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“Evvelâ millete tarihini, asil bir millete mensup bulunduğunu, bütün medeniyetlerin anası olan ileri bir 
milletin çocukları olduğunu öğretmeliyiz.” M. Kemal ATATÜRK
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SUNUŞ

Değerli Okurlarımız,

ANKA Strateji Dergisi’nin Temmuz – Ağustos 2017 ta-
rihli 2. sayısını farklı konuları kapsayan bir yelpazede, 
özgün bakış açılarıyla ele alan makale ve analizlerle 
ilginize sunmuş bulunuyoruz.

Temmuz ve Ağustos aylarının Cumhuriyet tarihimiz 
çerçevesinde ayrı bir önem ve değer taşıdığını hatırla-
mak gerekiyor.

20’nci yüzyılda adında doğrudan Türk ve Türklüğe 
atıfta bulunulan iki egemen ve bağımsız devlet ku-
rulmuştur; Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti.

Bilmek ve hatırlamak gerekir ki; Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bir devlet olarak kurulmasına giden yolun en önemli 
ve son noktası 30 Ağustos 1922’de, her türlü sıkıntı 
ve imkânsızlıklara rağmen, kazanılan Başkomutanlık 
Meydan Muharebesi ve Büyük Zafer olmuştur. 

15 Kasım 1983’ de bağımsızlığını ilan eden KKTC’nin 
bağımsızlık ilanına giden yolun son noktası ise kaçınıl-
maz hale gelen, “20 Temmuz 1974 Barış Harekâtı”dır.

Her iki cumhuriyetin kuruluşu için verilen mücadele 
emperyalizme karşı olmuştur. Emperyalist devletlerin 
merkezi coğrafyada kurgulamak istedikleri oyunlar ve 
planlar bozulmuştur. Ancak, bu yapı farklı maskeler 
ve kimlikler altında emellerine ulaşmanın yollarını 
aramaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve ülkesine yöne-
lik gerçekleştirilen terörist faaliyetler, KKTC’nin 
bağımsızlığının halen uluslararası platformlarda 
resmen tanınmamış olması, BM ve AB gibi kuruluşlar 
aracılığıyla Rumlarla birleşmeye zorlanarak egemenlik 
haklarının ve bağımsızlığının elinden alınmak istenme-
si bu çerçevede değerlendirilebilir.

Lozan Barış Anlaşması, 30 Ağustos Büyük Taarruz gibi 
tarihimizin altın sayfalarını içeren Temmuz ve Ağustos 
aylarını bu bağlamda da görerek, egemenlik ve bağım-
sızlığın kıymetini hatırlamalı ve sahip çıkmalıyız.

Sizleri Temmuz-Ağustos sayımızda enerjiden, jeopoli-
tik gelişmelere, 15 Temmuz Kalkışmasından OHAL’in 
hukuki boyutuna, terörden kişisel gelişime uzanan 
yazılarımızla baş başa bırakıyoruz. 

       Saygılarımızla…
       Engin Öktem
       ANKA Enst. Bşk. Yrd.
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1. Giriş

Siyasi sınırların faraziye haline geldiği bir bo-
yutun, çok kapsamlı bir ifadesidir küreselleşme. 
Ekonomik, sosyolojik, siyasal, kültürel, toplumsal 
ve teknolojik gelişmelerin zaman-mekân sıkışması 
ekseninde farklılaşarak ve farklılaştırarak1 dünya 
toplumlarını dönüştürdüğü sürecin somutlaşmış 
bir halidir bu yönüyle. Dünya üzerinde yarattığı 
etkileşim, insanoğlunun neredeyse bir elli yıl önce-
sinde sahip olduğu hayal sınırlarını dahi zorlayarak 
ötesine geçmeyi başarabilen olağanüstü bir ivme 
kaydetmiştir çok kısa bir zaman diliminde.

Özünde ekonomik bir niteliği barındırdığı dü-
şünülen bu olgu, ulusal ekonomilerin kendilerine 
özgü stratejilerinin geçerliliğini yitirdiği ve ulusö-
tesi şirketlerin kontrolüne tabi uluslararasılaşan 
piyasa güçlerinin baskısı altında2 bir evrilmenin de 
genel bir tanımı haline gelmiştir. Diğer taraftan bu 
süreçte toplumsal sınıflar ve toplumsal katmanlar 
arasındaki mesafe günden güne artmaya başla-
mıştır.3  

Küreselleşen dünyada sermayenin sınır ta-
nımayan bu hareketleri, ulus-devletlerin gele-
ceğinin de sorgulanmasına yol açmıştır. Zira 
sermaye; küreselleşen dünyada sorunsuz ve 
sınırsız dolaşımına engel oluşturacak bir ulus-
devlet yapılanmasının terkedilmesini öngörmüş, 
düzenleyici ve hatta sermayenin güvenliğini sağla-
makla görevli bir jandarma devlet özelliği taşıyan 
yapıların yayılmasını içeren politikaları destekle-
miş, başarılı olamadığı yerlerde ise bu politikaları 
en baskıcı tedbirlerle dayatmaktan da asla geri 
durmamıştır. Direnen ulus-devlet yapılarını bazen 
onları bölerek küçültmek suretiyle kontrol edi-
lebilir bir hale getirmiş, diğer bazılarını ise daha 
farklı ve görece etkili yöntemlerle dize getirmeye 
çalışmıştır. Bu da beraberinde sürdürülebilir bir 
küreselleşme için istikrarlı bir güç yapısının gerek-

1 Zygmunt BAUMAN, Küreselleşme-Toplumsal Sonuçları, Çev: Abdul-
lah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2010, s.8.
2 Paul HİRST-Grahame THOMPSON, Küreselleşme Sorgulanıyor, Dost 
Kitabevi, Ankara, 2000, s.26. 
3 Çetin YETKİN, Adalet Hiç Var Olmadı-Adalet Kavramı Üzerine Kö-
tümser Bir Deneme, Kilit Yayınları, Ankara, 2015, s.343.

liliğini4 savunan bir görüşü öne çıkarmıştır. Bu güç 
küreyi kontrol edebilecek bir güç olmalıdır. Ama 
yine de bu güce destek verecek ve bunun karşı-
lığında belirli oranlarda pastadan pay verilmesini 
elzem kılacak müttefiklerin ve destekçilerinin var-
lığını da kabul etmek kaçınılmaz olmuştur. Kontrol 
edilmesi çeşitli zorluklar taşıyan ve kabul görme-
yen devlet politikalarının savaşla kabul ettirilmesi, 
bazı bölgeler için hâlâ uygun görülse de bazı böl-
gelerde artık pek tercih yöntemi olamayacağın-
dan, farklı yöntemlerin tercih edilmesi bir zorun-
luluk halini almıştır: Savaşın bir yerde ikiz kardeşi 
gibi kullanılan terörizm gibi.

Bu çalışmada, küreselleşme ile yaşanan bu de-
ğişim ve dönüşümde, terör-savaş ikileminin etkile-
ri ile bir yöntem olarak küresel yapının kontrolün-
de nasıl kullanıldığı genel hatlarıyla incelenecektir.

2. Küreselleşmenin Dönüşümü

Küreselleşmenin dünya genelinde yarattığı de-
ğişim ve dönüşüm neticesinde meydana gelen yeni 
sistem, yeni bir dünya düzeninin varlığına işaret 
etmektedir. Artık ulusal ve uluslararası dinamik-
leri etkileyen birbirinden oldukça farklı aktörler 
sahnedeki yerlerini almış, değişim ve dönüşümü 
şekillendirmeye devam etmektedirler. Bu değişim 
ve dönüşümün jeopolitik ve jeostratejik temelinde 
yer alan dinamiklerin belirlediği olguların gerçek-
leştirilmesinde zaman zaman başvurulan yöntem-
ler arasında geçmişe oranla daha sınırlı düzeyde 
kalsa da savaş yönteminin hâlâ yerini muhafaza 
ettiğini görmek mümkündür. Bununla birlikte ta-
rihsel süreçte her zaman karşılaşılması mümkün 
alternatif bir yöntem olan terörizm, stratejik bir 
tercih olma özelliğiyle öne çıkmaktadır. 

Küreselleşmenin şekillendireceği düşünülen 
yeni dünya düzeni, güçlü ve egemen ulus-dev-
letlerin varlığından ziyade küresel politikaların 
hizmetinde, ona bağımlı ve güdümlü bir konumda 
olan        ulus-devlet profilini hedeflemiştir. Ancak 
son dönemde gelinen noktada artık ulus-devlet 

4 Thomas FRİEDMAN, Lexus ve Zeytin Ağacı-Küreselleşmenin Gelece-
ği, Çev: Elif Özsayar, Boyner Yayınları, İstanbul, 2003, s.459.
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yapısı olmadan böyle bir düzenin devamlılığının 
mümkün olamayacağı kabul edilmektedir. Bu yüz-
den Vestfalya ilkeleriyle birlikte anılan ulus-devlet 
modelinin “ulusal bağımsızlık, egemen devlet, ulu-
sal çıkar ve müdahale etmeme” 5 ilkeleri artık “yeni 
dünya düzeni” kavramı yerine “dünya düzeni” 
kavramı ile birlikte anılmaya başlanmıştır. Dünya 
düzeni, “bir bölge ya da uygarlığın, adil düzenleme-
lerin doğası ve tüm dünyaya uygulanabilir olduğu 
düşünülen güç dağılımı konusunda kabul ettiği”6 
bir kavramı ifade etmektedir. Yine de bu aşama-
da küresel dönüşümün tamamlandığını ifade etmek 
iddialı bir yaklaşım olacaktır.   

3. Küresel Gücün Savaş Alternatifi: 
Terör

Terör, çatışmacı stratejiler arasında savaş gibi 
şiddetin kullanıldığı bir eylem türüdür. Hedef al-
dığı bir ülkedeki hükümet üzerinde baskı oluş-
turmak ve hükümet tarafından uygulanan poli-
tikaların değiştirilmesini, bu politikalardan geri 
adım atılmasını ya da hata yapılmasını sağlamak 
maksadıyla; şiddet ve tedhiş hareketlerini içeren 
eylemler olarak görülür. Terör, birden çok kişiyi 
hedef alan eylemlerle ülke halkına zarar vererek 
hükümetlerin baskı altına alınmasını amaç edinir. 
Bu noktada terörizm kavramı; yürütülen siyasi 
bir mücadelenin örgütlü, sistemli ve sürekli terör 
eylemleriyle sürdürülmesini benimseyen, ideolojik 
temele dayalı bir strateji olarak ifade bulur.7 Terö-
rist eylemlerin kapsamı artık tüm dünyayı potansi-
yel olarak tehdit eder bir hale gelmiştir. Bu anlam-
da bölgesel önemini aşarak daha ötesine geçen 
belirgin bir niteliğe sahip olmuştur.8 

Soğuk Savaş sonrasında vites büyüten küre-
selleşmenin tarihsel sürecinde, 11 Eylül olayları bir 
milât teşkil etmektedir. Terör olaylarının küresel 
bir niteliğe ulaştığı yönündeki tespitler de aynı 
döneme rast gelir. Küresel güçler; dünyayı değiş-

5 Henry KISSENGER, Dünya Düzeni, Çev: Sinem Sultan Gül, İstanbul, 
2016, s.17.
6 Henry KISSENGER, a.g.e., s.19.
7 Beril DEDEOĞLU, Uluslararası Güvenlik ve Strateji, Yeniyüzyıl Yayın-
ları, İstanbul, 2014, s.168-169.
8 Gianfranco POGGİ, Devlet, Çev: Aysun Babacan, İstanbul Bilgi Üni-
versitesi Yayınları, İstanbul, 2008, s.242.

tirmeyi ve dönüştürmeyi hedefleyen politikaları-
nın önünde engel olarak gördükleri ulus-devlet-
leri kontrol etmek, kontrol edemeyeceklerini ise 
bölüp parçalayarak küçültmek için başvurdukları 
yöntemler arasında, artık terörist eylemlere daha 
fazla yer vermeye başlamışlardır. Hatta bu konuda 
küreselleşmenin ticari dinamiklerine uygun bir pa-
zarın oluştuğunu bile söylemek mümkündür. Kar-
şılığı olan her tür eyleme; her tür nitelikte, her gö-
rüş ve her yapıda eylem yapma kabiliyetine sahip 
teröristleri temin edebilen terör taşeronları bu ko-
nuda günden güne etkinliklerini arttırmaktadırlar.  

Küresel gücün hedeflerini gerçekleştirmede 
alternatif bir yöntem olarak terörizmi kullanma-
sı; uluslararası terörizm (international terorism) 
kavramı yanında devlet destekli terörizm (state 
support terorism) ve devlet terörizmi (state te-
rorism) gibi kavramların da geliştirilmesine ve bu 
kavramlara farklı anlamlar atfedilerek kullanılma-
sına neden olmuştur. Devlet destekli uluslararası 
terörizm, konvansiyonel silah gücünün kullanılma-
sının pratik olmadığı ya da etkisinin beklenenden 
daha büyük olacağı durumlarda devletin amaçla-
rını gerçekleştirmekte başvurduğu bir araç olarak 
öne çıkmıştır. Konvansiyonel savaşlara göre terör 
örgütlerine destek verilmesi; maliyetinin düşük-
lüğü, savaşı kaybetme ya da uluslararası alanda 
saldırgan devlet konumuna düşme riski taşıması 
nedeniyle daha çok tercih edilmektedir. Terör ör-
gütlerine verilen desteğin temelinde; gündemdeki 
bazı gelişmelere bağlı uluslararası olayların kış-
kırtılması, hedef ülkede korku yaratılarak halkın 
moralinin bozulması veya hedef devletin güvenlik 
harcamalarına daha çok kaynak ayırmasına yol açı-
larak devletin zor duruma düşürülmesi gibi nihai 
hedefler yer almaktadır. Dolayısıyla teröre destek 
veren bir devlet, kendisine hasım ya da düşman 
olarak gördüğü bir devletle arasında mevcut prob-
lem sahalarına ilişkin politikalarının bir aracı olarak 
farklı seviyelerdeki terörizm yöntemlerini destek-
leme yolunu tercih edebilmektedir.9  

4. Terörizmin Uygulamadaki Görü-
nümleri

  
Terörizmin uygulamadaki görünümleri küre-

sel güçlerin ya da güçlü devletlerin çıkarlarının 
dikte ettirdiği ve bu çıkarlarını en üst düzeyde 
tatmin edebilecek coğrafyalara müdahalelerinin 
bir ifadesidir. Müdahale edilecek bir ülkede ye-
rel görünümlü bir terör eylemi ile başlatılan bir 
süreç, insan hakları ya da demokrasi getirilmesi 
gerekçeleriyle uluslararası mevzuata uygun 
9 Umut KEDİKLİ, Uluslararası Terörizm ve Devlet Sorumluluğu, Nobel 
Yayıncılık, Ankara, 2013, s.121-123.
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bir nitelik kazandırılarak askeri müdahaleye 
dönüştürülmekte; devamında ülkenin hem 
sınırları hem demografik yapısı değiştirilmektedir. 
Sonuçta kültürel, ekonomik, siyasal, kamusal, 
kısacası bir devlet ve halkı için gerekli yapısal her 
ne var ise umarsızca yok edilmektedir. Tablonun 
vahşeti, projenin ve bu projeden beklenen çıkarın 
büyüklüğü ile artmaktadır. Elbette sonuçta dünya 
genelinde bu projelere bağlı coğrafyaların ve he-
def ulus-devletlerin yeniden şekillendirilmesi gibi 
hesaplanmış gelişmeler ile birlikte insani, siyasi, 
askeri, çevresel, ekonomik, demografik, göç, mül-
teci akını, kültürel ve sosyolojik sorunlar gibi bir-
çok hesaplanmamış neticeler de gündeme gelebil-
mektedir.  

Güce hükmeden devletler, üzerlerinde çok 
farklı ve çıkara dayalı stratejik hedeflerinin bu-
lunduğu devletleri, siyasal ve ekonomik yönden 
baskı altına almak maksadıyla terörün her boyu-
tunu kullanmaktan çekinmemişlerdir. Zira bu şe-
kilde hedef devleti terörle mücadeleye kapsamlı 
bütçe ayırmak zorunda bırakarak hem ekonomik 
yönden çok büyük bir kıskaca almakta, hem ge-
lişmesine büyük oranda sekte vurmakta, hem de 
silah sektörüne hükmeden üreticiler vasıtasıyla 
terörle mücadele eden bu devletlere yaptığı her 
türlü silah satışlarından büyük gelirler elde etme 
imkânları yakalamaktadırlar. Doğal kaynaklara sa-
hip devletleri çeşitli gerekçelerle terörist devletler 
listesine alan küresel güçler, bu ülkelere dünya 
genelinde ekonomik, askeri ve siyasi yaptırımla-
rın destek görmesini de temin etmektedirler. En 
önemlisi topraklarında hammadde, petrol, doğal-
gaz, su veya maden gibi doğal kaynaklara sahip 
devletlerin bulunduğu coğrafyalarda yapay olarak 
çıkarılan etnik, mezhepsel ya da siyasal sorunlar 
gerekçe olarak öne sürülerek bu bölgelere müda-
hale imkânları yaratılmakta ve bu müdahalelere 
meşruiyet kazandırılmaktadır.10 Üretilen silahların 
nitelik ve niceliğine göre nereye ve kime satılacağı 
konusunda, bu satışların kontrolüne ve terör ör-
gütlerinin eline geçmemesi için gerekli tedbirle-
rin alınmasına yönelik gerek Birleşmiş Milletler 
nezdinde uluslararası nitelikte ve gerekse Avrupa 
Birliği nezdinde bölgesel nitelikte yapılan hukuki 
düzenlemeler veya sözleşmeler gibi birçok huku-
ki metin yürürlüğe konulmuştur. Örnek vermek 
gerekirse bunlardan 2001 yılında küçük silahlar 
üzerinde anlaşmaya varılan Birleşmiş Milletler Ey-
lem programında, silahların transfer kriterlerine 
ilişkin düzenlemeler yapılmış ve silah transferleri 
uluslararası hukuka uygun olması şartıyla devletle-
rin iç hukuk düzenlemelerine bırakılmıştır. Bunun-

10 Ünal ACAR, A’da Z’ye Terörizm, Kripto Yayınları, Ankara, 2012, s.71. 

la birlikte terör olaylarının yoğunlaştığı bölgelere 
büyük silah üreticileri tarafından dolaylı yollardan 
gerçekleştirilen silah transferleri; yapılan bütün 
ulusal ya da uluslararası söz konusu düzenleme-
lere rağmen, aslında insan varlığına büyük tehdit 
oluşturan bu kazanç hırsının önlenmesi henüz 
mümkün olamamıştır.11 Demem o ki; kural hâlâ 
değişmemiş, hâlâ insan insanın kurdu olmaya de-
vam etmektedir.

Böylece küreselleşme sürecinde terörizmi bir 
araç olarak kullanan küresel güçler, elde etmek 
istedikleri hedeflerine ulaşmalarının yanında terör 
örgütleri de küreselleşmenin nimetlerinden fayda-
lanmaktan geri kalmamışlar; teknik, taktik, silah, 
araç, malzeme ve teçhizat bakımından daha etkin 
bir yeteneğe kavuşmuşlardır. Bu özellikleriyle artık 
teknolojiyi ve enformatik imkânları en iyi şekilde 
kullanarak organize olabilmekte, sahip oldukları 
yeteneklerini küresel alana taşıyarak terörün daha 
da küreselleşmesine hizmet etmektedirler.12 

Küresel güçler, hedeflerine ulaşmak maksadıy-
la kullandıkları terör örgütlerini bir yandan çeşitli 
malî, askerî, lojistik, istihbarat, teknolojik ve eği-
tim gibi alanlarda desteklerken, bu örgütlerin or-
taya çıkmasında ve güçlenmesinde geliştirdikleri 
çok yönlü ve kapsamlı projelerle terör canavarları 
yaratmakta; ancak, belirli aşamalardan sonra bu 
örgütlerin kontrolünü kaybederek tüm dünyanın 
başına belâ olmasına neden olmaktadırlar. Konu 
hakkında isabetli bir tespitle 2001 yılının yarattığı 
alternatiflerle yirminci yüzyıldan farklılaştığını sa-
vunan Immanuel Wallerstein, ABD’nin terörizmi 
yaratan iki temel sorunu çözümleyememesine 
rağmen, dünya üzerinde terörizme karşı yürütülen 
savaşta hâlâ liderlik yaptığını belirtmektedir. Ona 
göre bu sorunlardan birincisi; “baskıcı, asker-iş çev-
releri bloğuna hizmet eden paramiliter (yarı-askeri) 
grupların, kirli savaşın geleneksel muharebe silahla-
rı dışında savaş araçlarının kullanıldığı savaşların ve 
düşük-yoğunluklu savaş halinin mevcudiyeti”, ikin-
cisi ise “küreselleşen neoliberal politikalarının üret-
tiği ve giderek artan yoksulluk ve sömürü”dür.13 Bu 
iki sorunun çözümlenebilmesi de pek öyle kolay 
olmayacaktır. Diğer taraftan böyle bir durumdan 
yararlanılıyor olması çözümsüzlüğün diğer bir 
sebebini teşkil ediyor olsa gerektir. 

11 Hasan KÖNİ, Kaos-Batı Hakimiyetinin Çöküşü, Wizart Yayınları, 
2016, İstanbul, s. 155-161.
12 Murat ERCAN, “Küreselleşmenin Terör Boyutu”, Murat Ercan (Ed.), 
Küreselleşme ve Türkiye’ye Etkileri, içinde, Nobel Yayınevi, Ankara, 
2010, s.160.
13 Immanuel WALLERSTEİN, Modern Küresel Sistem, Çev: M.Kürşat 
Atalar, Pınar Yayınları, İstanbul, 2005, s.137.
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Günümüzde küreselleşme; ekonomik, sosyo-
lojik, kültürel, toplumsal, teknolojik ve politik ge-
lişmelerin birbirleriyle etkileşim ve hatta gerek-
tiğinde dayanışma içerisine girerek, devletlerin 
tüm unsurlarını kendi çıkar ve hedefleri doğrul-
tusunda etkileyebilen ve bu unsurlarda olumlu 
ya da olumsuz değişiklikler meydana getirebilen 
hâkim iradelerin istek ve kontrolünde, dünyanın 
yeniden şekillendirilmesine imkân sağlayabile-
cek potansiyel ayrı bir güç haline gelmiştir. Bu 
kapsamda, hegemonik güce sahip olan devlet 
veya devletler, hegemonyanın gereklerini etkin 
bir şekilde kullanabilmişlerdir.14 Terörizm, küre-
sel güçlerin hegemonik gücünün ve kapitalist 
sistemin sürekliliğini sağlamak maksadıyla 
kullanılan alternatif bir yöntemdir. Bu anlamda 
“terörizme karşı savaş” kavramı kapsamında yürü-
tülen tüm faaliyetler, kapitalizmin işleyiş sürecinin 
ve hegemonya rekabetinin hem ürünleri hem de 
devamı niteliğiyle bu maksada hizmet etme gö-
revini yerine getirmektedir.15 Hegemonik gücün 
dünya üzerindeki etkilerinin farklılaşması, küresel-
leşmenin de farklı etki boyutlarında yansımalarına 
neden olmuştur.  

11 Eylül olaylarından sonra bir tedbir niteliği at-
fedilerek ABD Başkanı Bush tarafından ortaya atı-
lan “Önleyici Savaş Doktrini”, Eylül 2002’de açıkla-
nan yeni Ulusal Güvenlik Stratejisinin ana çatısını 
teşkil etmiştir. Yine aynı döneme has önemli bel-
gelerden birini teşkil eden 16 Temmuz 2002 tarihli 
“Yurt Güvenliği İçin Ulusal Strateji” dokümanıyla 
savunma stratejilerinde yapılan değişikliklerin 
1947 yılında yayımlanan Ulusal Güvenlik Belgesin-
den o güne kadar yapılan en kapsamlı değişiklik-
leri içerdiği belirtilmiş ve “en iyi savunmanın saldırı 
olduğunun farkında olarak, ABD’nin yurt güvenliği-
ni olası bir saldırıya karşı güçlendiriyoruz” ifadesi 
kullanılmıştır.16 Öngörülere dayalı böyle bir tehdit 
analizi, tehdidin geleceğe ilişkin profilini bu şekilde 
belirlerken; aslında üzerinde stratejik çıkar hesap-
ları yapılan hedef başka bir ülkenin kaderi, kendi-
lerince meşru sayılarak verilen bu onay ile belki de 
belirlenmiş oluyordu. 

Diğer taraftan çoğunlukla 2. Dünya Savaşı 
sonrası işsiz kalan birçok askerin çalışanı haline 
geldiği Özel Askeri Şirketler ya da küçük grup-
lar veya bireysel faaliyet gösteren paralı asker-

14 Çetin KARTAL, Küreselleşme Sürecinde Devlet ve Ordu İlişkileri, 
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstiütüsü, Yayımlanmamış Doktora 
Tezi, Ankara, 2015, s.33-34.
15 Ekin Oyan ALTUNTAŞ, Terörizme Karşı Savaş Stratejisi, İmge Yayın-
ları, Ankara, 2009, s.170.
16 Evren Balta PAKER, Küresel Güvenlik Kompleksi-Uluslararası Siya-
set ve Güvenlik, İletişim Yayınları, İstanbul, 2012,  s.113.

ler, ücretlerini ödeyen her küresel güç sahibine 
istenilen her türlü askeri müdahale içerikli hizmeti 
verebilmektedirler. Özünde terörizme hizmet 
eden bir faaliyet ortaklığı olsa da ticari bir ilişki ola-
rak ifade edilecek askeri odaklı bu hizmetler, bir 
başka unsur olarak küreselleşmenin dönüşümün-
de savaş-terör ikileminin uygulamadaki görünüm-
leri arasında sayılmalıdır. Elbette bunlar genel ka-
muoyunun haberdar olmasının mümkün olmadığı 
bir gizlilikte icra edilen faaliyetlerdir. 

5. Sonuç

Küreselleşmenin getirdiği birçok olumlu ge-
lişmenin yanında, ne yazık ki terörizmin sebep 
olduğu böylesine insanlık dışı eylemleri de gör-
me ihtimali oldukça yüksek bir seviyeye ulaşmış 
durumdadır. Daha önce ağırlıklı olarak Ortadoğu 
ekseninde tanık olduğumuz terör eylemlerini son 
dönemde dünyanın her yerinde yoğun bir şekilde 
görüyor olmamız, küreselleşmenin dönüşüm bo-
yutunda küresel güçlerin savaşla gerçekleştireme-
yecekleri hedeflerini, alternatif bir yöntem olarak 
terörizmle hayata geçirdiklerinin açık ve net bir 
kanıtıdır. 

Küreselleşme sürecinde meydana gelen dönü-
şüm bağlamında; politikanın devamı olarak ifade 
edilen savaş yönteminin, hem mali yönden ve 
hem de uluslararası alanda saldırgan devlet duru-
muna düşme tehlikesi bakımından tercih edilme-
mesi neticesinde, çıkara dayalı stratejik hedeflerin 
gerçekleştirilmesi maksadıyla bir yöntem olarak 
terörizmin kullanılması söz konusu olabilmektedir. 
Ancak bu şekilde küreselleşmenin vaatlerinden 
biri olan küresel güvenliğin günden güne daha 
fazla zarar görmesi, küreselleşmenin olumlu et-
kilerine olan inancı kaybettirmekte; alınacak yeni 
güvenlik tedbirleri, her gün biraz daha insan hak-
ları ve özgürlüklerine darbe vurmaktadır. Unutul-
maması gereken bir diğer önemli nokta ise terörü 
bir yöntem olarak her kim veya her hangi ülke kul-
lanıyorsa, bir gün mutlaka bu yöntemin bumerang 
etkisinin hedefinde olacağıdır.     
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İnsanlık tarihi kadar eski olan hürriyet ve eşitlik 
mücadelesi, 18. yüzyıldan itibaren 

kurumsallaşarak ulus devlet biçiminde 21. yüzyıla 
ulaşmıştır. Ancak küreselleşmenin etkilerinin ye-
relleşme olarak ortaya çıktığı günümüzde karşı 
karşıya kalınan sorunların; ağır güvenlik tehditleri, 
terör, radikalleşme ve politik istikrarsızlık olarak 
çeşitli boyutlara taşınarak ulus devlet yapılarının 
tartışılmasına ve çözülmesine zemin hazırladığı bir 
dönemden geçiyoruz. Dünya barışı ve insan hakla-
rının korunması açısından ayrı bir önemi bulunan 
bu sürecin hukuk devleti, anayasal devlet, demok-
rasi gibi insanlık birikimini de tehdit ettiği, özellikle 
hukuk devleti mekanizmalarına onarılması zor 
ağır yaralar açtığı görülmektedir. Artık çoğu ülke, 
olağan yönetim usullerini - geçici bile olsa - bıraka-
rak olağanüstü hal uygulamalarını hayata 
geçirmektedir. Bu durum; olağanüstü hal 
uygulama ve mekanizmalarının egemenlik, otori-
te ve meşruiyet kavramları açısından değerlendi-
rilmesini ve tartışılmasını gerektirmektedir. Türki-
ye de; bu süreçten etkilenen ülkelerin başında 
gelirken, dünyanın merkezi coğrafyasında bulun-
ması, uzun yıllardır mücadele ettiği etnik teröre 

dini terörün de eklenmesi, karşı karşıya kaldığı 
darbe teşebbüsleri açısından özellikle etüt edilme-
si gereken bir devlettir. Yazının sonunda diyeceği-
mizi başında ifade ederek başlayalım: Bütün bu 
tehdit ve saldırılar bir asli kurucu irade – egemen-
lik sorunudur ve bu yazıda bu konu detaylarıyla 
açıklığa kavuşturulmaya çalışılmaktadır. 

Bilindiği gibi hukuk; insanların sahip olduğu 
hakların güvenceye kavuşturulduğu sistematik bir 
bütün olarak kabul edilir. Ancak toplumsallaşma-
nın ve beraberinde getirdiği farklılaşma ve çeşitlili-
ğin düzensizliğe, çatışmaya ve şiddete yol açması; 
beraberinde kamu düzeninin sağlanması sorunu-
nu da karşımıza çıkartmaktadır. Kamu düzeninin 
sağlanması meselesi de içerisinde ayrı bir sorunu 
barındırmakta, esasen ‘adaletli bir kamu düzeni’ 
sağlanması ihtiyacını ortaya koymaktadır. Birbiriy-
le iç içe geçen bu sorunlar, o toplumda iktidar ya-
rışlarını da kendiliğinden beraberinde getirir. Galip 
gelen iktidar adayı çatışmayı sona erdirerek kamu 
düzenini sağlar ancak bunun sürdürülebilirliği de 
sürecin devamında beliren ayrı bir olgusal sorun-
dur. Bir diğer ifadeyle ‘iktidarın kurumsallaşması’ 
olarak genel tanımı yapılan ‘devlet’ ve kendisini 

EGEMENLİK, OTORİTE VE MEŞRUİYET 
TARTIŞMALARI TEMELİNDE OHAL

Dr. Deniz ACARAY

OHAL
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var eden unsurların tarih sahnesinde ne kadar yer 
alacağı hukuk ile yani o devletin hukuku ile doğru-
dan bağlantılıdır.  Aşağıda detaylarıyla ele alacağı-
mız bu olgular açısından ilk olarak bahsetmemiz 
gereken devlet ile hukuk arasındaki ilişkidir. 

Egemenlikle ilgili detaylı açıklamalar ileride ya-
pılmak üzere, bu kavramların nasıl oluştuğunu 
gösteren bağlantı noktalarına değinmekte fayda 
var. İlk olarak devletin kuruluşunun bir asli kurucu 
iktidar – egemenlik olgusu olduğunu belirtelim. 
Bu durum, devletli toplumlarda aynı zamanda bir 
hukuk sisteminin teşkilatlanmasıdır ki; hukukun 
normatif özelliği gereği yaptırım içeriyor olması, 
‘devletin meşru şiddet tekeli’ olarak da adlandırı-
lır. Bir diğer ifade ile devletli toplumlarda hukukun 
yürürlüğe girmesiyle ‘ihkak-ı hak yasağı’ söz konu-
sudur. Cezalandırma yani şiddet uygulama (huku-
ken tanınan istisnalar dışında; meşru müdafaa, 
zaruret hali gibi) vatandaşlar için yasaktır, bu yetki 
yalnızca yetkilendirilmiş kamu gücündedir. İşte bu 
aşamada karşımıza iki soru gelmekte: 

1- Hukuk kuralını kim koyacak, bir diğer ifade 
ile kanun koyucu kim olacak? 

2- Yürürlüğe koyulan bu kurallara kimler uya-
cak, herkes mi? İktidarlar da bu herkese dâhil 
mi? 

Birinci sorunun cevabı eğer; kuralı, kurala tabi 
olacaklar yani halkın kendisi koysun ise, o zaman 
demokrasiden bahsedilir. Doğrudan demokrasi 
uygulamalarının mümkün olmamasından dolayı 
da temsili demokrasi ve bunu sağlayacak meka-
nizmalar tartışılır. 

İkinci sorunun cevabı ise hukuk devleti 
tartışmalarını beraberinde getirir. ‘Hukuk kuralına 
uymak herkesin yükümlülüğüdür, iktidarlar da 
dâhil’ denilirse, işte bu aşamada yukarda 
bahsettiğimiz ‘devletin meşru şiddet tekeli’ yani 
kurala uyulmaması halinde gündeme gelecek olan 
yaptırım unsuru esas sorun olarak karşımıza dikilir. 
Çünkü iktidarlar yani halktan kural koyma ve yü-
rütme yetkisi ile cezalandırma yetkisi alanlar, 
kendi kendilerine nasıl yaptırım uygulayacaklardır? 
Bu nedenle; hukukun üstünlüğü veya hukuk dev-
leti mekanizmalarının hayata geçebilmesi için 
dünya ölçeğinde yüzyıllardır tartışmanın öbeğin-
de, ‘yargı bağımsızlığı’ olgusu yer almaktadır. Bu 
olgu öylesine önemli bir ontolojik değere sahiptir 
ki; bir devlette adaletin sağlanması için yargı ba-
ğımsızlığı mekanizmaları hayata geçemezse, o 
hukuk kuralları objektif ve yeknesak bir biçimde 
uygulanamaz demektir. Bu durum adaletsizliklere 
yol açarak kamu vicdanını yaralayacağı gibi, devle-
ti var eden asli unsurların tartışılmasına ve meşrui-

yet sorunlarına yol açar. Nitekim ‘adalet Mülkün 
temelidir’ sözü de bunu ifade etmektedir. Bütün 
bu temel ilkelerin hayata geçmesi ise bir temel 
teşkilatlanma yani anayasa sorunudur. 

Çağımızda hukuk devleti uygulamaları 
bakımından karşı karşıya kalınan bir başka sorun 
ise hukukilik denetimidir. Ülkeden ülkeye değişen 
uygulamaları bulunan bu denetimi ülkemizde 
‘anayasanın üstünlüğü ilkesi’ bakımından uzman 
bir yüksek mahkeme olan Anayasa Mahkemesi 
yapmaktadır. Bu kapsamda devletin ve kamu ku-
rumlarının yukarda saydığımız görevlerini yerine 
getirip getirmediğini denetlemektedir.  İşte huku-
kun “olan” ile “olması gereken” yüzü burada ça-
kışmaktadır. Yasa koyucu, hukuk kuralını belirler-
ken, toplumda meşru olanı yani genel kabul gören 
kuralı mı benimsemeli, yoksa bunun bir sınırı ya da 
ilkesi mi olmalı? Olması gereken yönüyle hukuk 
kuralı, toplumdaki meşru değer yargılarının da 
ötesinde topluma rağmen onun ilerisinde bir anla-
yışı benimsemeli ki adaleti sağlayabilsin. Her yasal 
olan meşru olabilir ama her yasal veya meşru olan 
hukukidir, denilemez. Bu şekilde hukuk kuralı ol-
gusal alanda “var olanı” değil, “olması gerekeni” 
dile getirir. Bu yönde pek çok örnek verilebilir. 
Örneğin; bir toplumda çok eşlilik ya da hırsızlık ol-
gularının genel kabul görmesi halinde, hukuk dü-
zeni de çok eşliliği tanıyan ve düzenleyen, hırsızlı-
ğa karşı yaptırım öngörmeyen bir kapsamda mı 
gerçekleşmeli? Toplumdaki gelenek görenek kis-
vesinde yaşam alanı bulan kan davası, tecavüz, 
namus – töre cinayetleri gibi olgular karşısında 
yasa koyucu bu “meşru” değer yargılarını gözete-
rek mi hukuk kuralı ihdas etmeli? Bu türde bir eği-
limin demokrasi adına savunulması, yani halkın 
tabi olacağı hukuk kurallarının yine halkın bu de-
ğer yargıları ile paralellik arz etmesi hukukilik nok-
tasında savunulabilecek bir düşünce değildir. Hu-
kukilik; toplumdaki olumsuz, akla, ahlaka ve 
adalete aykırı uygulamalara karşı adaleti tesis 
edecek, toplumun içinde bulunduğu kaos veya 
bunalım diye adlandırabileceğimiz haksızlık pratik-
lerinin ortadan kaldırılması ya da tedricen azaltıl-
ması yönünde işlev görecektir. Bu yüzden de bir 
toplumda yürürlükteki kuralların hem “meşru” 
hem de “hukuki” olabilmesi o toplumun uygarlık 
düzeyi ile ilgilidir. Bir başka deyişle, kâğıt üzerine 
yazıvermekle haklar gerçekleşmemektedir. Esas 
mesele onu bir temel ilke ve değer olarak kabul 
etmekte ve davranışa yani yaşam pratiklerine yan-
sıtmaktır. 

Bilindiği gibi devlet, kurumsallaşmış iktidar tipi 
olarak 3 esas unsura dayanır: Toprak unsuru ülke, 
insan unsuru millet (ulus), irade unsuru ise ege-
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menlik olarak ifade edilir. Bu üç unsurun birarada 
bütünsel bir tutarlılık içinde varlığını devam 
ettirmesi hayati bir öneme sahiptir. Ancak 
egemenlik unsuru yani devlet kurma iradesi, 
içlerinde en önemlisi olarak karşımıza çıkar. Bu 
iradenin yaşatılması ve ulus olma bilincinin sürdü-
rülmesi, kültür ile de ilişkili olarak, o devletin eği-
tim politikalarından da etkilenir. 

Klasik yaklaşıma göre; egemenlik, devletin hu-
kuki kriterini belirleyebilmek için tüzel kişiliğine 
(hukuki kişiliğine) ait olan bir unsurdur. Bu unsur, 
devletin kendi yetkilerini ve kendi temel hukuk 
kurallarını serbest iradesiyle belirlemesidir. Bu an-
lamda egemenlik; hukuki, asli ve en yüce bir ikti-
dardır. Sunay; egemenliği, devletin elinde bulun-
durduğu “yönetme yetkisi” ile ilişkili bir kavram 
olarak ele alıp, onu, merkezileşmiş yönetim ya da 
merkezde toplanmış “bir” siyasi-hukuki gücün 
varlığı anlamında, modern devletin doğuşuna ara-
cılık eden ve ona teorik temel teşkil eden bir kav-
ram olarak tanımlamaktadır. Gerçekten de ege-
menlik kavramının ortaya çıkışı, modern devletin 
ortaya çıktığı 16. yüzyılda, feodal düzenin çökmesi 
sonucunda merkezileşmeye doğru gidiş süreciyle 
çakışmaktadır. Bu dönemde; Avrupa’da başta 
Fransa Krallığı olmak üzere monarşiler ile feodali-
te, papalık ve Roma-Cermen İmparatorluğu ara-
sında yüzyıldan fazla süren mücadeleyi Fransa 
Krallığı kazanmıştır. İçeride feodal güçlere karşı 
kesin üstünlüklerini kabul ettirmeleri, dışarıda da 
papalık ve imparatorluk karşısında bağımsızlıkları-
nı sağlamaları üzerine, Fransa krallarınca ülke 
içinde kendi iktidarlarına rakip olabilecek bir ikti-
dar, ülke dışında da kendilerinden üstün bir kudret 
tanımadıklarını ifade eden bir hukuki formül olarak 
kullanılmıştır. Modern devletler sisteminin 
belirmeye başladığı bu dönemde egemenlik, 
Poggi’nin deyişiyle aslında bütünüyle yalın gerçek-
lerden ibarettir. O dönemde bir devletin egemen-
liğinin sınırları, o devletin iddialarını gerçekleştire-
bilme, dediğini yapabilme yeteneğinin sınırları 
olarak görülmüştür. Örneğin; bir devlet için etkin 
bir biçimde denetimi altında tutamayacağı ve baş-
ka devletlerce denetlenmesini engelleyemeyece-
ği topraklar üzerinde egemenlik iddia etmesinin 
hiçbir yararı yoktur.

Bu anlamıyla egemenliği tanımlayan ve sistem-
leştirerek bir teori haline getiren ünlü Fransız hu-
kukçusu Jean Bodin’dir.  Bodin; 1576 yılında yayım-
ladığı “Devletin Altı Kitabı” adlı eserinde ilk kez 
“egemenlik”  kavramından (souveraineté) bah-
setmiş, onu “bütün yurttaşlar ve tebaa üzerinde 
hukuken sınırlandırılmamış üstün kudret - iktidar”  
olarak nitelendirmiş ve bu iktidarın 4 temel özelli-

ğini saymıştır. Buna göre egemenlik mutlaktır, sü-
reklidir,  bölünemez ve devir ve ferağ olunamaz.

Bodin’in yaptığı egemen tanımlamasında ege-
menliğin sahibi kraldır. Rousseau ise egemenliğin 
kaynağı olarak halkı görmüştür. Onun anlayışında 
egemen, kolektif bir varlıktır ve bu varlığa 
Rousseau “genel irade” adını vermektedir. Ve 
yine Rousseau’ya göre de egemenlik bölünemez, 
devredilemez, sadece kendisi tarafından temsil 
edilebilir. İktidar devredilse bile irade devredile-
mez. Rousseau, egemenliğin sınırsızlığına dair, 
eserinin bir başka yerinde ise şunları söylemekte-
dir: Egemen gücün yürürlükten kaldıramayacağı 
bir yasaya göre davranması, siyasal bütün kavra-
mının ruhuna ters düşer. Rousseau’nun bu deyişi-
ni, özgür ve eşit insanlar için toplum halinde yaşa-
maya başlamanın tek yolunun kendi aralarında bir 
“toplum sözleşmesi” yapmak, yani serbestçe razı 
olunan bir birliktelik kurmak olduğuna yönelik öğ-
retisiyle birlikte değerlendirdiğimizde, ulusal ege-
menlik ilkesinin nasıl bir temel anlayış olduğu daha 
kolay kavranacaktır. Böylece, çağdaş demokrasi-
nin temel konusu olan “toplumun iradesi ile bire-
yin özgürlüğü arasındaki çatışma” sorunu da top-
lum sözleşmesinin sağladığı bütünleşme içinde 
yerini kolayca bulmuş olmaktadır. Georges 
Vedel’in  “Bu anlayış çerçevesinde, klâsik demok-
rasi herkes için hem iktidara serbestçe katılma, 
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hem de iktidara serbestçe muhalefet edebilme 
anlamına gelmektedir” dediğini aktaran Soysal; 
çoğunluğun iradesine karşı azınlıkta kalmanın, bu 
anlayışa göre o iradeyi benimsemeye ve ona bo-
yun eğmeye engel olmadığını ifade ederken, bu 
“irade bütünlüğü” anlayışını, çağdaş demokrasiye 
geçişin en parlak anlatılışı olarak kabul etmekte-
dir.

Egemenliği devlet ile onun bir unsuru olarak 
tanımlayan klasik anlayış- yaklaşım bugün artık 
değişmiş durumdadır. Küreselleşmenin ve ulusla-
rarasılaşmanın, devletlerin egemenlik alanları 
üzerinde yarattığı olumsuz etkinin de sonucu ola-
rak devlet temelli egemenlik anlayışı, kendini siya-
sal iktidar temelli yaklaşıma bırakmıştır. Sonuç 
olarak; siyasal katılma ile ilgili olan bu konu, asli 
kurucu iktidar – tali kurucu iktidar bakımından bir 
ayrıma tabi tutularak, egemenliğin sahibi, anayasa 
yapma gücü olarak kabulden hareketle asli kurucu 
iktidar olarak kabul edilmelidir. Özetle; egemenli-
ğin varlık nedeni, insanların birbirleriyle zorunlu 
olarak kurduğu ilişkiler ve insan doğasının gerek-
tirdiği ihtiyaçlardır. Birey; bu ihtiyaçların gideril-
mesini sağlayacak olan siyasal bütünün bir üyesi 
olduğundan, karar verme – hükmetme gücünün 
kaynağı ya da siyasi gücün meşruiyet temeli halka 
dayanmaktadır. Yalnız burada da bir ayrım yap-
makta yarar var. Halka dayanır derken hangi halk? 

Bu halkın ilk oluşum zamanına gidersek, toplum-
sallaşma ve devamında siyasal bir toplum olma 
anını değerlendirmemiz- esas almamız lazım. Ege-
menliğin sosyolojik temeline bu şekilde değinmiş 
oluruz. Siyasal bir bütün oluşturma aşamasına 
gelmiş olan toplumlar artık kolektif bir gövde hali-
ne gelerek devleti kurarlar ve bu iradelerinin de-
vam etmesi, kendilerinden sonraki kuşakların da 
yaşam alanı olması için bu siyasal yapıyı kurumsal-
laştırırlar. Esasen, bu kurumsallaştırabilme iradesi 
egemenliğin bir tezahürüdür. Yani, somut olarak 
her devletin insan unsuru olarak yaşayan halk ege-
men kabul edilemez. Bu sonuca şu şekilde varabi-
liriz: Bir anayasanın değiştirilemez maddeleri ile 
(örneğin TC 1982 Anayasasının ilk üç maddesi) di-
ğer maddelerinin anayasal statüleri aynı mıdır? 
Devletin şeklinin cumhuriyet olduğu kuralı ile par-
lamento seçimlerinin kaç yılda bir yapılacağına 
dair hüküm elbette aynı ağırlıkta değildir. Gerekli 
sayısal çoğunluğu sağlayan bir iktidar, parlamento 
çatısı altında bu tür maddelerde değişikliklere gi-
debilir. Ancak; değiştirilmesi mümkün olmayan 
hükümleri oybirliğiyle dahi değiştiremezler. Bu-
nun yolu, asli kurucu iktidar olmaktan geçer. Asli 
kurucu iktidar, yeni bir anayasa yapmak üzere or-
taya çıktığında (ki, bu muazzam güç, potansiyel 
olarak toplumda varlığını korur, normal siyaset 
içinde anayasal düzenin arkasında gizlenir, varlığı 
bilinir ama ortaya çıkmaz. Ne zaman ki olağan dö-
nemden olağanüstü döneme geçilir, asli kurucu 
iktidar, anayasal setleri yıkar ve özüne döner) eğer 
kendisinden önceki değiştirilemez anayasal ilkeleri 
kabul edip uygularsa, egemen aynı egemendir. 
Eğer, farklı ideolojiler galip gelir ve daha önceki 
anayasal değerleri alaşağı ederse artık egemen 
değişmiştir. Yeni bir egemen var olur ve bu 
egemenin kurumsallaşma süreci başlar. Yani, 
egemen irade, siyasallaşma sürecine giren bir 
toplumda, yaşanan çatışma sonucu o toplumdaki 
iktidar öbeklerinden birinin galip gelmesi halinde 
bir uzlaşmaya varılarak siyasal bütünün 
oluşturulmasıyla ortaya çıkan kolektif gövdedir. O 
siyasal bütünün kurumsallaşması halinde de yine 
farklı iktidar yarışları olmaya devam edecektir. 
Çoğunluğun gücü yönetme hakkını elde ederken 
yani iktidar olurken, egemen, bu çoğunluğa 
muhalif veya azınlıkta kalanları da dâhil ettiğimiz 
gövdedir. Devleti, en kısa ve yalın ve de meşhur 
biçimde “kurumsallaşmış siyasi iktidar tipi” olarak 
tanımlarken, aslında bu tanımdan ve yukarıdaki 
değerlendirmelerimizden hareketle farklı bir 
tanıma da ulaşabiliriz. O da; “egemenliğin 
kurumsallaşması” olabilir. Ve nihayet belirtmek 
istediğimiz husus; bu kolektif gövde oluşturulurken 
egemenin – asli kurucu iktidarın eylemi bir siyasal 
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katılmadır. Hatta kurucu olmasından mütevellit, 
ilk-el – birincil bir katılmadır. Oluşturduğu siyasal 
bütün içinde, kurumsallaşma sayesinde siyasal 
katılma devam edecek ve o toplumun üyeleri 
siyasal katılımda bulunarak bilinç düzeylerini 
geliştirip, maddi anlamda bir demokratik devlet 
yapılanmasını gerçekleştireceklerdir. 

