaya 
çalışırken, biryandan da düzenli Türk ordusunun 
toparlanması ve bölgede konuşlanmasına katkıda 
bulundular. Ancak, gerilla harbinde yaşanan “da-
ğınık bir şekilde kaçma” eylemleri yüzünden sıklet 
merkezi oluşturamadılar (Kuvvet Toplama Prensi-
bi de denir) ve büyük çaplı düzenli ordulara karşı 
kayıplar verdiler. Düzenli ordu yapısıyla birleşme-
leri sonrasında çok daha güçlü hareket ederek or-
dumuza zaferler kazandırdılar. 

“Stay Behind” Fikri
“Stay Behind” fikri, 1952 yılında CIA finan-

sörlüğünde oluşturulan bir fikirdi. NATO üyesi ül-
kelere empoze edildi. Amaç, Sovyetler Birliği’nin 
askeri anlamda aktif hale geçmesi durumunda 

TÜRKİYE’DE GAYRİ     
NİZAMİ KUVVET       
KAVRAMI VE ÖNERİLER
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oluşacak savaşta (orduların haricinde) cephe geri-
sinde halk örgütlenmesi oluşturmaktı. Bu kararın 
NATO üyesi olan Türkiye’ye yansıması “Kontrge-
rilla” isimli organizasyonla gerçekleşti. Kiminin 
hayranlık duyduğu, kiminin nefret ettiği bu ekip, 
yaptığı işlerin gizli olmasından mütevellit kimin 
yararına çalıştığı konusunda pek de emin olama-
dığım bir ekiptir. 

Kontrgerilla kendini 1958 yılında “Özel Harp 
Dairesi” adı altında yenilemiştir. 

Özel Harp Dairesi
Yukarıda da belirttiğim gibi; konuyu derin-

lemesine araştıran binlerce uzman var iken benim 
bir şey söylemem pek doğru olmayacaktır. Ancak 
bu birimle ilgili söyleyebileceğim tek şey; NATO 
destekli kurulsa da zaman zaman NATO bilgisi 
ve kontrolü haricinde hareket ederek vatansever 
adımlar atabilmiş olmasıdır. Örnek isteyen değerli 
okurlarım, Kıbrıs Barış Harekâtı’na kadarki sürede 
Kıbrıslı Türk Halkını koruyan organizasyon olan 
“Türk Mukavemet Teşkilatı”nı kimlerin oluşturdu-
ğuna birçok kaynaktan ulaşabilirler. Özel Harp Da-
iresi, 1992 yılında “Özel Kuvvetler Komutanlığı” 
ismini alarak askeri bir birlik haline gelmiştir. 

Türk Mukavemet Teşkilatı ve Kıbrıs
Dünyada gizlilikle kurula-

bilmiş ve işlemiş çok nadir orga-
nizasyonlardan biri olan Türk Mu-
kavemet Teşkilatı (TMT), Kıbrıs 
Barış Harekâtı ile Kıbrıs’a düzenli 
orduların adım atması safhasına 
kadar Kıbrıs Türklerinin güvenlik 
faaliyetlerini üstlenmiştir. Rum 

paramiliter grubu EOKA’nın eylemlerinin karşısın-
da durmuş, Kıbrıs Türklerini Rum mezaliminden 
korumuştur. Bunun yanında Türk kimliğini asimile 
etmek isteyen şahısların eylem ve faaliyetlerine 
izin vermemiştir. Özel Harp Dairesi’ni kuran Ge-
neral Danış Karabelen’in kurguladığı organizas-
yon, 1958 yılında faaliyete geçmiştir. Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin (TSK) subaylarının adaya “müfet-
tiş, gazeteci, doktor, avukat vb.” kimliğinde gele-
rek halkı örgütlemesi ve Türkiye’den lojistik des-
tek almasıyla yürütülmüştür. Ekip liderlerini kod 
isimleriyle muhafaza etmiş, Ankara Zir Vadisi’nde 
kurdukları kamplarda gerekli eğitimi verdirmiştir. 
Amerika’nın ve NATO’nun o yıllarda Özel Harp 
Dairesi’ni kurmakta olduğu göz önünde bulundu-
rulursa, siyasi ortamda Amerika’nın, Akdeniz’de 
de İngiliz Devriye Gemilerinin bilgisi olmadan ve 
büyük fedakârlıklarla oluşturulan bir ekiptir.  

Seferberlik Tetkik Kurulu
1952 yılında kurulmuştur. Üyelerine 

“Stay Behind” stratejisi çerçevesinde eğitimler 
verdirilmiştir. Yukarıda da adı geçen Danış 
Karabelen tarafından kurulmuştur. Hakkında çok 
fazla makale, araştırma olduğu için bu topluluğu 
da üstünkörü geçiyorum. Medyaya yansıyan 
bilgilere göre şunlardan oluşmaktadırlar;

•	 Beyaz Kuvvetler: Pasif Görevdelerdir. İs-
tihbarat toplama görevleri vardır.
•	 Siyah Kuvvetler: Toplumda etkin isimler-
den seçilirler. Silah kullanma yetkileri vardır.
•	 Turuncu Kuvvetler: İstihbarat toplarlar. 
Gerekli hallerde silahlanırlar.
“Sözde” Ergenekon Operasyonu sırasında 

niteliksiz birçok insanın “kozmik odaya” girmesiy-
le, ekiplerin deşifre olduğu veya olacağı endişesiy-
le Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararıyla kapatılmıştır.

Köy Koruculuğu
PKK ile başlayan askeri mücadelenin köy-

lere sıçramasını engellemek ve köylerde bir öz-
savunma oluşturabilmek adına 1984 yılında dev-
let tarafından kurulan bir yapıdır. Mevcut, kısa 
sürede 70.000 köy korucusuna çıkartılmış, terörle 
mücadelede yer yer etkili, yer yer tartışmalı 
sonuçlar elde edilmiştir. Köy korucuları Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı olarak çalışmaktadır, 
devletten maaş almaktadır. Bölgeleri bilen, o böl-
genin yerlisinden seçilmektedirler. 

Kısa Değerlendirme
Yukarıda kendi bilgim dâhilinde paylaştı-

ğım yapılanmaların avantajları ve dezavantajları 
olmuştur. Kimisi, üstün mücadele ederek destan-
lar yazarken kimisi de kendisine verilen yetkilerin 
kullanımında gereğinden fazla inisiyatif alarak ya-
pılanmaya zarar vermiştir. Bu tür yapılanmaların 
hayatta kalmaları, mücadeleyi sürdürebilmeleri 
için gerekli olan ilkeler hem basit hem zordur: 

Onur + Şeref + Tam Sadakat + Çalışkanlık + 
Cesaret + Analiz Edip Harekete Geçebilme + Sor-
gusuz Sualsiz Vatan Sevgisi + Karakteri Sağlam 
Bir İnsan Olma + Etik Değerlere Uygun Davran-
ma + Vatan/Millet Endişesi

Ne Olmalı, Nasıl Olmalı?
İzninizle, makalenin bu kısmını otuz yaşında 

bir vatandaş olarak yazacağım. Birazcık da mesle-
ki bilgiyle...

Bir Öz-Savunma birliğinin oluşturulması için 
gereken karakter yapısı konusunda konuşacak 
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son insanım. Malum, bizim ülkede herkes vatan-
sever, herkes fedakâr. Ancak takkeyi önümüze 
alıp değerlendirecek olursak, sonuç başka. Lütfen 
kendimize karşı dürüst olalım. Bu işler herkese 
göre değil. Herkese göre olmak zorunda da değil. 
İnsani olarak yapınız ve özellikleriniz bu duruma 
uygun olmayabilir. Hepimiz asker değiliz, öyle ol-
mak zorunda da değiliz. Çok doğal. Ama kendinizi 
geliştirmeniz için, vatanınıza bu şekilde katkıda 
bulunabilmeniz için, beklenmeyeni beklemeniz 
için üstün özellikli bir komando olmanıza da gerek 
yok. 