Egemenin sistem kurucu olarak bu eylemi siya-
sal ve aynı zamanda aşağıda da değineceğimiz 
üzere hukukidir. Egemenlik, liderlik dâhil, bir tek 
kişiden ibaret bir olgu olarak düşünülemez. Birara-
da yaşayan bireylerin toplumsallaşmasının çeşitli 
doğal ve ekonomik sebepler neticesinde ve bir li-
der etrafında organize bir eylem olarak gerçekleş-
mesi ve hukukileşmesi sürecinin bir yansımasıdır. 
Bir halkın toplumsallaşma ve devamında siyasal 
bir toplum olma anı, egemenliğin doğuşu bakımın-
dan sosyolojik temel olarak ele alınır. (İnsanların 
birbirleriyle zorunlu olarak kurduğu ilişkilerin ve 
insan doğasının gerektirdiği ihtiyaçların bireyi 
sosyalleştirdiği ve iktidarın ortaya çıkışında 
ekonomik sebeplerin etkililiğini burada not et-
mekte fayda var. Toplumlar, modern öncesi - mo-
dern toplumlar şeklinde ikili bir ayrıma tabi tutu-
lurken, belirleyici faktör olarak ekonomi esas 
alınmaktadır. Modern toplumlar ekonominin, 
ekonomi dışı faktörlere egemen olduğu toplum-
lardır. Bu nedenle;  iktidarın belirginleşmesinde 
ekonominin ve artı ürünün dağıtımının ve bunun 
sonucu olarak ortaya çıkan toplumsal bölünmenin 
belirleyici etkisini görüyoruz. ) Burada kanımızca; 
toplumsal hayatta ortaya çıkan kargaşa ve çatış-
maların çözüm yolu – kaynağı olarak karşımıza bir 
düzen kurucu güç çıkmakta. Bu da bize sosyal 
sözleşme teorisyenlerinin yanı sıra Schmitt’in 
Bodin’den esinlenerek sarf ettiği ünlü egemenlik 
tanımını hatırlatmakta: “egemen, olağanüstü hale 
karar verendir.” Olağanüstü hal ifadesiyle, - mut-
lak saflığıyla – ‘karar’ı egemenlik tanımının merke-
zine yerleştiren Schmitt, yaptığı ünlü kavramsal-
laştırmasında sosyoloji ile hukuk arasındaki 
zıtlıktan yola çıkar. Ona göre; egemenlik, kavramın 
ayırt edici niteliklerinde içkin olan diyalektik bir 
güçlenme tarafından mantıklı bir gelişim ve ilerle-
me kaydederek değil, çeşitli siyasi iktidar mücade-
leleri tarafından belirlenmiştir. “Hiçbir norm yok-
tur ki bir kaos durumunda uygulanabilsin” derken, 
hukuk düzeninin anlamlı olabilmesinin bir şartı 
olarak düzenin oluşturulmuş olmasını gerekli gör-
mekte ve bu düzen oluşturma – normal bir durum 
yaratma-  eylemini egemenin bir karar verme eyle-
mi olarak nitelendirmektedir. Bu eylem öncesinde 
de olağanüstü halin – istisna halinin ortaya çıkması 
ve söz konusu fiili durumun egemen tarafından 
olağanüstü hal - istisna hali- olarak adlandırılması 

gerekliliğinin altını çizmektedir. Bu karar kanımız-
ca, norm öncesi durumdan norm aşamasına geçi-
şin ilk basamağı olarak da adlandırılabilir. O yüz-
den, Schmitt’e göre olağanüstü hal saf sosyolojik 
bir olgu değil, egemenin olması gerekene karar 
verdiği bir istisna hali olduğu için hukuki bir du-
rumdur. Bütün bu açıklamalarımızın sonucunda; 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş öncesinde, Os-
manlı Devletinin 1. Dünya Savaşından yenik çıkarak 
18 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi akabinde işgali 
ile Lozan Antlaşmasının imzalandığı 24 Temmuz 
1923 tarihine kadar geçen evre, bir istisna hali ola-
rak kabul edilebilir. Bu dönem; bugün siyasal katıl-
ma eyleminin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 
için hem bir hak hem de bir yurttaşlık görevi olarak 
kabul edilebilmesinin hukuki temelinin atıldığı ku-
rucu bir aşamadır.

Günümüzde devleti en kısa ve yalın ifadeyle  
“kurumsallaşmış siyasi iktidar tipi” olarak tanım-
larken dikkat edileceği gibi “iktidar” kavramı, tanı-
mın en merkezi yerini işgal etmektedir. İktidarı 
sosyal hayatın vazgeçilmez bir unsuru olarak ifade 
eden Gönenç de değişik iktidar tanımları 
sunmaktadır. “Fizikte enerji neyse, toplumda da 
iktidar odur; iktidar aynen enerji gibi her toplum-
da farklı biçimlerde karşımıza çıkar” şeklindeki 
Bertrand Russel’ın deyişine atıf yapan Gönenç; 
her sosyal hareketin bir iktidar kullanımı, her sos-
yal ilişkinin bir iktidar denklemi ve her sosyal grup 
veya sistemin bir iktidar örgütlenmesi olduğunu 
ifade etmektedir.

Weber ise; iktidar kavramını, bir sosyal ilişkide 
bir tarafın diğerine iradesini kabul ettirmesi olarak 
tanımlar. Bu görüşe göre, bir taraf diğer tarafa 
iradesini kabul ettirebilmek için şiddete de başvu-
rabilir; bunun iktidar ilişkisi açısından önemi yok-
tur, önemli olan bir tarafın diğerine istediğini yap-
tırmasıdır. Weber bir başka eserinde, iktidarı (erk) 
bir buyruğun boyun eğme ile karşılanması şeklin-
de ifade etmektedir. Buradan hareketle sıkıdüzen 
kavramını da tanımlayan Weber, bu kavramı, eleş-
tiriden yoksun bir yığının edinmiş olduğu direnme-
siz boyun eğme alışkanlığı olarak açıklamakta. 
Arendt ise bu kavramı bir başka şekilde tanımla-
maktadır. Ona göre iktidar, birlikte düşünmek, 
birlikte hareket etmekle ilgilidir. İktidar asla tek bir 
kişinin mülkünde değildir, bir gruba aittir ve grup 
bir arada bulunmaya devam ettiği sürece var 
olabilir. (Potestas in populo) Halk ya da grup ol-
maksızın iktidar da yoktur.

Yukarıdaki tanımlardan yola çıkarak, siyasi ikti-
darın bir dayanışmacı bir de dayatmacı boyutu ol-
duğunu belirten Gönenç; dayanışmacı iktidarı, bir 
siyasi topluluğun birlikte hareket edebilme kapasi-
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tesi olarak açıklarken, aynı zamanda birer ideolojik 
manifestolar olan anayasaları, dayanışmacı iktida-
rın yöneldiği temel hedefleri, yani temel değer ve 
prensipleri ilan eden belgeler olduklarından örnek 
göstermektedir. Siyasi iktidarın dayatmacı boyutu 
ise bizi meşruiyet ve otorite kavramları ile tanıştı-
rır. Siyasi iktidar, yani yönetenler, hiçbir zaman 
sürekli güce dayanarak var olamazlar. Güç kullanı-
mı siyasi iktidarı mümkün kılabilir ama sürekli kıla-
maz. Yönetenler, iktidarlarını otoriteye dönüştür-
meye mecburdurlar. Bu noktada anlaşılıyor ki; 
meşru hale gelen iktidara “otorite” denmektedir. 
Arendt de, otorite kavramının geniş kapsamlı kul-
lanımına dikkat çekerken, onu birlikte ele aldığı-
mız diğer kavramların içinde en kaypaklarından 
biri olarak değerlendirmekte ve bu terimin en sık 
kötüye kullanılan olduğunu öne sürmektedir. 
Arendt’e göre; otorite, Kapani’nin de ifadesiyle 
uyumlu olarak,  ana/baba- çocuk ya da öğretmen 
– öğrenci ilişkisinde olduğu gibi kişilere ait olabilir 
ya da Roma Senatosu’nda veya Kilise’nin hiyerar-
şik makamlarında olduğu gibi makama ait olabilir. 
Otoritenin en önemli belirtisi, baskı ya da iknaya 
gerek olmaksızın, itaat etmesi istenilenlerin, veri-
len kararı sorgusuz sualsiz kabul etmesidir. Yazar, 
otoriteyi korumak için kişi ya da makama duyulan 
saygıyı ayakta tutmak gerektiğinin altını çizerken, 
otoritenin en büyük düşmanının ve onu zayıflat-
manın kesin yolunun kahkaha olduğunu söyle-
mektedir.

Meşruiyet ise; siyasi iktidarın kaynağı ve kulla-
nılış biçimi bakımlarından, yönetilenlerin inançları-
na uygun olma niteliğidir. İktidarın meşru olması, 
yönetilenler tarafından kabul edilmesi ve doğal 
olarak ona itaat edilmesi sonucunu doğurur. Bir 
diğer ifadeyle meşruiyet, Lipset ve Linz’in ortaya 
koydukları tanımla, siyasi sistemin, mevcut siyasi 
kurumların, toplum için en uygun kurumlar oldu-
ğuna dair bir inanç; yetersizlik ve başarısızlıklarına 
rağmen mevcut siyasi kurumların inşa edilebilecek 
başka kurumlardan daha iyi olduğuna ilişkin ina-
nıştır.

Meşruiyet ve meşru iktidar (otorite) kavramla-
rını açıklığa kavuşturduğumuz bu noktada, 
Weber’in meşhur otorite sınıflandırmasından bah-
setmek gerekir. Weber; yönetilenlerin yönetenle-
re rıza göstermelerinin farklı nedenleri olduğun-
dan hareketle, üç tür otorite veya meşru iktidar 
tipi olduğunu öne sürmektedir. Bunlar; gelenek-
sel, karizmatik ve hukuki-rasyonel otoritedir. Gele-
neksel otoritede siyasi iktidar geleneklere uygun 
bir biçimde ele geçirilir, yani belli bir toplumda 
uzun zamandan beri uygulanan ve kabul gören 
gelenekler iktidarın meşruiyet kaynağıdır. Kariz-
matik otoritede, yönetilenlerin yönetenlerin emir 

ve kararlarına uyma sebebi, onların olağanüstü 
niteliklere sahip olduklarına dair inançlarıdır. Gan-
di, Hitler, Castro bu tip otoriteye örnek olarak 
gösterilebilir. Hukuki-rasyonel otorite tipinde ise 
yönetme hakkının tanınması rasyonel bir hukuk 
sistemine, yani bir dizi genel ve soyut kurala uyul-
masına bağlıdır. Hukuki-rasyonel otoritenin geçer-
li olduğu toplumlarda, siyasi iktidara itaat edilme-
sinin nedeni, yönetilenlerin, yönetenlerin emir ve 
kararlarının anayasaya ve diğer alt düzey hukuk 
kurallarına uygun olduğuna inanmalarıdır. Ancak 
belirtmek gerekir ki; hiçbir toplum bu modeller-
den birinin mükemmel örneğini temsil etmez; 
Weber’in yaptığı daha ziyade üç analitik özelliğin 
birine ağırlıklı şekilde uygun düşen örneği model 
haline getirmektir. Oysa, her bir siyasal meşruluk 
her üç analitik özelliğin belli bir karışım halinde 
mevcut bulunduğunu gözler önüne serer.

Egemenlik, iktidar, otorite ve meşruiyet kav-
ramlarının birbirleriyle olan ilişkilerini de tespit et-
tikten sonra bu aşamada egemenliğin kapsamına 
dair bazı açıklamalar yapmak gerekmektedir. Ya-
sama, yürütme ve yargı olarak üç gücün bileşkesi 
olan egemenlik; halka ait olması bakımından, çağı-
mızda yasama işlevinin yürütme gücünün 
hâkimiyetine girmesi nedeniyle kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin uygulanabilirliği yönünden tartışma ko-
nusu haline gelmektedir.  Mutlak iktidar olgusuna 
karşı ve ‘iktidarın keyfi yönetme potansiyeli’ni as-
gariye indirmek ve kontrol edebilmek yönünden 
çağımızın en değerli siyasal yönetim ilkelerinden 
olan kuvvetler ayrılığı, yasama yetkisi ve işlevi öze-
linde de değerlendirilmelidir.   Şöyle ki; yasama 
işlevi kendi içinde, yasama yetkisinin genelliği,  
ilkelliği (asliliği) ve devredilmezliği ilkelerini içinde 
barındırır. Esas olarak anayasa hukuku alanına 
girmekle birlikte; yasama yetkisinin genelliği ka-
nunla düzenleme alanının konu itibariyle sınırlan-
dırılmamış olduğunu, anayasaya aykırı olmamak 
şartıyla her konunun kanunla düzenlenebileceğini 
ifade eder.  Yasama yetkisinin genelliği, yürütme 
organına bırakılmış “mahfuz” bir düzenleme yet-
kisinin bulunmadığını da anlatır. Bu da yasama 
yetkisinin ilkelliği (asliliği) ilkesi ile ilgilidir. Bu ilke 
ise; yasama organının bir konuyu doğrudan doğ-
ruya, yani araya herhangi bir işlem girmeksizin 
düzenleyebilmesini ifade eder. Bu da demektir ki; 
yürütme organı doğrudan doğruya işlemler yap-
ma yetkisine sahip değildir. Yürütme organının iş-
lemleri, ister sübjektif, ister düzenleyici işlem ol-
sun, daima o alanı önceden düzenlemiş olan bir 
kanuna dayanmak zorundadır. Bu anlamda yürüt-
me organının işlemleri, kanunu izleyen, kanundan 
kaynaklanan (secundum legem) işlemlerdir.  Bu 
kuralın temelinde demokratik teorinin genel ilkesi 
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olan halk iradesi, egemenliğin halka ait olduğu 
düşüncesi yatmaktadır, denilebilir. İktidarın yö-
netme yetkisini kullanırken uyması gereken temel 
hukuki normları belirleme işlevi bakımından bu-
nun insan haklarının korunması doğrultusunda da 
çok önemli bir iktidarı sınırlandırma işlevi gördüğü 
söylenebilir. 

İktidarın keyfi davranma potansiyelini akla 
getirdiğimizde, yasama ilkesinin asliliğinin anlamı 
daha da belirginleşmektedir. İdare hukukunda da 
bu ilke karşımıza kanuni idare ilkesi (yasal yöne-
tim) olarak çıkmaktadır.  Türk idare hukuku alanın-
daki anayasal düzenlemelere baktığımızda da bu 
ilke çok açık bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. 
1982 Anayasasının 8. maddesi “Yürütme yetkisi ve 
görevi, Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tara-
fından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kul-
lanılır ve yerine getirilir” ile 123.maddesinin ilk fık-
rasındaki  “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir 
bütündür ve kanunla düzenlenir” hükümleri kanu-
ni idare ilkesinin anayasal dayanaklarını göster-
mektedir. Yasama yetkisinin genelliği ve asliliği il-
keleri ile kanuni idare ilkelerinin bir nevi sigortası 
olan bir başka ilke daha vardır ki o da yasama yet-
kisinin devredilmezliği ilkesidir. Bu ilke de 1982 
Anayasasının 7. maddesinde açıkça hüküm altına 
alınmış ise de 91. madde ile bu genel kurala bir is-
tisna getirilerek, yürütmeye kanun hükmünde ka-
rarname çıkarma yetkisi tanınmaktadır. 1789’dan 
beri özgürlükleri düzenleme yetkisi genel olarak 
(khk’ler hariç), yalnız yasa koyucuya bırakılmıştır. 
Bu da demek oluyor ki; yasama organının sahip 

olduğu bu yetki, elinde insan hakları için olumlu ya 
da olumsuz yönde kullanabileceği muazzam bir 
gücün varlığına işarettir. Bu gücün, yasama orga-
nında yürütmenin kontrolünde kullanılması da in-
san haklarını düzenleyen yasaların yürütmenin 
iradesinin bir ürünü olması sonucunu doğurmak-
tadır. İşte bu olgunun özellikle II. Dünya Savaşı 
öncesi ve o süreçte, seçimle gelen çoğunlukların 
telafisi imkânsız insan hakları ihlalleri gerçekleştir-
meleri şeklinde cereyan etmesiyle, insan hakları-
nın yasama organına karşı da korunması gerekliliği 
düşüncesi yaygınlaşmıştır. Anayasal güvence ve 
anayasal devlet mekanizmaları da bu arayışın ürü-
nüdürler. 

Olağan dönemlerde istisnai de olsa tanınan 
(örneğin 1982 Ay. 91. Madde) kanun hükmünde 
kararname çıkarma yetkisi yine anayasanın çizdiği 
sınırlar içinde ve hukuk denetimine tabidir. Ancak 
olağanüstü hal yönetimleri bütün bu saydığımız 
sınırlar ve denetimlerin dışındadır. Olağanüstü hal 
ilanı ve şartları anayasanın belirlediği hükümlere 
tabi olmakla birlikte, bu durumun özellikle ülke 
genelinde gerçekleşmesi ve süresinin uzunluğu 
(sürenin uzatılması) olağan dönem demokratik 
mekanizmaların işleyişine bir tehdit ve tehlikenin 
varlığına işaret ettiğinden, bu durum aynı zaman-
da devleti var eden esaslı unsurlara bir tehdit ve 
tehlike arz eder. Bu tehdit ve tehlikeler kısa süre-
de bertaraf edilemez, olağan yönetim usullerine 
geri dönülemezse özellikle egemenlik iradesi yani 
kurucu irade tehlike altında demektir. Bu şartlar 
altında olağan dönemde halktan temsil yetkisi 
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alan çoğunluğun olağanüstü yönetim usullerini 
tek başına kullanması ve kısa sürede tehlikeyi ber-
taraf edememesi, hem hukuken hem de siyasal 
katılım yönünden destek almasını gerektirir ki; bu 
destek, devletin devamlılığı bakımından ve eylem-
lerinin meşruiyeti için de hem iktidara, hem muha-
lefete,  hem de halka düşen tarihsel bir sorumlu-
luktur. 

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 15 Temmuz dar-
be girişimi ile bu tehlikelere maruz kalmıştır. Dar-
be girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal yöne-
timi ve çıkartılan kanun hükmünde kararnameler 
incelendiğinde görülmektedir ki; etki alanı yurtdı-
şına yayılmış, bürokrasinin en kilit noktalarında 
örgütlenerek illegal bir faaliyet içerisinde devlet 
yönetimini ele geçirmeye girişen bu dini temelli 
terör örgütü, 30 yıldan fazladır nüfuz ettiği devle-
tin kılcal damarlarından kolayca temizleneme-
mektedir.  Bir devlet; ulusu cemaat ve tarikat ör-
gütlenmeleri içine batmış oldukça, ulusal 
bütünlüğünü ve bağımsızlığını kaybetme tehlikesi 
ile karşı karşıya gelir.  Dolayısıyla bu tehlike, kolek-
tif bir bütünlük içinde hareket edilerek savuşturul-
masını gerektiren bir sorumluluk ihtiva etmekte-
dir. Bu sorumluluğun yerine getirilebilmesini 
sağlamak bakımından önerimiz; yukarda bahsetti-
ğimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş evresi olan 
ve TBMM hükümeti olarak Kurtuluş Savaşı verilen 
dönemdeki gibi, bugün karşı karşıya kaldığımız 
Cumhuriyet’e yönelen bu tehlikeleri yasama yetki-
sinin asliliği, ilkelliği ve devredilmezliği ilkelerini de 
hayata geçirerek, halkın iradesinin bütünüyle yan-
sıdığı bir Meclis Hükümeti eliyle ortadan kaldır-
maktır. Egemenliğin tesisi ancak bu şekilde müm-
kün olabilir ki; aksi takdirde bu yeni bir asli kurucu 
iktidar iradesi olarak tanımlanır ve yukarda tartış-
tığımız egemenliğin ortaya çıkma ve tesisi süreçle-
ri bakımından hukuken, siyaseten ve sosyolojik 
olarak tartışmalı hale gelir. Uzun vadede bu tartış-
manın varlığı devlete - özellikle devletin ulus dev-
let ve üniter devlet yapısına - zarar vereceği öngö-
rülmektedir. 
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BİR YILIN SONUNDA
FETÖ’NÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NE VERDİĞİ 
MALİ HASARIN YÜZEYSEL BİLANÇOSU
Dr. Sinan ERTÜRK

Halen kapsamı, boyutları, şekli, arkasındaki-
leri ve daha birçok muammasıyla kaldırıl-

mayı bekleyen bir ceset gibi ortada duran menfur 
FETÖ kalkışma/darbe/isyan hareketinden bu yana 
yaklaşık bir tam yıl geçti. O günden bu güne gözal-
tılar, tutuklamalar, yargılamalar, operasyonlar de-
vam etti ama tam bir bilanço göremedik. Bu yazı 
belirtilen bu ihtiyacı karşılamak maksadıyla kale-
me alınmıştır. Konu hakkında toplu bilgiye kolayca 
ulaşmak pek mümkün olmadığından farklı vesile-
lerle, gündeme gelen açıklamalardan bir veri seti 
oluşturulmaya çalışılmış, maliyetler ise tahminlere 
dayandırılmıştır. Bir etkinlikte, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu “FETÖ so-
ruşturmaları kapsamında kamudan ihraç edilen, 
açığa alınan ve görevine iade edilenlerle ilgili gün-
cel rakamları paylaşır mısınız?” sorusuna 
“FETÖ’den toplam 125 bin 485 kamu çalışanı işlem 
görmüştür. Bunun 18 bin 331’i göreve iade edilmiş, 
94 bin 867’si ihraç edilmiş, 30 bin 618’i de şu anda 
açıkta” cevabını vermiştir. Açıklamanın yapıldığı 
tarih olan 31 Ocak 2017’den bu tarafa gerçekleşen 
işlemler neticesinde “ihraç edilen personel sayısı-
nın” ortalama olarak 100.000 olduğu değerlendi-
rilmektedir. Serpil Çevikcan da, Milliyet Gazete-
si’ndeki 14 Haziran 2017 tarihli köşesinde aşağıdaki 
tablolarda özetlendiği şekilde ifade etmiştir (1).

Yine aynı gazeteci, aynı yazısında tutuklu şahıs-
ları mesleklerine göre şöyle tasnif etmiştir.

Hükümet 27 Temmuzdan bu yana çıkardığı 11 
Kanun Hükmünde Kararnameyle ihraç ve iade lis-
teleri yayınlamıştır. 10 ihraç kararnamesinde yer 
alan toplam sayı, iadeler çıkarıldıktan sonra 98 bin 
459 kamu personelidir. Buna ilave olarak Anayasa 
Mahkemesi, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve 
HSYK’nın ihraç kararı aldığı 4092 hâkim ve savcı 
daha bulunmaktadır. Yani toplamda 102 bin 551 
personel ihraç edilmiştir (2). Görüleceği üzere, iki 
farklı kaynakta yer alan rakamlar arasında da fark-
lılıklar vardır. Ancak, ihraç edilen personel sayısı 
her şekilde 100.000’den daha küçük değildir. Bu 
nedenle, aşağıdaki hesaplamalarda 100.000 raka-
mı baz alınmıştır.

Bu rakamın önemli bir bölümünün devletin en 
yüksek makamlarında görev yapan Yüksek hâkim-
savcı, vali, rektör, genel müdür, müfettiş, general 
ve her alandan profesör olduğu kalanının ise 
hâkim-savcı, subay, kaymakam, rütbeli polis, öğre-
tim elemanı gibi bürokrasinin can damarı olan 
meslek gruplarından olduğu görülmüştür. Şüphe-
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siz bunların bir bölümü, hatta önemli bölümü sı-
navlarda haksız avantajlar sağlamış ve başka bir 
takım ayrıcalıklar kullanarak basamakları akranla-
rından daha hızlı çıkmışlardı. İçlerinde mesleklerin-
de 40’ıncı yılını aşan da, henüz birinci yılında olan 
da vardı. Ama aşağıdaki hesaplamalarda rakamlar 
“çok abartılmış bulunabileceğinden” tüm ihraç 
edilenlerin ortalama 15 yıl hizmeti olduğu değer-
lendirilerek yapılmıştır.

Şimdi düşünün, her bir ihraç edilen bürokrat 
üniversite mezunu. Aileleri bunları ilk, orta, lise, 
üniversitede okuttu ve büyük bölümüne devlet 
eğitim hizmeti verdi. İlk, orta ve lise kademelerin-
de abartılarak küçültülmüş bir harcama yapılarak 
her bir kişinin ailesine okul döneminde aylık 150 TL 
maliyeti olduğunu değerlendirin. İlk, Orta, Lise 
toplam 11 yıl ve dokuz ay üzerinden ortalama 99 
ay okuttular ve 150 TL maliyetle ailesine 14.850 
TL’ye mal oldu. Yaklaşık 14.850 TL de devletin 
imkânlarını kullandığını değerlendirelim. Üniversi-
teye kadar 29.700 TL eder. 

Geldik üniversiteye; artık aileye (ya da birileri-
ne) masrafı ortalama (abartılarak küçültüldüğün-
de) 600 TL’ye çıkmıştır. Ama bu masraf sadece 
okullar açıkken değil tüm yıl geçerlidir. Yurtta bile 
kalsa aşağı inmemektedir. Bu takdirde dört yıllık 
bir okulda aileye yükü (600x48= 28.800’den) 
28.800 TL olmaktadır. Üniversitede devletin bu-
nun yarısı yani 14.000 TL harcamasının olduğunu 
değerlendirelim, böylece üniversite maliyeti 
(28.800+14.000= 42.800’den) 42.800 olur. 

Mezun olduktan sonra işe girdiler ve (yine 
abartılarak küçültülmüş bir rakamla) 15 yıl boyun-
ca 4.000 TL devletten maaş aldılar. Bunun toplamı 
da 180 ay üzerinden (180 ay X 4000 TL’den) 
720.000 TL olmaktadır. Yine her birinin 5 yaşında 
bir çocuğu olduğu değerlendirilirse 60 ay boyunca 
her ay 100 TL çocuk yardımı aldığından buradan da 
6.000 TL gibi ek maliyet çıkmaktadır. Yine tek ço-
cuğu olduğu varsayımı ile eşi, çocuğu ve kendisi 
için yıllık toplam 1.000 TL sağlık maliyetinin devle-
te kaldığını değerlendirelim. Bu maliyetin de sade-
ce beş yıl gerçekleştiğini varsayarak 5000 TL top-
lam sağlık maliyeti olduğunu tespit edelim. Her bir 
bürokratın meslek hayatında en az bir defa yurt 
dışına çıktığını (bunun normalde çok fazla olabile-
ceğini değerlendirmemize rağmen) ve bunun 
devlete maliyetinin 5000 TL olduğunu varsayalım. 
Şimdi bir kişi için tüm maliyet kalemlerini toplaya-

lım:

Bir kişinin bu günlere gelmesi maliyetinin 
808.500 TL olduğu değerlendirildiğinde bunun 

ABD Doları karşılığı (kuru 1 ABD Doları= 3,5 TL ola-
rak hesaplayıp, 808.500÷3,5= 231.000) 231.000 
ABD doları olarak hesaplanabilir. Bu takdirde ihraç 
edilen yani devletin kaynaklarını kullanarak o ma-
kamlara ulaşan ve sonrasında birdenbire o ma-
kamlara uygun olmadığı açığa çıktığı için devlet 
tarafından kullanılma ihtimali kalmayan sayı 
100.000 kişi olduğundan toplam maliyet (100.000 
x 231.000 = 23.100.000.000’den) 23,1 MİLYAR ABD 
$ olarak bulunur. Ancak kötü haber şu ki henüz 
maliyet kalemleri tamamlanmamıştır. 

Biliyoruz ki yaklaşık 250 savaş pilotu da ihraç 
edildi. Sabah gazetesinden Mevlüt TEZEL’e göre 
bir pilotun uçabilmesi için katlanılması gereken 
maliyet 27 milyon TL, lider pilot için 43 milyon TL 
ve 15 yıllık tecrübeli bir F-16 pilotu olmak için 100 
milyon TL’dir. Bu durumda 250 x 100.000.000 = 
25.000.000.000 TL sonucuna ulaşılır. Dolara çevi-
rirsek (yine kur 3,51 TL’den olsun) sadece bu ka-
lemden kaybedilen kaynak yaklaşık 7,14 MİLYAR 
ABD $’dır. Pilotların haricindeki meslek gurupların-
da örneğin denizaltıcılar, SAT/SAS ihtisasına sahip 
olanlar, Özel Kuvvetler personeli de yüksek yetiş-
tirme maliyetlerine sahiptir. Ancak yazıyı uzatma-
mak ve ayrıntıya boğmamak maksadıyla burada 
yer verilmemiştir. Basına yansıyan bir başka konu 
da itirafçı/pişman olanların mesleğe iade edildikle-
ri ve uçuşa devam ettikleri yönünde ki, bu konuya 
hiç değinmemek daha doğru olarak değerlendiril-
miştir.

Sadece bu küçültülmüş, ayrıntısına girilmeden 
üstünkörü hesaplama ile FETÖ’nün maliyeti 
(23,1+7,14= 30,25’den) 30,25 MİLYAR ABD $’dır. 
Ama kötü haber, henüz bu kötü hesaplamanın 
bitmemiş olmasındadır. Bu örgüt, yaklaşık olarak 
ülkenin iki kuşak bürokratının ortadan kalkmasına 
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neden olmuştur. 40 yıllık bir birikim bürokrasiden 
aniden buharlaşmıştır. Bunlar o makamları işgal 
etmeseler, o makamlara gelecek gerçek yurtse-
verler ülkeyi şahlandıracak projeleri ortaya çıkara-
bilir, yıllardır şikâyet ettiğimiz hantal devleti orta-
dan kaldırabilirlerdi. Bunu paraya çevirme şansımız 
yok. 

Çok yüksek ihtimal, kozmik odanın kozmik bil-
gilerini ifşa ettiler, bunun karşılığının nasıl paraya 
çevrileceği konusunda fikrimiz yok.

Devletin kurumlarının, binbir emekle çeşitli te-
rör örgütlerine ve başka yapılara sızdırdığı devlet 
elemanlarının isim listelerini, ulaşmaması gereken 
yapılara ulaştırdılar, bu kaybı maddi hesaba döke-
miyoruz.

En basitinden karmaşığına kadar tüm harekât 
planlarımızı özellikle tüm düşmanlarımıza verdiler 
ki, şu an iade edilmiyorlar, bu ihaneti paraya vura-
mıyoruz. 

2016 yılı içinde gerçekleşen zincirleme terör 
olaylarının, ülkemizin imajına vurdukları darbenin, 
düşen turizm gelirlerinin ne kadarının onlara tahvil 
edilebileceğini de bilmiyoruz.

Çok uzun zaman isteyen meşakkatli süreçlerde 
ter, kan, para ve azimle yetişmesi gereken perso-
nelin yerine geçerek onların kazanması gereken 
tecrübeyi çaldıklarından, hayatları çalınan kişilerin 
duyduğu kinin sonuçlarını hesaplayamıyoruz.

Ülkemizin kısa vadede, hem bölgesel hem de 
genel harp tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir va-
kadır. Bu süreçte ordusuz, donanmasız ve tayya-
resiz kalma durumuna yaklaşmasının bedelinin ne 
olabileceğini hesap edemiyoruz.

Yüce Türk Milleti’nin 2500 yıllık ORDU MİLLET-
MİLLET ORDUSU’na verdikleri büyük imaj zararı-
nın, yıkılan emir-komuta birliği yapısının maliyetini 
bilemiyoruz. Yok olan komuta kademesi eğitim 
birliğinin, kaybedilen sıhhiye sisteminin, beğenil-
mese bile yerine daha iyisi konamayan akademi 
yapısının dağılmasının, neferinden generaline her 
bireyin içine sinen, diğerine güvenememe psikolo-
jisinin kaça mal olduğunu ve olacağını hiç hesapla-
yamayacağız.

Kamu yönetiminde yer alan, illerin ve ilçelerin 
en üst bürokratlarının işlerini layıkıyla yapmadıkla-
rı için ne hasarlara neden olduklarını asla bileme-
yeceğiz. Onların halka eksik götürdükleri her hiz-

met nedeniyle hangi bireyin ülkeye ne kadar zarar 
verecek işlere katıldığının hesabını ise kimse orta-
ya koyamayacak. Yine yargıda bulunanların aldık-
ları kasıtlı hukuksuz kararların kimlerin canını ne 
kadar acıttığını parayla ölçemiyoruz. Ergenekon, 
Balyoz, İzmir, İstanbul Casusluk, Poyrazköy gibi 
isimler verilen bir seri davada yapılan uygulama-
larda en vatansever insanları ve onların ailelerini 
ne duruma getirdiklerini görsek de bunu rakam-
laştırıp maliyet hesabına yazamayacağız.

Ülke dışında devletimizi temsil ederken neler 
yaptıklarını, nelere mal olduklarını hiç bilemeyece-
ğiz. Hala, aynı kinle saldırmaya devam ettiklerin-
den şu anda ve gelecekte de neler yapacaklarını 
bilemeyeceğiz. 

Sadece o gece verilen 250 şehidin, onların aile-
lerinin çektiği acıların kıymetlerini de hesaplaya-
mıyoruz. Dolayısıyla hainlerin terörle mücadelede 
yarattıkları problemleri, neden oldukları kayıpları 
hiç hesaplayamayacağız. Tek başına şehit Ömer 
HALİSDEMİR’in darbeyi sekteye uğrattığını değer-
lendirince, maliyetinin 30,25 Milyar ABD $’dan 
daha yüksek olması gerektiğini biliyoruz. Elimizde 
bir hesap olmasa bile onun gibi kahramanların 
helal ana sütüyle beslendiğini ve bunun parayla 
satılmadığını biliyoruz.

Sonuç olarak, Türkiye’nin ekonomik hacminin 1 
Trilyon ABD doları olduğunu düşünürsek 15 Tem-
muz 2016 2,8 TL olan kurun bugün 3,51 TL olması 
nedeniyle yaklaşık %25,4 kayıpla (çünkü olaydan 
sonra TL devalüe olmuştur) en basit hesapla, en 
az 254 Milyar ABD dolarlık bir daralma ortaya çık-
maktadır. Bunu yukarıda basit ve yüzeysel bir he-
saplama ile bulduğumuz 30,25 Milyar ABD $ ile 
toplarsak 284,5 Milyar ABD $ sonucuna ulaşılır. 
İşte FETÖ’nün üstünkörü hesaplanan, minimum 
finansal maliyeti budur, 284,5 Milyar ABD $.

İnsan kaynağının maliyeti hesaplanırken kulla-
nılan basit bir yöntemle 15 Temmuz darbe girişi-
minde bir şekilde olayla irtibatı görülerek/değer-
lendirilerek kamudan uzaklaştırılan bürokratların 
ülkeye maliyeti çıkarılmaya çalışılmıştır. Tüm ka-
lemler değerlendirmeye alınmadan, kaba ve en 
küçük mümkün maliyetler değerlendirmeye tabi 
tutulmuştur. Ancak bu hesaplamaların tam yapıl-
ması için akademik çalışmalar yapılmalıdır. İktidarı 
ele geçirmek için ülkesine bu kadar ağır ve kuşak-
lar boyu sürecek hasar veren kalkışma dünya tari-
hinde enderdir. Bu kayıp ülkenin kaybıdır. 



Sayfa 19

Ama en önemli konu “bu maliyetten kaçınmak 
için, işin buralara kadar gelmesi engellenemez 
miydi?” sorunsalıdır. 

Kaynaklar:

(1) http://m.milliyet.com.tr/yazarlar/serpil-ce-
vikcan/feto-mucadelesinde-son-tablo-2467980/

(2) http://www.memurlar.net/haber/664803/
son-khk-sonrasinda-toplam-ihrac-sayisi-102-bin-
oldu.html

SONNOT: TÜM İHRAÇ İŞLEMİNE MARUZ KA-
LANLARIN FETÖ’NE BAĞLAŞIK OLMAYABİLECE-
ĞİNİ BİLEREK YARGILAMALAR TAMAMLANMA-
DAN KİMSENİN SUÇLU İLAN EDİLMEMESİ 
GEREKTİĞİ EVRENSEL GERÇEĞİNE SAYGI DUY-
MAKTAYIZ. ANCAK, İHRAÇ EDİLENLERİN EN FAZ-
LA %10’UNA GERİ DÖNÜŞ YOLU AÇILACAĞINI, 
DOLAYISIYLA YUKARIDAKİ YAZIDA HESAPLA-
NAN KAYIPLARIN/MALİYETLERİN HEMEN HE-
MEN AYNI OLACAĞINI ÖNGÖRMEKTEYİZ. 
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ENERJEOPOLİTİK BİR ANALİZ: RUSYA 
SURİYE’DE NEYİ AMAÇLIYOR?

Dr. Volkan ÖZDEMİR 

Bilindiği gibi Suriye’deki iç savaş yaklaşık 
yedi yıldır devam ederken Esad rejiminin 

hamisi konumundaki Rusya Federasyonu yetmişli 
yıllardan beri yerleşik olduğu bu ülkedeki askeri 
varlığını son iki yılda üst düzeye çıkararak savaşın 
sonucuna yön vermeye çalışmaktadır. İç savaşın 
başından beri Suriye’de etkin olan Moskova’nın 
son zamanlarda böyle bir hamleye neden ihtiyaç 
duyduğu ve ne yapmak istediği kamuoyunda me-
rak konusu olmuştur. Ancak gerek Türkiye gerek 
Batı başkentlerinde Rusya’nın Suriye’deki ulusal 
çıkarlarının ne olduğu ve stratejik amacı derinle-
mesine değerlendirilememiştir. 

Moskova’nın Suriye’deki aktif müdahalesinin 
temel sebeplerini anlamak için öncelikle uluslara-

rası petrol piyasalarına yönelik önemli bir noktayı 
vurgulamak ve sonrasında Rusya ekonomi politiği 
hakkında bir kaç temel noktanın altını çizmek ge-
rekmektedir.

Küresel ölçekte tek bir piyasa yapılanmasına sa-
hip olan petrol, farklı “benchmark”larla fiyatlansa 
da yeryüzünün her yerindeki uluslararası ticarette 
dolarla alınıp satılmakta ve halen daha dünyanın 
en stratejik emtiası olarak kabul edilmektedir. Pet-
rol piyasasında yaşanan gelişmeler, bununla ilgili 
siyasi riskler, fiyat dalgalanmaları gibi faktörler 
dünya iktisadi yapısını sarsacak ve ülke politikala-
rını alt üst edecek potansiyele sahiptir. Hal böyley-
ken bu denli önemli bir enerji kaynağının gerçek 
değerinin ne olduğu, fiyatının nasıl belirlendiği ve 
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neden kısa sürede büyük dalgalanmalara tabi ol-
duğu iyi irdelenmelidir. 

Petrol fiyat dinamikleriyle ilgili görüşümüz net-
tir: 

Fiziki piyasadaki arz-talep dengesiyle petrol 
fiyatlarının şekillendiği günler geçen yüzyılda kal-
mıştır; petrolün değeri büyük ölçüde artık küre-

selleşen ekonomik düzenin ana uzvu olan finansal 
piyasalarda belirlenmektedir. 

Bu iddiayı desteklemek için temel bir istatistiğe 
göz atmakta fayda vardır: 

2017 ilk çeyrek itibariyle fiziki piyasadaki günlük 
petrol talebi kabaca 96,5 milyon varil iken arz ise 
bundan 1 milyon varil kadar fazladır. Ancak finan-
sal piyasalarda işlem gören ‘kâğıt petrol’ miktarı 
ise günlük 1 milyar varilin üzerindedir. Yani petrol 
ticareti söz konusu olduğunda ‘fiziki’ piyasanın en 
az 10 katı kadar bir ‘sanal’ piyasadan bahsediyo-
ruz. Bu nedenledir ki fiziki arz-talep dengesinde 
küçük değişimler olmasına rağmen petrol fiyat-
ları ‘kumarhane kapitalizmi’ diye tabir edilen bu 

düzende orantısız ve spekülatif tepkilerle birden 
onlarca dolar düşüp çıkabilmektedir. Bu nedenle 
petrol fiyatlarındaki sert iniş çıkışları sanal piyasa-
nın yanında güdük kalan fiziki piyasadaki küçük 
arz bolluğuyla açıklamaya kalkmak son derece ya-
nıltıcı olacaktır. Yalnız bu makalenin konusu pet-
rol fiyatlarındaki düşüşü açıklamak olmadığından 
ayrıntıya girmek yerine yazımızı baştaki soruyla 
ilişkilendirmeye başlayalım. Özünde petrol fiyat di-
namiklerini anlamak için fiziki gerçeklikten ziyade 
adeta “gerçek üstünde gerçeklik” olan finansal pi-
yasalardaki gelişmelere ve bu işlemleri hangi fak-
törlerin etkilediğine odaklanarak devam edelim. 

Kanaatimizce burada üç ana etmenden söz edi-
lebilir:

-Dünya ekonomisinin reel büyüme temposu,

-Küresel finans piyasalarında işlem gören diğer 
emtia ve doların durumu,

-Jeopolitik gelişmeler.

Peki, bunların Rusya ve onun Suriye’deki sava-
şıyla ne ilgisi var? 

Bu sorunun yanıtı için de Rusya ekonomisi ile 
ilgili kısa bir bilgiyi hatırlatmakta yarar var:

Rusya, bütçe gelirlerinin yarıdan fazlasını, ih-
racatının üçte ikisini enerji ve değerli metalden 
sağlayan, çoğunlukla Avrupa’ya hammadde ih-
racatıyla dünya ekonomisine eklemlenmiş ve bu 
nedenle petrol fiyatlarına göbekten bağımlı bir 
ülkedir. Hidrokarbon ve savunma sanayi haricinde 
uluslararası piyasalarda rekabet edebilecek pek 
bir üretimi olmayan Rusya, iktisadi yapısını çeşit-
lendirememiş ve yüksek yolsuzluk boyutu nede-
niyle işlevli hale de getirememiştir. Ancak Rusya 
Federasyonu halen daha uluslararası ilişkiler açı-
sından çok önemli bir güçtür çünkü yeryüzünün 
ihtilaf bölgelerinde yılların getirdiği siyasal birikim/
bağlantılarının yanında nükleer ve konvansiyonel 
silah gücü ile dünyayı cehenneme çevirebilecek 
yeteneklere sahiptir. Haliyle dünya siyasetinde bü-
yük iddiaları olan böylesine bir ülkenin temel varlık 
kaynağı gaz ve petrol satışı olunca hassas olduğu 
ilk alan da doğal olarak petrol fiyatları olmaktadır. 
Dolayısıyla  bu ülkenin temel stratejilerini petrol fi-
yatlarını yakından takip etmek ve mümkünse etki-
lemeye çalışmak şeklinde kurgulaması hiç şaşırtıcı 
değildir. Ancak burada Moskova için zor bir durum 
bulunmaktadır çünkü enerji devi olmasına rağmen 
kendi petrolünü piyasalara pek hazzetmediği bas-
ma tekeli ABD FED’inde bulunan dolarla satmakta 
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ve 11 milyon varil/gün kapasiteyle dünyanın ikinci 
büyük petrol üreticisi olmasına rağmen finans-
kapital sistemi yeterince gelişmediğinden petrol 
fiyatlarında dışarıya bağımlı kalmaktadır. Fiyat 
kontrolünü elinde tutamayan Kremlin büyük jeo-
politik iddialara sahip olsa da petrol fiyatlarının dış 
finansal piyasalarda belirlendiğini herkesten daha 
iyi bilmekte, iç piyasasını dışsal gelişmelere göre 
uyarlamakta ve belirleyemediği fiyatı mümkünse 
etkileyebilmenin yollarını aramaktadır. 

Bu nedenle ülkede Başkanlık için seçim yılı olan 
2018’de bütçe dengesi ve milli petrol şirketlerinin 
karlılığı için yeni vergi düzenlemeleriyle varil başı-
na 50-55 dolara kadar dayanabilecek şekilde ken-
dini ayarlamaya çalışan ama bunun altındaki fiyat-
larda yıkım yaşayabilecek olan Putin rejiminin bu 
değerlerin altına düşüldüğünde büyük yara alması 
ve saldırganlaşabilmesi sürpriz kabul edilmemeli-
dir. 

Bu nedenle ana sorumuz Moskova’nın belirle-
yemediği fiyatlara mümkünse nasıl etki edebilece-
ğidir. Yukarıdaki üç etmeni Rusya açısından incele-
diğimizde şu gerçekle karşılaşmaktayız: 

Rusya’nın dünya ekonomisindeki reel büyüme 
dinamiklerine etki etmesi mümkün değil çünkü ül-
kede son üç yıldır süren krizin etkisiyle 1.3 trilyon 
dolara kadar düşen GSYİH ile Amerika ve Çin gibi 
devlerin yanında ufak kalan Rusya, bu rakamla 
dünya reel ekonomik büyüklüğünün %2’sini bile 
oluşturmamaktadır. Derinleşmiş finansal piyasalar 
ise Batı’da bulunduğundan ve buradaki enstrü-
manlar ise çok büyük ölçüde Goldman Sachs, Bank 
of America gibi dev yatırım bankalarının kontro-
lünde olduğundan Rusya’nın bu noktada da eli kı-
sıtlı kalmaktadır. O zaman Rusya için geriye tek bir 
alan kalıyor o da siyasi-askeri müdahalelere açık 
jeopolitik fay hatlarını kullanmak! Kısacası Kremlin 
petrolün finansal piyasalarda belirlendiği gerçeği-
ni herkesten iyi kavradığından, yani fiziki arz-talep 
üzerindeki değişim etkisinden umutsuz olduğun-
dan finansal piyasaları etkileyebilecek uluslararası 
jeopolitik kriz ortamlarını fırsata çevirmeyi günde-
minde tutmaktadır. Zaten bunu yapabileceği siya-
si/askeri yetenekleri olduğu unutulmamalıdır. 