Türkiye’de Model Oluşturmaya Dair Tavsi-
yeler

Psikoloji
Uygulanacak Seçim Yöntemi: Uzman psi-

kologlar eşliğinde yapılan ve bu amaca özel hazır-
lanmış sorulardan oluşan gelişmiş zihinsel testler 
ve mülakatlar ile geçmişe dönük yapılacak kaynak 
araştırması. 

Seçilecek Üye Özellikleri
Korku: Ne yaparsanız, hangi eğitimi alırsa-

nız alın, başınızın üstünden bir mermi çekirdeği 
geçtiğinde hayatınızda hiç olmadığı kadar korkar-
sınız. Sorgularsınız; “Ben burada ne yapıyorum? 
Neden buradayım? Neden bir Avrupa ülkesinde 
huzurlu bir şekilde yaşamıyorum?” gibi… İnsanın 
en temel içgüdüsüdür korku. Bu sistemde mü-
cadele edecek insanların korkuyu iyi anlamda 
enerjiye çevirebilen bir yapısı olmalıdır. “Korkmu-
yorum” diyen insan yalan söyler. Veya psikolojisi 
bozulmuştur. Korkup hayatta kalma içgüdüsüyle 
pratik zekâsını kullanan insan ise, evine bir kahra-
man olarak döner. 

Muharebe Zekâsı: Buna, “tilkinin kurnazlı-
ğı” da diyebiliriz. Verilecek basit metotlarla, kur-
siyer kriz anında ne yapması gerektiğini otoma-
tikman bilecek, yapacaktır. Muharebe zekâsının 
geliştirildiği en güzel yöntemler de barış zamanı 
yapılan savaş simülasyonları ve tatbikatlarıdır. 

Baskı Altında Doğru Karar Verme: Bu ka-
rakter özelliği, geliştirilebilmektedir. Yapılacak 
egzersizler kesinlikle gerçeğe en yakın tecrübeleri 
yaşatarak ve direkt komutlar vererek desteklen-
melidir. Kişiler baskı altında tutulmalı, bu durum-
dayken doğru kararı verebilmeleri sağlanacak tel-
kinler yapılmalıdır.  

Vatan Sevgisi: İşte bu olgu herkesin ken-
dinde olduğunu zannettiği, ama yeterli miktarda 
olmadığını düşündüğüm bir olgudur. Lütfen yan-

lış anlaşılmasın, herkes vatanını sever. Ancak, ya-
şadığı tüm güzel günleri ve hayallerini hiçe sayıp, 
üstüne bir de en sevdiklerinden ayrılırken gülücük 
atıp savaşmaya giden 15 yaşındaki Kuva-yi Milliye-
ci delikanlıyla, günümüz Türkiye’sinde yaşayan ve 
“demirden korkup trene binmeyen” gençlerimiz 
kesinlikle bir değil. 

Sadakat: Günlerce bir video dolaştı 
ortalıkta. Kafa kesen IŞİD militanları, asker yakan 
radikal teröristler… Bunlar, bizlerin yıllarca ki-
taplarda okuduğu psikolojik harp ve propaganda 
yöntemlerinin örnekleridir. Profesyonel kişiler bu 
videoları izler; algılar, korkusuzca değerlendirir ve 
en önemlisi; bunlardan korkmadan kendisine veri-
len göreve sadık kalır. Yolundan caymaz. 

Seçilecek kişilerin görevini asla ve asla bir 
avantaj veya toplumda bir üstünlük olarak kullan-
mayacağına kanaat getirilen kişiler olması sağlan-
malıdır. 

Liderlik ve İkna Edebilme: Esasında yerini/
yurdunu, sevdiklerini, gezdiği sokakları, güvercin-
lere susam attığı parkları korumak isteyen bu kişi-
ler, kriz anında sorumluluk alarak kitleleri yönlen-
direbilmelidir. Kafası karışan, korkan vatandaşları 
olumlu anlamda motive etmelidir. 

Teknik
Beden Eğitimi: Ekip üyeleri dünyadaki en 

son eğitim metotlarını yakından takip edecektir. 
Her gün mutlaka 
belli bir saati fiziksel 
egzersizlere har-
cayacaktır. Fiziksel 
olarak güçlü olma-
yan birey, çabuk pes 
eder. 

Fiziksel ye-
terlilik çalışmaları devlet politikası olacak, devlet 
tarafından görevlendirilecek uzmanlar tarafından 
desteklenecek ve halka empoze edilecektir. 

Silah Eğitimi: Ekip üyeleri, dünyadaki tüm 
ekolleri görmüş ve eğitimlerini almış uzman eği-
ticiler tarafından yerel oluşturulacak kamplarda, 
hafta sonu poligon etkinliklerinde detaylı şekilde 
eğitilecektir. Bu eğitimler, uzman eğiticiler tara-
fından “bölgeye, coğrafyaya, toplum yapısına, 
tehdit durumuna uygun” şekilde düzenlenecek-
tir. Kişi, her iki eliyle de silahları çok iyi kullanacak 
duruma gelecek, bu durumunu koruyabilmesi için 
haftalık eğitimlere iştirak edecektir.

Muharebe Eğitimi: Ekip üyeleri meskûn 
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mahal muharebesi ve klasik muharebe yöntem-
lerinin yanında, küçük birlik muharebesi ve psiko-
lojik muharebe yöntemlerini öğrenecektir. NATO 
doktrinlerinin yanında, Rus ve İsrail doktrinleri de 
tatbik edilecektir. Tarihte olmuş bağımsızlık mü-
cadeleleri ve halk hareketleri detaylı bir şekilde in-
celenecek, “çıkarılmış dersler” belirlenerek kişiler 
eğitilecektir. 

İletişim (Muhabere) Eğitimi: Ülkemizdeki 
felaketler ve afetler arttıkça, amatör telsiz 
kullanıcıları da artış göstermektedir. Devletin 
telsiz kullanımını desteklemesi, acil durumlara 
yönelik dizayn edilmiş ulusal kodlamalar belir-
lemesi, bu kodları ilgili kişilerle paylaşması ve 
şehirlerde telsiz röleleri ve dağıtıcıları kurması ge-
reklidir. Acil durumlarda iletişim, hayati bir önem 
taşır. 

Teknik İlkyardım Eğitimi: Temel ilkyardım 
Kızılay’dan öğrenilebilmektedir. Ancak, yaralan-
malara karşı ilkyardım ve gerektiği zaman yarı-
teknik müdahale çok önemlidir. Muharebede 
ilkyardım yapmak için yetiştirilmiş ve tecrübeli 
Sağlık subay/astsubaylarından oluşan eğitmenler 
ekibiyle periyodik eğitimler planlanacaktır. 

İstihbarat Eğitimi: Bilgi alma, işgal öncesi 
yapılan hazırlıkların en temel unsurudur. Bilgi al-
maya karşı koyma, bilgiyi yanıltma, insan psiko-
lojisine dair her türlü manipülasyonu kullanma 
yöntemleri, görev alacak kişilerle paylaşılacak, bu 
yöntemler drama ve pratiklerle uygulanacaktır. 
Seçilen personel, “düşük profilli” bir hayat yaşa-
yacak, dikkat çekmeyecek ve kendisini toplum 
içinde de gizleyecek model ve meslek yaratacak-
tır. 

Arama-Kurtarma Eğitimi: Doğal felaketler-
de ve terör durumlarında görev yapılabilmesi için 
gereken dağcılık ve arama-kurtarma eğitimleri il-
gili departman ve müdürlük tarafından verilecek-
tir. 