Bu açıklamaların ardından güncel gelişmelere 
döndüğümüzde petrol fiyatları 2015 yazında kırk-
lı rakamları test ettiğinde Rus askerinin Suriye’de 
görünür olup müttefiki Esad’a desteğini arttır-
dığı gerçeğiyle karşılaşmaktayız. Bunun yanında 
Rusya’nın Suriye’deki son dönem performansının 
elbette başka jeopolitik nedenleri de vardır: Me-

sela 2011 Libya-Kaddafi skandalının tersine Orta 
Doğu’daki son müttefikini terk etmeyeceği me-
sajı, Moskova’nın halen dünya gücü olduğu imajı, 
ABD’nin IŞİD’le mücadelesinde samimi olmadığını 
tam da Avrupa göçmen kriziyle boğuşurken Batı 
kamuoyuna gösterme çabası, Suriye üzerinden 
ABD’ye karşı Ukrayna dahil daha geniş çerçevede 
pazarlık payının arttırma maksadı bunlar arasında 
sıralanabilir. Ancak zamanlama açısından bakıldı-
ğında petrol fiyatları kadar önemli yerel bir gerçek 
bulunmaktadır: Suriye savaşının yeni bir aşamaya 
geçmeye başlaması ve Moskova’nın bölgedeki baş 
müttefiki Esad’ın iç savaşta zor duruma düşerek 
hayat öpücüğü talep etmesi!

Bu son sebep bizi başka bir soruya götürmek-
tedir: Suriye’de aslında ne oluyor ve bu minvalde 
Moskova petrol fiyatları bir yana sahada neyi he-
defliyor?

Suriye iç savaşının 2015’in sonlarına kadar 
seyrini kabaca özetlersek mevcut durum tespiti 
şu şekildedir: ABD Arap baharı vesilesiyle başta 
Suriye’de de rejim değişikliği istemiş ve bölgesel 
müttefiklerinin desteğiyle önce Esad’ı devirip stra-
tejik amaçlarını gerçekleştirmek sonra da ülkenin 
tanzimini hedeflemiştir. Fakat diğer Arap ülkele-
rinde olan rejim değişikliği Suriye’de gerçekleş-
memiştir. İran ve Rusya’nın yoğun desteğiyle Esad 
yerini korumuş, fakat ülkenin toprak bütünlüğü 
de kalmamıştır. Esad ülkenin tamamını değil ama 
nüfusun çoğunun yaşadığı küçük bir kısmını elinde 
tutabilmiştir. Gelinen noktada ülke fiilen kabaca 
üç buçuk parçaya bölünmüştür. Buradaki ‘buçuk’ 
çok önemlidir zira o buçuğu oluşturan Esad-PKK/
PYD-IŞİD’in dışındaki muhalif gruplar ve onların en 
önemlisi Al-Nusra ile Ahrar-ı Şam’ın birleşmesiyle 
2015 başlarında oluşan “Fetih Ordusu” Esad’a 2015 
yılında büyük sıkıntı yaratmıştır.

Bu noktaya gelmek kolay olmamıştır. Suriye’de 
sert dirençle karşılaşan ABD, Obama’nın ikinci dö-
neminden sonra politik bir manevrayla kendisine 
bölgede çok sorun çıkaran İran’la anlaşma yoluna 
giderek sahada kurulu denklemi alt üst etmiştir. 
Zira nükleer anlaşmanın zemini çoktan hazırlan-
mıştır. Buna göre ABD-İran birbirlerini düşman 
görmeyecek, bu sayede geniş İran petrol-gaz re-
zervleri dünyaya açılıp, bunun için gerekli olan ser-
maye ve teknoloji akımı İran aktiflerinin serbest 
bırakılmasıyla ülkeye girecek, karşılığında ise İran 
nükleer silah sevdasından vazgeçecek ve rejim 
gerekli düzenlemeleri yapacaktı. Yani 2013 son-
rasında yavaş yavaş ABD İran’ın bölgesel, İran da 
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ABD’nin küresel politikalarına uyumlu hale geliyor-
du. Nitekim 2015 Temmuz’unda taraflar arasında 
beklenen nükleer anlaşma imzalanmıştır. ABD’nin 
geleneksel müttefikleri Türkiye ve Suudi Arabistan 
bu gelişmelerden doğal olarak rahatsız oldular 
ve sonrasında yeni arayışlara girmişlerdir. Küre-
sel güç ABD kara ordusunun PYD-PKK olduğunu 
söylerken, Rusya ve İran da Kürtlere göz kırparak 
Esad’ı desteklerken, üstelik IŞİD’in ne olduğu be-
lirsiz iken bu ‘buçuk’ güç Ankara ve Riyad’ın kendi 
çıkarları doğrultusunda destekledikleri rejime mu-
halif aktif muharip kuvvet idiler. Günün sonunda 
ise sadece Türkiye ile Suudi Arabistan Esad gitsin 
diyerek Fetih Ordusu ile sonuç almaya başlamış 
iken artık ABD ile Almanya, İran ve Rusya’nın 
Esad’ın kalmasından yana olan pozisyonuna yakın-
laşmışlardır.

2017’de Irak ve Suriye’de güç kaybeden IŞİD’in 
bitirilmesi sözkonusudur. IŞİD bölge haritasını de-
ğiştirmek için kurulmuş ve Kürtlerle savaşıyor süsü 
ile ABD’nin nihai hedefi olan PYD koridoru proje-
sini ilerleterek aslında dünya kamuoyu nezdinde 
Suriye Kürdistan’ın kurulmasına meşruiyet kazan-
dırmaktadır. Zira Irak’tan sonra Suriye’nin de fiili 
bölünmesi gerçekleşirken ABD için buradaki en 
önemli konu ülkenin Kuzey’inde Akdeniz’e çıka-
cak bir PYD koridorunun tesis edilmesidir. Bunun 
için son iki hamle daha gerekmektedir: İlkin Suri-
ye’deki üçüncü Kürt kantonu olan Afrin’in diğer 
ikisiyle birleşmesi ve sonra da Akdeniz’e uzanan 
alanların ele geçirilmesi. Denize çıkacak bu koridor 
Beyaz Saray tarafından Kürt devlet(ler)inin yaşatıl-
ması ve Merkezi Irak, İran/Irak Kürdistan Bölgesel 
Yönetimi olmak üzere bölge enerji kaynaklarının 
uluslararası piyasalara Türkiye’yi by-pass ederek 
ulaştırılması için bir gereklilik olarak görülmüştür. 
Zaten komşu coğrafyadaki Irak Kürtleri uzun yıllar-
dan beri petrol-gaz üretiminde önemli mesafeler 
kat etmiş, ABD-Avrupa-Rus menşeli otuzdan fazla 
büyük enerji firmasını topraklarında barındırmış 
ve yeni gözde bir petrol bölgesi olmayı çoktan 
başarmıştır. (Buradaki sahalara 2017 yılında Rusya 
milli petrol şirketi Rosneft de ortak olmuş, Erbil’e 
ön ödemede bulunmuş ve Kerkük-Ceyhan boru hat-
tına erişim hakkı edinmiştir. Irak Kürtlerinin adeta 
sadece bağımsızlık ilanı eksiktir ve Türkiye ile yap-
tıkları anlaşma çerçevesinde Kerkük-Ceyhan petrol 
boru hattından pompaladıkları günlük 700.000 va-
ril petrol ihracatıyla mali özgürlüklerini sağlama alıp 
Bağdat’a muhtaç olmaktan çıkmışlardır. Barzani’nin 
25 Eylül 2017tarihinde bağımsızlık referandumu yap-
maya çalışması bu açıdan değerlendirilmelidir.)

İşte bütün bunlar olurken 2015 yazı itibariyle 
Esad özellikle Fetih Ordusu’na karşı büyük mevzi 
kaybedip zor duruma düşmeye başlamış, yıl so-
nuna kadar Kuzey’den büyük darbe yemesi ve 
Şam’ın düşmesi ihtimal dahiline girmiştir. Bu nok-
tada Suriye’nin toprak bütünlüğünün kalmadığını 
kabul eden ve yeni bir paylaşım aşamasının kapı-
ya dayandığını gören Moskova müttefikine can 
suyu vererek hem petrol fiyatlarına hem de ileride 
kendi himayesinde kurulacak devletçiğe zemin ha-
zırlamak için Avrupa göçmen krizinin uygun kon-
jonktürüyle 2015 Ağustos sonunda ülkedeki askeri 
desteğini görünür kılıp artırmıştır. Rusya’nın Su-
riye’deki artık bölünme aşaması realitesine göre 
yaptığı bu ‘ön hamle’ çok ciddi stratejik sonuçları 
da beraberinde getirmiştir. ABD’nin, IŞİD bahane-
siyle kendince öncelikli hedefleri belirleyip vurdu-
ğu bir ortamda Rusya da IŞİD’i vurma bahanesiyle 
kendi politikalarını izleme imkânı yakalamıştır. 

Putin’in, BM Genel Kurulu’nda IŞİD karşıtı 
mücadeleyi 70 yıl önceki Hitler karşıtı koalisyona 
benzetmesi şaşırtıcı değildir. Unutulmamalıdır ki 
‘müttefikler’ arasında sahada Berlin’e ilk gitme 
yarışı da vardı. İşte 70 yıl sonra durum Suriye’de 
tekrarlanmaya başlamıştır. Ancak burada bir ku-
ralı hatırlatmakta fayda vardır: Büyük devletler 
birbirlerinin düşmanı değil rakipleridir! Rekabet de 
bazen hasımlık bazen ortaklık içerir. Nitekim Suriye 
paylaşımında da bunun kokusu gelmektedir. 2015-
2017 arasında ABD ve Rusya arasında Suriye üze-
rinde kimi zaman işbirliği kimi zaman gerginliğin 
var olması da bunu doğrulamaktadır. Rusya Tar-
tus’taki deniz üssünün yanında Lazkiye’de hava 
üssü inşa ederek lojistik desteği kuvvetlendirip 
mevzubahis alanın güvenliğini sağlama almıştır. 
Ruslar son derece başarılı bu hamleyle stratejik üç 
enerji kartını da elinde barındırıyor:

-Kürt-Irak-İran petrolü Akdeniz’e akacaksa va-
nası bende olur diyor.

-Savaşın ilk yıllarından beri konuşulan ama asıl 
sebep olmayan Katar ya da ileride Suudi gazının 
uluslararası pazarlara Suriye geçişli boru hattıyla 
erişim imkânını tamamen baltalıyor.

-Kurulan yeni devletin Batı’sında yer alan İsrail, 
Lübnan, Kıbrıs, Suriye dâhil Doğu Akdeniz ‘offsho-
re enerji’ yataklarının yanı başına da kalıcı bir şekil-
de yerleşmiş oluyor.

Bundan sonra IŞİD’i bahane gösterip Kuzey’de-
ki muhalifleri temizlemek için Rusya’nın orkestra 
şefliğinde daha büyük operasyonların gelmesi şa-
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şırtıcı olmayacaktır. Aynı şekilde PYD-PKK destekli 
Amerikan hamlesi de bunu takip edecektir. Sonuç-
ta bölgenin kaderi İncirlik ve Lazkiye arasında çizi-
lecektir. Bu nedenle İncirlik’i, Diyarbakır’ı ABD’ye 
açanlar Tartus-Lazkiye’de kuvvetlendirilmiş Rus 
misillemesine davetiye çıkartmış ve Rusya-Türkiye 
sınır gerginliği paralelinde büyük devletler arasın-
daki rekabette büyük bir hata işlemişlerdir. Bu-
nun sonucunda 24 Kasım 2015’te Rus jetinin Türk 
Hava Kuvvetlerince vurulması kaçınılmaz olmuş 
ve Türkiye Suriye politikasında Rusya gibi bir ül-
keyi doğrudan karşısına alarak büyük bir güvenlik 
tehdidine maruz kalmıştır. Neyse ki gerilim fazla 
uzun sürmemiş, Rusya ile barışılmış ve 15 Temmuz 
darbe girişimine verilen Rus desteği sonrasında bu 
ülkenin koordinasyonuyla ‘Fırat Kalkanı’ operasyo-
nu icra edilerek Ankara Suriye politikalarını doğru 
bir yönde revize edebilmiştir. 

Vurgulandığı gibi Rusya ile ABD arasındaki ilişki 
salt düşmanlık değil, kimi zaman ortaklık kimi za-
man hasımlık olan bir rekabet ilişkisidir. Kremlin 
gücünün sınırını çok iyi bilmektedir. Buna en iyi 
örnek Rusya’nın Batı’ya rağmen Kırım’ı işgal ve il-
hak etmesi ama aynı Rusya’nın alacağını aldıktan 
sonra Donbas’ta daha ileri gitmeyerek Ukrayna’da 
Batı ile anlaşma kabiliyetini de göstermesidir. Ay-
nısının Suriye’de tekrarlanmayacağının garantisi 
var mıdır? Trump’ın seçilmesi ve kendi ülkesinde-
ki kurulu düzenle mücadelesinin sonucunun ne 
olacağı belirsizlikleri artırmış, Trump Obama’nın 
aksine bölgedeki geleneksel ABD müttefiki Suudi 
Arabistan’a göz kırparken İran’ı dışlamıştır. Ancak 
gelişmelerin Orta Doğu’yu nereye götüreceği ko-
nusunda dünyanın tüm güç merkezlerinde kafa 
karışıklığı bulunmaktadır ve kartlar sürekli yeniden 
karılmaktadır. 

Özetle Rusya Suriye’nin artık bir arada 
tutulamayacağını görmektedir. Bunun yerine gü-
cünü Fırat’ın batısına ve Palmyra’dan Deyr-i Zor’a 
kadar uzanan enerji alanlarının ele geçirilmesi-
ne odaklamaktadır. Bölgede perde arkasında 
enerji paylaşımları yapılmakta ve IKBY dâhil 
bölgenin geniş petrol-gaz rezervlerinin Türkiye 
dışında başka bir yoldan gitmesi de bu çerçevede 
planlanmaktadır. Bölgede Türkiye ile de ortak 
olan ExxonMobil dâhil büyük petrol şirketleri için 
kaynakların tedarik güvenliğinde güzergâh çeşitli-
liği masada durmaktadır. Bu bakımdan PYD kori-
doru Türkiye için büyük bir sorun demektir. Rusya 
son müdahalesiyle bu koridor ihtimalini şimdilik 
kesmiş görünmektedir ancak ileride başka bir ta-
viz karşılığında ABD ve Kürtler ile bu konuda an-

laşmayacağı anlamı da taşımamaktadır. Başka bir 
yerden alacağı tavizle koridorun himayesindeki 
devletçikten geçişine pek ala müsaade edebilir. Bu 
durumu tersine çevirecek ana dinamik Rusya’nın 
PYD’yi ABD’den koparma hayallerinden vazgeçip 
Türkiye ile bu konuda anlaşmasıdır. Ancak bu ka-
rarın verilmesi Moskova’daki farklı güç dengeleri 
nedeniyle kolay değildir ve ibre her iki tarafa da 
kayabilecektir. Yazının başında da anlatıldığı gibi 
Rusya pek etkisi bulunmadığı petrol fiyatlarına gö-
bekten bağımlıdır ve bazı çıkar alanlarındaki politi-
kası da bu nedenle tam bağımsız olamamaktadır. 
ABD-Rusya küresel ölçekte pazarlığının takibi için 
2017 bir geçiş yılı olacak ve bu faktör bölgemizin 
kaderini de doğrudan etkileyecektir. Bu nedenle 
Rusya’nın enerji merkezli jeopolitik hamlelerinin 
ABD politikalarıyla sıkışan ve içeride istikrarsızlıkla 
boğuşan Türkiye için iyi incelenmesi gerekmekte-
dir. 

Yukarıda yazılanların Türkiye’ye etkisi iç siyasi 
manzaranın köklü değişimlere tanıklık edeceği ve/
veya büyük güçler arasındaki ilişkilerin gidişata göre 
ülkemizin toprak bütünlüğünü tehlikeye sokması 
gerçeğidir. Buna yönelik tarihten verilebilecek 
iki örnek bulunmaktadır. İlki 2. Dünya savaşı 
sonrası SSCB-ABD karşılıklı gerilim politikasında 
Türkiye’nin NATO’nun kucağına koşulsuz itilmesi, 
ikincisi ise 1. Dünya savaşı öncesinde dönemin 
küresel hegemonu İngiltere’nin uzun yıllar kavgalı  
lduğu Çarlık Rusya’sıyla İstanbul anlaşmasını imza-
layarak Osmanlı İmparatorluğu’nu paylaşma planı-
dır. Bize de düşen enerji kaynakları üzerine planla-
rın yapıldığı bu coğrafyada yine enerji meselelerini 
jeopolitik tanımlamaların odağına koyan ‘enerjeo-
politik’ yaklaşımla Sevr gibi nice belaları Lozan’la 
aşabilmiş ulusumuzu o badirelere düşmeden bilgi-
miz ölçüsünde uyarmaktır. Suriye’de yeni dönem 
başlamış, enerji paylaşım savaşı kızışmış ve ABD ile 
Rusya’nın baş aktör olduğu bu oyunda Türkiye’nin 
toprak bütünlüğü tehlike altına girerken güneyin-
de oluşturulacak PYD koridoru Ankara için büyük 
tehlike arz etmektedir.
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• Terörle Mücadele,
• Havadan Keşif/Gözetleme ve Hedef Tespiti,

• Havaalanı, Karakol, Liman, Fabrika, Arazi, Sınır, Tesis ve benzeri alanların koruması,
• Konvoyların havadan güvenliğinin sağlanması,

• Sınır Güvenliği,
• Boru ve Enerji Hattı Güvenliğinde
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2017 ORTALARINDA KÜRESEL VE BÖLGESEL     
DENGELER

Rafet ASLANTAŞ

2017 yılının ortalarına ulaştık. Yılı yarılamışken 
daha net görünen büyük resmi konuşmamız 

gerek. 
 2016; Orta Doğu’nun pek çok ülkesi ve Türkiye 
için hatırlanmak istenmeyen bir yıl olarak uğurlan-
mıştı. Savaşlar, yıkım ve terör kara bulut sarmalı gibi 
coğrafyamıza çökmüştü. Bölgede yaşayan insanlar 
için 2017’nin iyilikler getirmesi ortak dilek ve dua 
haline gelmişti. Oysa reel politik düzlemlerde 
planlamalar, olaylar yıl bitince bitmiyor. Yeni bir 
yılın neden olduğu insani beklentilerin sadece ve 
sadece temennilerde kaldığı görülüyor. Aslında 
Dünya’da hiçbir şey rastlantısal olarak ortaya 
çıkmıyor. 
 İnsanın düşüncelerini yeterince 
uygarlaştıramaması nedeniyle öz bünyesinde 
varlığını sürdürmeye devam eden ‘daha fazlasına 
sahip olma isteği’ devlet sistemlerinde de izdüşüm 
buldukça mevcut düzenin değişmesi mümkün 
görünmüyor. Hal böyleyken, reel düzlemde üç ana 
grup oluşuyor; 
1. Başkalarına üstünlük sağlamak için büyüklü kü-
çüklü plan ve kurgu yapanlar, 
2. Bunlara karşı varlığını korumak isteyenler, 
3. Rol edinip oyuna katılmak isteyenler. 
 Devletler zaman içinde duruma ve muhatapla-
rına göre yukarıdaki grupların her birine girip çıka-
biliyorlar. Tıpkı insanlar gibi.

 Kılıcı Keskinler ve Kılıç Dansı

Birinci grubun limanına yanaşmış ve demir at-
mış sabit üyeler de var. Bunların kılıçları daha kes-
kin. İstedikleri zaman başkalarının topraklarında 
kılıç dansı da yapabiliyorlar. Onları güçlü kılan ise 
milli güç unsurlarının yeterli oluşu. Birkaç yüzyıldır 
durum bu. Gelecekte görev değişimi olur mu bilin-
mez. Ama siyasi tarih sabit üyelerin ebedi sabitliği-
ne pek de sıcak bakmıyor.  

 Sabit üyelerin de rolleri var. Senaristler, uygula-
yıcılar, faydacılar, vb. Dünyanın büyük senaryosu-
nu yazmak bir birikim gerektiriyor; kültür, siyaset 
bilimi, felsefe, derinlik, öngörü yeteneği ve sabır 
istiyor. Uzun vadeli beklentiler; derinlikte teokra-

• Küresel terazinin 
kefeleri karşılıklı olarak 
bir doluyor, bir boşalı-
yor,

• 21. yüzyılın ilk çeyreğin-
de yeni bir düzene ve 
denge arayışlarına şa-
hit oluyoruz,

• Oyunu kurgulayanlar 
ve kuranların sayısı 
arttı, 

• 2. Dünya Savaşı sonra-
sında kurulan dünya 
düzeninin son kullanım 
tarihi dolmak üzere,

• Yeni dengeler söz konu-
su, zihin haritaları yeni-
den çiziliyor.
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tik1 fakat aslında ekonomik ideallerle ortaya konu-
yor. Vatikan’ın dünyayı Hristiyanlaştırma planı, Ya-
hudiliğin “Büyük İsrail” ve “Kenan Ülkesi” projesi, 
İran geleneğinin “Şii Hilali” beklentisi vb. teokratik 
sunumlar olarak gözümüze çarpıyor. Hiç şüphesiz 
bu gelecek planlamalarının somut yansımalarını 
izlemeye devam edeceğiz. Ancak gerçeklik düz-
leminde karşımıza çıkan ve daha görünür olan ise 
ekonomik, siyasal ve kültürel beklentiye dayanan 
planlamalardır. Örneğin; İngiltere’nin “Common-
welt” geleneği 2  ve yüzeyde yumuşak gücü kul-
lanması, ABD’nin para tekeli ve askeri omurgasıyla 
dünya ekonomisini ve siyasetini kontrol etmesi, 
Çin’in “Kazan-Kazan” ilkesi çerçevesinde dünyaya 
yayılma girişimleri, İsrail’in zengin ve güçlü Yahu-
di sermayesiyle ve istihbarat-harekât birlikteli-
ğiyle etki ve ilgi alanlarında sağladığı hâkimiyet, 
Rusya’nın caydırıcı askeri kapasitesi, son dönem-
de etkin olarak kullandığı toplam zekâya dayanan 
yönetim sistemi ve oluşturduğu ittifaklar ile ger-
çekleştirdiği yayılma, Almanya’nın AB ve NATO 
şemsiyesinin sağladığı olanaklarla oluşturduğu sa-
nayileşme odaklı özgüvenli politikalar günümüzde 
dünyaya etki eden ana planlamalardır.

 Belirtilen tüm planlamalarda para vardır, tek-
nolojik üstünlük vardır. Farkındalık yüksektir. 
İdeallerin gerçekleşmesi için öngörülü, detaylı ve 
sabırlı çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmaların altı 
doludur. Güç unsurları yeterlidir. Bu sahnede, her-
kes boyunun ölçüsünde ve gücü oranında sesini 
yükseltmektedir. Gücünün yetmediği yerde itti-
faklar yapabilmekte ya da sabırla beklemektedir. 

 Devlet yapılarının dışında da önemli güç 
grupları vardır: Buğular içinde oldukları düşünülen 
güçlü aileler.  Dünya ekonomisini ellerinde bulun-
durdukları ifade edilen bu gizemli aileler son dö-
nemde gündelik konuşmalarda bile zikredilmeye 
başlandılar. Bu durum onların tercihinden mi yok-
sa bilgi ve yorumların eskiye göre daha kolay pay-
laşımından mı kaynaklanıyor bilmiyoruz. Ancak bir 
gerçek var ki oyunu etkiliyorlar.

 Tek bir devleti temsil etmeyen bu aileler yuka-
rıda ifade ettiğimiz tüm devletleri kullanarak yürü-
mekte ve etkilerini sürdürmektedirler. Kimilerine 
göre gücün asıl sahipleri onlardır ve stratejik plan-
ları da onlar yapar ve onlar bir vatana/devlete ait 
değillerdir. Bunu kanıtlayamayız ancak görünen 

1    Teokrasi, dine dayalı yönetim biçimini tanımlamak 
için kullanılan terim. Dini otorite organlarının siyasi oto-
rite organları yerine devlet idaresini elde tuttuğu devlet 
biçimidir.
2   İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth of Nati-
ons), geçmişte Britanya İmparatorluğu’nun parçası olan 
devletlerin oluşturduğu uluslararası bir koalisyondur. 

o ki söz konusu aileler yüzyıllardır küresel ve böl-
gesel ölçekte güç sahibi olan devletlerden ziyade-
siyle faydalanmaktalar. Özellikle de son dönemde 
küreselleşmeyi teşvik etmektedirler. 

 Küreselleşme kimilerine göre zorunlu ve ya-
rarlı, kimilerine göre ise öcü olarak görülmekte-
dir. Olumlu düşünenlere bakılırsa; küreselleşme 
kavramıyla esasta ekonomik, politik, kültürel ile-
tişimin ve birlikteliğin sağlanması istenmektedir. 
Uygarlığın getirilerinin milletler tarafından payla-
şılması zorunludur.

 Olumsuz düşünenlere göre ise Westfalya Barış 
Anlaşması’nda temelleri atılan ulus devletler, bir 
bir zayıflatılarak küresel şemsiyeler oluşturulmak 
istenmektedir. Üniter devlet mekanizmaları aşın-
dırılarak çözülme ve parçalanmalar istenmekte 
ve sonunda şirket-devletlere giden yolun açılması 
arzulanmaktadır. Yolun nihayetinde ise aslında tek 
ülke, tek millet, tek devlet ve tek bayrakla temsil 
edilen yeni bir düzen kısaca tek bir dünya devleti 
istenmektedir. Elbette bunun için tek para sistemi 
gerekmektedir. Kim bilir, belki de Nevada’da yapıl-
dığı iddia edilen mali hazırlıklar yeni düzenin bir alt 
yapısıdır.

 Görünen düzlemde ise renkli devrimlerle dev-
letlerin çözülmesi ve toplumsal paradigma de-
ğişiklikleri arzulanmakta, devletler arasında çok 
yönlü ve sağlam bir ekonomik entegrasyon oluş-
turulmak istenmektedir.  Büyük firmalar ucuz iş 
gücü neredeyse, yasal uygunluk nerede iyiyse ve 
vergiler nerede azsa yatırımları o ülkeye/ ülkelere 
kaydırmaktadır. Çin gibi ülkeler bu noktada bir ca-
zibe merkezi olmuşlardır. Bu sayede yatırımları çe-
ken hangi ülkeyse, bilgi ve teknolojiyle tanışan ve 
takip eden de o ülke haline gelmektedir. 

 Güç Dağılımının Güncel Etkileri

Şimdi, yukarıda genel hatlarıyla ifade ettiğimiz 
güç dağılımının dışavurumunu konuşalım. 2017’ye 
girildiğinde küresel düzlemin dominant unsuru 
ABD, tartışmalı bir liderle yola devam etme kara-
rı almıştır. Pentagon ve milli düşünmek isteyen iş 
dünyasının desteğiyle, planlı bir şekilde koltuğuna 
oturtulan Trump’ın yılın ilk altı ayını rüştünü ispat 
etme gayretleriyle geçirdiğine şahit olduk. Arzula-
dığı kadro dönüşümünü bir türlü yapamadı. En ya-
kınındakiler istifa etmek zorunda bırakıldı. Önemli 
makam ve görevleri emekli asker ve tüccarlara 
verdiği şahin ve güçlü bir kabine kursa da henüz 
aradığı huzuru yakalayamadı. 

 Trump yılın ilk altı ayında başlangıçta öngörme-
diği geri adımlara, kısmi geri dönüşlere yol açabi-
lecek zorlu bir sürecin içine girmek zorunda kaldı. 
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Suçlandığı ana konu ise seçim öncesinden başla-
yarak Rusya ile çok yakın ilişki içinde olması, danış-
manları üzerinden somut görüşmeler yapmasıydı. 
Bu yüzden, özellikle FBI’ın radarına takıldı. Üze-
rinde kurulan baskı Trump’ı bir süre sonra Yahudi 
lobisinin desteğini aramaya itti. Kennedy’nin duru-
muna düşmemek için tavizkâr söylem ve eylemler 
resitali sunmaya başladı. Öte yandan küreselleş-
mecilerin koruyucusu olan güçlü aile yapılarının 
kapsamlı baskısı da artıyordu. Göreve gelmeden 
önce Trump ve kadrosu asıl savaşı onlara karşı ver-
meyi düşünmüştü, ancak Sanayi Devrimi’nden bu 
yana devletleri kullanabilme yeteneğini hayli geliş-
tiren sermaye yapıları tüm kurumların sinir uçlarını 
bile kontrol edebiliyorlardı. İstihbarat kurumları 
da bunlara dâhildi. Kısacası, Trump’ın işi zorlaşmış-
tı. Küreselleşmeye karşı milli politikalara dönmek, 
yatırımları tekrar ABD’ye çekmek için dünyanın 
dört bir yanında kılıç dansı yapma şansı azaldı. 
Avrupa ülkelerinin artan tepkileri, Çin’in sabırlı ve 
soğukkanlı politikaları, Orta Doğu’da arzuladığı 
düzenin kurulamaması, Rusya’nın etkili hamleleri, 
tüm dünyada oluşan ve seslendirilmeye başlanan 
Anti Amerikancılık, Trump’ın işini bir kat daha zor-
laştırıyor. İngiltere ve İsrail’le yürütülen tarihi itti-
faklar da yeterli etkiyi sağlamayacak gibi duruyor. 
Üstelik İngiltere de her konuda ABD’yle fikir birliği 
içinde değilken.
 One Belt, One Road (OBOR) - Bir Ku-
şak, Bir Yol 

2017 yılının ilk yarısında Çin’in “One Belt, One 
Road (OBOR)-Bir Kuşak, Bir Yol-“ politikasının 
önemli bir rüzgâr yarattığını gözledik. Çin adeta 
dünya ticaretini yeniden kurgulamaya soyunuyor. 
Çin’in Asya’da, Akdeniz’de, Afrika’da ve Amerika 
kıtasında artan etkisi dikkat çekiyor: Şanghay İş 
Birliği Örgütü ile genişleyen bir güven ve kontrol 
bölgesi oluşturuluyor, Akdeniz’de limanların iş-
letim haklarını alınıyor, Afrika’da ikili ilişkiler ar-
tırılıyor ve ticari işletmeler kuruluyor ve Güney 
ve Kuzey Amerika arasına Nikaragua toprakla-
rından geçecek şekilde Panama’ya alternatif bir 
kanalın yapılması için sürdürülen çalışmalar emin 
adımlarla ilerliyor. Çin’in yatırım yaptığı tüm coğ-
rafyalarda, o coğrafyanın insanını, firmalarını ve 
ekonomisini de gözetmesi, doğrudan sömürgeci 
olarak görülmemesini sağlıyor. Kuşkusuz, güvene 
dayalı ilişkilerin yolu daha engelsiz oluyor. 2017 yılı 
Ocak ayında Davos’ta düzenlenen 47. Dünya Eko-
nomik Forumu’nun açılış konuşmasını yapan Çin 
Devlet Başkanı Şi Cinping’in Davos’ta “ABD’nin 
ekonomik duvarlar örmesi halinde Çin’in serbest 
ticaretin liderliğini yapabileceğini, Ticari savaşın 
galibinin olmayacağını” ifade eden tarihe geçecek 
konuşması Çin’in konumunu ve küreselleşmeye 

bakış açısını da göstermekteydi.3 Çin’in net ve 
lider tavrı küreselleşmeyi savunan devletlerin ve 
küresel sermaye sahiplerinin de sempatisini ka-
zanmaktaydı. 
 Yakın gelecekte küreselleşmeden fayda 
sağlayan başta sanayileşmiş Avrupa ülkeleri olmak 
üzere paraya acil ihtiyaç duyan kalkınmak isteyen 
tüm ülkelerin ilgi odağı Çin olacak. Bu durum Tür-
kiye için de geçerli. Bir Kuşak Bir Yol projesinden 
somut kazançlar elde edilebilir.
 Diğer önemli bir konu da şu: Çin makamları 
yatırım yapacakları bölgelerde çatışma, kargaşa 
ve terörizmin sona ereceğini ifade ediyorlar. Bu 
vaat/öngörü ne kadar doğru çıkacak göreceğiz. 
Ancak şu bir gerçek ki: yatırım yapan unsur yatırım 
bölgesinde kargaşa istemez. Ancak ABD’nin de -çı-
kar ortağı olmadıkça- bahse konu yatırım alanını 
Çin’e karşı sabote edebileceğini söylemek müm-
kün. Körfez ülkelerinin silahlandırılmasının ana ne-
denlerinden biri de bu olabilir.  Bu konuya ilerleyen 
bölümlerde değineceğim.

 Rusya Akılcı ve Büyük Oynamaya 
Başladı

Rusya kırılgan ekonomisine rağmen Baltık’tan 
Karadeniz’e, Karadeniz’den Akdeniz’e etki alanları 
oluşturuyor. Gün geçtikçe eski gücüne yaklaşıyor. 
Hatta daha efektif görünüyor. Doğu Akdeniz’de 
askeri ve siyasi açıdan sağladığı durum üstünlüğü-
nü sağlamlaştırıyor.

 Güncele bir bakalım: Rusya 2017 yılının ilk ya-
rısında Suriye başta olmak üzere Orta Doğu ve 
Körfez coğrafyasında etkisini daha fazla hissettir-
meye başladı. Suriye’ye askeri birlik gönderdikleri 
2015 yılı Eylül ayından bu yana bölgedeki gelişme-
lerin seyrini değiştirdi. Putin ve arkadaşlarının had-
dini bilen ancak etkili bir dış politika yürüttüğünü 
gözledik. Rus devletinin, devlet aklıyla yönetildi-
ğine şahit olduk. İstihbarat zekâsını ve birikimini 
ustaca kullanan bir lider ve Lavrov’dan, Şoygu’ya, 
Şoygu’dan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova’ya 
kadar uzanan toplam akıl yönetiminin başarılarını 
görüyoruz. ABD ile ilişkileri dengeli ve hatta etken 
bir tarzda yürüten, Avrupa kıtasında kaybettiği 
hinterlandda gölgesini artıran, doğalgaz kozunu 
etkin olarak kullanan, Asya’da kontrolü tesadüf-
lere bırakmayan, Çin’le birlikte Şanghay İş Birliği 
Örgütü’nü büyüten (9 Haziran 2017 tarihinde Hin-
distan ve Pakistan da tam üyeliğe kabul edildi.4) ve 
3   http://www.ntv.com.tr/dunya/davosta-cinden-
kuresellesme-uyarisi,hP1lKtQn0E2RfJzM6s3CTA      
http://www.gazetevatan.com/cin-devlet-baskani-ndan-
davos-ta-trump-a-ustu-kapali-mesaj-1029453-dunya/
4   https://tr.sputniknews.com/
ekonomi/201706091028823157-hindistan-pakistan-sio-
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Orta Doğu ve Körfez bölgesinde olayların gidişa-
tını belirleyen önemli bir role evrildiğini söylemek 
mümkün. 

 Rusya’nın özellikle 2016’dan başlayarak Tür-
kiye ile ilişkilerinin seviyesini yükseltmesi, İran’ı 
yanında tutması ve ortak diyalog paydası ola-
rak Kazakistan’dan faydalanması çok önemli 
hamlelerdir. 

 Avrupa’ya Neler Oldu?
Evet, yılın ilk yarısında Avrupa’da önemli 

değişiklikler oldu. Öncelikle İngiltere’nin Brexit 
konulu halk oylaması nedeniyle Avrupa sarsıl-
dı. Bu kararın esas nedenlerinden biri şüphesiz 
İngiltere’nin Avrupa Birliği’nin lokomotifi 
Almanya’nın gölgesinde kalmaktan sıyrılıp 
küresel dünya politikasına dönmek isteyişidir. 
Küreselleşme geleneksel İngiliz politikalarını 
zorluyor ve hatta çoğu zaman ona engel teşkil 
ediyordu. ABD’nin küresel konumlanması, küre-
selcilerin şirket-devlet arayışları İngiltere’nin ze-
min ve zaman kaybetmesi demekti. Yeni hamleler 
olmazsa yüzyıllardır sürdürdüğü senaryo yazma 
ayrıcalığını da yitirebilirlerdi. 

 Ancak dünya eski dünya değildi. Paranın, bilgi-
nin ve teknolojinin paylaşımı ve hızlı dolaşımı, ge-
leneksel entrikalarla yönlendirilebilinecek alanları 
azaltmıştı. İngiltere’nin restini ilk Almanya gördü 
ve ilk günden başlayarak, İngiltere’nin AB’den ay-
rılık kararına saygı duyulmasını istedi. Diplomatik 
teamüllerle bu sürecin en kısa sürede başlayıp ger-
çekleşmesini talep etti. Aslında Almanya’nın arayıp 
bulamadığı bir fırsattı. Bu sayede, İngiltere’ye çift 
yönlü baskı yapma şansını da yakaladı. Ayrılış ka-
rarı iyiydi ancak İngiltere’nin mali açıdan ödemesi 
gereken bir fatura da olacaktı. Önüne kondu. 
Pazarlıklar başladı. Bu arada Trump’ın seçilmesin-
den sonra süratle ABD’ye Cumhuriyetçilerin Kong-
resine katılan ve ardından Türkiye ve Orta Doğu 
ziyaretleri yapan Theresa MAY bir erken seçim 
kumarı oynamak isteyecekti. Brexit sürecinde elini 
güçlendirmek isteyen May, 8 Haziran 2017’de ya-
pılan seçimlerden sandalyeleri azalarak çıkacaktı. 
Seçim sürecinde İngiltere’de yaşanan acı terör 
olaylarının zamanlaması da ilginçti. 

Almanya motor, makine, elektronik alanların-
daki devasa kapasitesi ile büyük bir ekonomik güç. 
AB’nin başat figürüdür. Ancak, 2. Dünya Savaşı’nın 
anlaşma sonuçlarının etkisinden çıkamadığı da bir 
gerçek. Ekonomik bağımsızlığını askeri alanda ve 
siyaseten sağlayabilmiş değil.  Ülkesindeki ABD as-
keri varlığı ve bu sayede üstünde sağlanan kontrol 
mekanizması Almanların iç dünyasında önemli bir 

tam-uye/

rahatsızlık yaratıyor. Buna rağmen güvenliği NATO 
şemsiyesinde ve az para harcayarak gerçekleştir-
me şansı sayesinde, ekonomilerini geliştirmek için 
fazlasıyla zaman ve kaynak buldular. Ancak ABD 
artık askeri harcamaların artırılmasını istiyor. Be-
dava güvenlik olmaz diyor. Ezber bozuldu. Trump 
önlerine faturalarla beraber, muhtemelen, bazı çı-
kış yolları da koydu. Al-ver yapılacaktır.

 Son dönemde Almanya ve ABD arasında lider-
ler düzeyinde olumsuz tavır, davranış ve demeç-
ler dikkat çekiyor. ABD’nin önceliklerini söyledik. 
Merkel’in ABD’ye yönelik yükselen ve Avrupa açı-
sından da haklı görülebilecek olumsuz tarzında ise 
Almanya’nın 2017 yılı Eylül ayında seçime gidecek 
olmasının payı vardır.  Öte yandan Almanya ve 
Fransa’nın, Rusya’nın son dönem politikalarına 
daha yakın durduklarını, özellikle Orta Doğu poli-
tikalarında ABD’nin istek ve beklentilerini karşıla-
mak konusunda çok istekli davranmadıklarını da 
söyleyebiliriz. Almanya ve Fransa’da son iki yıldır 
artan terör olaylarını yorumlarken bu durumu göz 
önünde bulundurmakta fayda vardır.  

 Fransa’da Macron’un seçilmesi önemli bir baş-
langıçtır. Rothshild ailesinin temsilcisi olduğu açık-
ça ifade edilmiş olan Macron, Avrupa’da Cipras’la 
başlayan “seçilmiş genç yönetici” çalışmasının 
devamıdır. Bu çalışmanın etkilerinin, başta Avrupa 
ülkeleri olmak üzere, artarak süreceğini söylemek 
mümkündür. Benzer bir durum, Türkiye için de 
sürpriz olmayabilir.

 Önümüzdeki dönemde Almanya ve Fransa’nın 
küresel sermaye ağırlıklı birlikteliklerle yürüyecek-
lerini söyleyebiliriz. Bu durum ister istemez Çin ve 
Rusya’ya da yaklaşmalarını sağlayacaktır.

 Suriye Başarıyor mu?
2011 yılında başlayan Suriye vakası, yaşanan 

çok zorlu sürece rağmen, Suriye’nin dağılmasına 
neden olamadı. Bunda, kuşkusuz, en büyük faktör 
Rusya’nın bölgeye el atması oldu. 2017 ortalarına 
gelindiğinde Suriye’ye karşı kurulan çıkar ittifak-
larının dağılmaya başladığını ve ittifak üyelerinin 
taraf değiştirmeye başladığını görüyoruz. ABD ile 
birlikte senaryonun mimarlarından olan başta İn-
giltere olmak üzere, Avrupa ülkelerinin giderek 
isteksizleştiklerini hatta Suriye Devleti’nin bütün-
lüğünü kabullendiklerini izliyoruz. Muhalif diyerek 
ortaya sürülen unsurların, kendi aralarında ve hat-
ta içlerinde bile dağınıklıkları ortada. Suriye Silahlı 
Kuvvetleri günden güne kontrol ettiği bölgeleri 
ve etki alanını genişletiyor. Güvenlikli bölgeler, 
çatışmasızlık bölgeleri hep ara aşamalar. Bunlar 
ilk zamanlarda Suriye’nin bölünmesi için ortaya 
koyulan kılıflara sokulmuş hamlelerdi. Şimdilerde 
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ise Suriye’nin bütünlüğünün sağlanması için tar-
tışılıyor. Bölgeye Irak-Suriye açısından bakmaz-
sak ve Fırat’ın doğusu ile batısı olarak görürsek 
Fırat’ın doğusunda ABD nüfuz alanından, batı-
sında ise Rusya’nın nezaretinde sağlanan Rusya-
Türkiye-İran nüfuz alanından söz etmek mümkün 
görünüyor. Araya sokulan PYD/PKK toplanma 
bölgelerine ise ABD-İsrail ve İngiltere’nin bölge 
emanetçileri olarak görülebilir. Aynı toplanma 
bölgelerinde, Rusya’nın da kontrol sağlamak için 
iletişimde olduğunu izliyoruz. Fırat’ın batısında 
istediği kontrolü bir türlü sağlayamayan ABD’nin 
Suriye’nin güneyinde Dera bölgesinde ve El-Tanef 
sınır kapısı civarında etki alanı yaratmak istediğine 
şahit oluyoruz. Burada, İsrail’in çıkarları da önem-
lidir, tabi. Katar’dan gelebilecek olası bir boru 
hattı güzergâhının Humus yerine daha güneyden, 
Dera’dan, geçirilerek İsrail/Hayfa’ya ulaştırılmak 
istenmesi de mümkün. Olasılıklar ABD’nin kararlılı-
ğını anlamamıza yetiyor. Tüm bu gelişmeler çerçe-
vesinde, az olasılıkla da olsa, ABD-İsrail ve belki de 
İngiltere’nin oluşturacağı cephenin çılgın bir askeri 
müdahalesi olmazsa Rusya’nın ABD’nin Suriye’nin 
güneyindeki kısmi çıkarlarını da gözeterek Suriye 
sorununu hal yoluna koyabileceğini düşünebiliriz. 
Burada Rusya-Türkiye-İran-Irak cephesinin kararlı 
olması önem arz edecek. 

 ABD’nin Şam eski Büyükelçisi Robert Ford’un, 
Suudi Şark ül Evsad gazetesinde yayınlanan söyle-
şisinde, Kürtler ile ilgili olarak belirttiği şu ifadeler 
bölgedeki PYD yapısı için uyarı niteliğinde görü-
lebilir: “Kürtler ABD’ye güvendiği için ağır bedel 
ödeyecek. Amerikan Ordusu onları Türkiye, İran 
ve Suriye’ye karşı savunmayacak. Kürtlere karşı 
yaptığımız sadece siyasi olarak aptalca değil aynı 
zamanda ahlaksızca bir yanlış.”5 Bölgeyi iyi tanıyan 
eski büyükelçi, 11 Mayıs 2017 tarihinde, The Atlan-
tic dergisinde yayınlanan makalesinde de benzer 
uyarıları yapmış ve ABD’nin 1970’lerde önce des-
tekleyip sonra sattığı Mustafa BARZANİ’yi hatırlat-
mıştır. 6

 Irak’ta Barzanistan mı?

Önce İngiliz basınında yer almıştı. 2014 Tem-
muz ayının başında Barzani, İngiliz yayın kuruluşu 
BBC’ye yaptığı açıklamada, “İslamcıların Irak’taki 
ilerleyişi karşısında bölgenin bağımsızlığı için 

5   https://english.aawsat.com/ibrahim-hamidi/inter-
views/ford-asharq-al-awsat-gave-syrians-false-hope    
https://tr.sputniknews.com/abd/201706201028960214-
abd-suriye-kurtler-guvenmenin-bedelini-odeyecek/
6   https://www.theatlantic.com/international/archi-
ve/2017/05/trump-turkey-erdogan-kurds-isis-syria-
raqqa/525963/

zamanın geldiğini” söylemişti.7 2017’ye gelindiğin-
de bağımsızlık referandumu söylemlerinde artış 
oldu. Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar ZEBARİ, Nisan 
ayında Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, 
bağımsızlık referandumunun bu yıl yapılacağını 
söyledi. Aynı günlerde bayrak gösterisi başlaya-
caktı: Kürtlerin ağırlıkta olduğu Kerkük İl Meclisi, 
önce kentteki resmi binalara Irak Kürdistan Bölge-
sel Yönetimi’nin (IKBY) bayrağını astı. Daha sonra 
da Bağdat yönetimine, vilayetin Kürtlere mi mer-
kezi hükümete mi bağlanacağına karar verecek 
referandumun yapılmasını tavsiye etti.8  7 Haziran 
2017 tarihinde ise Barzani’nin danışmanı Hemin 
HAWRAMİ, Twitter hesabından, “Önemli bir ha-
ber. Kürdistan’ın bağımsızlık referandumu 25 Eylül 
2017’de yapılacak” diye yazdı.9 2007’lerden başla-
yarak, Barzani’nin buna benzer söylemlerine şahit 
olmuştuk. Ancak, bu kez özellikle ABD cephesin-
den ve askeri kanattan somut destek açıklama-
ları da yapılmaya başlandı. ABD makamlarının ilk 
tepkileri itidalliydi ancak zamanlama konusu dışın-
da olumsuz düşünmediklerini ifade ediyorlardı. 9 
Haziran 2017 günü ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Heather NAUERT, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin, 
25 Eylül’de yapacağı “bağımsızlık referandumu” 
ile ilgili olarak, “ABD olarak biz birleşik, istikrarlı, 
demokratik ve federal bir Irak’ı destekliyoruz.” 
Kürdistan bölgesindeki yetkililere şu an için bağla-
yıcı olan bir karar olmasa bile referanduma gitme-
nin, önceliklerden kaçınılacağına yol açacağı endi-
şelerimizi aktardık. Bu öncelikler, IŞİD’in yenilgiye 
uğratılması, istikrar sağlanması, yerinden olmuş 
kişilerin geri dönüşü, bölgedeki ekonomik krizden 
kurtulmak ve bölgenin iç siyasi uyuşmazlıklarını 
gidermek. Bölgesel otoriteleri, Bağdat ve Erbil 
arasındaki ilişkilerin geleceği arasındaki kapsamlı 
konularda Irak Hükümeti ile etkileşime girmeye 
teşvik ediyoruz”10 dedi. ABD askeri kanadından 
gelen açıklama ise daha netti ve yine zamanlama-
ya dikkat çekiyordu: ABD Savunma İstihbarat Teş-
kilatı (DIA) Başkanı Korgeneral Vincent STEWART, 
esas sorunun “Kürtlerin Bağdat’tan bağımsızlıkla-
rını elde edip etmeyecekleri” değil, bunun ‘ne za-
man’ gerçekleşeceği olduğunu söylüyordu.11  

 Irak Hükumeti sabit görüşü ise hükümet sözcü-

7   © Deutsche Welle Türkçe DW/AA, BS/ÇA
8   http://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-39512741
9   http://www.bbc.com/turkce/haberler-dun-
ya-40191041
10   http://www.cnnturk.com/dunya/abdden-kuzey-irak-
referandumu-degerlendirmesi
11   https://tr.sputniknews.com/
ortadogu/201705251028601030-abd-korgeneral-
stewart-irak-kurt-bagimsizlik/
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leri Saad el HADDİTHİ’nin ağzından, “Bağımsızlık 
yönünde Kürtlerin atacağı tek taraflı bir adımı ka-
bul etmeyeceğiz”12 ifadeleriyle açıklanıyordu.  

 İsrail ve Suudi Arabistan istihbarat yetkililerinin 
bir kısmı gizli olarak yürütülen toplantılarda “Irak, 
Türkiye ve İran’a ait olan bölgelerde bağımsız bir 
Kürdistan oluşturma” çağrısının da yapıldığını13 ha-
tırlıyoruz. 

 Irak’ın kuzeyinde yaratılan kontrollü bölgenin 
Suriye’nin kuzeyi ile birleştirilmesi zorlaşmakta. 
Rusya-Türkiye-İran ve Irak’ın asgari müşterek ka-
rarlılığı bu projenin rafa kalkmasına/ertelenmesine 
neden olabilir. 

 Varsayalım Irak’ın kuzeyinde bağımsızlık ger-
çekleştirildi. Oradaki yapı yeni bir devlete evrildi. 
Önünde çok önemli handikaplar olacak:

- Devlet kurma ve idame ettirme geleneğine 
sahip olmayan aşiret yapısı bir süre sonra kendi iç 
mücadelelerine dönerek kurdukları yapıyı ortadan 
kaldırabilirler mi?

- Bölgesel koruyucu bir şemsiyeye sahip olma-
yacak Barzanistan Türkiye, İran başta olmak üzere 
çevre devletlerin dış kuşatmasına dayanabilir mi?

- Bölgede yüzyıllardır var olan Arap milliyetçi-
liği bu duruma ne kadar göz yumar?

- 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?

ABD’nin Şam eski Büyükelçisi Robert FORD’un 
söylemlerini14 Irak için de düşünmek mümkün.

Körfez’de Kılıç Dansları 
Çin’in batı seferi, Rusya’nın cephe genişletme 

çalışmaları, İran’ın doğalgaz kapasitesini de 
kullanarak etkili gücünü koruması ve Katar’la ge-
liştirdiği ilişkiler, ABD’nin bölgesel tedbir almasını 
gerekli kılmıştı. Buna, ABD’nin 2003 yılından bu 
yana bölgeye müdahale için yaptığı masrafların bir 
kısmını karşılatma isteğini de eklemek gerek. Bu 
ortamda Donald TRUMP 20 Mayıs 2017 tarihinde 
dönemine ait ilk ziyareti Suudi Arabistan’a gerçek-
leştirdi. Washington ve Riyad 110 milyar doları si-

12   https://tr.sputniknews.com/
ortadogu/201706091028819108-bagdat-ikby-
bagimsizlik-referandum-tepki/
13   https://www.bloomberg.com/view/artic-
les/2015-06-04/israelis-and-saudis-reveal-secret-talks-
to-thwart-iran
14   https://english.aawsat.com/ibrahim-hamidi/intervi-
ews/ford-asharq-al-awsat-gave-syrians-false-hope

lahı kapsayan ve toplam 350 milyar dolarlık anlaş-
malar imzaladı. Pentagon’dan yapılan açıklamaya 
göre bu son dönemde yapılan en büyük silah an-
laşmasıydı. Böyle bir silah alımı, alım yapan ülkenin 
caydırıcılığını artırabileceği gibi o ülkenin güç ze-
hirlenmesi yaşamasına da sebep olabilir. Saddam 
örneği bize bunu gösterdi çünkü Saddam da baş-
langıçta silahlandırılmıştı.

5 Haziran 2017 günü Suudi Arabistan ve Bah-
reyn, ansızın, Katar ile diplomatik ilişkilerini kes-
tiklerini açıkladılar. Ardından Mısır, BAE, Yemen, 
Maldivler ve Libya karara katıldıklarını açıkladı.15 
Koalisyona daha sonra Moritanya, Mauritius, Ür-
dün, Fas ve Komor Adaları da eklendi. Belli ki bir 
hazırlık, bir niyet vardı.

Körfez ülkeleri hava sahalarını, kara sularını ve 
limanlarını da Katar’a kapattılar.

Katar “El Kaide, Müslüman Kardeşler ve İŞİD 
başta olmak üzere teröre destek vermesi, basın 
yayın organlarında terör örgütlerinin propaganda-
sını yapması ve İran’a yakın tutum sergilemesi” ile 
suçlanıyordu. 16 

Katar krizinin ardından ABD lideri 1 saat 36 
dakikaya varan Twitter mesajlarında, “Ortadoğu 
ziyaretimde, radikal ideolojilerin artık finanse edi-
lemeyeceğini söyledim. Liderler Katar’ı işaret etti, 
bakın!”; “Aşırılığın finanse edilmesine karşı sert 
davranabileceklerini söylediler, bütün dayanak 
noktası Katar. Belki de bu terör korkusunun sona 
erişinin başlangıcı olacak” diye yazmıştı. 17 Yoruma 
gerek yok sanırım.

Katar, 25 trilyon metreküp doğalgaz rezerviy-
le dünya doğalgaz rezervleri yönünden dördün-
cü, doğalgaz ihracatında ise üçüncü sıradadır. 

15   http://ankaenstitusu.com/abd-yeniden-korfezde-
katar-krizi/Ersin DEDEKOCA;      
        “Qatar diplomatic crisis: All the latest updates”, Al 
Jazeera News, 7.06.2017,   
        http://www.aljazeera.com/news/2017/06/qatar-
diplomatic-crisis-latest-updates-170605105550769.html  
        (706.2017)
16   http://ankaenstitusu.com/abd-yeniden-korfezde-
katar-krizi/Ersin DEDEKOCA;
      “Kingdom of Saudi Arabia severs diplomatic and con-
sular relations with Qatar”, SPA,5.06.2017, sa.10:42,  
      www.spa.gov.sa/1637298 (7.06.20127); “Kingdom of 
Saudi Arabia severs diplomatic and consular relations 
      with Qatar 2 Jeddah”,SPA,5.06.2017, sa.11:  www.
spa.gov.sa/1637321 (6.06.2017)
17   http://ankaenstitusu.com/abd-yeniden-korfezde-
katar-krizi/Ersin DEDEKOCA; 
      https://www.theatlantic.com/international/arc-
hive/2017/06/trump-qatar-saudi-arabia-terrorism-
corker/529479/ (7.06.2017)
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Nüfusu 2 milyon 220 bindir. Nüfusun yüzde 87’si, 
çoğunlukla Güney Asyalı Müslüman işçilerden 
oluşmaktadır.  Kişi başı gelirde ise dünya sıralama-
sında birinci sıradadır. (Satın alma gücü kriterine 
göre 129.7 bin $, cari dolar kuru ile 68 bin $’dır.) 18

Katar da, teknoloji üretemeyen, doğal kaynak 
zengini her ülke gibi küresel güçlerin kontrol ve 
etkisi altındadır. ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük 
askeri üssü de Katar’da bulunmaktadır. Ülkenin 
başkenti Doha’nın yaklaşık 30 kilometre güney-
batısında bulunan El Udeyd askeri üssünde 11 bin 
ABD askeri ve içlerinde B-52 ağır bombardıman 
uçaklarının da yer aldığı 100’den fazla savaş uçağı 
bulunmaktadır. 

Katar’ın ABD karşıtı cephede yer alacağını 
uman çevreler ise analiz hatalarını kısa sürede gör-
düler. Katar 15 Haziran 2017 tarihinde ABD ile 12 
milyar dolarlık F-15 savaş uçağı anlaşması imzaladı. 
Karşılığında bir de ortak askeri tatbikat gerçekleş-
tirdi.  “Bizler Faniyiz, Katar ve (Katar Emiri) Temim 
Kalıcıdır” isimli ortak tatbikat sayesinde karşıt cep-
heye hitaben güvenlik gösterisi yaptı. 

2011’de başlayan Suriye krizinin ana nedenlerin-
den biri Katar doğal gazının doğu Akdeniz’e akta-
rılması için bölgenin şekillendirilmesiydi. O dönem 
anahtar ülke rolünde olan Katar, şimdilerde ABD 
öncülüğündeki Batı bloğu ile Rusya odaklı blok 
arasında kalmış durumda.

Bölgede söz sahibi olmaya çalışan diğer bazı 
ülkelerin para gemisi Katar’a ilgisi artmaktadır. 
İran’la Katar’ın doğal gaz rezervlerinin önemli kıs-
mı aynı bölgededir.  Katar İran’la gerginliği kaldı-
racak durumda değildir. Türkiye de gelişmelere 
askeri varlığı ve ticari bağlantılarıyla doğrudan mü-
dahil olmak istemektedir. 2015 yılında imzaladığı 
askeri üs anlaşmasını kriz safhasında Katar’ın ka-
lıcı üs vermesi neticesinde asker gönderme kararı 
ile desteklemektedir.  Gelişmelerin arka planında 
Rusya’nın olmaması mümkün görünmemektedir. 

Almanya ise ülkesindeki Katar sermayesi nede-
niyle Katar’a desteğini sürdürmektedir. (Katar’ın 
Walkswagen’de %17, Deutche Bank’da %10, 
Siemens’de %3 hissesi var.)

Türkiye açısından önemli husus Arap mantalite-
sinin emperyal etkilere çok açık olduğu körfez böl-
gesinde fırtınalara yakalanmaması gerekliliğidir. 
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün vasiyet formunda 
ifade ettiği gibi Araplar arasındaki sorunlara karış-
mamak en iyisidir. Yarın ne olacağı belli olmaz. Bir 
ülkenin başka bir ülkede askeri varlık bulundurabil-
18   http://ankaenstitusu.com/abd-yeniden-korfezde-
katar-krizi/Ersin DEDEKOCA; “Qatar hosts largest US 
military base in Mideast”,CNN,6.06.2017;)

mesi bir yetenek ve kapasite göstergesidir. Ancak 
bu durum mutlaka asker gönderen ülkenin ulusal 
çıkarları çerçevesinde olmalıdır. Yeni güvenlik risk-
leri yaratmamalıdır. O üs sayesinde ticaretinizi, 
nüfuzunuzu geliştirebiliyorsanız, yeni etki ve ilgi 
alanları yaratabiliyorsanız ne alâ. Bunlar olmuyor-
sa milli güç unsurlarınıza yazık olur. 

Katar krizi sürerken İran’da gerçekleştirilen 
ve IŞİD’in üstlendiği terör saldırıları manidardı. 
ABD’nin Suudi Arabistan’ı kullanarak, doğal gaz 
havzaları konusu üzerinden yakınlık kurmaya baş-
layan Katar ve İran’a yönelik verdiği net mesajların 
olduğu dönemde meydana gelen terör saldırıları 
İran’ın devlet yapısını hedefliyordu. 

Müteakip günlerde Suudi Arabistan, Mısır, Bir-
leşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn Haziran ayından 
bu yana diplomatik ilişkileri kestikleri Katar’a 13 
maddelik bir talep listesi iletti. Kabul edilmesi için 
Katar’a 10 gün süre verilen listede Katar’dan:

- Türkiye’nin Katar’daki askeri varlığını iptal 
etmesi ve Katar toprağında Türkiye’yle askeri iş 
birliğini sonlandırması,

- İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesini, 
İran’daki ofislerini kapatmasını ve askeri iş birliğini 
sonlandırmasını, İran Devrim Muhafızları üyelerini 
Katar’dan göndermesini, 

- Suudi Arabistan, BAE, Mısır, Bahreyn, ABD, 
Kanada ve diğer ülkeler tarafından terörist olarak 
görülen kişiler, gruplar ve organizasyonlara her 
türlü yardımı kesmesini,

- Katar’ın politikaları nedeniyle son yıllarda 
yaşanan can ve mal kayıpları için tazminat ödeme-
sini,

- Arabi21, Rassd, Al Arabiya Al-Jadeed ve 
Middle East Eye da dahil olmak üzere direk veya 
dolaylı yoldan Katar fonlu olan medya kuruluşla-
rını kapatmasını da içeren radikal talepler iletildi.19 
Katar doğal olarak bu talepleri reddetti.  Katar Dı-
şişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman 
Al SANİ, taleplerin makul ve uygulanabilir madde-
lerden oluşması gerektiğini, bunun aksi yönünde-
ki talepleri kabul etmelerinin mümkün olmadığını 
vurguladı.

Suudi Arabistan cephesinden ise Katar kriziyle 
ilgili olarak ortaya koydukları koşulların “müzake-
reye açık olmadığı” ifade edildi. Suudi Arabistan 
Dışişleri Bakanı Adil El-CUBEYR, “Görüşümüzü 
ortaya koyduk, adımımızı attık; şimdi davranışını 
değiştirmek Katarlılara kalmış. Ancak eğer değiş-
tirmezlerse izole edilmiş şekilde kalacaklar” açık-

19   http://www.haberturk.com/dunya/haber/1540368-
korfez-ulkelerinden-katar-a-13-maddelik-talep-listesi-ve-    
10-gun-sure 
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lamasını yaptı. 20

Katar tarafının konuyu hafifletme ve işi zaman yayma çabasına rağmen karşı tarafın net olduğu ve 
kılıçların çekildiği görülüyor. Konu bir çatışmaya döner mi bilinmez, ancak Körfez’deki hasımların ortak 
bölenlerinin ABD olduğunu düşündüğümüzde bölgeye ayar verilmek istendiğini ancak ayarın gerilim 
dolu bir eksene oturduğunu söylemek mümkün. 

Evet, küresel terazinin kefeleri karşılıklı olarak bir doluyor, bir boşalıyor,
21. yüzyılın ilk çeyreğinde yeni bir düzene ve denge arayışlarına şahit oluyoruz,
Oyunu kurgulayanlar ve kuranların sayısı arttı, 
2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan dünya düzeninin son kullanım tarihi dolmak üzere,
Yeni dengeler söz konusu, zihin haritaları yeniden çiziliyor.
Milli güç unsurlarımızın farkında olarak, etkin, dengeli ve uzun vadeli çalışmalar yapmalıyız.

Saygılarımla

Rafet ASLANTAŞ

ANKA Enstitüsü Başkanı

20   http://www.ntv.com.tr/dunya/suudi-arabistan-katara-sundugumuz-kosullar-muzakare-edilemez,ZD-     
WFvmF7kCFv2uys34vKA
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ALTERNATİF MİLLİ PROGRAM
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Atatürk ve arkadaşları Türkiye Cumhuriyeti’ni 
kurarlarken, Misakı Milli kararı doğrultu-

sunda o dönemde çağdaş uygarlığın temsilcisi ve 
merkezi olan Avrupa tipi bir devlet modeli doğ-
rultusunda, bir milli (ulus) devlet kurmağa yönel-
mişlerdir. Samsun’a varılmasıyla başlayan yeni sü-
reçte, Amasya genelgesi durumu bütün dünyaya 
açıklamış ve bu metinde belirtildiği üzere; millet 
karar ve azmi ile böylesine yok oluş dayatmasına 
karşı çıkarak kutsal isyana kalkışmıştır. Erzurum 
ve Sivas Kongrelerinde alınan kararlar doğrultu-
sunda yeni merkezi başkent Ankara‘da, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin kapıları açılırken bir milli 
devlet inşa projesi adım adım yaşama geçirilmiştir. 
Büyük Önder’in başkanlığında Türkiye Cumhuriye-
ti devleti projesi bu aşamada gerçekleştirilirken, 
böylesine bir ulusal oluşuma karşı çıkan engeller 
ile büyük bir mücadeleye kalkışılmış ve özellikle 
emperyal müdahale ve engellere karşı kararlı bir 
direniş, örgütlü bir doğrultuda gerçekleştirilmiş-
tir. Çünkü ortada bir milli program bulunmaktadır. 
Atatürk ve arkadaşları daha Samsun’a ayak bas-
madan, bitmiş olan Osmanlı Devleti’nin son genel-
kurmayında geleceğe dönük olarak İttihat Terakki 
ve Teşkilatı Mahsusa örgütlerinin katkılarıyla, Türk 
devletinin bir ulus devlet olarak devam etmesi-
ni sağlayacak milli devlet projesi hazırlanarak, 
Samsun’dan başlanılarak yaşama geçirilmiştir. 
Kuva-yı Milliye mücadelesi böylesine bir ulusal pla-
nın gerçekleşme aşamasıdır. Samsun’da başlayan 
ve Ankara’da hedefine ulaşan bu devlet projesi bir 
milletin geleceğe dönük milli projesi olarak devre-
ye girmiş ve katılımcıları tarafından başarıya ulaş-
tırılarak, bugünün Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
ortaya çıkması sağlanabilmiştir. Yirminci yüzyılın 
başlarında kalkışılan böylesine bir önemli projenin 
yirmi birinci yüzyılda her türlü engele ve müdaha-
leye rağmen yoluna devam etmesi, Türk ulusunun 
zaferi olarak görülmelidir. 

Bir Ulusal Kurtuluş Savaşı için yollara dökülen 
ve milli bir devlete sahip olabilme doğrultu-

sunda var olma ve yok olma savaşına girişen Türk 
ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk, Misakı 
Milli kararı ile beraber Amasya genelgesi ve Sivas 
Kongresi kararlarının topluca uygulama alanına 
aktarıldığı bir milli planın öncüsü ve uygulayıcısı 
olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş aşa-
masına geçmesinden sonra merkezi coğrafyada 

emperyal merkezlerin çeşitli devlet projeleri, dış 
destekli ve içeriden işbirlikçi gelişmeler ile devreye 
girerken, bunlara karşı direnen Türk halkının ulusal 
üstünlüğü devreye girmiş ve böylesine bir milli pla-
nın geleceğe dönük olarak uygulama alanına akta-
rılmasına yardımcı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti’nin kurulması bütünüyle bir milli planın so-
nucudur. Türk ulusunun emperyalizmin her türlü 
saldırısına karşı kutsal bir var olma mücadelesine 
kalkışmasıyla devreye giren bu milli devlet proje-
si, her türlü engele rağmen diğer devlet projele-
rini devre dışı bırakarak öne çıkmış ve Türk halkı-
nın sonsuz özverileriyle mümkün olabilmiş, soğuk 
savaş dönemini aşarak küreselleşme sürecinde 
emperyalizmin karşısına dikilmiştir. Bugünkü aşa-
mada Türk ulusunun bir Ulusal Kurtuluş Savaşı 
vererek başarmış olduğu bu ulus devlet projesi-
nin süper emperyalizm konumundaki küresel sal-
dırının karşısında yeni bir sınav vermek zorunda 
kaldığı görülmektedir. Atlantik Okyanusu’nun iki 
kıyısından merkezi coğrafyaya saldıran ve bu böl-
gedeki Siyonist devlet ile işbirliği yapan süper em-
peryalizmin karşısında gene Birinci Dünya Savaşı 
öncesinde olduğu gibi Türk Devleti durmakta ve 
Türk ulusunun siyasal örgütlenmesi olarak bu coğ-
rafyaya her türlü dış müdahaleye ve bunun bütün 
yerli işbirlikçilerine karşı direnmektedir. Böylesine 
kritik bir aşamada devleti kurmuş olan Atatürk’ün 
partisinin tıpkı Ulusal Kurtuluş Savaşı günlerinde 
olduğu gibi Türk ulusunun antiemperyalist var 
olma mücadelesine öncülük yapması beklenirken, 
Okyanus ötesindeki emperyal güçler buna izin ver-
meyerek yeni manevralarla Türk siyasetini yönlen-
dirmeğe çalışmaktadırlar. 

Soğuk savaş yıllarında uzaklardan gelerek 
merkezi coğrafyaya yerleşen yeni Atlantik 

gücünün bir askeri birlik şemsiyesi oluşturduktan 
sonra, Siyonizm’in hedefi olan İsrail projesine an-
gaje olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda eski 
Osmanlı coğrafyasındaki bütün ulus devletlere 
karşı bir harekete kalkışılmış, özellikle Mustafa 
Kemal’in ülkesindeki ulus devletin ortadan kaldı-
rılabilmesi için çeşitli manevralar yirminci yüzyılın 
her dönemecinde gündeme getirilmiştir. Osmanlı 
sonrasında bu coğrafyada mandacılığa kalkışan 
bazı gayrimüslim toplum kesimlerinin işbirlikçiliği 
sayesinde öne çıkan anti-ulusalcı yaklaşımlar, ulus 
devlete zarar vererek zaman içerisinde yıpranma-
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sına neden olurken, Atatürk’ün milli devlet projesi 
bütünüyle tehdit altına girmiş ve zaman içerisinde 
yeniden yok olma noktasına doğru sürüklenmiş-
tir. Türk Devletinin kuruluş temelleri ve sonraki 
yıllarda tamamlanan yapılanması bütünüyle milli 
olmasına rağmen, demokrasiye geçildikten sonra 
Okyanusun iki kıyısından yönlendirilen merkez sağ 
iktidarlar aracılığı ile ve Atlantik emperyalizminin 
dünya hegemonyasına yönelen askeri yapılanması 
çerçevesinde dolaylı ve açık yollardan uygulanan 
gayri milli politikalar yüzünden Türkiye Cumhuri-
yeti devleti fazlasıyla zarar görmüştür. Ulusal kur-
tuluş savaşı sonrasında kurulmuş olan milli devlet, 
daha önce hazırlanmış olan milli proje doğrultu-
sunda örgütlenirken, merkezi coğrafyada Osmanlı 
İmparatorluğu’nun yarattığı siyasal boşluk güçlü 
bir milli devlet ile doldurulmağa çalışılmıştır. Cum-
huriyetin ilk yılları ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonu-
na kadar devam eden tek parti yönetimi bu açıdan 
ciddi bir milli projenin yaşama geçirildiği dönem 
olarak siyasal tarihteki yerini almıştır.

Demokrasi sonrasındaki iktidarların oluşu-
munda Orta Doğu’ya gelmiş olan Amerikan 

emperyalizmi ve İsrail Siyonizm’inin etkili olmağa 
başlaması milli devlete zarar verirken, zaman za-
man ara rejimler ve askeri yönetimler aracılığı ile 
demokrasiye ara verilmek zorunda kalınmıştır. Yıl-
lar geçtikçe uluslararası alandaki devletler yarışı 
doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlendire-
cek bazı milli projeler devreye sokulmağa, yirminci 
yüzyılın ikinci yarısında gündeme getirilen üç milli 
idari reform girişimi ile Türk devletinin yapısı yeni-
lenmeğe ve gücü artırılmağa çalışılmıştır. Mehtap 
ve Kaya projeleriyle beraber onların arasında yer 
alan İdari Reform çalışmaları bu doğrultuda her on 
senede birbirini izleyerek, milli devlet projesinin 
daha sonraki dönemlerde güçlendirilmesini hedef-
lemiştir. Bu doğrultuda oluşturulan Devlet Planla-
ma Teşkilatı, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu 
kuruluşları ile beraber Türkiye ve Orta Doğu Amme 
İdaresi Enstitüsü, milli devletin değişen koşullarda 
yenilenmesine ve ulusal çıkarlar doğrultusundaki 
bir merkezi planlama düzeninde yaşamını sürdür-
mesine katkıda bulunmağa çalışmışlardır. Devletin 
çatısı altında anayasal yapılanmaya uygun olarak 
oluşturulan bu gibi kamu kurumları, Atatürk’ün 
milli devletinin parçaları olarak bu milli projenin 
gelişmesine ve yenilenmesine katkıda bulunmağa 
çaba göstermişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
soğuk savaş döneminin son yıllarına kadar böylesi-
ne milli kamu kurumlarının ulusal çabalarına daya-
narak gelmiştir. Ne var ki, küreselleşme dönemine 
gelindiğinde, milli devletin devamlılığını sağlayan 
ulusal girişimler ve politikalara son verildiği görül-
müştür. Süper emperyalizm bu aşamadan sonra 

bütün milli devletlere yönelttiği dış müdahaleleri 
Türk devletine karşı da kullanmağa başlamıştır. 

Küreselleşme aşamasına gelinmeden soğuk 
savaş döneminin son on yılında Türkiye 

Cumhuriyeti NATO ittifakı üzerinden bir askeri dö-
neme mahkum edilirken, ülkedeki ulusal birikimi 
temsil eden bilim adamı ve aydınlar üniversiteler-
den ve kamu kurumlarından dışlanarak, devletin 
iç yapısı ele geçirilmeğe çalışılmıştır. Okyanus öte-
sinden yapılan listeler ile siyaset sahnesinin ve bü-
rokrasi dünyasının sandalyelerine işbirlikçi ve man-
dacı kesimlerin temsilcileri oturtularak, merkezi 
coğrafyadaki Türkiye cumhuriyeti ulus devletinin 
tasfiyesine giden yol açılmıştır. Yeni dönemde eski 
politik kadrolar veto mekanizmalarıyla devre dışı 
bırakılırken, geleneksel partiler ile beraber devlet 
kuran Atatürk’ün partisi de kapatılarak siyasal ya-
saklı konumuna getirilmiştir. Eski partiler geride 
bırakılırken, yeni dönemin emperyalist politikaları-
nı uygulayacak işbirlikçi ve siyaset açısından dene-
yimsiz kadrolar, bütün cahillikleriyle Türk devleti-
nin ve toplumunun önde gelen kamu kurumlarının 
sorumlu makamlarına getirilmişlerdir. Dışarıda em-
peryalizmin işbirlikçisi eğitimi almış olan kafadan 
bağımlı kadrolar aracılığı ile Türk siyaseti tamamen 
dışa bağımlı bir yapılanmaya doğru iteklenirken, 
Türk ulus devleti de bu durumdan fazlasıyla zarar 
görür bir hale getirilmiştir. Bir taraftan ekonomi 
devletin elinden alınarak çok uluslu şirketlerin de-
netimindeki batı emperyalizminin kollarına teslim 
edilirken Türkiye’nin sömürgeleştirilmesi hızlandı-
rılmış, diğer yandan ulus devleti ortadan kaldıracak 
düzeyde ciddi bir ayrılıkçı bölücülük NATO ülkeleri-
nin desteği ile Türkiye’ye karşı devreye sokulmuş-
tur. Ayrıca, milleti aşacak derecede bir ümmetçi 
yapılanma, yeni kurdurulan dinci partiler üzerin-
den siyaset sahnesinde etkili kılınmağa başlanmış-
tır. Böylece her üç açıdan Atatürk’ün milli devlet 
projesi aşındırılmağa başlanarak, zaman içerisinde 
Türk ulus devletinin merkezi alandan kaldırılması 
planlanmıştır. Bölgesel bir hegemonya arayışı doğ-
rultusunda antiemperyalist bir yapılanma içerisin-
de varlığını koruyan Türk ulus devleti engel olarak 
görüldüğü için, ekonomik emperyalizm, bölücülük 
ve ümmetçilik üzerinden Türk milleti ve onun milli 
devleti ortadan kaldırılmağa çalışılmıştır. 

Küresel emperyalizmin devreye girmesiyle 
beraber, Sovyetler Birliği ve Yugoslavya, 

Çekoslovakya Federasyonları dağılmış, bazı dev-
letlerin parçalanması kışkırtılarak yeni küçük dev-
letler ortaya çıkarılmağa çalışılmıştır. Böylesine 
bir emperyal baskı giderek artarken, terör gene 
emperyalizm organizasyonu çerçevesinde kullanı-
larak Türkiye’de Kuzey Irak ve Güneydoğu bölge-
si üzerinden parçalanmağa ve ulus devlet niteliği 
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bölgesel federasyon planları doğrultusunda orta-
dan kaldırılmağa çalışılmıştır. Çeyrek yüzyılı aşkın 
böylesine bir bölücü terör uygulaması sonrasında 
Türkiye otuz binden fazla vatandaşını yitirirken, 
Türk ulus devletinin de giderek emperyalizm ve 
Siyonizm’in hedefleri doğrultusunda zorlanmağa 
başladığı görülmüştür. Irak’a son derece haksız 
bir biçimde saldıran ve işgal eden Amerikan em-
peryalizmi, bu ülkenin kuzeyinde kukla bir işbirlikçi 
devlet yapılanması oluştururken, bu istikrarsızlık 
bölgesi üzerinden Türkiye Cumhuriyetinin ulusal 
birlik ve bütünlüğüne yönelik bölücü teröre de 
dolaylı yollardan destek verir bir konuma düşmüş-
tür. Türkiye Cumhuriyeti ile müttefik olduğunu 
ilan eden bu emperyal gücün kendi müttefikinin 
bölünmesine çanak tutması ya da aracı olması çok 
ciddi bir çelişkiyi ortaya çıkarırken, Türk halkının da 
antiemperyal bir çizgide bilinçlenmesine ve böyle-
sine bir haksız saldırganlığa karşı kenetlenmesine 
neden olmuştur. Soğuk savaş sonrasında giderek 
saldırganlaşan Amerikan emperyalizmine kızgın 
olan Türk halkının, ulusal birlik ve bütünlük doğrul-
tusunda güneydoğulu vatandaşları da kucaklaya-
rak tıpkı eski ulusal kurtuluş savaşı günlerinde ol-
duğu gibi bir çelik duvar oluşturduğu görülmüştür. 
Giderek bastırmakta olan emperyalizmin bunun 
üzerine baskısını artırarak Türkiye’nin işini bir an 
önce bitirmeğe öncelik verdiği anlaşılmıştır. 

Eski bir Dünya Bankası bürokratını Türkiye’ye 
siyasal lider olarak gönderen Atlantik emper-

yalizmi, Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal yapısını 
zorlarken, Türk toplumunun önde gelen ulusalcı 
kesimleri bir araya gelerek hem ulusun varlığını 
geleceğe dönük olarak güvence altına almak hem 
de bu doğrultuda Türk ulus devletini her türlü teh-
dit ve tehlikeye karşı koruyabilmek üzere harekete 
geçmişlerdir. Türk milletinin ulusal refleksini tem-
sil eden bu kesimlerin dış baskılara karşı direnen 
çıkışlarını saptırmak isteyen bazı emperyal güçler 
çeşitli ara rejim ve müdahale senaryolarını devre-
ye sokarak, Türk halkının ulusal direnişini kırmak 
istemişler ve bu doğrultuda da çeşitli senaryolar 
aracılığı ile başarılı olabilmişlerdir. Dış baskı ve mü-
dahaleler artarken, emperyalizme karşı tek vücut 
olarak direnmesi gereken Türk ulusunun çeşitli 
siyasal ve hukuksal senaryolar üzerinden bir iç çe-
kişme ve çatışma ortamına sürüklenmesiyle gene 
emperyalistlerin ve Siyonistlerin işine yaramış, 
İsrail merkezli bir Büyük İsrail Projesi Büyük Orta 
Doğu projesi görünümüyle bölge ülkeleri üzerin-
den yaşama geçirmeğe çalışılırken, Türk ulusunun 
ve devletinin direnme gücü bölge devletlerine ya-
pılan saldırılar doğrultusunda kırılmıştır. Milli gü-
cün toparlanması gerekirken kırılmak istenmesi, 
artan dış baskılar doğrultusunda içerideki işbirlikçi 

çevrelerin siyaset ve medya sahnesinde daha fazla 
etkin bir konuma getirilmesiyle, Türk milli devleti 
kendini koruyamaz bir duruma düşürülmüştür. 
Atlantik kıyılarından destek alan dinci partilerin 
işbaşına gelmesi ve neoliberal çizgide küresel em-
peryalizmin programlarına angaje olarak bunları 
bütünüyle uygulamaya aktarmalarıyla, Atatürk’ün 
milli devlet projesi tam anlamıyla bir yok olma nok-
tasına yeniden sürüklenmiştir. Özellikle 2000 yılı 
sonrasında işbaşına gelen yönetimler döneminde 
Türk milli devleti projesinin fazlasıyla yara aldığı ve 
planlı bir biçimde tasfiyeye mahkûm edildiği görül-
müştür. Bu durumu gizlemek isteyen ve örtülü bir 
emperyalizm ile Türk halkını aldatma girişimleri, 
her türlü medya desteğine rağmen etkili olama-
mış Türk halkı emperyalizm işbirlikçilerine ve man-
dacılara karşı ciddi oranda tepki vermeğe devam 
etmiştir.

Yirmi yıllık küresel emperyalizm dönemi ta-
mamlanırken artık nelerin olacağı ve ne-

lerin olamayacağı kesin hatlarıyla belli olmuştur. 
Bu yüzden eskisi gibi yanlış yönlerde Türk halkının 
zorlanmasıyla bir yerlere gidilemeyeceği kesin ola-
rak görülmektedir. Ne var ki, büyük çıkarlar doğ-
rultusunda emperyalizm ve Siyonizm ya da Siyo-
no-emperyalizm, Atatürk’ün milli devlet projesini 
devre dışı bırakabilmek üzere Türk ulusunun Ke-
malist birikimi ve çizgisiyle giderek artan bir doğ-
rultuda mücadeleye devam etmektedir. Siyonizm 
ve Kemalizm çarpışırken, siyono-emperyalistler 
yeni bir yol denemeğe karar vererek, açıktan mü-
cadele ile yıkamadıkları Kemalist rejimi rayından 
çıkarmak ve kendi planlarına alet etmek üzere bir 
Neo-Kemalizm uygulamasını gündeme getirmiş-
lerdir. Atatürk’e saygı gösteriyormuş ve onun ilke-
lerine uyuyormuş gibi ortaya atılan Neo-Kemalizm 
girişimine bakıldığı zaman, son zamanlarda batı 
saldırganlığı karşısından batı bloğundan uzaklaş-
mağa başlayan Türkiye cumhuriyetini yeniden batı 
emperyalizminin kucağına oturtma girişiminden 
başka bir şey olmadığı anlaşılmaktadır. 

Ulus devletten federasyona geçişin ilk aşa-
malarından birisi olan başkanlık sistemini 

Atatürkçülük adına savunacak derecede bir bü-
yük yanlışı savunma durumuna gelmiş olan Neo-
Kemalizm girişimi bütünüyle Atatürk’ün Kemalist 
ulus devlet projesinin ve tam bağımsız çağdaş 
cumhuriyetinin tasfiyesine yönelik emperyal plan-
ların bir parçası olarak öne çıkarılmaktadır. Bu 
projenin yönlendiricisi olarak bir İstanbul gazetesi 
misyon üstlenerek Neo-Kemalizm’in propaganda-
sını yapmağa başlamıştır. Yeni Kemal ile Yeni Ke-
malizm arayışı içerisindeki bir yazar, Atatürk’ün 
partisinin yeni genel başkanı ile uzun süreli bir gizli 
görüşmeden sonra, son zamanlarda yayınladığı 
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yazılarıyla Neo-Kemalizm’in teorisyenliğine soyun-
muştur. Atatürk’ü tanımadan ve Kemalizm’i bil-
meden Neo-Kemalizm teorisyenliğine soyunan bu 
yazar, Atatürk’ün partisini okyanus ötesi plan ve 
projeler doğrultusunda yönlendirmeğe çalışarak, 
Türkiye’nin kurucu önderi Atatürk’ün ikinci dünya 
savaşında uyguladığı komşularıyla emperyalizme 
karşı bölgesel birlik projesinin devreye girmesinin 
önüne geçmeğe uğraşmaktadır. Atatürk karşıtlığı 
ile bir yerlere gidilemeyeceğini açıkça ifade eden 
bu yazar, emperyalizmin çıkarları doğrultusunda 
Atatürk’ü kullanarak, saptırarak ve emperyalizmin 
planları doğrultusunda yanlış bir Atatürkçülüğü 
devlet kuran partinin yeni yönetimine aşılayarak, 
okyanus ötesi inisiyatifin çıkarları doğrultusunda 
Türkiye’nin bir yerlere doğru sürüklenebileceğinin 
hesapları içerisinde görünmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti, Ulusal Kurtuluş Sava-
şının öncü kadrosu ve önderi Atatürk’ün 

gerçekleştirdiği bir milli devlet projesidir. Her türlü 
engel ve dış müdahaleye rağmen Türk devleti, im-
paratorluk sonrasında doksanıncı yılını tamamla-
mıştır. Bir çok devlet küresel emperyalizmin saldı-
rılarına dayanamayarak yıkılırken ya da dağılırken, 
Türkiye Cumhuriyeti kararlı bir biçimde yoluna 
devam edebilmiştir. Bugün Türkiye’nin en ciddi 
gereksinmesi ulusal çıkarlara uygun düşecek bir 
milli plandır. Yıllardır emperyalist baskı ve saldırı-
lar ile yıkamadıkları Atatürk’ün milli devletini şimdi 
de uydurma ve saptırma bir Neo-Kemalizm yolu 
ile emperyalizmin çıkarlarına uygun bir duruma 
getirmek ve bu doğrultuda Atatürk’ün partisini 
kullanmak gibi bir oyuna Türk ulusu ve devleti gel-
memelidir. Atatürk’ün partisinde söz sahibi olanla-
rın bu durumu iyi düşünmesi ve gerekeni yapması 
gerekmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’nin ulusalcı 
ve Atatürkçü tabanı harekete geçerek, saptırma 
bir Atatürkçülüğe izin verilmemelidir. Emperya-
lizmin Siyonist dervişleri bu ülkeden daha önce 
defalarca kovulmuşlardır. Uluslararası kapitalist 
sistemin çıkarları doğrultusunda Türk ekonomi-
sini bir sömürge çıkmazına kilitleyen emperyaliz-
min Siyonist dervişleriyle yapılan gizli görüşmeler 
Atatürk’ün partisini hiçbir yere götüremez ancak 
emperyalizmin Truva atı konumuna sokar. Gerçek 
Kemalistler bu durumu iyi bildikleri için, okyanus 
ötesi emperyalizmin Neo-Kemalizm senaryosuna 
açıkça karşı çıkmaktadırlar. Ağzına Atatürk’ü hiç 
almayan, laiklik çizgisinde en küçük bir hassasiyet 
göstermeyen, antiemperyalist çizgiden uzak du-
ran, küresel sermaye ve onun yerli işbirlikçilerinin 
temsilcileri ile bir yönetim kadrosu oluşturan yeni 
önderlik ile Atatürk’ün partisi hiçbir yere gidemez. 
Atatürk düşmanlığına karşı çıkış görünümünde 
batı işbirlikçisi bir Kemalizm saptırmasına anti 

-emperyalist çizgideki gerçek Atatürkçüler hiçbir 
zaman izin vermeyeceklerdir.

Okyanus ötesi dış desteklere fazlasıyla güve-
nerek gerçek Atatürkçüleri marjinalleşme 

ile suçlamak da böylesine emperyalist bir oyunu 
gizleyemeyecektir. Türk ulusunun, emperyaliz-
min çıkarları doğrultusunda kaydırılmış bir Neo-
Kemalizm’e değil ama ulus devleti toparlayacak 
ve yeniçağın koşullarında Türkiye Cumhuriyeti’ni 
yenileyecek bir milli programa gereksinmesi var-
dır. Böylesine bir milli program doğrultusunda ya-
pılacak bir idari reform ile Türk devletinin yeniden 
güçlenmesi ve milli güç unsurlarının bir araya ge-
tirilmesiyle, merkezi coğrafyanın en güçlü devleti 
olarak yoluna tam bağımsız bir doğrultuda devam 
edebilmesi sağlanabilecektir. Yıllardır dış destek-
le Türkiye’ye dayatılan emperyalist programlara 
karşı çıkışı temsil edecek ciddi anlamda yeni bir 
milli program ile Türk devletinin yoluna devam 
edebilmesi mümkün olabilecektir. Önümüzdeki 
dönemde hangi parti böylesine alternatif bir milli 
programı Türk ulusunun önüne koyarsa o partiyi 
Türk ulusu iktidara getirecektir. Atatürk’ün devlet 
kuran partisinin kadroları bu durumu iyi bilerek, 
ona göre hareket etmesi ve en kısa zamanda; 
Türkiye’nin bütün gereksinmelerini karşılayabile-
cek alternatif bir milli programı yeni bir seçenek 
olarak Türk halkının önüne koyması gerekmekte-
dir. Türkiye’yi kurtaracak olan böylesine ciddi bir 
alternatif milli programdır. Neo-Kemalizm saptır-
maları ya da kaydırmaları bu durumu hiçbir biçim-
de değiştiremeyecektir. Okyanus ötesindeki dost 
ve müttefiklerimize, selam ve saygı ile halen baş-
kent olan Ankara’dan duyurulur.  
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2006 Filistin Yasama Konseyi seçimle-
ri, Filistin için bir dönüm noktası 

olmuştur. İkinci İntifada’nın ardından gerçekleş-
tirilen seçimler, 1996’da Hamas’ın Oslo sürecini 
boykot ederek katılmadığı seçimlerden sonra ilk 
kez yapılmaktaydı ve bu on yıllık süre, Oslo süre-
cinin günlük hayatlarında değişikliğe yol açmayıp, 
sorunlarını arttırdığını, barışı sağlamadığını gören 
Filistin halkının, Filistin liderliğinin yolsuzlukları ve 
kötü yönetiminden de kaynaklanan hayal kırıklık-
ları, umutsuzlukları ve ağırlaşan yaşam koşullarıy-
la geçmişti. El Aksa İntifada’sında açığa çıkan bu 
tepkiler, İsrail’in misillemeleri, ekonomik ve sosyal 
hayatı felç eden uygulamalarıyla cevap bulmuştu. 
Yine de 2006 seçimlerini Hamas’ın kazanması bek-
lenmedik bir gelişme olmuştur.

El Fetih, Filistin Yönetimi’nin kurulduğu 
1994’den itibaren silahlı direnişi terk etmesini 

zorlayan Oslo hükümleri çerçevesinde Filistin’i 
yöneten bir iktidar partisi olarak, ulusal kurtuluş 
hareketi olma özelliğini ne kadar koruyacağı kri-
ziyle karşı karşıya kalmıştır.1 Gelişmeler, El Fetih’in 
1994-2000 arasında birinci, 2000-2005 arasında 
ise ikinci rolünü benimsediğini göstermektedir. El 
Fetih’in 2005’den sonra yoluna nasıl devam edece-
ği sorusu, Filistin’in barış müzakerelerine katılabil-
mesi için ileri sürülen şartlar çerçevesinde cevap-
landırılmış, Abbas ılımlı kanadın temsilcisi olarak 
önce Başbakanlığa, sonra Devlet Başkanlığı’na 
seçilmiştir. Arafat’ın ölümünden sora Abbas’ın 
yönetimde reform yapma, Arafat’a bağlı kadrola-
rı tasfiye etme girişimleri itirazlarla karşılaşmıştır. 
Bu tartışmalar seçimler öncesinde aday listelerinin 

1   Graham Usher, “The Democratic Resistance: Hamas, Fatah 
and the Palestinian Elections”, Journal of Palestine Studies, 
Vol. 35, No. 3, Spring 2006, www.palestine-studies.org/jps/
issue/139
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oluşturulmasına da yansımıştır. Esasen, yolsuzluk-
ları nedeniyle popülaritesi azalmış, ikinci İntifada 
sırasında İsrail’in Filistin liderliğini hedef almasıyla 
hem siyasi otoritesi hem fiziksel gücü zayıflamış 
olan2 El Fetih, genç kuşak-yaşlı kuşak, ılımlı-ra-
dikal, iç kadrolar-dış kadrolar gibi bölünmelerle 
girdiği seçimleri kaybetmiştir. El Fetih’in oy oranı 
Hamas’a yakın olmakla birlikte seçim sisteminin 
özelliği de sonuçlarda etkili olmuştur. 

Hamas ise barışın ya da anlamlı müzakerelerin 
ufukta olmadığına dair umutsuzluk, İntifada’nın 
zor yıllarında takdir edilen sosyal faaliyetleri ve 
silahlı direnişteki başarısı nedeniyle ön plana çık-
mıştır.3 Filistin kamuoyunda, İsrail’in Gazze’den 

2   Serhat Erkmen, “Filistin’de İktidar Mücadelesi: Hamas-
Fetih İlişkileri”, Ortadoğu Analiz, Cilt 1, Sayı 2, Şubat 2009, 
s. 17 
3   Usher, a.g.m.

tek yanlı çekilmesinin Hamas’ın başarısı olduğu, El 
Fetih’in müzakerelerle yapamadığını, Hamas’ın di-
renişle sağladığı görüşü destek bulmuştur.

Seçimlerin sonucu El Fetih’in artık Filistin poli-
tikasındaki hâkim rolünü kaybettiğini, Filistin ulu-
sal hareketinin bundan sonra iki politik güç tara-
fından yönlendirileceğini göstermiştir.4 ABD’nin 
bölgeyi demokratikleştirme misyonu açısından da 
sonuçlar oldukça “öğretici” olmuştur.