Bölgesel Analiz Eğitimi: Kişilerin görevlen-
dirilecekleri bölgenin özellikleri stratejist ve da-
nışmanlar tarafından belirlenecek, bu özelliklere 
göre hareket tarzları oluşturulacak ve bunların 
hepsi görevli kişilere öğretilecektir. Bölgedeki de-
ğişikliklere reaksiyon gösterilecek ve eğitim plan-
ları tekrar güncellenecektir. 

Hedef Analiz Eğitimi: Organizasyona bağ-
lı kişilerin karşısındaki düşman unsurların kuvvet 
niteliği, yapısı, uyguladığı taktik ve prosedürlerin 
profesyonelce analiz edilerek karşı metotlarının 

bulunmasına yönelik eğitim verilecektir. Bu eği-
timde kişiler, stratejik ve taktik düşünmeyi öğre-
necektir.

İhtisas Eğitimleri: Kişilerin görev yaptığı 
yerlere bağlı olarak değişebilecek bu eğitimlerde 
ofansif/defansif araç sürüşü, zırhlı araç sürüşü, 
arazi aracı ve motosiklet sürüşü eğitimleri, konu-
nun en iyileri tarafından verilecektir. Bu eğitimlere 
ek olarak, sualtı muharebe, çıkarma, sinsi taarruz, 
su üstü muharebe ve hava nakil araçları muha-
rebesi yöntemleri de verilecektir. Coğrafi olarak 
uygun olduğu uzmanlar tarafından belirlenen lo-
kasyonlarda havadan karaya muharebe yöntem-
leri de klasik tüm metotların dışına çıkacak şekilde 
oluşturulacak ve kişiler yetiştirilecektir. Silahsız 
mücadeleyi temsil eden göğüs göğse muharebe 
yöntemleri, dünyadaki son teknikler kullanılarak 
öğretilecektir. 

Son Cümlelerim…
Bu yazıyı okuyan kıymetli komutanlarımı-

zın, güvenlik ve istihbarat personelimizin akılla-
rında sorular oluştuğunu buradan görebiliyorum. 
Kısaca cevaplayım: 

Ülkemizde silahlı kuvvetler ve emniyet 
teşkilatının verdiği eğitimler ve takip ettiği 
doktrinler zaman zaman eskimektedir. İlgili 
personelin derhal dünyadaki yenilikleri takip et-
mesi ve bunları yerinde görmesi temennimizdir. 
NATO’nun ve Amerika’nın uygulamamızı istediği 
yöntemler değil de, dünyada her halkın kendine 
göre geliştirdiği savunma mekanizmalarının öğre-
nilmesi temel esas olmalıdır. Her bireyin kendini 
ve ülkesini korumak üzere teknik bilgi edinmesi, 
kendine iyi bakması, sağlıklı ve çevik olması vatani 
görevdir.

“Milli ahlâk, milletin sosyal düzeni ve hu-
zuru, şimdiki ve gelecekteki refahı, saadeti, sela-
meti ve güvenliği medeniyette ilerleme ve yük-
selmesi için insanlardan, her hususta ilgi, gayret, 
nefsin feragatini ve gerektiği zaman seve seve 
canının verilmesini isteyen ahlâktır. Mükemmel 
bir millete milli ahlâkın gerekleri, o milletin fert-
leri tarafından adeta düşünmeksizin, vicdani, 
hissi bir sebeple yapılır. En büyük milli his, milli 
heyecan işte budur.

İşte Kurtuluş Savaşının kazanılmasını sağlayan 
‘Kuva-yi Milliye ruhu’ budur.”
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Mert ÇUHADAROĞLU

45 yaşındayım, kıskançlığın olumsuz bir şey 
olduğunu düşünerek büyüdüm, çünkü o zaman 
anne ve babalarımız bize böyle söylerlerdi. Paylaş-
mamız gerektiğini ilave ederlerdi ve paylaşmamızı 
teşvik ederlerdi, kıskançlığın karşıtının paylaşım 
olduğunu düşünmüştüm çocuk aklımla, çok da 
haksız bir çıkarım sayılmaz aslında. Gıpta etmek 
diye bir terim öğretmişlerdi bize yine çocukken, 
kıskançlığa benziyordu ama aynı değildi.