Ancak İsrail, silah bırakmadığı, daha önce ya-
pılan anlaşmalara uymayı taahhüt etmediği ve 
İsrail’in varlığını tanımadığı sürece Hamas’ı mu-
hatap kabul etmeyeceğini açıklamış ve Filistin 
Yönetimi’ne aktarmakta olduğu gümrük ve vergi 
gelirlerini kesmiştir. ABD ve AB’nin de aynı koşulla-
rı ileri sürerek yardımları durdurması, İsmail Haniye 
başkanlığındaki Hamas hükümetini zor durumda 
bırakmıştır. Maaşlarını alamayan El Fetih’e bağlı 
güvenlik güçlerinin aktif direnişi ve Hamas’ın bu si-
lahlı grupları kontrol altına alma çabaları,5 iktidarı 
kaybetmekten hoşnut olmayan El Fetih ile Hamas 
arasında çatışmaları başlatmıştır. Bu arada İsrail’in 
Gazze’ye misilleme saldırısı sırasında bir aileyi he-
def alması üzerine Hamas ateşkesi bozmuş, İsrail’e 
girerek 2 askeri öldürüp 1 askeri de rehin almış ve 
İsrail Gazze’ye yeni bir kara harekâtı başlatmıştır. 
Kasım 2006’da yeniden ateşkes sağlanana kadar 
450’den fazla Filistinli öldürülmüştür.

Öte yandan, Hamas ile El Fetih arasındaki ça-
tışmaları sonlandırmak ve bir uzlaşıya varılmasını 
sağlamak amacıyla Suudi Arabistan’ın girişimleriy-
le Mekke’de yapılan görüşmelerin olumlu sonuç-
lanması üzerine Hamas, El Fetih ve bağımsızlardan 
oluşan bir ulusal birlik hükümeti kurulmuş ve prog-
ramında uluslararası kararlara ve FKÖ tarafından 
daha önce imzalanan anlaşmalara “saygı” duyaca-
ğını açıklamışsa da, bu program İsrail, ABD ve AB 
tarafından yetersiz bulunmuştur. 

Birlik hükümeti kurulmasına rağmen, El Fetih 
ile Hamas arasındaki çatışmaların yeniden şiddet-
lenmesi üzerine bu kez Mısır devreye girmiş, an-
cak Hamas yüzlerce üyesinin Abbas’ın güvenlik 
güçlerince tutuklanmasını gerekçe göstererek 
görüşmelere katılmamıştır. Hamas, Haziran 
2007’de Gazze’de yönetime el koyarak, El Fetih’e 
bağlı silahlı grupları tasfiye etmiştir. Bu gelişme 
4   Ibid.
5   Erkmen, a.g.m., s.17
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“Sahadaki gerçekleri” 
eninde sonunda 
Filistinlilere kabul 
ettireceğini düşünen 
İsrail için müzakereler 
sadece fiili durumu 
hukukileştirme aracı 
olarak görülmektedir. 
Bu şartlar altında, 
Filistinliler bakımından 
barış için umutlu 
olmayı gerektirecek bir 
durum yoktur, üçüncü, 
dördüncü İntifadalarla 
hayatlarına devam 
edeceklerdir.
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üzerine Abbas, Hamas’ın silahlı kanadını yasa dışı 
ilan etmiş, ulusal birlik hükümetini feshetmiş ve 
Salam Fayyad başkanlığında bir olağanüstü hal hü-
kümeti kurmuştur. Haniye’nin bu girişimi tanıma-
dığını, ulusal birlik hükümetinin görevine devam 
ettiğini açıklamasıyla da, biri Gazze’deki Hamas, 
diğeri Batı Şeria’daki El Fetih hükümeti olmak üze-
re iki başlı bir yönetim ortaya çıkmıştır.6 

İsrail’in ve uluslararası toplumun Hamas’ın 
meşruiyetini tanımaması, El Fetih’in iktidarı bırak-
mak istememesi, Hamas’ın da şiddete başvurmak-
tan kaçınmaması nedeniyle siyasi ve coğrafi bir 
bölünmeyle sonuçlanan bu iktidar mücadelesinde 
şüphesiz bazı ülkelerin bölgesel etkinlik kazanma 
arayışları da rol oynamıştır. 

Fayyad hükümetinin kurulmasıyla ABD ve AB 
yardımları başlatma kararı almış, İsrail de vergi 
gelirlerini serbest bırakmıştır. Bu gelişmeler 
çerçevesinde Yol Haritası görüşmelerinin 
başlatılmasına karar verilerek, Kasım 2007’de An-
napolis Konferansı gerçekleştirilmiştir.

Annapolis Konferansı, Ortadoğu’da giderek 
güçlenen Hamas-Hizbullah-İran-Suriye cephesi 
karşısında güç kaybeden tarafların (ABD-İsrail-
ılımlı Arap rejimleri-Abbas) “suni bir barış ha-
vasına” ihtiyaç duymalarıyla bağlantılıdır.7 Irak, 
Lübnan ve Filistin seçimleri İran’a yakın İslamcı 
grupların yükselişine tanık olmuş, İran’ın böl-
gede artan etkisi Suudi Arabistan başta olmak 
üzere Sünni Arap ülkelerinde endişe yaratmış-
tır. Filistin’deki iki başlılık karşısında Abbas’ın eli 
güçlendirilmek, İran’a mesaj verilmek amaçlan-
maktadır. İçlerinde Suriye’nin de yer aldığı 49 
ülke ve uluslararası kuruluş temsilcisini bir araya 
getiren konferansın tek somut sonucu, İsrailli ve 
Filistinli liderler arasında doğrudan görüşmelere 
başlanması kararının alınması olmuştur. 
Görüşmelerin aralıksız sürdürülerek 2008 sona 
ermeden bir anlaşma yapılması öngörülmüştür. 
Taraflar Yol Haritası yükümlülüklerini derhal yerine 
getireceklerini bildirmiş, Yol Haritası’nın uygulanı-
şını takip etmek üzere ABD, İsrail ve Filistin temsil-
cilerinin katılacağı bir mekanizma oluşturulmasına 
karar verilmiştir.

6   Ibid., s. 18
7   Fatma Tunç Yaşar-Sevinç Alkan Özcan-Zahide Tuba Kor, 
Siyonizm Düşünden İsrail Gerçeğine Filistin, 7.b., İHH Kitap, 
İstanbul, 2010, s. 91

Abbas ile İsrail Başbakanı Ehud Olmert arasın-
daki doğrudan müzakereler Aralık 2007’de başla-
mış, ancak İsrail’in Gazze operasyonu, Doğu Ku-
düs’teki yerleşimleri genişletme kararı ve Mescid-i 
Aksa’daki kazı çalışmalarını yeniden başlatması ne-
deniyle bir sonuca varılamadan kesilmiştir.8 

İsrail’in Gazze operasyonundan sonra Hamas-
El Fetih görüşmeleri Kahire’de yeniden başlamış, 
Mart 2009’da Fayyad yeni bir ulusal birlik hükü-
meti kurulabilmesi için istifa etmiş, ancak yine uz-
laşma sağlanamamıştır. Bu arada, Abbas’ın dört 
yıllık görev süresinin Ocak 2009’da sona ermesi 
ve Devlet Başkanlığı seçimlerinin 2010’daki genel 
seçimlerle birleştirilip yapılması önerisi, Hamas’ın 
Abbas’ın Devlet Başkanlığının meşruiyetini sorgu-
lamasına yol açarak, yeni bir gerginlik yaratmış, 
sonuçta Hamas, seçimlerin birleştirilmesini kabul 
etmemekle birlikte, Abbas’ın Devlet Başkanlığını 
tanımaya devam edeceğini açıklamıştır.

2009’da yeni ABD Başkanı Barack Obama gö-
reve geldiğinde Filistinliler arasındaki bölünmüş-
lük, İsrail-Filistin sürecindeki durgunluk ve Filis-
tin topraklarındaki gerginlik devam etmekteydi. 
Obama, selefi Bush’un bölgede bıraktığı olumsuz 
izleri silmek, Irak ve Afganistan’daki ABD asker-
lerini çekmek, Arap ve İslam dünyasına yeni bir 
açılım yapmak amacındaydı. Göreve başladıktan 
sonra Nisan 2009’da Türkiye’yi, Haziran 2009’da 
Mısır’ı ziyaret ederek, ABD’nin İslam dünyasıyla 
bir savaşta olmadığı mesajını vermiş ve daha önce-
ki ABD başkanlarının yaptığı gibi, ABD’nin imajını 
düzeltmek için önce Filistin sorununa el atmıştır. 
Bu çerçevede Obama, barış sürecindeki durgunlu-
ğu sona erdirmek amacıyla İsrail ile Filistin arasın-
da önce dolaylı görüşmeleri başlatmış, Başbakan 
Netanyahu’yu yerleşim faaliyetlerini 10 ay süreyle 
dondurmaya ikna etmiş (Netanyahu Kudüs hariç 
olmak üzere bu teklifi kabul etmiştir), bunun ar-
dından Eylül 2010’da doğrudan görüşmelerin ya-
pılması kararlaştırılmıştır.

Ancak, Netanyahu’nun Eylül sonunda sona 
erecek moratoryumun süresini uzatmayı kabul 
etmemesi üzerine görüşmeler askıya alınmıştır. 
Obama yönetimi ile İsrail arasındaki ilişkiler bu 
gelişmeyle birlikte olumsuz bir trende girecek, 
2010 sonundan itibaren bölgeyi sarsmaya başlayan 
Arap baharı sürecindeki farklı yaklaşımlar, ilişkileri 

8   Ibid., s. 93
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daha da gerginleştirecektir.

Aralık 2010’da Tunus’ta başlayıp, kısa zaman-
da Ortadoğu ve Kuzey Afrika’ya yayılan, Tunus, 
Mısır, Libya ve Yemen’de iktidar değişikliklerine, 
Suriye’de ise uzun ve kanlı bir iç savaşa yol açan 
Arap baharı protestoları; “işsizliğe, enflasyona, 
siyasi yozlaşmaya, diktatörlüğe, suiistimale ve 
kötü yaşam koşullarına tepki olarak doğdu…sos-
yal ortamlar, cep telefonları ve TV gibi kolay ula-
şılabilir teknoloji sayesinde hızla yayıldı. Bunları 
kullananlar, orta sınıfların dünyayı bilen ve halle-
rinden şikâyetçi olan eğitimli, özellikle de genç 
kesimleriydi.”9

Arap baharının bölgede yarattığı atmosfer 
Filistin’i de etkilemiş, Hamas ve El Fetih’i, uzun 
sürmese de, uzlaşma noktasına getirmiştir. Hüsnü 
Mübarek yönetimine karşı ayaklanan Mısırlılarla 
dayanışma amacıyla Gazze ve Batı Şeria’da yapılan 
gösteriler, Filistin liderliğinde reform ve Hamas 
ile El Fetih’in aralarındaki mücadeleyi bırakarak 
birleşmesi çağrılarına dönüşmüş,10 kısa süre önce 
Mübarek’in devrilmesine şahit olan Hamas ve El 
Fetih yöneticileri bu talebi dikkate almak zorun-
da kalmışlardır. Suriye’de başlayan ayaklanmada 
muhalefetten yan tavır alan Hamas’ın Suriye re-
jiminin, Mübarek’in devrilmesiyle de El Fetih’in 
Mısır’ın desteğinden yoksun kalması, tarafları uz-
laşmaya yönelten bir başka faktör olmuştur. Ay-
rıca Hamas’ın 2008-2009 İsrail operasyonundan 
beri Gazze’deki insani ve ekonomik durumdaki 
bozulma nedeniyle popülaritesi azalmakta, El Fe-
tih de bir yandan Abbas yönetiminin meşruiyet 
sorunları, bir yandan da Ocak 2011’de El Cezire/Gu-
ardian tarafından yayınlanan Filistin Kağıtlarında 
(Palestine Papers) İsrail’e kaşı mülteci sorunu ve 
toprak değişimi konularında tavize hazır olduğu-
nun ortaya çıkması nedeniyle halk nezdinde itibar 
kaybetmekteydi.11

Mayıs 2011’de Mısır yönetiminin arabuluculu-

9   Baskın Oran, “Arap Baharı”, Oran (Ed.), Türk Dış Politika-
sı…, s. 51
10   Nicola Pratt, “The Arab Spring and the Israel-Palestine 
Conflict: Settler Colonialism and Resistance in the Midst of 
Geopolitical Upheavals”, Ortadoğu Etütleri, Vol.5, No.1, 
July 2013, s. 12, 13 amazonaws.com/academia.edu.docu-
ments/32823869/final_arab_spring_and_israel_palestine.pdf
11   Andrea Dessi, “Israel and Palestinians After the Arab 
Spring: No Time for Peace”, Instituto Affari Internazionali, 
IAI Working Papers 12/16-May 2012, pubblicazioni.iai.it/pdf/
DocIAI/iaiwp1216.pdf

ğuyla Kahire’de yapılan Hamas-El Fetih görüşme-
lerinde; bir seçim hükümeti kurulması, 2012’de 
başkanlık ve meclis seçimlerinin yapılması ve or-
tak güvenlik komitesi teşkil edilmesi kararlaştırıl-
mış, Hamas’ın FKÖ’ye girmesine izin verilmiştir. 
Başbakanın kim olacağı ve Hamas’ın uluslararası 
toplumun koşullarını reddetmesi üzerine görüş-
meler yine sonuçsuz kalmıştır. Görünürdeki anlaş-
mazlık nedenleri bunlar olmakla birlikte, İsrail’in 
Abbas’ı, ya İsrail ya da Hamas ile barışı tercih et-
mesi konusunda uyarıp, vergi gelirlerini ödeme-
mekle tehdit etmesinin, El Fetih’in geri adım at-
masına sebep olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan 
anlaşma, Hamas içinde de tartışmalara yol açmış, 
Mısır’da Müslüman Kardeşler Örgütü (MKÖ)’nün 
yükselişinin Gazze’deki Hamas hükümeti için daha 
uygun şartlar yaratacağı düşüncesindeki Haniye, 
anlaşmayı zamansız bularak eleştirmiştir. Bu 
anlaşmazlık, El Fetih ile anlaşmanın mimarı olan 
Hamas’ın Siyasi Büro Şefi Halid El Meşal’in 16 yıldır 
sürdürdüğü görevinden ayrılacağını duyurmasıyla 
belirginleşmiştir.12

Filistin iç siyasetindeki gelişmeler, Mısır’da 
Arap baharının yarattığı siyasi sonuçlardan ve İs-
rail-Mısır ilişkilerindeki yeni eğilimlerden doğrudan 
doğruya etkilenmiştir. Mübarek’in devrilmesinden 
sonra başa geçen geçiş hükümetinin kamuoyunun 
taleplerine karşı daha duyarlı bir yaklaşım benim-
semesi, Mısır’ın Gazze konusundaki politikasını 
gözden geçirmesine neden olmuştur. Gazze’ye 
uygulanan ablukanın gevşetilmesi, Refah geçişinin 
açılması, Haniye’nin bölge ülkelerini ziyaretine im-
kan tanınması, Hamas üzerindeki baskıyı azaltmış-
tır. 

Sina’dan İsrail’e gerçekleştirilen terör eylem-
lerinden sonra İsrail güvenlik güçlerinin sınırı ge-
çerek, 5 Mısır polisini –yanlışlıkla- öldürmesinin 
ardından İsrail Büyükelçiliği önünde başlayan pro-
testo gösterileri, Büyükelçiliğin tahliyesine yol aç-
mış, İsrail-Mısır ilişkileri kopma noktasına gelmiş-
tir. Yeni yönetimin İran ve Hizbullah ile iyi ilişkiler 
kurmayı amaçladığını gösteren işaretler ve Hamas 
ile El Fetih’i uzlaştırma girişimleri İsrail’de rahat-
sızlık yaratmıştır. İsrail için endişe verici bir başka 
gelişme, İsrail-Mısır barış antlaşmasının iptali veya 
revize edilmesi konusunda Mısır kamuoyunda 
yaşanan tartışmalar olmuştur. Bu tartışmalar, 
İsrail karşıtlığının sadece İslamcı kesimlerde değil, 

12   Ibid.
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farklı politik görüşlerdeki Mısırlılarda da yaygın 
olduğunu göstermiştir.

Arap baharını başından itibaren kaygıyla izle-
yen, anti-demokratik, anti-liberal, İsrail ve Batı kar-
şıtı İslamcı bir dalga olarak nitelendiren İsrail, özel-
likle barış anlaşmaları imzaladığı Mısır ve Ürdün’de 
MKÖ’nün etkinlik kazanmasından endişe duymuş-
tur. Arap baharının bölgede yarattığı belirsizlik ve 
kaosu güvenliğine tehdit olarak gören İsrail, Arap 
demokrasilerinin politik İslamın yükselişine yol 
açacağını değerlendirmekteydi. Hamas, Hizbullah 
ve İran ile olan tecrübeleri İsrail’e yönelik İslamcı 
düşmanlığın kanıtlarıydı ve bölgede başka İslam-
cı partilerin iktidara gelmesi İsrail için çok büyük 
problemler yaratabilirdi.13

İsrail, ABD’ye karşı yıllarca kullandığı, dikatör-
lüklerle kaplı bir denizde demokrasi adası olduğu, 
demokrasinin gerçek bir barış için hayati oldu-
ğu14 görüşünü Arap baharıyla birlikte bir kenara 
bırakmışa benzemekteydi. Esasen barış anlaşma-
larını diktatörlüklerle imzalayan ve bu rejimlerin, 
halklarının duyarlılıklarını dikkate almaması saye-
sinde ciddi bir tehdide maruz kalmadan güvenli-
ğini sağlayan İsrail, değişimden değil, statükodan 
yanadır.15 Suriye’de dahi kendisine karşı Hamas’ı 
ve Hizbullah’ı destekleyen, İran ile yakın ilişkileri 
olan baba-oğul “diktatör” Esad’ların, İsrail ile açık 
bir çatışmaya girmekten kaçınarak ve gerektiğin-
de İsrail karşıtı grupları kontrol ederek “konuşul-
mayan kurallar” çerçevesinde yürüttüğü ilişkilerin 
İsrail için önemi büyüktür, bir rejim değişikliği bu 
kuralları bilmeyen ve halkın sesine daha fazla ku-
lak veren bir hükümeti iktidara getirebilirdi.16 

İsrail, İslamcıların iktidara gelmesinden kaygı 
duyduğunu belirtse de, gerçekte halkın taleplerine 
duyarlılık gösterecek demokratik yönetimlerin 
iş başına gelmesinden endişe etmektedir. Arap 
baharı İsrail’i, bölgedeki ve Filistin topraklarındaki 
uygulamalarına gözlerini kapamayan Arap 
kamuoyu ile karşı karşıya getirmiştir.

İsrail Arap baharıyla birlikte barış süreci 
konusunda “bekle-gör” yaklaşımını benimsemiş, 
muhataplarının bir gecede değişebileceği bir 

13   Ibid.
14   Daniel Byman, “Israel’s Pessimistic View of the Arab 
Spring”, The Washington Quarterly, Vol.34, No.3, 2011
15   Ibid.
16   Ibid

ortamda barış için risk almak istememiştir.17 Ayrı-
ca Filistinli liderler de Arap baharının rüzgârından 
etkilenmişlerdir ve İsrail’e karşı daha az uzlaşıcı ol-
maları beklenmektedir. Bu koşullarda İsrail-Filistin 
müzakereleri üç yıl boyunca kesilmiş, uluslararası 
kamuoyunun dikkatinin Arap baharı nedeniyle Fi-
listin sorunundan uzaklaşması, İsrail’e yerleşim 
faaliyetlerini ve ayrım duvarının inşasını –Filistin-
lilerin evlerini yıkarak ve topraklarına el koyarak- 
sürdürme imkânını vermiştir.

Filistin yönetimi, Hamas ile uzlaşma girişim-
lerinin sonuçsuz kalması, İsrail ile barış müzake-
relerinin kesilmesi ve Arap baharının Filistin’de 
de harekete geçirdiği reform taleplerinin baskısı 
karşısında uluslararası alandaki girişimlerine ağır-
lık vermeye başlamış, BM’de Filistin devletinin 
tanınması çabalarına yoğunlaşmıştır. BM Güven-
lik Konseyi’nden ABD vetosu nedeniyle böyle bir 
karar çıkarmak mümkün olmamışsa da, BM Genel 
Kurulu Kasım 2012 sonunda Filistin’e gözlemci 
devlet statüsü tanımıştır.18

Obama’nın Kasım 2012’de yeniden başkan se-
çilmesinden sonra ABD, İsrail-Filistin müzakereleri 
için girişimlerini yoğunlaştırmış, Temmuz 2013’de 
doğrudan görüşmelerin başlatılmasına karar ve-
rilmiştir. Nisan 2014’e kadar devam eden müzake-
reler, İsrail’in; yerleşim faaliyetlerini sürdürmesi, 
Filistin devleti için 1967 sınırlarına itiraz etmesi ve 
Filistinli tutukluları serbest bırakmayı reddetmesi 
nedeniyle yine neticesiz kalmıştır.

Obama, görev süresi boyunca iki kez tarafları 
doğrudan görüşmeler için bir araya getirmiş, iki 
görüşmeden de sonuç alınamamıştır. Görüşmele-
rin tıkanmasında ana neden olan İsrail’in Batı Şeria 
ve Doğu Kudüs’teki yerleşim faaliyetleri, daha ön-
ceki ABD yönetimlerinin de karşı çıktığı bir husus 
olmakla birlikte, Obama buna uzaktan bakmaktan-

17   Ibid.
18   İsrail’in barış görüşmelerindeki uzlaşmaz tutumu nedeniy-
le uluslararası toplum Filistin devletinin tanınması konusunda 
çeşitli adımlar atmış, İsveç Filistin devletini tanırken, İngiltere, 
İrlanda, İspanya, Fransa, Portekiz ve Lüksemburg parlamento-
ları ile Avrupa Parlamentosu’nda Filistin devletinin tanınması 
yönünde teşvik edici kararlar alınmış, ayrıca Filistin, 18 ulus-
lararası kuruluş ve sözleşmeye katılım belgelerini imzalamıştır. 
Ancak, işgalin bir takvim içinde sonlandırılması ve iki devletli 
çözümün sağlanması amacıyla bir BM Güvenlik Konseyi kararı 
çıkarılması yine ABD’nin vetosu nedeniyle mümkün olmamış-
tır. Bkz. T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Ortadoğu Barış Süreci”, mfa.
gov.tr. 
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sa süreci etkileyen ana unsur olarak görmüş ve Fi-
listinliler için konunun yaşamsal önemini anlamaya 
başlamıştır.19

Filistinliler geçmişte yerleşim faaliyetleri devam 
ederken İsrail ile müzakerelerde bulunmuşlardır, 
ama artık bu genişlemenin müstakbel Filistin dev-
letinin en elverişli arazilerini giderek “yuttuğunu” 
görmekte ve bu konuda daha katı bir tutum takın-
maktadırlar. Obama yönetimi bu nedenle İsrail’e 
baskısını arttırmakta, Netanyahu ise yerleşim faali-
yetlerine rağmen, geçmişte yapılan görüşmelerde 
ilerleme sağlandığını belirterek buna karşı çıkmak-
tadır.20

Diğer yandan, İsrail-Filistin anlaşmazlığının; 
Arap ve Müslüman kamuoyunu radikalize ettiği, 
ABD karşıtı militanlara eylemleri için gerekçe sağ-
ladığı, ılımlı rejimlerin Batı yanlısı politikalara des-
tek vermelerini engellediği, İran’ın anlaşmazlığı 
kendi bölgesel amaçları için istismar ettiği husus-
ları, ABD diplomatik ve askeri çevrelerinde kabul 
gören bir yaklaşımdır ve anlaşmazlığın çözüleme-
mesinin ABD’nin Ortadoğu’daki çıkarlarına zarar 
verdiği yolunda geniş bir görüş birliği bulunmak-
tadır.21

İsrail ise çözüm yolunda hızla hareket 
etse bile, bunun Ortadoğu’da olumlu bir etki 
yaratacağına inanmamakta, bölgesel meselelerle 
Filistin problemi arasındaki bağlantıyı kabul 
etmemektedir, çoğu İsrailli için Filistin ile 
anlaşmazlıkları bölgesel sorunların nedeni değil, 
sonucudur.22 

Obama’nın, anlaşmazlığın çözümünde ABD’nin 
ulusal güvenlik çıkarı bulunduğu düşüncesi, Filis-
tin devletini stratejik bir gereklilik olarak gördü-
ğü şeklinde yorumlanabilecekken, İsrail teoride 
desteklese de bir Filistin devletinin yakın zaman-
da ortaya çıkmasını görmeye istekli değildir. Ne-
tanyahu, kısa vadede böyle bir devletin Hamas’ın 
(dolayısıyla İran’ın) kontrolüne girebileceği görü-
şündedir. Netanyahu ve pek çok İsrailli asker-sivil 
yönetici için bir Filistin devletinin kurulmasına izin 

19   Dox Waxman, “The Real Problem in U.S.-Israeli Relati-
ons”, The Washington Quarterly,  Vol.35,  No.2,  Spring  2012,  
s. 75
20   Ibid., s.76
21   Ibid., s. 77.78
22   Ibid., s. 78

vermek tehlikeli bir oyundur.23

ABD ile İsrail arasında Obama döneminde an-
laşmazlık yaratan diğer konular, İsrail’in kendisine 
karşı yaşamsal tehdit olarak gördüğü İran’ın nük-
leer programı konusunda Obama yönetiminin uz-
laşmacı bir tutum izlemesi ve Arap baharında deği-
şimden yana bir tavır takınması olmuştur. Aslında 
iki konu birbiriyle bağlantılı olup, doğrudan doğ-
ruya İsrail’in güvenliğini ilgilendirmektedir. İsrail, 
Arap baharının yeni İranlar yaratmasından endişe 
etmekte, ABD’nin Mübarek’in devrilmesine izin 
vermekle İsrail’i İran’a karşı önemli bir müttefik-
ten yoksun bıraktığını düşünmektedir. Suriye’de 
ise ABD’nin muhalefeti desteklemekle birlikte 
kararlı bir liderlik gösteremediği, İran’ın etkisinin 
artmasına, ülkenin kaosa sürüklenmesine, IŞİD’in 
bölgede fiili hakimiyet alanları tesis etmesine yol 
açıldığı kaygıları mevcuttur. İsrail’in Suriye’deki is-
tikrarsızlıktan şikayetçi olmakla birlikte, bu durum-
dan çıkarları doğrultusunda yararlanabileceğini 
gösteren somut bir örnek, Netanyahu’nun Nisan 
2016’da, uluslararası toplumun İsrail’in Golan’daki 
hakimiyetini tanıması vaktinin geldiğini açıklaması 
olmuştur. 

Bununla birlikte bölgedeki istikrarsızlıktan ken-
di politikalarını sorumlu görmeyen İsrail, gelece-
ğini öngöremediği bir bölgede, geleceğini öngö-
remediği liderlerle barış yaparak güvenliğini riske 
atmak istememektedir. Kaldı ki, Filistin toprakla-
rında gerginlik ve eylemler de devam etmektedir. 

İsrail’in Haziran 2014’de, üç yerleşimcinin 
kaçırılıp öldürülmesinden Hamas’ı sorumlu tuta-
rak başlattığı Batı Şeria ve Gazze’ye yönelik ope-
rasyonlar gerginliği yeniden tırmandırmıştır. Ekim 
2015’de yerleşimcilerin Nablus’ta Filistinli bir aile-
nin evini kundaklamasıyla başlayan, Filistinlilerin 
yerleşimcilere saldırılarıyla gelişen, yerleşimcilerin 
Mescid-i Aksa’ya İsrail askerlerinin koruması altın-
da provokatif ziyaretleriyle tırmanan olaylar yeni 
bir İntifada’nın işaretlerini vermektedir. 

Haziran 2014’de Rami Hamdallah başkanlığında 
kurulan ulusal birlik hükümeti hem Hamas’ı hem 
El Fetih’i temsil etmesine rağmen, iki örgüt ara-
sındaki düşmanlık tam anlamıyla giderilememiş, 
Hamas Gazze’de kontrolünü sürdürmüş, Filistin 
Yönetimi’nin Gazze’de otoritesini tesis etmesi 
mümkün olmamıştır. Bu durum El Fetih içinde bazı 
23   Ibid., s.78
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kesimleri, Gazze’nin güç kullanılarak ele geçirilme-
si düşüncesine götürmüş ve yeni bir iç çatışma teh-
likesini gündeme getirmiştir.

Filistin’deki gerginlik, barış müzakerelerinde-
ki durgunluk ve Başkanlık seçimlerine hazırlanan 
ABD’nin yeni bir girişimde bulunmaya isteksiz ol-
ması, uzun süredir barış sürecinde doğrudan inisi-
yatif almayan Avrupa ülkelerini harekete geçirmiş-
tir. Yeni barış girişiminin, Avrupa’da en fazla IŞİD 
eylemine maruz kalan ve yoğun bir Afrika kökenli 
Müslüman nüfusa sahip olan Fransa’dan gelmiş 
olması, İsrail-Filistin anlaşmazlığının çözülememe-
sinin, radikalizmi arttırdığı ve terör eylemlerine ge-
rekçe sağladığı anlayışını ortaya koyması bakımın-
dan dikkati çekmektedir.

Fransa’nın, yaşayabilir ve öngörülebilir bir barış 
perspektifinin yokluğunda, Filistin Yönetimi’nin 
çökmesi, Abbas’ın politik hayatının sona ermesi ve 
yeni bir silahlı İntifada’nın başlaması ihtimalinden 
endişe duyması da girişimin başlatılmasında etkili 
olmuştur. 

Fransa, barış girişimini; İsrail ve Filistin toprakla-
rındaki durumun, müzakerelerle ilgili beklentilerin 
ortadan kalkmış olması nedeniyle kötüleştiğini dik-
kate alarak başlattığını, iki devletli çözümün, özel-
likle devam eden yerleşim faaliyetleri yüzünden 
tehdit altında olduğunu belirtmekte, uluslararası 
toplumu, barış sürecinin yeniden başlatılmasını 
aktif olarak desteklemesi için harekete geçirmeyi 
hedeflediğini kaydederek, bir uluslararası konfe-
rans çağrısında bulunmaktadır.24

3 Haziran 2016’da, ABD dâhil, 28 ülke ve ulus-
lararası kuruluş temsilcisinin katılımıyla Paris’te 
yapılan toplantıda, katılımcıların İsrail-Filistin an-
laşmazlığına kapsamlı, kalıcı ve adil bir çözüme 
desteklerini teyit ettikleri, Fransa’nın uluslararası 
konferans düzenlenmesi çabalarını takdirle kar-
şıladıkları belirtilmiştir. Uluslararası konferans 
önerisine tam destek bildirilmemesinin, ABD’nin, 
doğrudan görüşmeler dışındaki alternatifleri kabul 
etmeyen İsrail’in tutumunu dikkate almasından 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. 

Bu çerçevede, AB’nin devreye girerek, 
Fransa’nın teklifini de kapsayacak şekilde görüş-

24   “Initiative fort he Middle East Peace Process”, www.dip-
lomatie.gouv.fr/en/country-files/israel-palestininan-territories/
peace-process/article/understanding-the-issues

melerin ikili ve çok taraflı yapılmasını öngören 
yeni bir formatla ve Dörtlü’nün Temmuz 2016’da 
yayınlanan raporu temelinde bir konferans düzen-
lenmesi önerisini gündeme getirdiği görülmüştür. 
Buna göre, konferans marjında, sadece İsrail ve 
Filistin’in katılacağı ikili komite, Quartet raporunu 
esas alarak nihai statü konuları dâhil temel mese-
leler üzerinde çalışacak, ikili komite toplantılarının 
ardından da çok taraflı görüşmelerle Arap ülkeleri 
ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine 
yönelik bölgesel işbirliği konuları ele alınacaktır.25 
Konferansın ABD’deki başkanlık seçimlerinden 
sonra, ancak 2016 yılı bitmeden önce yapılması 
düşünülmektedir. AB girişiminin, “teröre karşı bir 
stratejinin unsuru” olarak sunulması, AB’yi hare-
kete geçiren temel motifin de artan terör endişesi 
olduğunu göstermektedir. 

Bununla birlikte ABD’nin aktif rol üstlen-
mediği bu girişimin başarılı olma ihtimali güçlü 
görünmemektedir. Ayrıca konferansta temel alın-
ması istenen Quartet raporu hem İsrail hem Filistin 
tarafından reddedilmiştir. Raporda, iki devlet çö-
zümünü engelleyen genişlemeci bir yerleşim poli-
tikası izlediği belirtilen İsrail, özellikle Batı Şeria’nın 
%60’ını oluşturan C Bölgesi’ndeki de facto ilhak 
politikası nedeniyle eleştirilmektedir. Filistin’e 
şiddeti durdurma çağrısı yapılan raporda sadece 
Hamas’ın eylemlerine değil, Filistin Yönetimi’nin 
de şiddeti teşvik edici uygulamalarına yer verilmiş 
ve İsrail’e 1967 öncesi sınırlara dönme çağrısı ya-
pılmamış olması, Abbas yönetiminin tepkisine yol 
açmış, gelecek görüşmeler için raporun temel alın-
masının kabul edilemeyeceği açıklanmıştır.26

Bu şartlarda yeni girişimin başarılı olmasını 
beklemek gerçekçi görünmemektedir. Mevcut 
konjonktür barıştan ziyade yeni çatışmalara işaret 
etmektedir.

25   “EU to Push Forward with Two-State Conference with or 
without Washington”, 
www.al-monitor.com/pulse/contents/articles/originals/2016/07/
international-conference-paris-initiative-eu-us-president.html
26   “EU to Push Israel-Palestine Peace Process as Quartet 
Report Flops”, www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/07/
israel-palestine-eu-road-map-for-two- state-conference.html
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Sonuç

İsrail’de -en azından belli kesimlerde- daha en 
başından itibaren İsrail devletinin bütün Filistin 
topraklarında kurulması gerektiğine ilişkin bir 
düşünce var olmuştur. İsrail devleti kurulduktan 
sonra Arap nüfusu topraklarından çıkartmaya 
yönelik uygulamalar, Yahudi ulusuna dayanan 
bir Yahudi devleti yaratılması amacını göstermiş-
tir. Arap-İsrail savaşları sonunda ortaya çıkan Fi-
listin topraklarının işgali, İsrail’e tüm Filistin’de 
hâkimiyet sağlama imkânını vermiştir. Bu toprak-
ların iade edilmemesi gerektiğini savunanlar, yal-
nızca tarihi ve dini düşüncelerle değil, güvenlik 
kaygıları ve stratejik çıkarlar doğrultusunda hare-
ket etmişlerdir. Arap ülkeleri ile savaş durumunun 
devam etmesi, Filistin gerilla örgütlerinin saldırıla-
rı, içerdeki direnişler, ülke topraklarının küçüklü-
ğünün, savunulmasında yarattığı zorluklar, İsrail’i 
iki yönlü bir politikaya yöneltmiştir. İsrail, güçlü bir 
orduya sahip olmak suretiyle Arap ülkelerinden, 
sınırlı özerklik verip, “iyi huylu” yerel yöneticiler 
vasıtasıyla yönetmek suretiyle de, Filistin toprak-
larından gelecek tehditleri önlemeyi amaçlamıştır.

Bu çerçevede, silahlı mücadele seçeneğini bıra-
kıp İsrail’i tanıyan FKÖ’nün meşru muhatap kabul 
edilmesi ve Filistin’i yönetmesine –sınırlı ölçüler-
de- imkân tanınması, esas itibariyle İsrail’in birin-
ci İntifada’yla yükselen güvenlik kaygılarının bir 
sonucudur. Ancak Filistinliler barışı stratejik bir 
tercih olarak belirlerken, İsrail’in bunu sadece ge-
rektiğinde başvurulacak seçeneklerden birisi ola-
rak görmesi, sorunun temelini oluşturmaktadır.

“Önce güvenlik” anlayışı ve barış müzakerele-
rinin öncelikle bunu sağlayacak bir araç olarak gö-
rülmesi, Oslo sürecinin başarısızlığa uğramasında 
ana etken olmuş, barış umutlarının sönmesi, ikinci 
İntifada’ya giden yolu açmıştır. İkinci İntifada’nın 
özellikle İsrail şehirlerini ve İsrailli sivilleri hedef 
alması, uluslararası kamuoyunda Filistinlilere bi-
rinci İntifada’nın sağladığı sempatiyi yok etmiş, 11 
Eylül sonrası “terörle savaş” yaklaşımının hâkim 
olduğu bir dünyada, işgale karşı direniş eylemleri 
olmaktan ziyade, terör eylemleri olarak nitelendi-
rilmiştir. İkinci İntifada’nın bu anlamda en önemli 
ve uzun vadeli sonucu, İsrail kamuoyunda barışa 
duyulan inancı zayıflatmış olmasıdır. İkinci İntifa-
da, İsrail’in, Filistinlilerle yolları ayırma, uluslararası 
hukuka, barış müzakerelerine, baskılara aldırma-

dan kendi yolunu çizme anlayışını daha da güçlen-
dirmiştir. 10 yıla yakın bir süredir devam eden Yol 
Haritası görüşmelerinden bir sonuç alınamaması, 
bu anlayış ile yakından bağlantılıdır. İsrail’de aşırı 
sağın, Filistin’de ise Hamas’ın yükselişe geçtiği, her 
iki tarafta da radikalleşme eğiliminin güçlendiği bu 
döneme, Filistin’de iç siyasi bölünme ve çatışmalar 
eşlik etmiştir.

2010’dan itibaren başlayan Arap baharıyla bir 
taraftan baskıcı yönetimler yıkılırken İslamcı par-
ti ve hareketlerin güç kazanması, diğer yandan 
kontrol edilemeyen bir kaos ortamının doğması, 
İsrail’in güvenlik kaygılarını en üst noktaya çıkar-
mıştır. ABD’nin değişimden yana tutumu, statüko-
cu İsrail’in tepkisini arttırmış, barış müzakerelerinin 
başlatılması, yerleşim faaliyetlerinin durdurulması 
taleplerine karşı çıkmasına yol açmıştır. Bu yönüy-
le Arap baharı, İsrail’in uzlaşmaz tutumuna gerek-
çe sağlamış, tek yanlı politikalarına hız kazandırma 
fırsatı yaratmıştır.

Filistinliler, İsrail ile uzlaşılamayacağı noktası-
na gelmiş olsalar da başka seçenekleri olmadığını 
görmekte, İsrail’i barışa zorlamak için uluslarara-
sı toplumun işbirliğini aramaktadırlar. Bu arayış 
Avrupa’dan karşılık bulmuş, yeni bir barış girişi-
miyle Yol Haritası’nın canlandırılması hedeflenmiş 
görünmektedir. Ancak, ABD’nin desteği olmadan 
böyle bir girişimin başarılı olacağına kimse inanma-
maktadır.

Barış müzakereleri belki de güçlü ile güçsü-
zün aynı şartlarda masaya oturtulmasındaki ısrar 
nedeniyle başarılı olamamaktadır. İsrail’in ilhak 
politikası, çözümün önündeki engel olarak masa-
ya konulmakta, ancak bu politikanın Filistinlilerle 
yapılacak doğrudan müzakerelerle sonlandırılaca-
ğı zannedilmektedir. Oysa, “sahadaki gerçekleri” 
eninde sonunda Filistinlilere kabul ettireceğini 
düşünen İsrail için müzakereler sadece fiili duru-
mu hukukileştirme aracı olarak görülmektedir. 
Bu şartlar altında, Filistinliler bakımından barış 
için umutlu olmayı gerektirecek bir durum yoktur, 
üçüncü, dördüncü İntifadalarla hayatlarına devam 
edeceklerdir.
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“Türkiye’nin hem çok yüksek düzeyde 
‘verimlilik açığının’ olması, hem de mevcut 

büyüme performansının verimlilik ve teknolojik 
gelişmeye dayanmaması, ekonomi ve toplum 

hayatında çok olumsuz sonuçlara yol açmakta, 
başta muazzam refah kaybı olmak üzere, makro 

dengelerde de sürekli istikrarsızlıklara sebep 
olmaktadır.” (Suiçmez, 2002) 

Zamanın Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) 
Araştırma Bölümü Başkanı Suiçmez, yine 

aynı çalışmasında, verimlilikten, Türkiye’de yete-
rince konuşulmayan, üzerinde analiz yapılmayan 
konulardan biri olarak bahseder.

MPM’nin 1965 yılında kurulmuş olmasına (ve 
konu ile yakından ilgili bir bölüm olan endüstri 
mühendisliğinin Türkiye’deki geçmişinin 1969’a 
dayanmasına) rağmen, Türkiye’nin 2000’li yıllarda 
verimlilik konusunda hala yeterli düzeyde perfor-
mans sergileyememesi, sebepleri ayrıca irdelen-
mesi gereken bir durumdur. Yine de, kısaca bazı 
nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz: Teknoloji yeter-
sizliği, nitelikli eleman istihdamının düşük olması, 
bilimsel düşünce ve yaklaşımın toplum geneline 
yeterince yayılamaması, verimlilik konusunda 
toplumsal bir bilincin oluşturulamaması, Ar-Ge’ye 
ayrılan kaynakların sınırlı olması ve sermaye yeter-
sizliği.

MPM (Milli Prodüktivite Merkezi yerine Milli/
Ulusal Verimlilik Merkezi adının kullanılması daha 
uygun olurdu.) 2011 yılı itibariyle yerini Bilim, Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Verimlilik Genel 
Müdürlüğü’ne (VGM) bıraktı. 

VGM’nin yürüttüğü verimlilik çalışmaları “süreç 
verimliliği” ile ilgili olup tarım, imalat ve hizmet 
sektörlerini kapsar. Buna paralel olarak, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Yenilenebilir 
Enerji Genel Müdürlüğü “enerji verimliliği” 
konularında çalışmalar yapmaktadır ve enerji 
verimliliği, özellikle de enerjide dışa bağımlı ülkeler 
için, hayati önem taşır. 

Süreç verimliliği her ne kadar makine verimliliği 
kapsamında enerji verimliliğine dolaylı yoldan 
katkı sağlasa da enerji verimliliğinin kapsamı 
süreç verimliliğininkinden farklıdır. Fakat 
verimlilik dâhilindeki bu çalışmaların farklı birimler 
tarafından yürütülmesi gelecekte olası etkinliği 
azaltabilir; bilgi paylaşımı, koordinasyon ve temiz 
üretim gibi kesişen ilgi alanları düşünüldüğünde.

Bu makalenin amacı Türkiye’nin verimliliğine 
dair teknik bir analiz yapmaktan daha çok, konu-
nun önemini vurgulamak ve bu amaçla, verimlilik 
konusu, bu konunun önemi ve ülkemizdeki tarih-
çesi ile mevcut durumu genel hatlarıyla ele almak-
tır.

Verimlilik
Genel olarak verimlilik, girdiler ve çıktılar ara-

sındaki ilişkiyi ölçen bir gösterge olarak birim gir-
di ile elde edilebilen çıktı veya tersinden, bir birim 
çıktıyı elde edebilmek için gereken girdi şeklinde 
özetlenebilir. Örneğin, başka her şey aynı olmak 
şartıyla, bir çay bardağını üretmek için A ve B işlet-
meleri sırasıyla 10 ve 12 saatlik işgücü kullanıyorlar-
sa, A işletmesi daha verimlidir. A işletmesi sadece 
daha verimli olmakla kalmaz, rekabet gücünü de 
artırmış olur; daha fazla bardak üretebilir, müş-
terilerine daha hızlı ulaşabilir, elde ettiği 2 saatte 
teknolojik gelişmeleri araştırıp öğrenebilir ve uy-
gulayabilir.

Verimlilik, sermaye ve işgücü kadar ekonomik 
büyümenin önemli bir faktörüdür ve sürdürülebilir 
kalkınma ve ekonomik büyüme için gerek şartlar-

ULUSAL VERİMLİLİK HAREKETİMİZ OLACAK MI?

Dr. Filiz GÜRTUNA
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dan biridir. Verimliliği arttırma çalışmaları da ulusal düzeyde verimlilik hareketleri haline dönüştüğünde, 
ancak, bu amaca hizmet edip, başarıya ulaşabilir. 

Küçük ölçekten büyük ölçeğe kadar çok farklı boyutlarda bahsedilebilir, süreç verimliliğinden: Bir 
makinenin verimliliği, bir ürünün üretimindeki verimlilik, bir işletmenin verimliliği, bölgesel veya sek-
törel (tarım, imalat, hizmet) verimlilik, bir ülkenin verimliliği. Benzer durum, enerji verimliliği için de 
geçerlidir: Bir makinenin enerji verimliliği, bir ürünün üretimindeki enerji verimliliği, bir işletmenin enerji 
verimliliği, bölgesel veya sektörel enerji verimliliği, bir ülkenin enerji verimliliği.

Verimlilikte Kullanılan Bazı Göstergeler
Bahsedilen verimlilikleri ölçmek için de basitten karmaşığa, çok çeşitli göstergeler mevcuttur ve ör-

neklemek amacıyla burada bazılarına değinilecektir.

Verimlilik göstergeleri üç gruba ayrılabilir:

Ulusal verimlilik göstergelerine örnek olarak şunlar verilebilir:

Enerji verimliliği kapsamında da GSYİH / (kullanılan enerji) göstergesine bakılabilir. İlgi çekici ve dü-
şündürücü olması bakımından, bu göstergede Türkiye’nin performansı 1990 yılında 11,219 iken 2015 yı-
lında 11,805’dir. (WorldBank, 2015) Aynı dönemde, İrlanda 7,8’den 21,5’e, Birleşik Krallık 7,4’ten 13,9’a ve 
Almanya 7,1’den 11,5’e çıkmıştır.

Dünyada Ulusal Verimlilik Hareketleri 
Ulusal verimlilik hareketleri ve Türkiye’de verimlilik çalışmaları konusunda daha fazla bilgi için, bura-

da da kaynak olarak kullanılan (Peşkircioğlu, 2015) incelenebilir.  

Almanya’da 1921 yılında kurulan Alman Ekonomisini Rasyonelleştirme Kurumu (RKW), dünyadaki 
ilk verimlilik kuruluşudur. Özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra, ulusal verimlilik kuruluşları yaygınlaştı 

1. Kısmi verimlilik göstergeleri (çıktıyı tek bir girdiye oranlayanlar)
İş gücü verimliliği = üretilen ürün sayısı / iş gücü saati

2. Çok faktörlü verimlilik göstergeleri (çıktıyı birden fazla girdiye oranlayanlar) 
Üretilen ürün sayısı / (iş gücü saati + makine saati)

3. Toplam faktör verimlilik göstergeleri (çıktıyı bütün girdiye oranlayanlar)
tee (toplam ekipman etkinliği) = kullanılabilirlik x performans x kalite oranı

Üretimde çalışanlar göstergesi = GSYİH / üretimde çalışan sayısı (çalışan kişi 
başına verimlilik)

İmalat sanayi üretim göstergesi = GSYİH / üretim sırasında harcanan işçi gücü saati 
(emek verimliliği)

(GSYİH/nüfus verimlilik göstergesi olmayıp ekonomik refah göstergesi olarak kabul 
edilir.)

www.ankaenstitusu.com
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ve ülke kalkınmalarına öncülük etti. Japon Verim-
lilik Merkezi, günümüzde hala önemini koruyan 
bir merkezdir, örneğin, verimlilik alanında yaptığı 
çalışmalarla Japonya’nın kısa sürede dünya eko-
nomisinde lider ülkelerden biri olmasına katkı sağ-
ladı.

Türkiye’de Verimlilik Çalışmaları
Türkiye’de ülke kaynaklarının etkin kullanımı ile 

etkili sonuçlara ulaşılmasının öneminden ilk kez 17 
Şubat 1923’de İzmir İktisat Kongresinde söz edil-
miştir. 

MPM Dönemi: Türkiye’nin de içinde yer aldığı 
ve 1948 yılında imzalan ABD’nin, Avrupa ülkeleri-
ne ekonomik yardımını içeren Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması’nın bir sonucu olarak 1965 yılında ilk 
resmi verimlilik kuruluşumuz Milli Prodüktivite 
Merkezi kuruldu. MPM, verimlilik araştırmaları, 
verimlilik eğitimi ve danışmanlığı hizmetleri, ve-
rimlilik ölçme ve izleme çalışmaları, yayın, tanıtım 
ve halkla ilişkiler etkinlikleri, uluslararası ilişkiler 
ve faaliyetler ve iller düzeyinde verimliliği artırma 
çalışmaları yapmıştır. Özellikle, 1998-2010 yılları 
arasında, MPM’nin yürüttüğü “İller Düzeyinde Ve-
rimliliği Artırma Projeleri (VAP)” kapsamında 50 
ilde çok sayıda Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlet-
melere (KOBİ’lere) ücretsiz sağladığı danışmanlık 
ve eğitim hizmetleri önemlidir.

Bu çalışmalar gerçekleştirilmiş olmasına rağ-
men, Türkiye’nin bölgesel ve sektörel verimlilik 
haritaları (kısmi verimlilik göstergelerini kullanan-
lardan öte, işletmelerin verimliliklerini daha doğru 
yansıtan göstergeler kullanan haritalar) hala oluş-
turulamamıştır ve verimlilik bilincinin gelişmesi ile 
verimlilik artırıcı çalışmaların yapılması konusunda, 
KOBİ’lerde arzulanan ilerleme sağlanamamıştır. 

KOBİ’lerin durumu özellikle önemlidir: “Ülke-
mizde de işletmelerin yüzde 99,77’sini oluşturan 
KOBİ’ler, toplam istihdamın yüzde 78’ini, toplam 
katma değerin yüzde 55’ini, toplam satışların 
yüzde 65,5’ini, toplam yatırımların yüzde 50’sini, 
toplam ihracatın yüzde 60,1’ini, toplam kredilerin 
yüzde 24’ünü gerçekleştirmektedir. Bu rakamlar, 
KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki önemli rolünü 
açıkça göstermektedir. Bu önemli özelliklerinin 
yanı sıra, KOBİ’lerin yaşadıkları ve çözmeleri gere-
ken birtakım sorunları da bulunmaktadır.

KOBİ’lerin öncelikli sorunu öz kaynak yeter-
sizliği ve kredi teminindeki güçlüklerden oluşan 
finansal sorunlardır. Yapısal, yönetim, üretim ve 
yeni teknolojilere uyum sorunları, düşük kapasi-
teyle çalışma, tedarik ve stoklama, bilgi desteği 
ve teknik yardım, pazarlama ve rekabet, yeni ya-
tırım yapamama, Gümrük Birliği’ne uyum, yasal 
düzenlemelerde yetersizlik ve bürokratik engeller 
gibi sorunlar da KOBİ’lerin yaşadığı veya yaşama-
sı muhtemel diğer problemleri oluşturmaktadır.” 
(Ergün, 2012)

VGM Dönemi: VGM görevini “ekonominin ve-
rimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesi amacıyla; 
verimlilik politika ve stratejileri hazırlamak, sanayi 
işletmelerinin verimliliğini artırmak, geliştirmek ve 
temiz üretim projelerini desteklemek” şeklinde 
belirtir ve faaliyetleri dört ana başlıkta özetlenmiş-
tir:

1. Verimlilik araştırmaları yapma, verimlilik 
politika ve stratejilerini hazırlamak, uygulan-
masını izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,

2. Verimliliği artırma ve geliştirme yolunda 
işletmelere destekleyici teknik yardımlar sağla-
mak, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek 
ve verimlilik bilincinin yaygınlaşmasını sağla-
mak,

3. İzleme, ölçme ve değerlendirme 
çalışmaları yapmak

4. Verimlilik artırma program ve projelerini, 
teşvik ve koordine etmek.
Gerçekleştirilen yapısal değişikliklerle, VGM, 

verimlilik konusunda politika oluşturma ve stra-
tejik karar alma mekanizmasına dâhil olmuştur, 
Türkiye’de ilk kez Verimlilik Strateji Belgesi ve Ey-
lem Planı (VSEP)-2015-2018 hazırlanmıştır ve bu 
çok önemli bir gelişmedir. (Enerji verimliliği alanın-
da da, 2015-2023 yılları için Ulusal Enerji Verimliliği 
Eylem Planı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
inisiyatifiyle hazırlanmıştır.) Bu eylem planı, sana-
yinin verimlilik temelli yapısal dönüşümünü hız-
landırmayı, ekonominin büyüme performansının 
sürdürülebilir kılınmasını ve yüksek katma değerli, 
yüksek teknoloji üretime dayalı sanayi yapısına dö-
nüştürmeyi amaçlar. 

Verimlilik ve temiz üretim alanında yürütülen 
projelerden bazıları şunlardır:

- Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Politikaları 
ve Uygulamaları Etki Analizi, TR61 Bölgesi Ana-
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lizi
- KOBİ’lerin Verimliliğinin Artırılması Projesi
- Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin 

Belirlenmesi Projesi
- KOBİ’lere Yönelik Verimlilik Eğitimleri için 

Model Fabrika Kurulması
- Bölgesel ve Sektörel Verimlilik Gelişim Ha-

ritası
- Sanayide Verimsiz Elektrik Motorlarının 

Dönüşümü

Sonuç olarak
Bütün bu gelişmeler ve vurgular memnuniyet 

verici, doğru adımlardır ve bu amaçların gerçekleş-
tirilmesi, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hede-
fine ulaşması için şarttır. 

Bu hedefe ulaşmaya çalışırken, dikkat edilmesi 
gereken bazı konulardan ve gözlemlerden bah-
setmek yerinde olacaktır. Yapılacak çalışmalarda, 
özellikle üniversite-sanayi işbirliği önemli bir yer 
tutar, bunun yeter miktarda desteklenmesi gerek-
lidir ama aynı şekilde, üniversitelerin bilim yapması 
da dengelenmelidir. Verimlilik artırma çalışmaları, 
pratikte projeler üzerinden yürümektedir; ya işlet-
melerin kendi finansmanını sağladığı projeler ya 
da yurt içi/ yurtdışı bazı kurumların finansmanını 
sağladığı projeler şeklinde. Bu durum verimlilik ça-
lışmalarını yavaşlatabilir çünkü işletme-dışı finan-
sal kaynaklı projelerin sayısı ya azdır, ya da proje 
katılımcılarının (üniversiteler, işletmeler, OSB’ler, 
Kalkınma Ajansları, Ticaret Odaları vb.) arasında 
koordinasyonu sağlamak zordur veya ek zaman 
gerektir. 

OSB’lerin bazıları dinlendiğinde şunlar dikkat 
çeker: KOBİ’lerde verimlilik bilincinin olmadığı, 
bazı işletmelerin verimlilik çalışmaları için bilgi 
paylaşmaya sıcak bakmadıkları (güven sorunu) ve 
bazı işletmelerin kendilerine götürülen bir proje 
teklifine karşı savunma mekanizmalarını hareke-
te geçirip buna ihtiyaç duyulmadığını belirtmeleri.  
Bilgi eksikliğinden kaynaklanan bu tür yaklaşım 
sorunları zamanla ilerleme sağlanabilecek durum-
lardır; yeter ki toplumumuzda bilimsel düşünce 
ve yaklaşım yaygınlaştırılsın. VGM’nin, bunlar dü-
şünüldüğünde, bir koordinasyon merkezi olarak 
da faaliyet göstermesi çok faydalı olacaktır, buna 
ihtiyaç vardır ve bu “güven sorununa” da katkı 

sağlayacaktır.  VGM işletmelere proje yürütücüsü 
olarak hizmet vermeyecekse (ücretli veya ücret-
siz), en azından bu tür projeleri yürütebilecek pay-
daşları koordine edebilmelidir. 

Bölgesel Verimlilik Merkezleri çok önemlidir ve 
kurulmalıdır. Belki üniversiteler bünyesinde, belki 
farklı şekillerde oluşturulabilecek bu merkezlerin 
kurulumuna VGM önem vermelidir ve mümkünse 
finansal veya farklı boyutlarda katkı sağlamalıdır. 
KOBİ’lere destek açısından, verimlilik eğitimleri 
yeterli olmayacaktır; verimlilik arttırıcı çalışmala-
rından dolayı teşvik edilmeleri gerekir. KOBİ’lerin 
finansal zorlukları düşünüldüğünde, bu, verimlilik 
artışı gösterenlere vergi indirimi getirilmesi, bir 
başka proje için bunun bir artı değer olmasının 
sağlanması, başarılı uygulamaların duyurulmasıyla 
yaygınlaşmanın gerçekleştirilmesi vb. yollarla ya-
pılabilir.

Bugün “söylenenler” doğrudur ve yapılmalıdır. 
Fakat toplumda bilimsel yaklaşım ve düşünce yay-
gınlaşmadan, “söylenenlerin” fiiliyata dökülmesi 
kolay değildir. 
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1. ‘Toryum’ Nedir?

Toryum hakkında çok şey duymuş veya okumuş-
sunuzdur. Bilgi kirliliğinin artığı ve kitleleri yönlen-
dirmenin kolay olduğu günümüzde hangisi gerçek 
hangisi efsanedir? Bunlardan bazılarını sıralarsak: 
Toryum’la çalışan santral üretildiği, Türkiye’de Bor 
madeni gibi Toryum’un da çok miktarda bulundu-
ğu, Toryumun yakıt olarak kullanılmasının ve bu 
konularda çalışma yapan bilim insanlarının nükleer 
sektöre hâkim çevrelerce engellendiği vs.dir. Bu 
makalede Toryum’la ilgili bilgi verecek ve tüm bu 
söylencelerin gerçeklik paylarının olup olmadığını 
öğrenmeye çalışacağız. 

1828 yılında Jöns Jacob Berzelius tarafından 
keşfedilen toryum, yer kabuğunun % 0,0007 (mil-
yonda 7)’lik kısmını oluşturmaktadır. Kurşun ren-
ginde, havada bozulmaz, radyoaktif bir element-
tir. Toryum, uranyum gibi doğada serbest halde 
bulunmayıp 60 civarında mineralin yapısı içinde 
yer almaktadır.1 

Bugün için toryum nükleer enerji hammaddele-
ri kapsamına girmektedir. Ancak, toryuma dayalı 
nükleer santrallerin henüz ekonomik boyutta dev-
reye girmemeleri nedeniyle, toryum, halen sırasını 
bekleyen bir nükleer yakıt hammaddesi durumun-
dadır.

2. Toryum Rezerv ve Üretimi

Toryum rezervi ile ilgili değişik kaynaklarda 
farklı rakamlar ifade edilmektedir. Ancak Türkiye 
Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)’in resmi rakamlarına 
göre Dünya Toryum rezervi şu rakamlardır:

Türkiye’de, geçmiş yıllarda Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalış-
malar sonucunda, Eskişehir- Sivrihisar-Kızılcaören 
yöresindeki nadir toprak elementleri ve toryum 
cevher yatağında, ortalama tenörü % 0,2 ThO2 olan 
380.000 ton görünür rezerv tespit edilmiştir. An-
cak, söz konusu sahadaki toryumun zenginleştiril-
mesiyle ilgili teknolojik sorunlar henüz tam olarak 

TORYUM VE KULLANIM ALANLARI
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çözülememiştir.2 

Diğer taraftan, Malatya-Hekimhan-Kuluncak’ta 
mevcut benzer nitelikli toryum da gerekli çalışma-
ların yapılması durumunda, söz konusu rezerve 
katkı yapabilecek durumdadır.

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Avrupa 
Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) Bilim Komitesi 
Üyesi Prof. Dr. Saleh Sultansoy: “Bilinen toryum 
miktarı açısından Hindistan ilk sırada bulunuyor. 
Onun hemen ardından Türkiye ve Brezilya geliyor. 
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve OECD 
verilerine göre 880 bin ton ile dünyadaki toryum 
rezervinin yüzde 11’i Türkiye’de bulunuyor. Diğer 
bağımsız kaynaklar ise ülkedeki rezervlerin bun-
dan 3-4 kat daha fazla olduğunu ve Türkiye top-
raklarındaki toryumun değerinin 120 trilyon dolar 
olabileceğini tahmin ediyor. Isparta’da bulunan 
Çanaklı Madeni’nde kolay işlenebilen torit minerali 
şeklinde 20 bin ton rezerv var ve sadece bu rezerv 
100 yıl boyunca elektrik enerjimizi karşılayabilir. 
Toryumla beraber atom bombası yapılamayan bir 
enerji üretilecek. Daha da önemlisi, hızlandırıcı sü-
rümlü toryum yakıtlı sistemler nükleer atık proble-
mini çözmeye imkân sağlayacak. Yüksek miktarda 
toryum rezervine sahip olan Türkiye’nin bu işten 
karlı çıkması bazı güç odaklarının işine gelmiyor. 
Toryumu enerjide kullanmaya başladığımızda dün-
yanın önde gelen ülkeleri arasında yer alabiliriz.” 
dedi.3 

Eskişehir’de 2003’te yaklaşık 100 bilim insa-
nının katılımıyla toryum çalıştayı düzenlediğini 
anımsatan Sultansoy, uzun vadeli bir program ha-
zırlandığını ancak sürecin devam etmediğini sözle-
rine ekledi.

3. Toryum Kullanım Alanları

Toryum:
Yüksek sıcaklıklarda magnezyumun direncini 

artırmak amacıyla alaşımlarda,
Elektronik cihazlarda ve aydınlatmada tung-

sten filamanların kaplanmasında,
Yüksek ısıya dayanıklı potaların yapımında,
Yüksek kaliteli kamera merceklerinde,
Nükleer teknolojide kullanılmaktadır.
Toryum - uranyum karışık yakıtlar, uranyum ya-

kıtına göre daha az plütonyum üretir. Ayrıca yük-
sek yanma oranında çalışabilir, bu da yakıtın reak-
törde kalma süresini yani yakıt yeniden yükleme 
periyodunu uzatarak tesis kapasite faktörünün 
artmasına katkı sağlar. Toryumlu yakıt deneme-
leri 1960 yıllarının ortalarında başlamış olmasına 
rağmen güç reaktörlerinde kullanılmasına 1976 

yılında başlanmıştır. Almanya, Hindistan, Japonya, 
Rusya, İngiltere ve ABD’de araştırma/geliştirme 
çalışmaları bulunmaktadır.4 

Toryum bugün için geleceğini bekleyen bir nük-
leer yakıt hammaddesi durumundadır. Bunun en 
büyük nedeni, nükleer yakıt çevrim sorunudur. 
Toryum-232, bazı süreçlerle uranyum-233’e dönüş-
türülebilmektedir. Uranyum 233’de Uranyum-235 
gibi parçalanabilir bir maddedir. Bu parçalanma 
sonucunda da büyük bir enerji açığa çıkmaktadır. 
Yakıt çevrimi sorunu nedeniyle, bugün için tor-
yumla çalışan ticari ölçekli santraller bulunmamak-
la birlikte, bu santrallerin prototipleri İngiltere, Al-
manya ve ABD’de uzun zamandır denenmektedir. 
Ticari ölçekte üretimin yapılamaması nedeniyle, 
halen toryumun enerji hammaddesi olarak tüketi-
mi yok denilecek düzeydedir. Enerji hammaddesi 
olarak kullanımı dışında, değişik kullanım alanla-
rında tüketilen toryum miktarının fazla olmaması 
ve yıllık 700 ton ThO2 civarında olan dünya toryum 
üretiminin tamamen monazitten yan ürün olarak 
elde edilmesi nedeniyle, halen sadece toryum için 
işletilen yatak yoktur.5

Sonuç olarak, Toryum hakkında Türkiye Atom 
Enerjisi Kurumu (TAEK) Avrupa Nükleer Araştır-
ma Merkezi (CERN) Bilim Komitesi Üyesi Prof. Dr. 
Saleh Sultansoy’un açıklamaları dikkate değerdir. 

Ancak, şimdiye kadar bu açıklamayı destekleyecek 
bir adım atılmamıştır. Dolayısıyla elimizdeki mev-
cut verilere göre toryum, bugün itibarıyla ekono-
mik değeri olan bir maden değildir. Ancak, dünya-
daki hızlı bilimsel ve teknolojik gelişmeler dikkate 
alındığında bu konuda hazırlıksız yakalanmamak 
için Türkiye’nin araştırma geliştirme çalışmalarına 
hız vermesi gerekmektedir.6

Dipnotlar
1   http://www.taek.gov.tr/nukleer-guvenlik/nukleer-

enerji-ve-reaktorler/172-nukleer-yakit-cevrimi/471-
toryum.html, erişim: 26 Ocak 2017.

2   http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Uranyum-
ve-Toryum, erişim: 26 Ocak 2017.

3   http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2014/01/27/
dunyanin-enerji-haritasini-toryum- degistirecek, erişim: 
27 Ocak 2017.

4   http://www.taek.gov.tr/nukleer-guvenlik/nukleer-
enerji-ve-reaktorler/172-nukleer-yakit-cevrimi/471-
toryum.html, erişim: 26 Ocak 2017.

5   http://www.maden.org.tr/genel/bizden_detay.
php?kod=117&, erişim: 27 Ocak 2017.

6   Daha fazla bilgi için Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK) ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı internet 
sayfalarına ve bu konudaki yayınlarına başvurulabilir. 
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ERMENİ SORUNUYLA İLGİLİ GERÇEKLER 
Dr. Ömer Lütfi TAŞCIOĞLU

Osmanlı Devleti’nin parçalanma sürecine girdi-
ği dönemde Yunanlılar, Bulgarlar ve Sırpları örnek 
alan Ermenilerin Osmanlı Devleti’nden koparacak-
ları parçalar üzerinde bağımsız bir Ermenistan kur-
ma hayaline kapılmaları günümüzde Ermenistan’la 
yaşanan sorunların temelinde yatan en önemli 
sebebi teşkil etmektedir. Ermenilerin çıkardıkları 
isyanların, zorunlu göç kararının, Ermenilerin Türk-
lere karşı işledikleri katliamların ve günümüzdeki 
Ermeni hedeflerinin değerlendirilmesinin yapıldığı 
bu çalışma ile Ermeni sorununun dayandığı ger-
çekler ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. 

1. Ermeni Komiteleri ve İsyanları:

Bir dönem Osmanlı Devleti’nin Tebaa-i Sadıka 
olarak adlandırdığı Ermeniler devletin zayıf düş-
tüğünü görünce 1860’lardan itibaren önce hayır 
cemiyetleri adı altında teşkilatlanmaya başlamış 
ve özellikle 1877-1878 Osmanlı Rus Harbini müte-
akip teşkil ettikleri Hınçak, Taşnak ve Ramgavar 
gibi komiteler1 vasıtasıyla Osmanlı’dan kopartıla-
cak topraklar üzerinde bağımsız bir Ermenistan 
Devleti kurma hayaline kapılmıştır. 1829 Edirne 
Anlaşmasıyla Eflak, Buğdan ve Sırbistan’ın özerklik 
kazanmasını ve Yunanistan’ın bağımsız devlet ola-
rak tanınmasını kendileri için örnek olarak kabul 
eden Osmanlı Ermenileri 1877-1878 ve 1828-1829 
Osmanlı-Rus Harbinde ve 1. Dünya Harbinde isyan-
lar çıkararak kendi devletine karşı düşman safların-
da yer almıştır.  

1. Dünya Harbi döneminde Osmanlı Devleti 8 
ayrı cephede savaşırken Ermenilerin çıkardığı is-
yanlar devleti zayıf düşürmüş, Osmanlı orduları bir 
yandan bu cephelerde savaşırken, diğer yandan 
cephe gerisine de asayiş için kuvvet ayırmak zo-
runda kalmıştır2.

1. Dünya Harbi başlamadan hemen önce Ermeni 
Komiteleri aşağıda özet olarak yer alan talimatları 

1 Ermeni Komitelerinin Amaçları ve İhtilal Hareketleri, 
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlı-
ğı Yayınları, Ankara, 2003, s.10-11-36
2 Ömer Lütfi Taşcıoğlu, Türk-Ermeni İlişkilerindeki Ta-
rihsel Gerçekler, Talat Paşa Komitesi Yayın No:1, Anka-
ra, 2015, s. 5

köylere kadar yayımlamıştır3:
1. Her Ermeni asli ihtiyaçlarından bazılarını 

bile satmak suretiyle silahlanmalıdır.
2. Seferberlik ilanıyla silah altına çağırılan 

Ermeniler bu çağrıya uymayacak, silahaltına 
alınmış olan Ermeni askerleri ordudan firar edip 
Ermeni çetelerine ve gönüllü birliklere katıla-
caklardır.
3. Rus orduları sınırı geçer geçmez komite-

ciler, firariler ve çeteler Rus ordusuna katılarak 
onlarla birlikte Osmanlı ordusuna saldıracak, 
ikmal yollarını ve telgraf hatlarını kesmek su-
retiyle Osmanlı ordusunun iaşe ve istihbaratını 
sekteye uğratacaklardır.
4. Cephe gerisinde 2 yaşına kadar olan Müs-

lümanları gördükleri yerde ve her fırsatta katle-
decekler, Müslüman halkın yiyecek, mal ve mül-
künü ele geçirecek veya yakıp yıkacaklardır.
5. Terk edecekleri ev, tarım ürünleri, kilise 

ve hayır kurumlarını yakıp bunları Müslümanlar 
yapmış gibi propaganda yapacaklardır.
6. Resmi devlet dairelerini kundaklayacak, 

Osmanlı zaptiye ve jandarmalarını pusuya dü-
şürerek katledecekler, cepheden yaralı dönen 
Osmanlı askerlerini öldüreceklerdir.
7. Şehirlerde, kasabalarda, köylerde 

3 Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No:5, Ankara, 1990, 
s.103-104
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isyanlar, ihtilaller çıkaracaklar, Müslüman 
askerlerin ve sivil halkın morallerini bozarak 
göçe mecbur edeceklerdir.
8. Bomba, silah imal, tedarik veya ithal ede-

rek bütün Ermenileri silahlandıracaklardır.
9. Ermenilerin yaptıkları isyan, ihtilal ve kat-

liamın faturasını Müslümanlara çıkararak bunu 
iç ve özellikle dış kamuoyunda neşredecekler-
dir.
10. İtilaf devletleri hesabına casusluk ve 

rehberlik yapacaklardır4.

Osmanlı Devleti’nde silahaltındaki Ermeniler 
yukarıda belirtilen komite talimatlarına uyarak si-
lahlarıyla birlikte ordudan firar edip Rus ordusuna 
katılmışlar, düşman orduları lehine casusluk yap-
mışlar ve Ermeni fırıncılar yaptıkları ekmeklerle 
Osmanlı askerlerini zehirlemişlerdir5. Rus tarafına 
geçemeyen Ermenilerin büyük bölümü ise silahlı 
çeteler kurarak isyana ve Türk köylerinde katliama 
başlamıştır.

Ermenilerin 1. Dünya Savaşı sırasında isyan çı-
kardıkları bölgeler aşağıda görülmektedir:

2. Ermeni Komitecilerin Tutuklanması Ka-
rarı: 

Osmanlı Devleti, tüm ikazlara rağmen Ermeni-
lerin masum sivil halkı katletmeye devam etmesi 
üzerine 24 Nisan 1915’te Ermeni Komite Merkezle-
rinin kapatılarak evrakına el konulması ve komite 
liderlerinin tutuklanması kararını almış, bu kap-
samda İstanbul’da tutuklanma kararı verilen 235 

4 Genelkurmay ATASE Arşivi, No:1/2, Klasör 528, Dosya, 
2061, Fihrist 21, No: 4/3671, Klasör 2811, Dosya 26, Fih-
rist 28, No: 1/131, Klasör 2703, Dosya 308, Fihrist 23-1, 
No: 4/3671, Klasör 2818, Dosya 59, Fihrist 2-25
5 Ermeni Komitelerinin Amaçları ve İhtilal Hareketleri, 
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlı-
ğı Yayınları, Ankara 2003, s. 164.

komiteciden 226’sı yakalanabilmiştir. Tutuklanan-
larla birlikte 19 Mavzer, 74 Martini, 111 Winchester, 
96 Manliher, 78 Gıra, 358 Filovir, 3591 tabanca ve 
45221 adet mühimmat ele geçirilmiştir.

Tutuklanan komitecilerden 155’i Çankırı’ya, 71’i 
Ayaş’a gönderilmiş, Çankırı’ya gönderilenler hap-
sedilmeyerek gözetimli denetim altında tutulmuş 
ve sadece günde bir kere polis karakoluna uğra-
yarak şehri terk etmediklerini ispatlamak zorun-
luğu getirilmiştir. Daha sonra Çankırı’dakilerden 
35’i suçsuz bulunarak İstanbul’a dönmelerine izin 
verilmiş, suçlu bulunan 25 Ermeni komiteci Ayaş’a, 
57 komiteci ise Zor’a gönderilmiş, yabancı uyruklu 
7 Ermeni’den 3’ü sınır dışı edilmiştir. Kalanların 31’i 
affedilmiş, Mondros Mütarekesinden sonra 3’ü 
serbest bırakılmış, İngilizlerin İstanbul’u işgalin-
den sonra ise kalanlar salıverilmiştir6. Ermenilerin 
soykırım günü ilan ederek dünyayı ayağa kaldırdık-
ları 24 Nisan 1915 tarihinde yaşananlar bunlardır. 

3.  Zorunlu Göç Kararı,  Göç Ettirilen ve Göç-
ten Muaf Tutulan Ermeniler:

Ermeni komite liderlerinin tutuklanmasından 
sonra da Ermenilerin tüm ikazlara rağmen isyan ve 
katliamlarını sürdürmeleri üzerine Osmanlı Devleti 
27 Mayıs 1915’te Ermenilerden isyan edenlerin ve 
çete kurarak sivil halkı katledenlerin Osmanlı Dev-
leti toprakları içinde yer alan Şam ve Musul gibi vi-
layetlere nakledilmeleri için zorunlu göç kanununu 
çıkarmıştır.

Osmanlı Devleti Dâhiliye Nezareti Sicil Umum 
Müdürlüğünce yapılan 1914 yılı sayımlarına göre 
Osmanlı coğrafyasının tamamında yaşayan Erme-
ni sayısı 1.294.851 kişidir7.  Göç uygulamasının ya-
pıldığı Anadolu topraklarında yaşayan Ermenilerin 
sayısı ise 736.000 kişidir8. 

Bunlardan bir bölümü kendi istekleriyle başka 
ülkelere göç etmiş, bir bölümü göç kararına tabi 
olmamak için din değiştirerek Müslüman olmuş, 
diğer bir bölümü ise göçten muaf tutulmuştur. 

6   Yusuf Sarınay, What Happened on April 24, 1915; 
The Circular of April 24, 1915, and the Arrest of Armeni-
an Committee Members in Istanbul, Int. Turkish Studi-
es Vol 14, Nos.1&2, 2008, s.78
7  Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, 
Türkiye Matbaacılık ve Gazetecilik A.O., Belge Yayınları, 
İstanbul, 1987, s.136-145
8 Hikmet Özdemir, Kemal Çiçek, Ömer Turan, Rama-
zan Çalık, Yusuf Halaçoğlu, Ermeniler: Sürgün ve Göç, 
Türk Tarih Kurumu yayınları, Ankara, 2004, s. 36-37; 
Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu (1880-1914) Demogra-
fik ve Sosyal Özellikleri, İstanbul, 2003, s.226-227 
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Hükümet emirleriyle memleketin müdafaasını 
ve asayişin teminini ihlal etmeyenler, casusluk yap-
mayanlar, Katolik ve Protestan olanlar, mebuslar, 
asker, subay, askeri doktor olanlar, amele taburla-
rında çalışanlar, demiryollarında çalışan memurlar, 
ameleler, müstahdemler ve aileleri ile Müslüman 
ailelerin yanında çalışıp da sadakatlerinden şüp-
he edilmeyenler, ayrıca İstanbul, Bursa, Kütahya 
Ermenileri ve düşman işgali altında bulunan Van 
ve Kars Ermenileri ile din değiştirerek Müslüman 
olanlar ve benzer durumlarda olanlar göçe tabi 
tutulmamıştır9. Göçten muaf tutulanların sayısı 
204.70010, göçten kurtulabilmek için din değiştire-
rek Müslümanlığa geçenlerin sayısı ise 95.00011 ki-
şidir. Sonuç olarak göçe tabi tutulmayan Anadolu 
Ermenilerinin sayısı 300.000 kadardır. 

Osmanlı arşiv belgelerine göre zorunlu göçe 
tabi tutulan Ermeni sayısı 438.75812, göç nokta-
larına ulaşan Ermeni sayısı ise 382.14813  kişi olup 
göç ettirilenlerin %87’si yeni yaşam bölgelerine sa-
limen ulaşmıştır.

Halep’teki Amerikan konsolosu Jackson 3 Şu-
bat 1916 tarihli sürgün edilenler listesinde 486.000 
Ermeni’nin bulunduğunu rapor etmiştir14.  Söz ko-
nusu rapor da göç ettirilen Ermenilerin büyük bö-
lümünün göç yerlerine ulaştığını teyit etmektedir. 

Osmanlı arşiv belgelerine göre eşkıya saldırıları, 
açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle göç yerlerine 
ulaşamadan hayatını kaybeden Ermenilerin sayısı 
56.610’dur15. Bunlardan 25.000-30.000 kadarı Os-
manlı askerleri ve halkında da önemli kayıplara ne-
den olan tifo, dizanteri gibi hastalıklardan ölmüş-
tür16. Aynı dönemde Osmanlı ordusunda sadece 

9 Süslü, age, s.149-150; Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri 
ve Gerçekler (1914-1918)”, Türk Tarih Kurumu Yayınları 
Sayı 90, Ankara, s. 62-63  
10 Özdemir vd, age, s.94
11 Kemal Çiçek, Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917, 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, s. 253
12 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1914-
1918)”, Türk Tarih Kurumu Yayınları Sayı 90, Ankara, s. 
72-77; Dahiliye Nezareti Emniyet Umum Müdürlüğü 2. 
Şube Arşivi 68/71, 68/80-83-84, 68/101, 57/110 
13 Yusuf Halaçoğlu, age, Ankara, s. 72-77; Dahiliye Ne-
zareti Emniyet Umum Müdürlüğü 2. Şube Arşivi 68/71, 
68/80-83-84, 68/101, 57/110 
14  Hikmet Özdemir, vd., age, s 75; US Archives NARA 
867.48/271: Ek 310
15  Yusuf Halaçoğlu, age, s. 77
16 Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler, age, s. 77; 
Dahiliye Nezareti, Emniyet Umum Müdürlüğü 2.Şube, 
No: 68/81  

salgın hastalıklardan ölen asker sayısının 466.75917 
olduğu dikkate alındığında harp şartlarında hasta-
lıktan ölen Ermeni sayısının normal olduğu görül-
mektedir. 

56.610 Ermeni’den 9.500-10.000 kadarı ise yol-
larda eşkıya saldırılarıyla hayatını kaybetmiştir.   
Hayatını kaybedenlerden 500 kişinin Erzurum-Er-
zincan arasında, 2000 kişinin Urfa-Halep arasında 
Meskene’de, 2000 kişinin Mardin civarında eş-
kıya ve urbanın saldırıları sonucu katledildikleri, 
5000 kadar kişinin de Dersim bölgesinden geçen 
kafilelere yapılan saldırılar sonucunda öldürüldü-
ğü18 Osmanlı arşiv belgelerinde kayıtlıdır.  Ancak 
Osmanlı ordusu savaş halinde bulunduğundan göç 
konvoylarına sadece Jandarma Müfrezeleri refa-
kat ettirebildiği, eşkıyanın göç konvoylarına saldır-
madan önce Jandarma Müfrezelerine saldırarak 
imha ettiği, daha sonra konvoylara saldırdığı, bu 
nedenle eşkıya saldırılarıyla ölen Ermeni göçmen-
leri için Osmanlı Devletinin suçlanamayacağı husu-
su Cemiyet-il Akvam Mülteciler Komitesi’nin resmi 
raporlarında19 kayıtlıdır. Diğer yandan saldırıyı ya-
pan eşkıyadan yakalananlar yargılama sonucunda 
idam cezasına çarptırılmıştır. 

Göçler sırasında Ermenilere yapılan saldırılar ya 
da kötü muamele nedeniyle çok sayıda kişi Divan-ı 
Harb-î Örfi Mahkemelerinde yargılanmış, yargı-
lananlardan 1397 kişi idam dâhil çeşitli cezalara 
çarptırılmış20 ve yargılamalar bizzat Talat Paşa ta-
rafından takip edilmiştir. Ancak cezalandırılanlar 
arasında gerçekten suçlu bulunanlar olduğu gibi 
İstanbul’un İngilizler tarafından işgalinden sonra 
iç ve dış baskılar21 ve özellikle Ermeni kilisesinin 
telkinleriyle cezaya çarptırılan şehit Boğazlıyan 
kaymakamı Mehmet Kemal Bey gibi birçok ma-
sum insanın da bulunduğu gerçeği dikkatten uzak 
tutulmamalıdır.

Osmanlı Devleti göç ettirilen Ermenilerin çoğun-
luğunu demiryoluyla, nehir güzergâhlarında şah-
tur denilen nehir kayıklarıyla, demiryolu ve suyolu 

17 Özdemir vd, age, s.252-253
18 Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler, age, s. 77; 
Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi: No. 57/51, 57/71, 59/244, 
56/140, 55-A/144, 54/406, 54-A/73, 54-A/248
19  League of Nations (Cemiyet-i Akvam) Resmî Gaze-
tesi, 21.9.1929
20 Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayın No:5, Ankara, s.149-
150; Hariciye Nezareti Arşivi Siyasi Kısmı, Hazine-i Ev-
rak, Karton 178, Dosya:23
21  Ferudun Ata, “İşgal İstanbul’unda Tehcir Yargılama-
ları, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, s. 290
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imkânı olmayan yerlerde ise orduya ait araçlarla ve 
araç bulunamayan durumlarda her aileye tahsis et-
tiği kağnılarla taşımıştır.    

Osmanlı Devleti’nin göç ettirdiği Ermenilerin 
güven içinde yerlerine ulaşmaları için göçmenlere 
tren22, nehir vasıtaları ve demiryolu bulunmayan 
yerlerde araç ve kağnılar tahsis ettiği23, toplan-
ma merkezlerindeki göçmenlere yemek çıkardığı 
Amerika’nın Mersin Konsolosu Edward I. Natan’ın, 
30 Ağustos 1915 ve 11 Eylül 1915 tarihli raporlarında 
ve ABD’nin Merzifon Koleji Müdürü Misyoner Ge-
orge E. White’ın raporunda yer almaktadır.

Osmanlı Devleti göçe tabi Ermenilerin büyükleri-
ne 3 kuruş24∗, çocuklarına 60 para yevmiye vermiş, 
göç yolunda sağladığı yardımları göçten sonra da 
sürdürmüş ve bunlara yeni gittikleri yerlerde tapu-
lu ev, tarıma elverişli arazi, mesleklerinin icrası için 
alet, sermaye ve tohumluk vermiştir25.

4. Ermenilerin Türk Katliamları:

Zorunlu göç sırasında hayatını kaybeden Erme-
nilere ilişkin rakamlar her gün yapılan şişirmelerle 
artırılarak Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriye-
ti suçlanırken Ermeniler tarafından hiçbir sebep 
yokken katledilen ve çoğunluğu kadın, çocuk ve 
yaşlılardan oluşan Türk ve Müslümanların kayıpla-
rından bahsedilmemesi dikkat çekicidir.  Ermeniler 
isyan çıkardıkları bölgelerde çeteler oluşturarak 
erkekleri askerde olan kadınları, yaşlıları ve çocuk-
ları ağır işkencelerle katletmişlerdir. Katliamın ger-
çekleştiği bölgelerde Türklere ait çok sayıda toplu 
mezar bulunmuştur. Yukarıdaki haritada göste-
rilen Ermenilerin isyan çıkardıkları bölgeler aynı za-
manda Türk ve Müslüman katliamı yaptıkları yer-
lerdir. Bu katliamlardan bazı örnekler aşağıdadır:

4.1. Zeytun İsyanı (1895) ve Katliamı:

O dönemde Halep vilayetine günümüzde 
ise Kahraman Maraş iline bağlı olan Zeytun 
(Süleymanlı)’da 4000’i silahlı 6000 Ermeni’nin 
zorunlu göç kararından 20 sene önce çıkardıkları 
isyanda isyancıların esir aldıkları Kaymakam ve 50 
subay ile 550 erden oluşan 600 Türk esiri 14 Aralık 
1895’te çoğunluğu kadınlardan meydana gelen 

22 US Archives NARA 867.4016/193, Copy No: 484
23 E. George White, Bir Amerikan Misyonerinin Merzi-
fon Amerikan Koleji Hatıraları, Çev. Cem Tarık Yüksel, 
Enderun Yayınları: 46, İstanbul 1995, s. 217. 
24∗   O dönemde halı dokuma atölyesinde çalışan bir 
dokuma işçisinin günlük yevmiyesi 1,8 kuruştur. 
25  Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler, age, s. 67-
68; Dahiliye Nezareti Şifre Kalemi: No. 54-A/226  

Fernuz Ermenilerinden bir grubun saldırısıyla bal-
ta, hançer ve kazmalarla parçalanarak şehit edil-
miştir26. 

Katledilen Türklerin bedenleri uzun süre kat-
liam mahallinde kalmış, Türk askeri birliklerinin 
Zeytun’a ulaşmasından hemen önce delilleri yok 
edebilmek düşüncesiyle Türklerin cesetleri isyan-
cı Ermeniler tarafından Kargalar Köprüsü’nden 
Zeytun çayına atılmıştır27. Ancak çayın akıntısına 
kapılarak yok olacağı sanılan cesetlerin bir kısmı 
kayalara, buz parçalarına takılmıştır.

 Olayları evinin damından izleyen Padré Ema-
nuel isimli Katolik papazı İngiltere’nin Halep 
Konsolosu Barnham’a gördüklerini şu şekilde 
anlatmıştır: “Türklerin katledilmesi iki saat kadar 
sürdü. Katledilen Türklerin çığlık ve feryatları 
dehşet vericiydi”.

Zeytun isyanları sırasında ölen Ermeni sayısı 
6.000, ölen Türk sayısı ise 13.000’i asker, 7.000’i 
sivil olmak üzere 20.000 kişidir 28.

 Erzurum ve Erzincan Bölgesindeki Türk 
Katliamları:

Seferberlik ilanından sonra, Erzurum merkez 
ve Bayezid sancağındaki Ermenilerin büyük kısmı 
kendi silahlarıyla, silahaltında bulunanlar da kaça-
rak Ruslara katılmışlar ve Rus Hükümeti bunları 
bir kat daha silahlandırıp, donatıp, kendilerinden 
özel çeteler oluşturarak sınırdan içeri göndermiş-
tir29 . Teşkilatlanıp silahlandırılan “Ermeni gönüllü 
alayları” Rus ordularının öncü kuvvetleri olarak 
Osmanlı ordusuna taarruz etmişler30  ve mahallî 
çetelerle birlikte bölgedeki Osmanlı halkına çok 
büyük mezalim ve katliam yapmışlardır31. Dikkat 
edilirse Zeytun isyanında olduğu gibi Ermenilerin 
Türkleri katlettikleri bu kitlesel cinayetlerin önemli 
bir bölümü zorunlu göç kararından önce yapılmış-
tır.

1914 sonlarında başlayan hazırlıklarla Ermeni-
ler 1915’te harekete geçmiş ve özellikle 1916 Tem-
muz’undan itibaren Erzincan’ın Rusların eline geç-

26 Salahi Ramsdam Sonyel, “The Ottoman Armenians, 
Victims of Great Power Diplomacy”, Oxford University 
Press, Lefkoşa, Northern Cyprus, 1987s. 195
27  Sonyel, age, s. 196
28  Sonyel, age, s. 197
29  Ermeni Komitelerinin Amaçları…, age, s.152
30  Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı…,  age, s.85
31 Ömer Lütfi Taşcıoğlu, Türk-Ermeni İlişkilerinde Tari-
hi, Siyasi ve Hukuki Gerçekler, Nobel Akademik Yayın-
ları, Ankara, 2015, s. 127-129
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mesiyle katliamı yoğunlaştırmışlardır.

Erzurum’un doğusuna kadar ilerleyen Erme-
ni çeteleri, bütün Ermeni köylerindeki aileleri 
Rusya’ya naklederek eli silah tutan Ermenileri ken-
dilerine katılmaya mecbur bırakmış ve geri çekilir-
ken de Müslüman köylerini yakarak, yıkarak, halkı-
nı işkencelerle katlederek imha etmiştir32. 

21 Mart 1916 tarihinde 3. Ordu Komutanı Vehip 
Paşa tarafından Başkomutanlığa gönderilen 108 
No.lu şifrede;33 “Ermeniler tarafından Erzurum’da 
yapılan katliam hakkında 10 Mart 1916’da bilgi arz 
edildiği, düşman işgaline maruz kalan köylerden 
kaçan halka, düşmanın (Ruslar) ve özellikle Erme-
ni askerlerinin pek canice ve vahşice davrandıkları, 
genç, çocuk ve kızları kaldırarak bilinmeyen bir ta-
rafa götürdükleri, mal ve canlarını yağmaladıkları, 
katlettikleri, ırza tecavüzün akla hayale gelmeye-
cek derecede bulunduğu ve diğer kaynaklardan 
alınan bilgilerin de bu hususları doğruladığı” rapor 
edilmiştir34.

Doğu Anadolu ve özellikle Erzurum bölgesinde-
ki Müslüman halk Brest-Litovsk Antlaşması’ndan 
sonra Rusların bölgeden çekilmesi döneminde en 
büyük acıları yaşamıştır.  

Bu dönemde Alaca köyünde Ermeniler tarafın-
dan katledilen Müslümanlara ait toplu mezar 1966 
yılında, Yeşilyayla’da katledilen Müslümanların 
toplu mezarları ise 7 Ekim 1988’de Prof. Dr. Enver 
Konukçu başkanlığındaki bir heyet tarafından 
ortaya çıkarılmıştır. Bunların çoğunun işkenceyle 
katledildikleri iskeletleri üzerindeki izlerden 
anlaşılmaktadır35.

Van Bölgesindeki Türk Katliamları:

1914 yılı mayıs ayında iki yabancı müfettişin 
Doğu Anadolu’da Vilayet-ı sitte olarak adlandırılan 
bölgeye vali olarak atanmaları ve temmuz ayında 

32 Arşiv Belgeleriyle Ermeni faaliyetleri (1914-1918) Cilt 
1, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, Ankara, 
2005, s. 102
33 Hikmet Özdemir, “Seferberlik İlanından Rus İşgali-
ne Kadar Ermeni Milislerle Çatışmalar”, Gazi Üniversi-
tesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygu-
lama Merkezi, Ankara, Türk-Ermeni İlişkilerinin Gelişimi 
ve 1915 Olayları Uluslararası Sempozyumu Bildirileri, 
Ankara, 2006, s.140
34 Genelkurmay ATASE Arşivi, Cilt II, Koleksiyon: BDH, 
Klasör:528, Dosya: 2063, Fihrist: 1
35Enver Konukçu, Ermenilerin Yeşilyayla’daki Türk 
Soykırımı, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Yayını No: 
674, Ankara, 1990, s.13-102

göreve başlamaları bölgedeki mütereddit Ermeni-
leri de cesaretlendirmiş ve azınlıklar arasında Os-
manlı Devleti’nin artık yıkılmakta olduğu kanaatini 
kuvvetlendirmişti. 

Nitekim Ekim ayında Muş, Van ve Bitlis bölgele-
rinde Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmak üzere gö-
nüllü Ermeniler toplanmaya başlamış ve Osmanlı 
Devleti’nin seferberlik çağrısına gelen olmamıştır. 
Önceleri dikkat çekmemek için birliklerden silahsız 
kaçan Ermeniler sonradan azar azar silahlı olarak 
ve düzenli biçimde kaçmaya başlamıştır. Her yer-
den ve özellikle Van ve Muş taraflarından Rusya’ya 
ve İran’a geçen tanınmış komitecilerden Erzurum-
lu Antranik, Muşlu Sampat, Vanlı Hamazasp ve 
benzeri çete başlarının yanında 300-400’er kişilik 
taburlar oluşturarak Rus subaylarının yönetiminde 
Hoy ve Dilman yöresinde açıkça ve düzenli talime 
başlamışlardır36.

Van’da konuşlu bulunan 33. Tümenin harp çıkın-
ca Van’dan ayrılmasını fırsat bilen Ermeni çeteleri 
Van’da 40.000 kişilik bir silahlı güç oluşturarak Van 
ve çevresindeki Türk ve Müslüman ahaliyi katlet-
meye başlamıştır. 15 Nisan’da Van’da başlatılan Er-
meni isyanında önce şehirde kalan Jandarma Müf-
rezesi katledilmiş ve sıra sivil halka gelmiştir.  Rus 
ordusunun 18 Mayıs’ta Van’ı ele geçirmesine kadar 
devam eden bir aylık süre içinde çete reisi Aram 
idaresindeki Ermeniler 23.000 Türk’ü katletmiştir.

Van’da Ermenilerin yapmış olduğu tahribatı ve 
mezalimi Hariciye Nezareti, yabancı misyonlara 
gönderdiği 16 Eylül 1916 tarihli genelgeyle şöyle 
açıklamıştır:

“Şamaram mahallesinde 200 kadın ve ço-
cuk sığındıkları evde yakılmışlardır. Mirkos köyü 
beyaz bayrak çektiği halde tecavüze uğramış, 
köyün kadınları ve kızları bilinmeyen bir yöne 
götürülmüşler. Bazı köylerde ise öldürülen 
çocukların etleri annelerine yedirilmek istenmiştir.

“Aksani ve Hınıs köylerinde 500 kişiye yakın 
insan Şeyhane köyünde ise 200’e yakın çocuk ve 
kadın camiye doldurulup diri diri yakılmışlardır. 

“Saray civarındaki halk kılıçtan geçirilmiş, sulara 
atılarak boğulmuş, 10. 000’in üstünde ceset Van 
Gölü üzerinde sayılmıştır. 

“Yine Gevaş, Vastan ve Mukas’ta 3000 kişi kat-
ledilmiştir...

“Van’ın içinde camiler, evler, kışlalar, hatta için-

36 Ermeni Komitelerinin Amaçları… age, s.170
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deki yaralı ve hastaları ile birlikte hastaneler ya-
kılmıştır. Yakalanan subaylar işkence çektirilerek 
öldürülmüştür. Bu arada şehirdeki durumu bilme-
yen çevre köylerden Van’a gelmek isteyen göç-
menlerden 1200 kişi Vastan ve Etkil yolu üzerinde 
acımadan vahşiyane bir şekilde öldürülmüşlerdir” 
37.