Nedir gıpta etmek diye sorarsanız belki şöy-
le tarif edebilirim: Bir başkasında olan bir şeyi, bu 
bir yetenek de olabilir maddi değeri olan bir obje 
de, beğenmek ve kendimizde de olmasını dilemek 
ama bunu yaparken elde edeceğimiz konusunda 
umutlu düşünerek zaten sahip olan kişi hakkında 
da pozitif duygular besleyebilmek.

Kıskançlık ise biraz daha fazla umutsuzluk 
içeriyor, kıskanmamın nedeni benim sahip olama-
yacağımı düşünmem ve bu nedenle pozitif değil 
negatif duygular içindeyim daha çok.

Mesleğimi icra ederken öğrendim ki insan 
bir duygu varlığı, pozitif duygular da var, olumsuz 
duygular da var, kıskançlık işte bu tip olumsuz 
bir duygu, diğer yandan duyguları elimizle savuş-
turmak ve zihnimizde oluşmalarını önlemek çok 
mümkün değil.

Kıskançlık ve mutluluk arasında ters orantılı 
bir ilişki var, bunun nedeni kıskançlıkta kendimizi 
fark etmeden de olsa bir başkası ve bir başkası-
nın hayatı ile kıyaslıyor olmamızdır. Teknolojinin 
gelişimi, internetin hızlanması, sosyal medya ağ-

larının tüm dünyayı sarması ve cep telefonlarının 
marifetleri eklendiğinde artık herkes başkalarının 
hayatları ile gereğinden fazla ilgilenir oldu, buna 
bir de kıskançlığı ilave ederseniz içinden çıkılması 
zor bir ruh hali ile karşılaşabiliriz. Oysaki teknoloji-
yi ve sosyal medyayı bir şeyler öğrenmek ve ilham 
almak için de kullanmak mümkün.

KISKANÇLIK, 
MUTLULUK VE BAŞARI
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Hep söylerim, hayat bir yarış değil, herkesin 
farklı bir kulvarı var, herkesin hikâyesi farklı. Bu 
nedenle kendimizi sürekli diğer insanlarla kıyasla-
mak ve bunun neticesinde farkında olmasak bile 
kıskanmaya başlamak aslında mutsuzluğa dave-
tiye çıkarmaktan başka bir şey değil. Daha mutlu 
olmak isteyen kişilere hep daha çok kendi hayat-
ları ile ilgilenmelerini öneriyorum ve şu soruyu 
yöneltiyorum: Diğer insanların neler yaptığı, nasıl 
bir hayat yaşadığı ile en ufak bir fikriniz dahi olma-
saydı hayatınızı nasıl yaşardınız? İşte bu soruya ve-
receğimiz cevaplar gerçekten çok önemli bence.

Kıskançlıktan uzak durmak istiyorsak ken-
dimizi diğer insanlarla kıyaslamayı bırakmalıyız, 
bunun için de sosyal medya da dâhil olmak üzere 
diğer insanların hayatları ile bu ölçüde ilgilenmek-
ten vazgeçmeliyiz.

Gelelim kıskançlık ve başarı arasındaki ilişki-
lere. Bazen bazı olumsuz duyguları pozitif amaçlar 

için de kullanabiliriz. Örneğin öfke ve korku ara-
sında bir ilişki vardır, öfkelendiğimizde kendimize 
neden korktuğumuzu sorabilir, aldığımız cevap-
ları not alabilir ve korkularımız üzerinde çalışarak 
zaman içinde daha az öfkelenmeyi başarabiliriz. 
Benzer bir durum kıskançlık için de geçerlidir.