Sadece Aram yönetiminde (muhtemelen Saray 
civarındaki halk) 10.000 kişi, Vastan ve Etkil yolu 
üzerinde 1200, Gevaş, Vastan ve Mukas’ta 3000, 
Van Şamaram mahallesinde 200 kadın ve çocuk, 
Aksani ve Hınıs köylerinde 500 ve Amerikan mis-
yoner merkezinde 8000 Müslüman38 (Takriben 
22.900 kişi) yakılarak, tecavüz, işkence ve kılıçtan 
geçirilme gibi yöntemlerle Ermeniler tarafından 
katledilmiştir. 

Ermeni katliamından kurtulmak için Van’ın sağ 
kalan Müslüman halkı 14 Mayıs’tan itibaren şehri 
terk ederek Bitlis istikametinde kaçmaya başlamış, 
bunlardan bir bölümü daha yollarda Ermeni çete-
cileri tarafından katledilmiştir39. 

Van’ın tüm camileri yıkılmış, Müslüman mahalle-
leri yakılmış ve Van ile çevresi yangın yerine çevril-
miştir. Van hastanesinden başka yere taşınmasına 
olanak bulunamayan 80 kadar hasta Er Ermeniler 
tarafından diri diri yakılmıştır40.

 Harpten önce 3400 Müslüman evinin mev-
cut olduğu Van vilayetinde harpten sonra Ermeni-
lerin yıkmadığı, ateşe vermediği ev sayısı sadece 
üçtür41. Bitlis’te Müslümanlara ait 6500 evin ise 
tamamı Ermeniler tarafından yakılıp, yıkılmıştır42.

 Zorunlu göç kararının alınmasının en 
önemli sebeplerinden birini teşkil eden Ermenile-
rin Van’da yaptıkları katliamda bir aylık süre içinde 
öldürülen sivil Türk ve Müslüman sayısı 22.900 kişi-
dir. 1914-1919 yılları arasında Van ve 4 ilçesinde Er-

37 Hazine-i Evrak Müdürlüğü K. 110, Dosya: 12, No. 
8702962, Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni 
İsyanları (1896-1916), Türk Dünyası Araştırmaları Vak-
fı, İstanbul, 1994, s.123-127; Azmi Süslü, Gülay Öğün, 
Törehan Serdar, Van, Bitlis, Muş ve Kars’taki Ermeni 
Katliamları-Gazilerle Mülakat, Van 100. Yıl Üniversitesi 
Yayınları No:8, Ankara, 1994, Naklen, Akçora, Ermeni 
İsyanları ..., s.196).
38 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA). HR. SYS. HU), 
kr.110, Dosya: 12–2, No: 56–62.
39 Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, Çeviren: Bilge 
Umar, İstanbul, 1998, s. 210
40 Ermeni Komitelerinin Amaçları… age, s. 5-10
41 McCarthy, age, s.270
42 McCarthy, age, s.270

meniler tarafından katledilen Türk ve Müslümanla-
rın sayısı ise 217.10543 kişidir. 

Yukarıda bazı örnekleri verilen Ermeniler tara-
fından katledilen Türk ve Müslümanların toplam 
sayısı Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlü-
ğü Osmanlı Arşivi daire Başkanlığınca 2001 yılında 
yayımlanan 49 No.lu44 ve 50 No.lu dokümanlarda 
518.105 olarak45 belirtilmiştir. Ancak bu miktar sa-
dece olayın işlendiği yer, zaman, mekân, olayın 
fail ve maktulleri ile olayın cereyan tarzı belirlenen 
katliamların bir araya getirilmesi suretiyle hesap-
lanmış rakamdır. Söz konusu rakama Ermeniler ta-
rafından katledilen ancak katil ve maktul isimlerini 
ihtiva etmeyen diğer katliamlarda ölenler de ilave 
edildiğinde Türk kayıpları 2 milyon kişiye ulaşmak-
tadır. 

Anadolu’da Katledilen ve Ermenilerden ka-
çarken Ölen Türk ve Müslümanlar:

Prof. Dr. Justin McCarthy’nin tespitlerine göre 
1912-1922 yılları arasında Anadolu’daki Müslüman 
nüfusun %18 i (2.500.000) hayatını kaybetmiştir.  
Türkiye’nin yalnızca doğu vilayetlerinde öldürülen 
Türklerin sayısı 1.189.132 kişidir46 .

Türkiye coğrafyasındaki katliamın yanı sıra, 
Trans Kafkasya’da Bakü, Gence, Tiflis, Kutaisi, Kars 
ve Revan(Erivan) bölgelerinde de 413.000 Türk ve 
Müslüman katledilmiştir. 1912-1922 yılları arasında 
Anadolu coğrafyasında katledilen 1.189.132 kişiye, 
Trans Kafkasya’da katledilen 413.000 kişi eklen-
diğinde katledilen Türk ve Müslümanların sayısı 
1.602.132’ye ulaşmaktadır47. 

Bu rakama Ermeniler tarafından bulundukla-
rı bölgelerde katledilen ve Osmanlı belgelerin-
de katil ve maktullerin kimlik bilgileri ile katledil-
me şekilleri ayrıntılı olarak verilmiş olan 518.105 
Türk ve Müslüman da eklendiğinde Anadolu ve 

43 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Os-
manlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 49, Ermeniler 
Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri (1914-1919), Anka-
ra, 2001, s.377, Yayın No:50, s.1053-1054
44 Age, s. 377
45 Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Os-
manlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 50, Ermeniler 
Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri (1914-1919), Anka-
ra, 2001, s. 1053-1054
46 Justin McCarthy, “Ölüm ve Sürgün”, Çeviren: Bilge 
Umar, İnkılap Yayınları, Ankara, 1995, s. 273

* Çizelgedeki vilayetler günümüz siyasi hudutlarına 
göre 19 ilimizi kapsamaktadır.
47  McCarthy, “Ölüm ve Sürgün”, age, s. 265  
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Kafkasya’da Ermeniler tarafından katledilen Türk 
ve Müslüman sayısı 1.931.105’e ulaşmaktadır. 

Diğer yandan katledilen Türk ve Müslümanların 
yanı sıra yörenin Müslüman nüfusunun önemli bir 
bölümü de katliamdan kurtulabilmek için toprak-
larını terk etmek zorunda kalmış ve mülteci duru-
muna düşürülmüştür. Rus istilasına uğrayan vila-
yetlerden göç eden Türk ve Müslümanların sayısı 
1.604.031 kişidir ve bunlardan yaklaşık 1.000.000’u 
Ermeni saldırıları, açlık, susuzluk, hastalık gibi ne-
denlerle yollarda hayatını kaybetmiştir48. 

Kars’ın Subatan İlçesinde Ermeniler tarafın-
dan öldürülen Türk çocuklar, kadınlar ve karınları 
deşilerek bebekleri çıkarılan anneler

Nitekim ABD eski Başkanı Reagan’ın hukuk da-
nışmanı olan Bruce Fein: “Beyaz Saray 1981 yılında 
araştırma yaptı, Ermenilerin 2 milyonun üzerinde 
Türk’ü katlettiği ortaya çıktı. İşgalden kaçmak ve 
katliamdan kurtulmak için topraklarından göç 
etmek zorunda kalan Türkleri de eklediğimizde 
1. Dünya Savaşındaki Türk kaybı 2.400.000 kişiye 
ulaşmaktadır. Ermeniler, kendi arşivlerini açmıyor, 
çünkü bu gerçeğin ortaya çıkmasını istemiyor 49” 
ifadeleri ile zorunlu göçün soykırım olarak sunul-
masının yanlış olduğunu asıl soykırıma uğrayanın 
Türk ve Müslümanlar olduğunu açıklamıştır. 

Diğer yandan katledilen Türklerin durumu ile zo-
runlu göç sırasında hayatını kaybeden Ermenilerin 
durumu mukayese edildiğinde Ermenilerden ölen-
lerin çok büyük bir bölümünün salgın hastalıklar 
ve yol şartları gibi sebeplerle hayatını kaybettikle-
ri, Ermeniler tarafından katledilen Türk ve Müslü-

48 Tuncay Öğün, “Unutulmuş Bir Göç Trajedisi Vilayat-ı 
Şarkiye Mültecileri (1915-1923)”, Babil Yayıncılık, Anka-
ra, 2004, s. 37; “Müslüman Muhacirler”, Tasvir-i Efkȃr, 
11 Mayıs 1919, s. 2
49   Bruce Fein, “Lies, Damn Lies And Armenian De-
aths”, Huffpost World, June 4, 2009

manların ise ağır işkenceler altında yok edildikleri 
ortaya çıkmaktadır50. 

 Ermeni-PKK İşbirliği:

Yukarıda verilen bilgiler ışığında 1915 yılında 
meydana gelen olaylar incelendiğinde 1915 zorun-
lu göç kararının değil, ama Ermenilerin 1890’lardan 
başlayarak Osmanlı coğrafyasında bağımsız bir Er-
menistan kurmak üzere giriştikleri Türk ve Müslü-
man katliamının bir soykırım olduğu gerçeği daha 
iyi anlaşılmaktadır. Ancak Ermenilerin bölgenin 
nüfus yapısını değiştirerek Ermeni Devleti kurma 
planı zorunlu göç kararının alınmasıyla suya dü-
şünce Ermeniler yaşadıkları topraklardan çıkartıl-
mış olmanın öcünü soykırım yalanı ile almaya çalış-
maktadır. Esasen olay sadece öç almakla da sınırlı 
değildir. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin 19 ilini içeren 
önemli bir bölümü Ermenistan Anayasası’nda Batı 
Ermenistan adı altında Ermenistan toprağı olarak 
gösterilmektedir. Bu konuda dikkat edilmesi ge-
reken önemli bir husus da aşağıda yer alan harita-
lar mukayese edildiğinde açıkça görüleceği üzere 
PKK’nın ve Ermenilerin Türkiye Cumhuriyetinden 
kopartmak istediği toprakların büyük ölçüde ör-
tüşmesidir. 1987 yılında bölücü terör örgütü PKK 
ile Ermeniler arasında bir anlaşma yapılmıştır. Söz 
konusu anlaşmada; Ermenilerin PKK terör örgütü 
içinde eğitim faaliyetlerinde bulunması, bu kap-
samda PKK terör örgütüne her yıl için eğiteceği 
adam başına 5.000 ABD Doları ödenmesi ve eğiti-
len Ermenilerin küçük çaplı eylemlere katılması ka-
rarlaştırılmıştır. Bu anlaşmadan sonra örgüt içeri-
sinde Ermenilerin sivrilmeleri üzerine, PKK-ASALA 
ilişkilerinden sorumlu Hermez Samurouyan adlı 
şahısla birlikte 18 Nisan 1990 tarihinde yapılan top-
lantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1. PKK ve ASALA terör örgütleri artık ortak yö-
netilecektir 

2. Türkiye’de güvenlik kuvvetlerine karşı girişi-
lecek eylemlerde istihbaratı Ermeniler sağ-
layacak ve Türkiye’deki metropol şehirlerde 
eylemler yapılacaktır

3. Muhtemel devrimden sonra elde edilen 
topraklar Ermeniler ile Kürtler arasında eşit 
olarak bölüşülecektir 

4. Kamp masraflarının %75’i Ermeniler tarafın-

50 Enver Konukçu, “Ermenilerin Yeşilyayla’daki Türk 
Soykırımı (11-12 Mart 1918)”, Atatürk Üniversitesi 
Rektörlüğü Yayını No: 674, Ankara, 1990, s.18-26- 54-
57-68-91-93   
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dan karşılanacaktır51.

4 Haziran 1993 tarihinde; Ermeni Hınçak Parti-
si, ASALA ve PKK terör örgütü mensuplarının ka-
tılımıyla Batı Beyrut’ta bulunan PKK terör örgütü 
merkezinde bir toplantı daha yapılmış ve daha 
önce alınan kararlar tekrarlanmıştır.

Ermeni-PKK ilişkisiyle ilgili bir başka çarpıcı ör-
nek ise, 6-9 Ocak 1993 tarihlerinde Beyrut’taki iki 
ayrı kilisede düzenlenen ve Lübnan Ermeni Orto-
doks Başpiskoposu, Ermeni Parti yetkilileri ile 150 
gencin katıldığı toplantılarda kullanılan şu ifadeler-
dir: 

“Şimdilik Türkiye’ye karşı sakin tutum gösteril-
melidir. Ermeni toplumu gittikçe büyümekte ve 
ekonomik yönden güçlenmektedir. Geliştirilen 
propaganda faaliyetleri sayesinde, bütün dünyada 

51 Ömer Lütfi Taşcıoğlu, “Türk-Ermeni İlişkilerinde 
Tarihi, Siyasi ve Hukuki Gerçekler”, Nobel Akademik 
Yayınları, Ankara, 2015, s. 316; Ermeni Sorunu, İddialar, 
Gerçekler, PKK_Ermeniİşbirliği, http://www.Ermeniso-
runu.gen.tr/turkce /teror /pkk.html, Erişim:11.02.2011

soykırım daha iyi bilinmeye başlanmıştır. Ermenis-
tan devleti kurulmuştur, her geçen gün toprakları 
genişlemektedir ve atalarının intikamını bir gün 
mutlaka alacaklardır.  Başta ABD olmak üzere, 
diğer batılı ülkeler de Karabağ’da sürdürülen sa-
vaşta Ermenileri haklı bulmaktadırlar. Bu fırsatı de-
ğerlendirmek gerekir. Karabağ’da savaşan Ermeni 
gençlerine yenileri katılacaktır.

Türkiye’de iç savaş devam edecek (PKK terör 
örgütü ile yapılan mücadele kastedilmektedir), 
Türk ekonomisi sıfır noktasına gelecek ve vatan-
daşlar başkaldıracaklardır. Türkiye bölünecek 
ve bir Kürt devleti kurulacaktır. Ermeniler Kürtler-
le olan ilişkilerini iyi bir şekilde yürütmeli ve Kürt-
lerin mücadelelerini desteklemelidirler. Bugün 
Türklerin elinde olan topraklar, yarın Ermenilerin 
olacaktır”52. 

Diğer yandan son yıllarda Türkiye toprakların-
da Kürdistan kurmak isteyen ayrılıkçı unsurlarla 
Ermeniler arasındaki işbirliğinin de giderek güç-
lendiği gözlemlenmektedir.  Bu kapsamda BDP 
ve HDP ile Ermenistan Taşnak Partisi arasında peş 
peşe toplantılar53 yapılmakta ve bu toplantılar so-
nucunda; “Batı Ermenistan ile Kürdistan toprakları 
konusunda Ermeni–Kürt işbirliği imkânlarının araş-
tırılmasının yanı sıra iki millet arasında diğer işbir-
liği konularının ele alındığına” 54 ilişkin açıklamalar 
yapılmaktadır 55 .

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde56 ve Van’ın Edremit 
ilçesindeki sokak isimlerinin ve yön levhalarının 
Ermenice/Kürtçe yazdırılmış levhalarla değiştiril-
mesi57 Ermenistan ile Azerbaycan arasında Nisan 
2016’da meydana gelen 4 gün savaşında PKK’nın 
Sisliyan adlı Ermeni’yi komutan olarak Azerbaycan 
ordusuna karşı savaşmak üzere Karabağ’a gön-
dermesi58, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ölü olarak ele 
geçirilen PKK’lılardan bir bölümünün Ermenistan 
ordusunda komando olduklarının ortaya çıkma-

52 Ermeni Sorunu, İddialar, Gerçekler, PKK_Ermeniİş-
birliği, http://www.Ermenisorunu.gen.tr/turkce/ teror /
pkk.html, Erişim:11.02.2011
53 ARF Attends Washington Kurdish Conference, The 
Armenian Weekly, October 29, 2013
54 BDP, ARF Hold High-Level Meeting in Istanbul, The 
Armenian Weekly, November 12, 2013
55 AYF Participates In First BDP Youth Congress In 
Diyarbakir, The Armenian Weekly, December 2, 2013
56 Ferit Aslan/Diyarbakır(DHA), “Çok Dilli’ Tabela Sor-
guda”, 04. 07. 2012
57 Osman Bekleyen/Van (DHA), “İlçenin İsmi Tabelaya 
Ermenice Yazıldı”, 24.07.2014
58 PKK’dan Ermenistan’a Takviye Kuvvet, Güneş, 
24.04.2016
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sı59, Ermeni PKK işbirliğini ortaya koyan gelişmeler 
olarak dikkati çekmektedir.

 Söz konusu faaliyetlerin yanı sıra Türk adı ve 
soyadı taşıyan bazı Ermeni kökenli Türk vatandaş-
larının Ermenistan’a davet edilerek Ermenice öğ-
retildikten sonra Türkiye’ye geri gönderilmeleri ve 
döndükten sonra Türkiye’yi soykırımla suçlayan ve 
Doğu Anadolu’nun Ermenistan toprağı olduğunu 
öne süren açıklamalar yapmaları60 tehlikenin gel-
diği boyutu gözler önüne sermektedir. Bu geliş-
meler Ermeni sorununun etnik bölücülük sorunu 
ile birlikte Türkiye açısından bir beka sorunu haline 
geldiğini göstermektedir.  

Sonuç:

Yukarıdaki tespitler; Birinci Dünya Savaşı sıra-
sında yaşanan Ermeni isyanları ve ardından gelen 
göç kararından dolayı topraklarını terk etmek zo-
runda kalan Ermenilerden çok daha fazla sayıda 
Türk ve Müslümanın Rus istilası ve Ermeni katliam-
larından kurtulabilmek için göçebe durumuna dü-
şürüldüğünü ve Ermeniler tarafından Anadolu’da 
ve Kafkaslarda katledilen Türk ve Müslümanların 
sayısının 2 milyon kişiye ulaştığını göstermekte-
dir. Ancak Türklerin Ermeni katliamları nedeniyle 
verdiği can kayıpları ve çektikleri acılar yeterince 
vurgulanmamakta ve ölenlerin torunları tarafın-
dan da bilinmemektedir. Diğer yandan 1915’de 
zorunlu göçten kurtulmak için Müslümanlığı se-
çen Ermenilerin büyük çoğunluğu vatanına sadık 
olmakla birlikte bunlardan bir bölümü Türk isim ve 
soyadının sağladığı gizlenme imkânından da ya-
rarlanarak her geçen gün bir takım sahte belge ve 
iddialar öne sürerek Türkleri Ermenilere soykırım 
yapmakla suçlamaktadır. Bu konudaki suskunlu-
ğumuz iç ve dış kamuoyunda Türklerin suçluluğu-
nu kabul ettiği şeklinde yorumlara neden olmakta, 
hatta yeni yetişen Türk gençliği Türklerin Ermeni-
lere soykırım uyguladığı yalanına inanmaya başla-
maktadır. 

Türklerin mağdurken suçlu yerine konularak 
eleştirilmesi, soykırım yalanıyla köşeye sıkıştırılma-
ya çalışılması ve Ermenistan’ın PKK ile Türkiye’yi 
bölme konusunda işbirliği içinde hareket etmesi 
Ermeni sorununda Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
bugüne kadar uygulanan savunma stratejisinin de-
ğiştirilmesini zorunlu hale getirmektedir. Tarih er 
veya geç bu konudaki hükmünü verecektir. Ancak 

59 Öldürülen PKK’lılar Ermenistan Komandoları Çıktı, 
Yeniçağ, 10.04.2016
60 Raffi Bedrosyan, “Project Rebirth: Homecoming of 
Hidden Armenians”, The Armenian Weekly, August 11, 
2015

tarih kendi kendine yazılan bir bilim dalı değildir. 
Tarihi sahte belgelerle yazanlar kadar gerçekleri 
yazanların da çaba harcaması gerekmektedir. Bu 
kapsamda Ermeni katliamları nedeniyle toprakla-
rını terk etmek zorunda kalan Türklerin durumları 
ile 1. Dünya Harbindeki Türk ve Müslüman kayıp-
larını ve Ermeni-PKK işbirliğini ortaya çıkaracak 
araştırma ve çalışmalara ağırlık verilmesi Türk ay-
dınına düşen önemli bir sorumluluk olarak ortaya 
çıkmaktadır.
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ALMANYA’NIN KÖLN KENTİ MEZARLIĞINA SÖZDE 
ERMENİ SOYKIRIM ANITI DİKİLSİN Mİ?

Prof. Dr. Rıdvan KARLUK

Almanya’da Türklerin yoğun olarak yaşadıkları 
Köln kentinde kamu alanı olan mezarlıkta Ermeni 
cemaatinin talebi ve Köln Belediyesi’nin onayı ile 
sözde Ermeni soykırımını simgeleyen sözüm ona 
bir anıt (Haçtaş) konulması için internet üzerinden 
bir halkoylaması yapılmaktadır. 

Siteye girildiğinde haberin altında yer alan aşa-
ğıdaki oylama butonunu

“sağa doğru hareket ettirerek oy verilmekte-
dir. Soldaki soru, EVET Köln’deki Ermenilerin soy-
kırımı simgeleyen Haçtaş kurmaya hakları var”  di-
yenler içindir. 

Sağdaki soru, HAYIR soykırımı simgeleyen Haç-
taş kurulması durumunda kamusal barış tehlikeye 
girer diyenler içindir. Bu konuya duyarlılığı olanları 
siteye girerek HAYIR oyu kullanmaya davet ediyo-
rum.

Armenier in Köln Mahnmal-Projekt zum Völ-

kermord steht seit Monaten still – Quelle  http://
www.ksta.de/koeln/armenier-in-koeln-mahn-
mal-projekt-zum-voelkermord-steht-seit-mona-
ten-still-25678294

Bu konuyu daha önce yazmış olmama rağmen, 
hatırlatmak amacıyla yeniden gündeme getirmek 
istiyorum. Çünkü hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. 

Almanya Federal Parlamentosu 2 Haziran 2016 
tarihinde sözde Ermeni soykırım kararı almış, 
Türkiye’nin itirazlarına rağmen kararından geri 
adım atmamıştır. Karar, Federal Parlamento’daki 
oylamada 630 milletvekilinden 165’nin oyu ile ka-
bul edilmiştir. Bu kararın alınmasından 10 ay sonra 
İstanbul’un kardeş kenti olan ve 100 bin Türkün ya-
şadığı Köln Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Mart’ta 
Lehmbacher Weg Mezarlığı’na sözde Ermeni soy-
kırım anıtı dikilmesine izin vermiştir.

Beş bin üyeli Köln Ermeni Hıristiyan Cemaati’nin 



Sayfa 65

Yeşil Alanlar Komisyonu’na başvurusuyla konu 
gündeme gelmiş, Köln Büyükşehir Belediyesi Baş-
kanı Henriette Reker kararın oybirliğiyle alınması-
nı olumlu karşıladığını açıklamıştır. Müslümanlara 
ait bir bölümün de bulunduğu Lehmbacher Weg 
Mezarlığı’nda toplanan Köln Türkleri Dayanışma 
Platform Başkanı Levent Taşkıran kararı protesto 
etmiştir.

Köln, burada yaşayan Türk nüfus dışında da 
önemlidir. Köln’de daha önce Kürt Festivali adı 
altında düzenlenen miting, terör örgütü PKK’nın 
şovuna dönüşmüş, 31 Temmuz’daki Demokrasi 
Mitingine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video kon-
feransla bağlanması Anayasa Mahkemesi’nin ka-
rarıyla engellenmiştir.

Almanya, terör örgütü PKK’nın mitinginde Ce-
mil Bayık’ın görüntülü mesajının yayınlanmasına 
izin vererek bir skandala yol açmıştır. PKK bayrak-
larının ön planda olduğu, Öcalan lehine sloganla-
rın atıldığı mitinge, Avrupa turunda olan terör ör-
gütü PYD/YPG’nin Eşbaşkanı Salih Müslim ve HDP 
Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş da katılmıştır.

Almanya, Demokrasi Mitingi’nden beş hafta 
sonra, terör örgütü olarak kabul ettiği PKK’nın li-
der kadrosu ve yandaşlarına mesaj izni vermiştir. 
Mitingde, terör örgütü üyelerinin ve de Öcalan re-
simlerinin yanı sıra PKK ve YPG bayrakları da yer 
almıştır.

Alman Federal Parlamentosu’nun geçen yıl 
sözde Ermeni soykırımı hakkında 18/8613 sayılı 
Kararı almasında, Türk kökenli Almanya Yeşiller 
Partisi Eşbaşkanı Türk kökenli Cem Özdemir etkin 
rol oynamıştır. Özdemir; 24 Nisan 2015 tarihinde 
Parlamento’daki görüşmelerde, “Soykırımı işlemiş 
olan Jön Türkler, Sarıkamış’ta Türk askerini de kur-
ban ettiler. Jön Türkler, Osmanlı İmparatorluğu’nu 
yıktılar. Dolayısıyla bunları savunmanın bir anlamı 
yok. Herkes kendine kimi örnek almak istiyorum 
diye sormalı” diyerek tıpkı Fransızlar gibi Jön Türk-
ler üzerinden Türkiye’yi soykırım yapmakla suçla-
mıştır. 

Kararın alınmasından çok önce Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun Özdemir’le Essen’de konakladığı 
oteldeki görüşmesini uygun bulmadığımı, 8 Şubat 
2016’da yayınlanan ‘Kılıçdaroğlu Soykırımı İşlemiş 
Olan Jön Türkler Diyen Özdemir’e Acaba Ne Dedi?’ 
başlıklı yazımda açıklamıştım.

Sözde Ermeni soykırımını kınayan ve kendi suç 
ortaklığını de kabul eden Parlamento oylamasın-
dan sonra Türkiye, Berlin büyükelçisini istişareler 
için Ankara’ya geri çağırmış, Almanya’ya tepki 
gösterileceği açıklanmıştır ama bugüne kadar 
Almanya’ya etkin bir yaptırım uygulanmamıştır. 

Alman Federal Parlamentosu, “Onların (Erme-
ni’lerin) yaşadıkları, 20. yüzyılda yaşanmış en kor-
kunç kitle katliamı, etnik temizlik, sürgün ve soykı-
rım tarihi için bir örnektir’’ iddiası ile kararı almış, 
birçok bağımsız tarihçiye de atıfta bulunmuştur. 
Parlamento’daki görüşmelerde, soykırım suçu 
terimini ilk kullanan Polonyalı Yahudi avukat olan 
Rafael Lemkin’in 1948’den önce de soykırımdan 
söz ettiği ve bu anlamda bunun 1915 yılını da kap-
sadığı belirtilmiştir.

Karar ortadan kalkmadığına göre, Almanya’da-
ki okulların ders kitaplarında sözde soykırım ko-
nusunun işlenip işlenmeyeceği belli değildir. Eğer 
ders kitaplarına sözde Ermeni soykırımı konusu 
dâhil edilirse, Almanya’da eğitim alan Türkler için 
büyük haksızlık da yapılmış olacaktır.

Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında Fransa, 
Türkiye’yi Ermeni soykırımı yapmakla suçlayan ve 
bu konuda yasa çıkaran ilk ülkedir. Ayrıca Fran-
sa, Osmanlı İmparatorluğunu tarihe gömen Sevr 
(Sevres) Anlaşması’nın imzalandığı Paris’in Sevr 
banliyösündeki seramik müzesinin önüne Ermeni-
ler tarafından 8 Mart 2001 tarihinde Ermeni soykı-
rım anıtı açılmasına izin veren ülkedir.

Anıtın üzerinde, “1915’te Jön Türk Hükümeti ta-
rafından Birinci Dünya Savaşı’nda soykırıma uğra-
tılan 1.5 milyon Ermenin anısına” yazılıdır. 
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Bu ifade Auschwitz-toplama kampının önünde de 
vardır. Bir farkla. “1.5 milyon Yahudi” “1.5 milyon 
Ermeni” olarak değiştirilmiştir. Ermenilerin 1.5 
milyon Ermeni’nin Türkler tarafından soykırıma 
uğratıldığı iddiası büyük bir yalan olup bu rakam, 
Auschwitz-toplama kampının önüne dikilen anıt-
tan (aşağıdaki fotoğraftan da görülebileceği gibi) 
çalıntıdır.

Polonya’da Auschwitz ve Auschwitz-Birkenau top-
lama kamplarını ziyaret ettim. Kamplarda, Alman 
Nazilerinin geride bıraktığı bir milyondan fazla giy-
si, yaklaşık 45 bin çift ayakkabı ve 7 ton insan saçını 
gördüm. Yahudilerin yakıldığı fırınlarda hala yan-
mış insan kokusu duvarlara sinmişti. Schindler’in 
Listesi (1993), Piyanist (2002), Okuyucu (2008), 
Çizgili Pijamalı Çocuk (2008), Hayat Güzeldir (1997) 
ve Hatırla (2015) filmleri de seyrettim.

Mahkeme kararıyla soykırım yapmış bir ulus olan 
Almanların Türkleri soykırım yapmakla suçlaması 
kadar gülünç bir şey olamaz. Batıda hızla yayılan 
Türk düşmanlığı, Almanya ve Hollanda ile yaşanan 
siyasi kriz sebebiyle artmaktadır. 

Türklere ve Müslümanlara Batı’nın bakış açısı 
olumsuzdur. Kabul edilen sözde Ermeni soykırımı 
kararına karşı yapılan başvurular kabul edilmemiş-
tir. Türk uyruklu olup Almanya’da ikamet eden 
sekiz kişi tarafından ayrı ayrı Almanya Anayasa 
Mahkemesi’ne yapılan başvurular işleme konul-
madan reddedilmiştir. 

19 Aralık 2016 tarihinde açıklanan mahkeme kara-
rında, yapılan başvuruda Bundestag kararıyla te-
mel insan haklarının veya kanunun ihlal edildiğinin 
inandırıcı bir şekilde açıklanmadığına işaret edil-
miştir. Federal Alman Anayasa Mahkemesi’nin, 
Bundestag Kararına karşı açılan davaları reddetti-
ğini bildiren ABC News haberi şöyledir: “German 
Court Rejects Suits Against Armenian Genocide 
Vote.”

Türkiye, sözde Ermeni soykırım tasarısını onayla-
yan Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü’ndeki Al-
man askerlerini ziyaret etmesine uzun süre izin ver-
memiştir. Krizin çözümü için Türkiye, Almanya’dan 
Federal Parlamento’nun Ermeni tasarısına mesafe 
koymasını ve soykırım tasarısının hukuki bağlayıcı-
lığı olmadığını açıklamasını istemiştir. Almanya’nın 
milliyetçi sol Der Spiegel dergisinin haberine göre 
üst düzey bir Türk diplomat, “Biz parlamentonun 
aldığı tasarıyla yaşayabiliriz. Ama Alman hükümeti 
soykırım kararının hukuksal bir yaptırımı olmadığı-
nı açıklamalı” demiştir.

Bu süreçte Türkiye’nin İncirlik’e sivillerin giremeye-
ceğini açıklamasına rağmen Alman Hıristiyan De-
mokrat Parti (CDU) Milletvekili Christian von Stet-
ten Alman askerlerini ziyaret etmek için İncirlik’e 
gitmiş, fakat üsse sokulmamıştır. Karar sonrasında 
koalisyon ortaklarından Hıristiyan Demokrat. CDU 
Başkanı Merkel ve Sosyal Demokrat-SPD Başkanı 
Gabiel’in, ‘’Bundestag’ın 2 Haziran 2016’da Ermeni 
Soykırımı hakkında almış olduğu siyasi karar bizim 
hükümeti bağlamaz’’ açıklaması sonrasında kriz 
çözülür gibi olmuştur (German Chancellor Angela 
Merkel stated recently that she is not distancing 
herself from a Bundestag resolution on Armenian 
Genocide) ama çözülememiştir. 

Milletvekillerinin İncirlik’te Alman askerlerini ziya-
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ret edebilmeleri konusunda Türkiye’ye gelen Dışiş-
leri Bakanı Gabriel, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile 
anlaşmaya varamamış, yaptığı açıklamada “İncirlik 
daha küçük sorunlardan biri, Türkiye ile ilişkiler zor 
bir döneme girdi” demiştir. Bunun üzerine Alman-
ya İncirlik’ten ayrılma hazırlıklarına başlamıştır.

Almanya’yı doğru değerlendirebilmek için Le-
bensraum (yaşam alanı) ve Drang nach Osten  
(Doğu’ya genişleme)  politikalarını iyi bilmek ge-
rekir. Lebensraum, tıpkı Yunanistan’ın Megali İdea 
hayali gibi tüm Almanların ülküsüdür. Kavram, 
1901 yılında Alman coğrafyacı Friedrich Ratzel ta-
rafından ortaya atılmıştır. Bir ulusun doğal gelişi-
mi için ihtiyaç duyduğu alan anlamındadır. Ratzel, 
bu yayılım sürecini tarihin normal seyri içerisinde 
baskın kültürlerin etki alanını genişletmesi şeklin-
de tanımlamıştır, şiddet içeren bir sürece atıfta 
bulunmamıştır. 

Aslında Cermenler, Slavların yaşadıkları toprak-
ları hak etmediğine, bu toprakların Büyük Alman 
İmparatorluğuna yurt yapılmasına inanmışlardır. 
Kavram, Hitler’in Doğu Avrupa’daki işgallerinin 
meşruiyet kaynağı haline gelmiş, milyonlarca insa-
nının hayatına mal olan bir sürecin kapısı küçük bir 
kelimeyle açılmıştır.

Günümüzde bunun gerçekleşmesi mümkün de-
ğildir ama Lebensraum, Doğu Avrupa’da Alman-
ya sınırları dışında yaşayan Alman azınlıkların 
Almanya’nın himayesinde birleştirilmesi, yeni top-
rakların kolonizasyonu ile beraber Alman nüfusu-
nun bu topraklara yerleştirilmesi politikası olarak 
algılanmaktadır.

İşte be sebepten 1998 yılında SBF’den arkadaşım 
olan Başbakan Mesut Yılmaz, Financial Times mu-
habiri “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girişinde en 
önemli engel Almanya mı?” diye sorunca Yılmaz 
“Evet” demiş ve eklemiştir: “Onlar Lebensraum’a 
inanıyorlar.” Bu açıklama üzerine Almanya’da 
müthiş kıyamet kopmuştur. Almanya Dışişleri Ba-
kanı Mesut Yılmaz’ı amok (gözü kara, hiddetle sal-
dıran ve öldüren) koşucusuna benzetmiştir. 

Şimdi bir siyasetçimiz çıksa da Köln Belediyesi’nin 
onayı ile sözde Ermeni soykırımını simgeleyen sö-
züm ona bir anıt (Haçtaş) konulması için internet 
üzerinden halkoylaması yapan Almanlar için  “On-
lar Lebensraum’a inanıyorlar” dese ne olur acaba?
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Kentsel dönüşüm eskiden “kentsel yenileme” 
veya “gecekondu dönüşüm” olarak anılan 

uygulamaların bir sentezi olarak tanımlanabilir. Bu 
yaklaşımla, kentsel dönüşüm projeleri, kentlileş-
me projeleri olarak ele alınmıştır ve bu süreç top-
lumsal mutabakatlar aramanın ve uygarlaşmanın 
bir alanı haline getirilmiştir. Kentsel dönüşüm pro-
jeleri gerek tasarım gerek uygulama noktaların-
da kurgulanırken, ülkemizde yaşanan kentleşme 
sürecinin tüm özelliklerinin irdelenmesine, bu 
sürece katkı yapan tüm sosyal grupların bilinç ve 
sorumluluklarının yeniden tanımlanmasına özen 
gösterilmesi esastır. Bir başka ifade ile kentlileş-
menin, ekonomik kalkınmanın, gelişmenin, yeni-
leşmenin ve sermaye birikiminin doğru biçimde 
sentezlenmesi gerekmektedir.

Kentsel Dönüşüme Konu Olan Yeni 
Kentleri Ve Kent Parçacıklarını Ekonomik 
Gereklilikler Şekillendirecek

Kentsel dönüşüm projelerinin olmazsa olmazı 
esas olarak finansman meselesidir. Kamu kaynak-
ları tüketilmeden kendi içinde yapım finansmanını 
oluşturabilen projeler başarı ile hayata geçirilebilir-
ler. Finansal kurgusu eksiklikler içeren bir kentsel 
dönüşüm projesi taraflara istenen anlamda yarar 
sağlayamaz ve fiziki gerçekleşme bakımından ak-
saklıklara geçilmelere yol açar. Kentsel dönüşüm 
projelerinin fizibiliteleri yalnızca finansal boyutta 
ele alınamazlar. Bu türden projelerin siyasi fizibili-
teleri de çok önemlidir. Projelere isteklilikle katılım 
gösteren hak sahibi (paydaş) miktarı önemli bir fi-
zibilite parametresidir. Hak sahiplerinin bütünüyle 
“olur” dediği projelerin önü açıktır.

Teknik ve finansal eksiklikler varsa bile proje sü-
recinde giderilebilir. Buna karşın Hak sahiplerinin 
tereddüt gösterdiği, imtina ettiği projeler teknik 
ve finansal açıdan ne kadar doğru görünürse gö-
rünsün başarılı olamazlar en azından siyasi açıdan 
başarılı olamazlar. 

Deve mi, Kuş mu?
Ancak bir hususun altını çizmek gerek! Burada 

değerlendirmesi yapılan kentsel dönüşüm mese-
lesi, son yıllarda moda yaklaşımı ile apartman öl-
çeğinde ele alınan dönüşümler değildir. Kentsel 
dönüşümü apartman yenilenmesi ölçeğinde tarif 
etmek, kentsel dönüşümü hiç anlamamak anla-
mındadır. Bu konu, bu makalenin sınırları dışında-
dır. Bizim irdelemeye çalıştığımız durum özellikle 
yerel yönetimlerin başat rol aldıkları projeleri tü-
müyle koordine ederek sorumluluk taşıdıkları du-
rumlar için geçerlidir. Buna göre yerel yönetimler 
yaratımcı yaklaşımlarla, empatiyi önceleyen doğru 
matematiksel modeller kurgulayarak kamunun, 
hak sahiplerinin ve yatırımcının (developer) ara-
sında dengeli ve tüm tarafları memnun edecek ve 
en azından mağdur etmeyecek çözümlemeler or-
taya koyabilmelidirler.

Kentsel dönüşüm projelerinin bileşenleri siyasi, 
hukuki, teknik, finansal ve sosyal parametrelerdir. 
Bu yaklaşımın ışığında bir kentsel dönüşüm proje-
sinin başarı büyüsü, hem hak sahipleri, hem yerel 
yönetim, hem de yatırımcı açısından uzlaşmanın 
altlığını oluşturan “matematiksel model”de yat-
maktadır. 

Matematiksel model, en yalın tanımıyla herhan-
gi bir dönüşüm alanında geliştirilebilecek en ve-
rimli proje ile taşınmaz sahiplerine bu proje alanı 
içinde sunulacak gayrimenkul değerin eşgüdümlü 
olarak tasarlanmasıdır. Paydaşların mülkiyetine 
ve haklarına karşılık, kendilerine sunulacak olan 
standart gayrimenkul değer, matematik formül-
deki en kritik çarpandır. Bu formülün alt bileşen-
leri ise, “dönüşüm ölçüsü”, “dönüşüm katsayısı”, 
“dönüşüm değeri”dir. Sağlıklı ve objektif olarak 
ortaya konacak bu bileşenler “dönüşüm denkle-
mini” oluşturacaklardır. Dönüşüm ölçüsü, kentsel 
dönüşüm projesinde alınacak kararlarda kullanı-
lacak bir birimdir. Proje çalışmalarındaki hemen 
her türlü hesaplama için esas alınan bu birim, 
kentsel dönüşüm alanında bulunan taşınmazların 
ve taşınmaz arsalarının ortalamasını temsil eden 
bir büyüklüktür. Bu büyüklük, kentsel dönüşüm 
alanındaki yapı kullanımlarının dağılımı için hazır-
lanacak bir çan eğrisi ile bulunulabilir. Dönüşüm öl-

KENTSEL DÖNÜŞÜM MESELESİ ÜZERİNE!
Taner TOPÇU
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çüsü, kentsel dönüşüm projeleri için bir tür para bi-
rimi gibidir. Proje alanında, doğal olarak saptanan 
üzerinde olan ve altında kalan yapı arsaları bulun-
maktadır. Projenin yürütücüsü, ölçünün üzerinde 
olanlara para öder, ölçünün altında kalandan para 
alır; o yolla yapı sahiplerinin türdeşliğini sağlar. 
Dönüşüm katsayısı, bir birim yapı içinde kaç birim 
yeni yapı yapılacağını gösteren kavramdır. Birim-
ler mevcut taşınmaz ve yeni konut sayısı olarak 
gösterilebileceği gibi alan büyüklüğü olarak da 
gösterilebilir. Ancak katsayının mevcut taşınmaz 
yeni konut sayıları üzerinden hesaplanması ye-
tersizdir. Katsayının arsa üzerinden hesaplanma-
sı, konut alanlarının yanı sıra, hem ticari alanların 
hem de konutun ve ticari yapıların değerini yüksel-
tecek toplumsal donatı alanlarını ve yeşil alanları 
kapsayabilmesi açısından daha uygundur. 

Dönüşüm değeri, proje alanında yapılacak 
konutların ve ticari yapıların piyasa fiyatlarının 
toplamıdır. Hak sahiplerine yapılacak ödemeler, 
verilecek konut ya da ticari alanların değeri, net 
dönüşüm değeri elde edilir. Aslında yukarıda de-
ğinildiği gibi satışa konu olmamakla birlikte, proje 
alanında yaratılacak toplumsal donatı alanlarının 
ve yeşil alanların da dönüşüm değeri hesaplanır-
ken dikkate alınması hem yararlı hem de gerek-
lidir. Ayrıca, toplumsal donatı alanlarını ve yeşil 
alanları, satışa konu olmasalar bile, nitelikleri gere-
ği kentsel yaşamın değerini yükseltmeleri nedeniy-
le, yaratılacak dönüşüm değerinin önemli bir kale-
mi olarak görmek gerekmektedir. Bunların piyasa 
fiyatlarının olmaması bir değerin yaratılmadığı an-
lamına gelmez. Tersine bunlar kentin değerine ve 
derecelemesine yapılan çok ciddi katkı anlamına 
gelmektedir. Bu nedenle, dönüşüm değerinin he-
saplanmasında daha doğru sonuçlar alabilmek için 
toplumsal donatı alanları ve yeşil alanlarda piyasa 
fiyatları yerine belirlenecek gölge fiyatları kullanı-
labilir. 

Dönüşüm denklemi, proje öncesindeki yapı 
alanlarının, dönüşüm katsayısı ile çarpılarak, pro-
je sonrasındaki dönüşüm değerine eşitlenmelidir. 
Matematikse model, yalnızca finansal değil, diğer 
parametrelerin de formülize edilmesiyle ortaya 
çıkar. Projenin ortaya çıkış nedeni, proje alanına 
ilişkin özel durumlar, proje muhataplarının sosyal 
profili proje yapılan kentin öz nitelikleri, imar ko-
şulları, depremsellik gibi koşullar matematiksel 
modeldeki ağırlıklı katsayıların değişmesine neden 
olur. 

Mevcut Durum + Beklentiler + Realite = 
Kentsel Dönüşüm

Bunun anlamı, kentsel dönüşüm için mevcut du-
rumdaki kullanım değerinin, hak sahiplerinin oluş-
muş beklentilerinin maddi karşılığının ve de piyasa 
gerçekliğinin aynı düzlemde buluşması gerekliliği-
dir. Buna göre, sebebi ne olursa olsun, dönüşüm 
taraflarınca kararlılıkla isteniyor, somut bir ekono-
mik fayda bekleniyor ve de bu talepler klasik imar 
uygulamaları ile karşılanamıyor olmalıdır. 

Matematiksel Model, yukarıda bahsedilen dö-
nüşüm denklemini de içine alan bir kara verme 
teorisidir. “Homo ekonomikus” olan insanoğlu 
kendisi için en yararlı ekonomik teklifi kabul etme 
eğilimindedir. Karar verme teorisi de, insanların 
bu ilkeye göre “nasıl karar verebileceklerini” 
veya “nasıl karar vermeleri gerektiğini” incele-
yen bir bilimdir. İnsanların “nasıl karar verdikleri-
ni” görmek için tecrübe edilmiş olayları incelemek 
gerekmektedir. Gözleme dayalı olan bu yönteme 
deskriptif analiz denilmektedir. Bundan biraz daha 
karmaşık olan normatif analiz ise, insanların “nasıl 
karar vermesi gerektiğini” tarif etmektedir. Bu risk 
ölçümü ve kar maksimizasyonu gibi matematiksel 
fonksiyonları gerektirir. Kentsel dönüşüm gibi ge-
leceği tam olarak kestirilemeyen projelerde temel 
bir tasarı oluşturmak daha da zordur. Buna göre 
matematiksel model; 

•	 Kişilerin tercih eğilimleri,

•	 Proje alanının sayısal sınırlamaları,

•	 Yatırımcı kar zarar hesabı,

•	 Yasal kısıtlar,

•	 Piyasa sınırlamaları,

•	 Risk ölçümü değerlendirmelerini aynı pota-
da eritmeyi gerektirir. 

Hukuku, adaleti, tekniği ve finansmanı doğru 
olarak ele alınan bu yaklaşım ise bizlere tüm ta-
rafların beklentilerini karşılayan “büyük uzlaşı”yı 
getirecektir. Tüm bu değerlendirmelerin ışığında; 
KENTSEL DÖNÜŞÜM, OLAĞAN DIŞI KENTSEL SO-
RUNLARI ÇÖZMEK İÇİNDİR. SORUNU NORMAL 
İMAR KURALLARI İÇİNDE ÇÖZEBİLEN ALANLA-
RIN KENTSEL DÖNÜŞÜME İHTİYACI YOKTUR...
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Ahmet Gürkan ATAY – Çağrı ÖZKAN

Tıp doktorları, hastalarına egzersiz 
reçetesini hangi bilimsel metodolojiye 

göre yazmalılar?

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı araştırmaya göre 
Türkiye’nin yüzde 72’si hiç egzersiz yapmıyor. Haf-
tada 1-2 kez yapanların oranı yüzde 10, haftada 3 
ve daha üzeri egzersiz yapanların oranı ise yüzde 
18. Hareketsizlik nedeniyle obezite görülme oranı 
yüzde 27’ye çıktı. Başka bir ifadeyle Türkiye’de her 
4 kişiden 1’inde obezite var. Türkiye’de her 3 kişi-
den birinin de fazla kilolu olduğu kayıtlara geçti.