Kıskandığınızda bunu yok saymaya çalışma-
yın, dediğim gibi insan bir duygu varlığı ve duygu-
lar çoğu zaman engellenemez. İnsanın kontrolün-
de olan duygular değil davranışlardır, bu nedenle 
davranışlarıma yansıtmadığım sürece zaman za-
man olumsuz duygulara sahip olmayı normal sa-
yabilirim.

Neleri kıskanıyorum veya kimleri kıskanı-
yorum? Bundan on yıl önce bu soruları kendime 
yönelttiğimde şunu gördüm; yazının başında açık-
lamıştım ben gıpta etmek kelimesini tercih ediyo-
rum, gıpta ettiğim insanlar kurumsal iş hayatının 
dışına çıkmayı başarabilmiş, kendi işlerini yapan, 
zaman açısından daha özgür, orijinal meslekleri 
olan, diğer insanlara faydalı olan, yazıp çizen kişi-
lerdi. Ben de öyle olmak istiyordum, bu kendisini 
bir tür kıskançlık veya gıpta etmek şeklinde gös-
teriyordu.

Çok şükür kendime benzer bir hayat kurmayı 
başardım; bunu yaparken kendime yönelttiğim 
doğru sorular etkili oldu ve biraz önce belirtmiş 
olduğum gibi bunlardan bir tanesi de kıskançlık ile 
ilgiliydi.

Son olarak şunu söylemek isti-
yorum; mutluluk ve başarı için ortaya 
anlamlı işler koymak ve kendimizle 
gurur duyabilmek de önemlidir. İlham 
alabileceğimiz pek çok kişi var, bu ki-
şilerin hikâyelerini bilgimizi artırmak 
için öğrenmeye çalışalım, diyalog ku-
ralım mümkünse, yapmak istediğimiz 
şeyler konusunda araştıralım ve öğre-
nelim, bunları yaptığımızda umudu-
muz artar, umutlu olunca da kıskanç-
lık olmaz.

Sevgi ile kalın.
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10 KASIM: ANKA ENSTİTÜSÜ 
ANITKABİR BULUŞMASI

Aramızdan ayrılışının 79’uncu 

yıldönümünde Ebedi önder Mustafa 

Kemal Atatürk’ün huzurunda 

inancımızı yineleyeceğiz.

10 KASIM 2017 Saat: 14.00

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER

10 Kasım 2017
Atatürk’ü Anma Konseri 
(Devlet Opera ve Balesi)
Saat: 11.00

10 Kasım 2017

Fazıl Say 
Yürüyen Köşk 
Atatürk Anısına 

(Türkiye Prömiyeri) 

10 Kasım’da Congresium Ankara’da ulu önder 
Atatürk anısına izleyicilerle buluşacak.

Cuma 20:30 Congresium Ankara

23 Aralık 2017 Cmt 20:30
Volkswagen Arena, İstanbul
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Program

28 Ekim        Diego Villegas Quintet – ODTÜ Kültür ve 
Kongre Merkezi
29-30 Ekim   Raquel Villegas Gomez Flamenko Dans 
Atölyeleri – Flamenko Ankara Derneği
29-30 Ekim   Tino van der Sman Flamenko Gitar Atölyesi 
– Flamenko Ankara Derneği
29-30 Ekim   Diego Villegas Master Class –  Flamenko 
Ankara Derneği

36. Uluslararası İstanbul Kitap 
Fuarı

04 - 12 Kasım 2017

Hafta sonu : 10.00-20.00
Hafta içi : 10.00-19.00
(12 Kasım : 10.00-19.00)

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, 
Büyükçekmece - İstanbul

S
o

s
yo

-k
ü

ltü
r

e
l Y

a
ş

a
m

03 Aralık 2017

Ankara Piyano Festivali: 

Lubomyr Melnyk
Ukraynalı besteci/piyanist Lubomyr Melnyk An-
kara Piyano Festivali kapsamında Ankara Palas’ta 
sahne alıyor.

Saat: 20.30
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Abidin Dino
ÇİZGİLERLE  KUVAYİ MİLLİYE
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*    Nazım Hikmet’in ölümsüz eseri Kuvayi Milliye Destanı için Ressam Abidin DİNO tarafından çizilmiştir.
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Abonelik Formu 

  
Adı, Soyadı * :…………………………………………………………………………………………………………………………….   

Kurum/Firma Adı :…………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresi *   :……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Şehir *  :………………………………………………… Posta Kodu* :…………………………………………  

Telefon (İş)    :…………………………………………………   Telefon (Cep)* :………………………………………… 

Faks        :…………………………………………………    E-mail *          :………………………………………… 

Faturalandırma için; 

Fatura adresi  (Varsa) :…………………………………………………………………………………………………………………… 

Vergi Dairesi:  ………………………………………………   Vergi No / T.C. Kimlik No:…………………………………… 

 
 

ANKA Strateji Dergisi iki (2) ayda bir çıkar. 
 

Ödeme Şekli: 
ANKA Bilimsel Eğitim ve Danışmanlık A.Ş. Türkiye Garanti Bankası Ankara/Emek Şubesi  
IBAN: TR02 0006 2000 7780 0006 2967 51 hesabına yatırdım, dekont ektedir. 
         
Sayı fiyatları (KDV-Kargo ve Posta Bedeli Dahil) 

Basılı Dergi Yurt İçi : 15 TL  (KKTC 20 TL) 
Basılı Dergi Yurt Dışı :   8 € 

 
Bir yıllık abonelik fiyatları (KDV-Kargo ve Posta Bedeli Dahil) 

Basılı Dergi Yurt İçi :  80 TL (6 Sayı) (KKTC 100 TL.) 
Basılı Dergi Yurt Dışı :  40 €  

 
 ANKA ENSTİTÜSÜ STRATEJİ DERGİSİ 

Turan Güneş Bulvarı Güneş Apt. No: 25/7 Çankaya / ANKARA 
Tel: 0 (312) 424 1923 Faks: 0 (312) 424 1924 

www.ankaenstitusu.com 
E-posta: ankaenstitusu@gmail.com 

 
* Ödeme ve abonelik hakkında bilgi edinmek için 0 (312) 424 1923 no’lu telefonu arayabilir ya 
da info@ankayay.com adresine mail gönderebilirsiniz. 

 

*  Yukarıda yer alan bilgileri  ya da info@ankayay.com ankaenstitusu@gmail.com 
adresine ödemeyi yaptığınıza ilişkin dekontla birlikte gönderebilirsiniz. 
 
**Abonelik taleplerinizin elektronik ortamda internet üzerinden aşağıda belirtilen 
WEB Adresi kullanılarak yapılması halinde Abonelik işlemleri daha hızlı 
gerçekleşecek ve dergilerimiz sizlere daha çabuk ulaşacaktır. 
WEB Adresi:  https://www.ankayay.com/product-page/anka-strateji-dergisi-yıllık-
abonelik  
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İVEDİK OSB MAH. 2224. C. NO:1 C BLOK K:12
TEKNOPARK / YENİMAHALLE / ANKARA
TÜRKİYE
T: +90 (312)255 50 72
F: +90 (312)255 50 73 http://www.ivmeihs.com/

İvme İnsansız Havacılık Sistemleri 
olarak havacılık alanında otonom 
uçuş ve bağlantılı yazılımlar 
geliştirmekteyiz...

Geleceğe güvenle bakıyor ve 
sektörde, yenilikleriyle yeni 
teknolojilere yön verecek bir firma 
olmak hedefiyle emin adımlarla 
ilerliyoruz.

Yerli Uzaktan Kontrol 
Sistemimiz otopilotumuzla tam 

uyumludur. Yazılımı tamamen 
yerlidir.

İvme İHS, farklı tip ve büyüklükte 
insansız hava araçları 

tasarlamakta ve üretmektedir.

Otopilotumuz 2 kg'lık mini 
İHA’lardan 150 kg'lık İHA’lara 

birçok İHA’da kullanılabilir. 
Yazılımı tamamen yerlidir.
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