Obezitenin yaygınlaşması ve bununla mücadele 
amacıyla Sağlık Bakanlığı, yeni bir proje ile doktor-
lara, hastalarına reçetenin yanı sıra fiziksel aktivite 
programı da yazabilecek izni veriyor. Kalp-damar, 
diyabet, akciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlığı 
bulunan hastalara fiziksel aktivite programı geliş-
tirilecek. Hastalara düşük, orta ve yüksek seviyede 
egzersiz programı reçete edilebilecek. İlaç kulla-
nacak hastalar, günlük fiziksel aktivite egzersizle-
rini de gerçekleştirmek zorunda olacak. Hekime, 
tekrar muayeneye gelen hastalara, fiziksel aktivi-
teyi hangi sıklıkta yaptığı, reçeteye uyup uymadığı, 
egzersizin hastalığın seyrini etkileyip etkilemediği 
sorulacak. Fiziksel aktivite süresi, hastanın verdiği 
bilgilere göre artırılacak yada azaltılacak. Fiziksel 
aktiviteyi teşvik için 2015 yılında 40 bin bisiklet da-
ğıtılmıştı. Bakanlık, 2016 yılı içinde 250 bin bisiklet 
daha dağıtmayı planlıyor.

• SPORUN SİNİR SİSTEMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
• OMURGA’NIN TAŞIMA KAPASİTESİNİN 

ARTIRILMASI
• İNSÜLİN DİRENCİNİN KIRILMASI 

VE İÇ ORGANLARA GEREKLİ YERİN 
AÇILMASI
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Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile 
öğrencilere fiziksel aktivite karnesi verilmesi için 
de harekete geçti. Okulda beden eğitimi yapan 
ve yapmayan öğrenci, arkadaşlarıyla bahçede oy-
nayan ve oynamayan öğrenci ile okul kulüplerin-
de yer alan ve almayan öğrencilerin bu faaliyetleri 
karnede belirtilecek. Fiziksel aktivite programları-
na katılan öğrencinin notu da karneye işlenecek. 
Genel not ortalamasını etkilemeyecek fiziksel ak-
tivite notunun, ilk aşamada teşvik amaçlı kullanıl-
ması planlanıyor.

Günümüzde toplumun fiziksel aktivite konu-
sunda bilgi düzeyinin yetersiz olması, fiziksel akti-
vitenin sağlık için öneminin yeterince anlaşılama-
ması ve giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının 
benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar 
hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz 
gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını artıran 
önemli nedenlerden biri olmuştur.

Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel 
aktivite, “spor” kelimesi ile eşanlamlı olarak algı-
lanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam 
içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harca-
ması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artı-
ran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan 
aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda 
spor aktivitelerinin yanısıra egzersiz, oyun ve gün 
içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite 
olarak kabul edilmektedir.

Fiziksel aktivite, her yaşta sağlığa yararlıdır. Dü-
zenli fiziksel aktivite, çocukların ve gençlerin sağ-
lıklı büyümesi ve gelişmesinde, istenmeyen kötü 
alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede, yetiş-
kinlerin çeşitli kronik hastalıklardan korunmasında 
veya bu hastalıkların tedavisinde veya tedavinin 
desteklenmesinde, yaşlıların aktif bir yaşlılık döne-
mi geçirmelerinin sağlanmasında bir başka deyişle 
tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasın-
da önemli farklar yaratabilmektedir.

Çağımızın hastalığı olan obezite insan sağlığını 
tehdit etmeye başlamıştır. Obezitenin önlenmesi, 
tedavisi ve sağlığın korunmasında etkin stratejiler-
den biri olan egzersizin obezite ile mücadeledeki 
önemi konusunda toplumun bilgi düzeyinin art-
tırılması ve bireylere düzenli fiziksel aktivite alış-
kanlığının kazandırılması amacıyla ve devletimizin 
sağlık personelleri aracılığı ile konusunda uzman 
akademisyenler ile işbirliği içinde hazırlanan yeni 

bir sağlık konsepti ile topluma ulaşılmalıdır.

Hasta güvenliği, sağlık hizmetlerinin sunumun-
da kişilerin maruz kalabileceği zararı önlemek 
amacıyla sağlık kuruluşları ve kuruluşlarda çalışan-
lar tarafından alınan önlemlerin tamamını kapsar. 
Sağlık Bakanlığı personeli, vatandaş nezdinde 
‘güvenilir’ kimliği ile ön plana çıkar. Dolayısıyla 
bakanlık personeli yönetiminde vatandaşa yöne-
lik uygulanacak egzersiz reçetesi hem güvenilir 
hem ücretsiz hem de kontrol edilebilir olacaktır. 
Kilolu ve obez kişilerde egzersiz en iyi sonuç ve-
ren uygulamadır. Herhangi bir aktivite bile hiçbir 
şey yapmamaktan iyidir. Obez hastaların egzersi-
zin çok kötü ve cezalandırıcı bir durum olmadığını 
anlamalarına yardımcı olmak gerekir. Başlangıçta 
hastalara yaşam şeklini değiştirmeleri konusun-
da küçük önerilerde bulunulur. Bununla birlikte 
diyet için sağlık kuruluşları Açlık-Tokluk Glikoz, 
HDL-LDL-Trigliserid-Total Kolesterol, TSH-Serbest 
T3-Serbest T4, ALT-AST ( Karaciğer fonksiyon tes-
ti), Ürik Asit-Bilirubin-Kreatinin, İnsülin-Kortizol, 
Fe-B12-Hemoglobin-Hemogram testleri ile birlikte 
vücut kitle indeksi ve Kas-Yağ oranı gibi testlerde 
yapılagelmektedir.

Ömrünü spora ve fiziksel aktivitelere adamış, 
egzersizi bir yaşam biçimi haline getirmiş ve 
alışkanlığa dönüştürmüş bir insan ile fiziksel 
aktivite konusunda duyarsız ve ilgisiz bir kişinin, 
her dönemlerinde olduğu gibi yaşlılık süreçleri de 
birbirinden farklı veriler doğuracaktır. Örneğin 
kilolu ancak fiziksel aktiviteyi yaşam biçimi haline 
getirmiş bir güreşçi ile zayıf ve hantal egzersize 
ilgisiz birinin ilerleyen yaşlarında, zayıf olan kişi 
de boy kısalması ile birlikte omurlarında eğilme 
meydana gelirken, hayatında egzersizi yaşam 
biçimi haline getirmiş güreşçinin boyunda kısalma 
yada omurlarında eğrilik meydana gelmemekte-
dir. Burada dikkat çeken unsur Omurganın Kaldır-
ma kapasitesidir. Düz mantıkla düşünecek olursak 
zayıf olanın yaşamaması gereken fiziksel rahatsız-
lıklar, Omurganın taşıma kapasitesindeki zayıflık/
noksanlık nedeniyle yaşanılmaktadır. Spora ve 
egzersizle ömrünü anlamlandıran Güreşçi ise, boy 
kısalığı yada omurga eğriliği yaşamamaktadır. Bu-
rada disipline edilmiş egzersiz ve fiziksel aktivite-
lerin omugayı güçlendirici ve omurlar arasındaki 
sinir, kas ve sıvısal bağlar üzerinde pozitif bir etki 
yaratıp, yıpranma payını azalttıkları tespit edilmiş-
tir. Bunun sonucunda vücudun kısalması adını ver-

www.ankaenstitusu.com



 Sayfa 72

diğimiz omurlar arasının kapanması ve omurların 
sürtünmesi neticesi eğrilik ve ağrı olgularının orta-
ya çıktığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak bir sağlık uzmanının çağımızın 
hastalıklarından olan obezite ve diğer hastalıklar 
için egzersiz reçeteleri yazması için kas-yağ oranı, 
Açlık-Tokluk Glikoz, vücut kitle endeksi gibi testler-
le birlikte omurga kaldırma kapasitesi belirlenme-
lidir. Omurga kaldırma kapasitesi de, tükürükten 
örnek alınarak dna’dan kişinin vücud yapısı belir-
lenip, ona uygun spor/sağlık/diyet programı yapı-
lacaktır. Çünkü omurganın sinir sistemine etkisi 
bilinmeden, anatomiye etkisi bilinmeden ve genel 
postür denilen vücudun duruşu ve bozuklukları bi-
linmeden egzersiz reçetesi yazmak, ironik bir şe-
kilde sağlıklı olmayacaktır.

Sistemimiz; 5 ana konu üzerinden ifade bula-
caktır. İlk olarak yaptığımız spor sistemi omurga-
nın kuvvetlenmesini sağlıyor. İkinci olarak denge 
hareketleri vasıtasıyla sinir sistemini uyararak, 
sinir sisteminden çalışmayan kasları sinyal gitme-
sini sağlayarak o kasların da çalışması sağlanıyor.1 
Üçüncü olarak ise hem uyguladığımız beslenme 
sistemi ile vücudun insülin direncinin kırılmasını, 
hücre zarlarının yeniden iletken düzeye gelmesini 
ve vücudun ihtiyacı olan Omega 3’ün yeniden hüc-
relerle buluşması sağlanıyor, hem de ayda bir gün 
yapılan detoks ile her ayın son pazarı, vücuttaki 
birikmiş toksinlerin atılmasını sağlıyor. Dördüncü 
faktör ise yerçekimi dolayısıyla bozulan vücut pas-
törümüzde, iç organlarımız için olması gerektiği 
kadar yer bulunmamakta, sistemimiz iç organlara 
ihtiyacı olan çalışma alanının sağlanmasına yardım-
cı oluyor. Ve son olarak vücudun kemik oranının 
arttırılması sağlanarak, kasların uzun ve deforme 
olmadan çalışması sağlanıyor.  

Fonksiyonel kapasite yürüme, merdiven çıkma 
çanta taşıma, kıyafetleri bir yere asma veya bir 
tabağı rafa koyma gibi günlük aktiviteleri etkin, 
işlevsel ve serbest yapabilme kabiliyetidir. Aynı 
zamanda bu işleri günü gününe, başkalarının yar-
dımı olmadan yapabilme kabiliyetidir. Belirli bir 
hareketi yerçekimi, hareketinin aksi yönünde etkili 
1  Denge hareketlerinde beyin tehlike sezince diğer kas-
ları da uyarır, tehlikeye hazır olun! Diye. Omurga programımızın 
fitness hareketleri içerisinde yer alacak olan içi su dolu toplar, 
hem omurgayı kuvvetlendirecek hem de beyin sinyallerinin tüm 
kas gruplarına iletilmesine aracılık edecek. Böylelikle çalışma-
yan kaslarımızda denge hareketleri sayesinde çalışacaktır.

bir şekilde uygulamak için, hareket aralığı, eklem 
mobilitesi, kas gücü,  dayanıklılık,  koordine etme,  
vücudu zorlama ve değişken planlarda ağırlık veya 
vücut hareket ettiğinde karşılama kabiliyeti olması 
gerekir. Fiziksel aktivite eksikliği ve yaşlanma, in-
san vücudunun fonksiyonel kapasitesini azaltan, 
değişken sistemleri ve fiziksel özellikleri gerileten 
faktörlerdir. Bu nedenle, fonksiyonele kapasiteyi 
iyileştiren egzersiz çalışmaları yaşam devresine 
bakmadan bütün insanlar için önemlidir. Direnç-
li fonksiyonel antreman insan için önemlidir. Di-
rençli fonksiyonel antrenman insan vücudunun 
fonksiyonel kapasitesini geliştirmeyi vurgulayarak 
fiziksel fitnessi ve genel sağlığı iyileştirmenin son 
yoludur.

Biyolojik bireyselliğe saygı duyarken, insan 
vücudunu, kas iskelet sisteminin ve ona bağlı sis-
temlerin özelliklerinin geliştiği şekilde uyaran, 
tutarlı ve güvenli egzersiz programlamalarına da-
yanmaktadır. Sinir sistemi, kas iskelet sisteminin 
tüm fonksiyonlarını kontrol ettiğinden, bu ant-
renmanın vurgusu, bu sistem ve bileşenlerinde-
dir. Bu nedenle, ilk üç bölüm, fonksiyonel antren-
man dayanıklılığını vererek, okuyucunun bu tarz 
bir antrenmanın güvenli ve etkin bir şekilde nasıl 
yapılacağını ve hepsinin ötesinde biyolojik birey-
selliğe nasıl saygı duyulacağını anlamasını sağ-
lıyor. Özetle dirençli fonksiyonel antrenman, 
insan vücudunun total gelişimi programı içinde, 
birçok farklı tip antrenmanı birleştiren bir egzersiz 
karışımı sunarak, insan vücudunu sporda, fiziksel 
aktivitede, mesleki çalışmalarda veya günlük 
yaşamda uyguladığı hareketler için güvenli ve 
etkin bir şekilde hazırlar.

Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve 
manevi gelişimlerini önemseyen; bu yaklaşımlarla 
düşünen, tasarlayan ve hayatlarına temas eden bir 
misyon ile kendini devamlı geliştiren, yenilikçi ve 
nitelikli insan oluşumuna katkı sağlamak bizim te-
mel amacımız olmuştur.

Vücudumuzun üretmediği bir proteini vücuda 
dışarıdan yapay olarak yüklersek, vücut buna ha-
zırlıklı olmadığı için, vücudun genetik yapısında 
ileriki nesillerde genetik mutasyona sebep olabilir. 
Şuanda da karaciğerin aşıı yorulmasına ve görevini 
yapamamasına sebep olur. Bu da kardiyovasküler 
sistemin bozulmasına sebep olur. Vücudun kendi 
üretmediği proteinlerin dışarıdan almak ileriki ne-
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siller üzerinde çok olumsuz etkiler yaratmaktadır. 
Fakat D vitamini gibi vücudun bağışıklık sistemini 
koruyan vitaminlerin dışarıdan belirli miktarlarda 
alınmasında bir sakınca yoktur. Sistemimizde 5 
gıda yasaktır. 1; kahvaltı hariç hamurişi. 2; her tür-
lü gazlı ve şekerli içecek. (Meyve ve taze meyve 
suları öğlen 2’den önce tüketilecek) 3; her türlü 
yağda kızartma yiyecek. (Fırında tercih edilecek) 
4;şeker 5; pirinç pilavı. Günde iki öğün yemek tü-
ketilecektir. Sabah kahvaltısı 10:30’da, Akşam 
yemeği ise 18:00’de yenecektir. İhtiyaç halinde 
ara öğün olarak sıvı sebze kürü, çok ihtiyaç olur-
sa sadece kuruyemiş. Eğer iki öğün mümkün ol-
mazsa, üç öğün olacak fakat ara öğün olmayacak. 
İleriki aşamalarda günde 15 dakika iç organların 
çalıştığı alanın arttırılması ve esneklik artması 
için fonksiyonel egzersizler yapıldıktan sonra, 30 
dakika omurganın taşıma kapasitesini arttıracak 
ve kas yapısını düzenleyecek fonksiyonel 
egzersizlerin yapılması gerçekleştirilecektir.

Global refah düzeyinin artması, teknolojinin; 
özellikle bilişim ve iletişim teknolojilerinin hız, 
boyut ve menzil kapsamında gösterdiği çok hızlı 
gelişim, bunun genomik çalışmalara yansıması; 
21. yüzyılda sağlıkta büyük bir transformasyonun 
gerçekleşeceğini, hastane ve doktor odaklı bir 
sağlık sisteminin birey odaklı bir hale geleceğini ve 
“kişiselleşeceğini” gösteriyor. Kişiselleşen sağlık 
kavramı; sadece hasta olduğunda sağlık sistemine 
başvuran ve takip edilmeyen bireyden farklı ola-
rak, kendi sağlığıyla ilgili sorumluluk alan, sağlıklı 
yaşamaya, hasta olmamaya özen gösteren, sağlık 
verilerini yanında taşıyan, gerektiğinde hastalığıy-
la ilgili verilerin 7/24 kontrol altında tutulduğu pro-
aktif bir yaklaşımı betimliyor. Bu tanımla birlikte; 
internet (bilgiye ulaşımın kolaylaşması) ve sosyal 
medya sayesinde sağlığı ve hastalıkları konusunda 
daha fazla bilgilenen ve bilinçlenen bir toplumun 
daha kaliteli ve hızlı bir hizmet için geliştireceği 
talep, teknolojinin ve yeni işletme trendlerinin de 
buna vereceği cevap, geleceğin sağlık sistemini 
belirleyen göstergeler olarak karşımıza çıkacaktır. 
Sağlık sektöründeki bu “kişiselleşme”, kişinin özü-
ne inen yani DNA verilerine dayanan beslenme, 
sağlık kontrolü, egzersiz, yaşam biçimi gibi çeşitli 
olgular üzerinden şekillenecektir. 

Vücudumuz, bize Allah tarafından bahşedilmiş 
bir hazinedir. İnsanoğlu, değer verdiği herşeye kar-
şı koruyucu bir role bürünür. Fakat aynı hassasiyeti 

vücudu için göstermez. Alkol, sigara, uyuşturucu, 
dengesiz beslenme, yetersiz beslenme vb.. bir-
çok yanlış davranış örnekleriyle, vücuduna zarar 
vermektedir. Sistemimizde, insanoğlunun unut-
tuğu yada görmezden geldiği hazinesinin pasını 
temizleyerek, yeniden ışıldamasını sağlamayı 
amaçlıyoruz.

3. KAYNAKLAR
1. Sarıdoğan M.E. Bel Ağrısı Bel ağrısının ne-

denleri ve Epidemiyolojisi. “bel ağrısının neden-
leri ve Epidemiyolojisi”.(Ed. Kutsal Y.g)’de, No 
11, Güneş Kitabevi, Ankara 2000;19-29

2. Orthopaedic Knowledge Update Spine Edi-
ted by Steven R. Garfin, Alexander R. Vaccaro, 
MD 1997:5-19

3. Kelsey JL., An epidemiological study of acu-
te herniated lumbal intervertebral discesiRheu-
matol Rhebil. 1995,14(3): 144-59

4. Taner, D. (Ed). (2002). Fonksiyonel Anato-
mi Ekstremiteler ve Sırt Bölgesi. Ankara: ODTÜ 
Geliştirme Vakfı

5. Adams, M., Bogduk, N.,Burton, K., Dolan, 
P. (2002). The Biomechanics of Back Pain. China: 
Churchill Livingstone.

6. Akman M. N., Karataş, M. (2003). Temel ve 
Uygulanan Kinezyoloji. Ankara: Haberal Eğitim 
Vakfı.

7. Muscolino, J.E., Cipriani,S. (2004) Pilates 
and the Powerhouse 1. Journal of Bodywork 
and Movement Terapies. 8,15-24.

8. Schuchmann, J. H, Braddom B.L, Saunders 
W.B, Physical Medecine and Rehabilitation, Oc-
cupotional Rehabilitation, 1996, s;983-954,

9. Özcan, E, Ayşegül, K. İşe Bağlı Bel Ağrısı 
Tanı ve Tedavi, Nobel Kitabevi,2002, S:302-313

10. Deniz E, Birkan S. T, Haydar G,Kas İskelet 
sisteminde Pratik Ölçme ve Değerlendirme, An-
kara: Pelikan Tıp ve Teknik Kitapçılık, 2008

11. Beyazova M, Gökçe KY, Fiziksel Tıp ve Reha-
bilitasyon, Güneş Kitabevi, Ankara, 200

12. Andreoni, G. Santambrogio, G., Rabuffetti, 
M., Pedotti, A,Method fort he analysis of pos-
ture and interface pressure of car drivers, Appl. 
Ergon. 33, S511-522

13. Catalog C, biology science, Biological 
Supply company, Carolina

SO
SYO

 - KÜ
LTÜ

REL YAŞAM

www.ankaenstitusu.com



 Sayfa 74

Çağdaş yaşamın değişen dinamikleri ile iş ve iş 
dışı yaşam konusunda yapılan seçimler ve buna 
bağlı olarak zamanı yönetme alışkanlıkları birey-
lerin fizyolojik, zihinsel, sosyoduygusal ve ruhsal 
dengelerinde farklılıklar oluşturmaktadır. Oluşan 
bu farklılıklar, çoğu zaman kişiler tarafından bir 
denge sorunu olarak addedilirken, ilk aşamada ya-
pılabilecek en yalın şey, iyi oluşu belirleyen önemli 
bir etmen olarak denge kavramına bakmak olabi-
lir. Zira, ne zaman dengeden dem vuracak olursak, 
bu kavramın içinde saklı olarak rol çatışmaları, sı-
nırlar, bölünme, telafi, saçılma, iş-aile çatışması, iş-
aile kaynaşması, iş-aile zenginleşmesi benzeri alt 
içeriklere de atıfta bulunmuş oluyoruz.

Guest, iş ve yaşamın eşit iki alana bölünmesinin 
zor olduğunu, dengenin “bedensel ve ruhsal 
kararlılık hali” olarak anlaşılması gerektiğini öne 
sürmektedir. Türk Dil Kurumu’nda yer aldığı şekli 
ile denge kavramının açıklamalarından konumuz 
ile bütünleşik olan ikisi ise şöyledir, “bir nesnenin 
veya bir insanın devrilmeden durma hâli”, “muva-
zene, balans; zihinsel ve duygusal uyum, istikrar”. 

Denge, bireyin ne zaman, nerede ve nasıl ça-
lıştığıyla ölçülebilmesi hakkındadır önermesinde 

bulunan The Work Foundation’a göre, “bireyin üc-
retli iş ve iş dışı yaşamında mutluluk hakkı bir norm 
olarak saygı gördüğünde; kişi, iş ve toplumun or-
tak yararına bir denge başarılmış” olmaktadır.

Küreselleşmenin tarih içinde zirvesine vardığı 
bugünlerde iş ve iş dışı yaşama verilen yük ile top-
lumu oluşturan bireylerin sağlıklı yaşam haklarının 
korunumu noktasında aşağıda vurgulanan sorula-
rın birbirinin ardı sıra irdelenmesi bir gereklilik ola-
rak düşünülmektedir; 

• İş - yaşam dengesinin günümüzde artan 
önemde ele alınmasını etkileyen unsurlar ne-
lerdir?

• İş - yaşam dengesinin sağlanmasının iş 
başarımı ve güdülenme üzerindeki etkileri 
nelerdir?

• İş - yaşam denge ve/veya dengesizliğinin 
psiko-fizyolojik iyilik hali üzerindeki etkileri ne-
lerdir?

• Genel bir değerlendirme yapılacak olursa, 
iş yaşam dengesine atfedilen değerin artmasın-

İŞ/YAŞAM DENGESİ ve MUTLULUK ÜZERİNE

Dr. Çiğdem ÖNER

Hangisi daha hafif ya da daha ağır basıyor?.. İş ya da yaşam?..

İkisi eşit ağırlıkta olsa bunun adı mutluluk olabilir mi?
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da etken olan faktörler arasında;

• Çift gelirli ailelerin sayısında izlenen artış,

• Kadının çalışma yaşamının içine girmesin-
de gözlemlenen artış,

• Kadınların iş hayatı tercihlerinde, seçim-
lerini yarı zamanlı işlerden tam zamanlı işlere 
doğru kaydırmaları, 

• İş yaşamı içinde işgücü olarak kadınlar ve 
erkekler arasındaki benzerliklerin çoğalması,

• Yüksek boşanma oranlarına paralel bir se-
yir izleyen tek ebeveynli aile sayısındaki yüksel-
me,

• İşgücü piyasalarında küçük yaş grubunda 
çocuğu olan kadın çalışanların sayısındaki artış,

• İş göçleri dolayısıyla çekirdek ve geniş aile 
desteğinin azalan etkisi,

• İş dışı yaşam kalitesine yönelik ilginin artışı 
sayılabilir.

İş yaşamı üzerinde erkin bir göstergesi olarak 
kontrol sağlama gereksiniminin yanı sıra, sosyal ya-
şam içinde yükselen değerler olarak uyum, esnek-
lik, bireysellik ve farkındalık bilinci; bu ikili yaşam 
üzerinde oluşturulan dengenin iş başarımı farklı 
söylemle performans ve güdülenme üzerindeki 
yansımalarının da daha net ölçümlenmesi ve de-
ğerlendirilmesini gerektirmektedir. Bilindiği üzere, 
iş yaşam dengesini belirleyici üç temel öğe kişinin 
kendisi, aile ve işveren olarak sıralanmaktadır.

İş-aile dengesinden yola çıkılarak belirleyici 
faktörler detaylandırıldığında bunların, çevresel 
ölçekte iş talepleri, iş kültürü, ev yaşamının talep-
leri ve ev kültürü olduğu, bununla birlikte bireysel 
ölçekte iş oryantasyonu, kişilik, enerji, özdene-
tim ve başa çıkma, cinsiyet, yaş, yaşam ve kariyer 
evresi şeklinde sıralandığı düşünülmektedir. Bu 
kapsamda dengenin objektif ölçütlerini çalışma 
saatleri, boş zaman ve aile rolleri belirlerken, 
sübjektif içeriği dengenin ev ya da iş merkezli ya 
da önemsiz oluşu ve daha da fazlası işin eve yaygın 
ya da bunun zıddı olarak evin işe yayılması oluştur-
maktadır.

Sonuçta iş ve aile arasındaki etkileşimin sonuç-
ları iş ve yaşam doyumu ile ruhsal sağlık ve mut-
luluk üzerinde etkili olmakta, işte ve/veya evdeki 

mutsuzluk stres ve hastalık olarak ifade bulmak-
tadır. Gerek iş gerekse ev yaşamında sergilenen 
davranışlar nihai olarak bireysel performans üze-
rinde olumlu-olumsuz yönde sonuçlar yaratırken 
işteki ve evdeki diğer bireyleri de etki alanına dahil 
etmektedir. Dolayısı ile bireylerin iş yaşam alanla-
rını belirlerken, iş yaşamı açısından örgüt amaçla-
rı, örgüt kültürü ve yapısı, yöneticilerin tarzları, iş 
süreçleri, yönetim sistemleri, iş tanımları, iş gerek-
leri ve iş standartlarının öne çıkan doğasını kavra-
malarının ve bununla birlikte aile yaşam alanında 
süregelen biyolojik, psikolojik, ekonomik, toplum-
sal ve hukuki özelliklerin ayırt ediciliğini göz önün-
de bulundurmasının önemli olduğu söylenebilir.

İş yaşam dengesinde ortaya çıkan bozulmalar, 
çalışma yaşamı açısından incelendiğinde, işe ilişkin 
isteksizlik ve güdülenme eksikliklerine, işe bağlı 
gelişen stres ve zorlanmalara, örgütsel bağlılıkta 
gerilemeye, işin gereği sorumlulukların yerine ge-
tirilmesinde isteksizlik ve düşük enerji ile çalışma 
eğilimine, yüksek düzeyde seyreden işe devamsız-
lık davranışına, iş başarımının düşmesine, dikkat 
dağınıklığı sonucu oluşabilecek iş kazalarına yol 
açabilmektedir. Hal böyle olunca, çalışma hayatın-
da gözlemlenen doyumsuzluk, mutsuzluk, hayal 
kırıklıkları iş dışı yaşama da yansımaktadır.

İş-aile yaşamı dengesinin olumlu içerik kazan-
masının katkı yaratan çıktılarını ise yaşam kalitesi 
ve ruh sağlığının güçlenmesi, bireysel ve dolayısıy-
la toplumsal huzurun artışı, verimliğinin artması, 
işe devam istekliliğinde yükselme, artan iş moti-
vasyonu, iş başarımının yükselen seyri, mutlu ça-
lışan, mutlu aile üyesi olmanın yarattığı yükselen 
memnuniyet hisleri, yaşam doyumu, yükselen 
yaşam kalitesi algılayışı, sosyal sorumlulukların 
yerine getirilmesinde gönüllülük olarak sıralamak 
mümkün olabilir.

Özetle, iş ve iş dışı yaşam alanları arasında ge-
çişlerle sürdürülen hayat çizgisi, temel gücünü 
mutluluk hislerinin artmasından alır. Bu neden-
le, yaşamın bütünselliğinin korunumunda hayati 
önem taşıyan iş aile dengesi, iş sosyal yaşam den-
gesi, iş özel yaşam dengesi bireylerin çok boyutlu 
esenlik yaşantılarının kalitesi ile doğrusal yönde 
seyretmekte, bu dengelerde yakalanan optimum 
düzeyler yaşam sevinci, yaşamı anlamlandırma ve 
yaşam doyumu üzerinde etkili olmaktadır.
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DEĞİŞTİREBİLECEĞİN ŞEYLERE ODAKLANMALISIN
Mert ÇUHADAROĞLU

En büyük bilgelik neyi değiştirmeye çalışacağımızı neyi kabul edeceğimizi bilmektir herhalde. Değiş-
tirebileceğimiz şeylere odaklanmak zaman içinde sonuçlar almamızı sağlar ve özgüvenimizi geliştirir, 
değiştiremeyeceğimiz şeylere odaklanmak ise enerjimizi boş yere tüketmektir aslında.

Değiştirebileceğimiz şeylere odaklanarak yaşamak mutluluğu besleyen önemli bir faktördür. Bunun 
için kişinin önceliklerini iyi saptamayı öğrenmesi gerekir, peki bu nasıl yapılabilir?

Nelere ne kadar zaman harcadığınızı yazın, hatta en iyisi bir süre için bir günlük tutup neler yaptı-
ğınızı not edin ya da bir excel tablosu oluşturun; burada bir süre veri topladıktan sonra (bir hafta, bir 
ay) harcadığınız enerji karşılığında elde ettiğiniz şeyleri düşünün ve yazın. Ayrıca nelere zaman ayırmak 
istediğinizi ama bunu bir türlü başaramadığınızı da bulup yazın lütfen. Artık elde ettiğiniz farkındalık ile 
zamanınızı daha iyi yönetebilir, önceliklerinize göre yaşayabilir ve değiştirebileceğiniz şeylere odaklana-
bilirsiniz. Benim yaşamdaki en büyük önceliklerim sağlık ve ailemden sonra değiştirebileceğim şeylere 
enerjimi vermektir, özellikle de iş hayatında bunun büyük yararını görürüm.

Değiştirebileceğim şeyler derken yaptığım şeylerin bana belli ölçülerde kontrol imkânı sunduğu akti-
vitelerden bahsediyorum. Örneğin ekonominin durumunu değiştiremem, insanların nasıl düşündüğünü 
değiştiremem ama örneğin kaç tane yazı yazacağımı, hangi konuları seçeceğimi, nasıl yayınlayacağımı 
seçebilirim. Bir başkasının kendini iyi hissetmesini de sağlayamam belki ama onu ziyaret etmeyi ya da 
etmemeyi seçebilirim.

Elimden geleni yapar, elimden gelmeyen, kontrol edemeyeceğim kısım için ise dua ederim.

Stephen Covey’in meşhur kitabıdır, etkili insanların yedi alışkanlığını anlatır. Bunlar arasında en önem-
lisi ilgi alanımızdan ziyade etki alanımızdaki olaylara odaklanmaktır.

Bir konu söz konusu olduğunda; kendimize şu soruları sorabiliriz, bu konuda ne yapabilirim, yapmak 
istiyor muyum (anlamlı ya da keyifli buluyor muyum), eğer bu sorulara olumlu bir yanıt veriyorsanız o 
zaman emek sarf etmeye değebilir, bir süre sonra bir değerlendirme yapmalısınız elbette giriş kısmında 
belirtmiş olduğum gibi, ne kadar enerji harcıyorsunuz ve karşılığında neler oluyor?

Eğer yapabileceğimiz bir şey yoksa o zaman sürekli olarak bu konuya odaklanmak bir tür zaman kaybı 
olabilecektir.

Üstelik odaklandığımız konular bize endişe veren, kaygı veren konularsa ve bu konularda 
yapabileceğimiz bir şey de olmadığını düşünüyorsak bir süre sonra endişe ve kaygı seviyesi giderek 
artmaya başlayacaktır.

Yazımdan duyarsız bir insan olmak gibi bir sonuç çıkmasın lütfen, elbette içinde yaşadığımız ülkenin 
ve toplumun sorunlarını bileceğiz, tartışacağız, benim arzum bunun yapıcı bir şekilde yapılması ve araya 
bir sınır çizebilmek. Kendi dünyamız ile dış dünya arasında bir sınır olmalı ve bu bizim açımızdan yöneti-
lebilir bir durum olmalı.

Hep söylerim bireylerin mutluluğu toplumun mutluluğuna belli ölçülerde bağlıdır, toplumun mutlulu-
ğu ise bireylerin mutluluğundan bağımsız olarak düşünülemez.

Hepimiz daha çok değiştirebileceğimiz şeylere odaklanırsak görmek istediğimiz değişimi yaratabiliriz.

Sevgi ile kalın.
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“İnsanı, insana, insanla, insanca anlatma sana-
tı.” Bu sözü duyumsadığımız anda sözün alt metni 
epeyce kuvvetli olsa dahi, birincil olarak akla gelen 
yegâne olgunun insan olduğu bahsinde hemfiki-
riz. Tiyatro dediğiniz noktada etrafınızda bulunan 
insanlardan, hayatlarının herhangi bir safhasında 
sahneye çıktığını duymanız çok da zor olmayacak-
tır. Peki, tiyatroyu bu denli cazibeli kılan; üzerin-
den çokça süre geçse de, kısacık bir sahne tecrü-
besini dahi insan dağarcığına ilk günkü tazeliğini 
koruyacak şekilde kazıyan olgu nedir? Tiyatro ve 
insan, nasıl böylesine yekvücut hâle gelebilir? Bun-
ları irdelemeden önce fazlaca yöntem ayrıntısına 
girmeden temel bir soruyla; “tiyatro nedir”e bak-
makta fayda var. 

Evvela temel ilkeleri açısından ele alındığında 
tiyatroyu bir bilim olarak nitelendirebiliriz. Bir ol-
guya bilim diyebilmemiz içinse tekrarlanabilir ve 
gözlemlenebilir olması gerekir. Bu vakıaları göz 
önünde bulundurduğumuz vakit, oyuna kendi 
benliğimizi katıp, oyundan bizim diye bahsediyor-
sak sahneye konulan her şeyin sorumluluğunu 
üstlenmek durumundayız. Dümende var olmamız 
hasebiyle, oyun sonrası fuayede ”neden oyunda 
gerilimi had safhada tuttunuz” veya “bu sahnede-
ki koreografinin içeriği oyunla hangi noktada bağ-
daşıyor” gibi soruları, sebep-sonuç ilişkisi içerisin-
de bilimsel bir tavırla ele almamız gerekir. Ezcümle 
sahneden uzanıp, seyircinin tenine temas eden 
her olguyu, akılcı ve ikna edici bir yöntemle açıkla-
maya mazhar olmak zorundayız. İşte bu noktada 
tiyatrocunun yetkinliği ve birikimi devreye giriyor. 
Çok yetenekli olabilirsiniz. Seyirci tarafından daki-
kalarca ayakta alkışlanıp, kendinizi ummadığınız 
mevkilerde bulabilirsiniz. Bütün bunlar sizi sadece 
iyi bir oyuncu yapar. 

“Tiyatrocu” kavramından söz edecek olursak; 
bir kavanoz bal için milyonlarca çiçekten faydala-
nan bal arıları metaforunu kullanmak, abesle iş-
tigal etmek olmayacaktır. Her şeyden önce tiyat-
rocunun asli görevi, dilimizin inceliklerine hâkim 
olacak vaziyette, Türkçeyi güzel kullanmaktan ge-
çer. Tiyatro sanatçısı, devingen bir organizma olan 
tiyatronun içinde bulunmak suretiyle, sürekli ken-

dini geliştirmesi gerektiğinin bilincinde olacak va-
ziyette; sahnede onlarca –ses, jest, mimik, sahne 
duruşu, ezber, partner uyumu, seyirci vs.- bileşeni 
yerinde ve zamanında kullanmak mecburiyetinde-
dir. Ancak bir öncelik sıralaması yaparsak; bileşen-
lerin, dilimizin kurallarını gözeterek, ağzımızdan 
dökülen kelimeleri düzgün ve akıcı bir vaziyette 
seyirciye ulaştırmak temelinde yükselmesi daha 
akılcı olacaktır. Hülasa tiyatro, asırlardır süregelen, 
insanlar arasındaki en etkili iletişim yöntemlerden 
biridir. İletişimden bahsederken dilin ne denli ha-
yati olduğu su götürmez bir gerçektir. 

Dilin dünyayı algılama biçimimizden, hayattaki 
seçimlerimize kadar olan etkisi yıllardır araştırma 
konusudur. Tiyatro da dilin etkili kullanımını ka-
tarak, kitabın ortasından konuşmak yeteneğiyle 
karşımıza çıkıyor. Söz gelimi Pinochet dönemini 
saatlerce dağdağalı şekilde anlatmak yerine, bunu 
bir tiyatro oyunuyla yansıtarak katbekat fazla etki 
yaratmanız mümkündür. Tiyatro, farklı disiplin-
leri her biri özgül ağırlıklarını koruyacak biçimde 
bir araya getirerek, sanatta simyacı görevini üst-
lenir. Antonin Artaud “Tiyatronun ilkesiyle sim-
yanınki arasında gizemli bir öz benzerliği vardır,” 
diyerek tiyatronun olayları ele akış biçimine vurgu 
yapmaktan geri kalmamıştır. Ancak hayati olanın, 
bu etkiyi yaratırken hangi yöntemlere başvurdu-
ğumuz noktasında düğümlendiğini söyleyebili-
riz.  Bu vakıayı göz önünde bulundurup şu soruyu 
sorabiliriz: Tiyatronun görevi nedir? Soruyu biraz 
dönüştürelim. Tiyatronun görevi ne olmalıdır? Ya 
da tiyatronun bir görevi var mıdır? 

Bu soruların zihnimizi meşgul ettiği sırada, gö-
revi olduğunu varsayıp Aristo’nun “Poetika”sına 
da atıfta bulunarak, öncelikle seyirciyi ikna etmesi 
gerektiğinden bahsedebiliriz. F. Garcia Lorca şöyle 
der: “Tiyatro kendini halka kabul ettirmelidir, halk 
kendini tiyatroya değil.” Peki, bunu hangi biçimde 
başaracaktır? Tiyatro, görece haklı gördüğü taraf-
tan yana mı tavır sergilemelidir, yoksa var olmuş 
olanı - olduğu gibi- şu anda var olana –hic et nunc- 
dönüştürmek mi denkleminde, kendimi ikinci kı-
sımda konumlandırmayı daha değerli bulmuşum-
dur. İçinde bulunmaktan büyük keyif aldığım Ariel 

YARATICI İÇE DOĞUŞ

Ergül UYKUN
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Dorfmann’ın “Kayıplar” adlı oyununu sahneleme 
fikrinde beni en çok etkileyen husus tam manasıy-
la burayı işaret ediyor. Pinochet döneminde geçen 
oyun, askerler ve bölgede yaşayan kadınlar arasın-
da vuku bulan, kimi zaman hayatta kimi zamansa 
ayakta kalma mücadelesini konu alıyor. Yazar, uy-
guladığı takdirde pekâlâ kabul görecek olmasına 
karşın, bir tarafa yatkınlık göstermek yerine, olanı 
aktarmaya odaklanıyor. Hayatta siyah ve beyazın 
olmadığını, hepimizin grinin birer tonları olduğu-
muzu vurgulaması açısından çok kıymetli bir eser 
olup, son kararı seyirciye bırakıyor. Ve böylece 
oyun, seyirciye karşı varoluş mücadelesini kazan-
ma fırsatı yakalıyor. 

Sanat tarihine göz gezdirdiğimiz vakit; sanat 
her ne kadar ağır baskı ve acıyla bezeli dönemler-
de doğurganlık gösterse de, sanatın nefesi özgür 
düşünce kokar. Bu genel kavramı temellendiren 
başlıca etken ise sorgulayıcı ve eleştirel yaklaşım-
dır. Daha iyisine varış her zaman mümkün müdür? 
Sanatta yüzyıllardır kabul ettiğimiz kavramlar doğ-
rulanabilir mi? Bilvesile yıllardır süregelen sanatın 
ve sanatçının muhalif tavır sergilemesi hususun-
daki görüş ayrılıklarına değinmekte fayda var. Ev-
vela sanatçı kendisini muhalif olmak zorunda his-
sediyorsa işe kendisinden başlamalıdır. Duru olan 
gerçek şudur ki; sanatçının sorgulayıcı tavrını –ilk 
sıraya kendisini koyarak- muhafaza etmesi gerekir. 
İşte o zaman yaratıcı içe doğuştan bahsedebiliriz. 

Yaratıcı düşünceyi besleyen en önemli etken-
lerin başında rekabetin geldiğini söylemek hiç de 
zor olmamakla birlikte, hayatımızın herhangi bir 
noktasında tekelleşme söz konusu olduğu vakit, 
o çerçevede büyük gelişmeler beklemek safsata-
dan öteye geçemeyecektir. Kitabın ortasından bir 
örnekle savımızı desteklemek için Türk televizyon 
tarihine bir göz atalım. Kurulduğu 1964 yılından 
90’lı yılların başına kadar geçen süre zarfında, ha-
yatımızda yer eden yegâne televizyon kanalı Türki-
ye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) idi. Sezar’ın 
hakkını teslim etmek adına; dönemi içerisinde 
değerlendirildiğinde, kaliteli ve güzelduyu kaygısı 
taşıyan yapıtlar ortaya çıkarmış olduğunu hatırlat-
makta fayda var. Devam eden süreçte, ülkemizin 
ilk özel televizyon kanalı olarak yayın hayatına 
1990 yılında başlayan Star TV, sektörde yepyeni 
bir çağın habercisi olacaktı. Nitekim TRT de bu 
dönemden “TRT’nin 1990 yılına kadar süren tele-
vizyon üzerindeki tekelini ortadan kaldırmış oldu” 
şeklinde bahsedecekti. 

Önceleri televizyon kanalları, günümüzde hâlâ 
geçerliliğini koruyan, başarılı modelleri örnek alma 

yoluyla –Instagram-Snapchat örneği- ilerlemiş olsa 
da; zamanla yeni kanallar ve kafalarla birlikte kimi 
zaman izlenme kimi zamansa daha iyisini yapma 
kaygısıyla özgün fikirler ortaya çıkarmaya başla-
dı. Ve kafamızı kaldırıp günümüze baktığımızda, 
dünyanın 142 ülkesinde yayımlanan Türk dizi film-
leri, en son 2016 yılında 350 milyon dolarlık ihra-
catla sektörde Amerika’nın ardından 2. sırada yer 
bulmaktadır. Peki, bu nasıl gerçekleşebildi? Çeki-
len dizi filmlerin tamamı çok kaliteli olduğu için mi? 
Elbette ki hayır. Günümüzdeki yapıtlarda, izlenme 
kaygısının güzelduyu kaygısından katbekat ağır 
bastığını hatta bu görece düşük kaliteli yapımların 
sektörün çoğunluğunu teşkil ettiğini söylemek güç 
olmayacaktır. Ancak tüm bunları yaparken bugün-
kü başarıya giden yolun kilit taşlarını dizmek üzere 
bir ekosistem yaratıp, ilaveten işin mutfağında ve 
her safhasında sorunlarla göz göze olan tecrübeli 
elemanlar yetiştirmiş oluyorsunuz. O yetişmiş 
elemanlar, özgün fikirlerle kaliteyi belirli ölçekte 
buluşturarak, bizlere sektörde gözümüzü zirve-
ye dikme fırsatı veriyor. TRT’ye dönecek olursak, 
gelişen rekabet koşullarında kurum, pasta payı 
–özellikle görünürlük- bakımından gözle görülür 
şekilde küçülmüş olup, dönemsel ve yapısal sıkın-
tılar yaşamakta olsa da; televizyonculuk konusun-
da sunuculuk başta olmak üzere, sektörde güçlü 
kökleri ve hafızası olan bir akademiye dönüşmüş 
durumdadır. TRT, ilk özel televizyon kanalı Star TV 
ve sunuculuk üçgenini oluşturan çok değerli sunu-
cumuz Gülgün Feyman’dan bahsetmekte fayda 
var. Kendisi bilindiği üzere Star TV’ de yayınlanan 
ilk haber bültenini sunan, TRT kökenli bir sanat-
çımızdır. Televizyon dünyasında gerçekleştirdiği-
miz bu başarıyı, bir modelleme vasıtasıyla hayatın 
pek çok alanında uygulamak mümkün. Peki, Abdi 
Efendiler, Kel Hasanlar, İsmail Dümbüllü’lerden 
süregelen Türk tiyatrosu kapsamında, böylesine 
teknik altyapıya ve yetişmiş elemana karşın, ne-
den özel sektörü daha fazla dâhil etmekte tedir-
ginlik yaşıyoruz? 

Günümüz şartlarında 70 salon ve sadece yurt içi 
turne masrafları için milyonlar ayırabilen ülkemizin 
ulu çınarı Devlet Tiyatroları (DT) ile sahip olduğu 
imkânlar noktasında kıyaslanabilecek herhangi bir 
özel tiyatromuz bulunamamaktadır. Ve bu durum-
da maalesef rekabete dayalı gelişmeden bahsede-
bilmek hayalden öteye geçemeyecektir. DT, baş-
ta bürokrasi olmak üzere; gerek mevcut çalışan 
sayısı ve bütçesi gerekse hükmetmesi gereken bi-
leşkeler göz önünde bulundurulduğunda epeyce 
hantal bir yapıya sahiptir. Bu yapıdan ötürü özgün 
bir fikirle üslerinizin karşısına çıktığınızda, yukarı-
daki ve başka birçok sebepten ötürü kabul ettir-
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meniz kolay olmuyor. Nepotizm de cabası. Peki, 
artık bu durumu değiştirmenin zamanı gelmedi 
mi? Kurtuluş Savaşı’nın sürdüğü 1922 yılında mü-
zeler hakkında genelge yayımlatacak kadar sanat 
sevdalısı ve kültür elçisi olan Ulu Önder Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün “En büyük eserim” diye 
bahsettiği Cumhuriyet, sanata ve sanatçıya hak 
ettiği ehemmiyeti göstermiş, tiyatro da bundan 
nasibini almıştır. Genç Cumhuriyet, kıt kaynaklara 
rağmen ‘şehrin ocakbaşı’na hâlâ nefes vermekte 
olan sayısız üstat yetiştirmiştir. Ülkemizin en de-
ğerli hazinelerinden biri olan kurumun, DT hafıza-
sını muhafaza edecek şekilde, yönlendirici ve ufuk 
açıcı bir akademiye dönüşmesine neden müsaade 
etmiyoruz? Bu devasa bütçeleri adil bir düzenle 
özel tiyatrolara aktararak özgün ve deneysel 
fikirlerin yeşermesine vesile olursak asimetrik bir 
büyüme sağlayabiliriz. Tiyatronun hayatınıza do-
kunmasına izin verin, o nasılsa sizi bulur.

 Türkçe metin kapsamında çok kuvvetli değil-
sek de, gerek teknik gerekse oyunculuk bakımın-
dan dünya ile yarışabilecek değerleri barındıran 

bir ekosisteme hâlihazırda sahibiz. Fikir teatisin-
de bulunarak tiyatroda da gözümüzü zirveye di-
kip; tiyatronun hem kültür ihracı boyutunda hem 
de ekonomik olarak ülkemize katbekat fayda 
sağlayacağı günlere daha da yaklaşmış olmanın 
umudu içerisindeyim. Her söz bir sonrakinin 
yolunu açar. Bu konuya bir şerh düşmemizin ar-
dından söylenecek çok söz olsa da yazımı R. Marie 
Rilke’nin sözleriyle sonlandırmak istiyorum:

“Arzu et değişimi. Ah hayranlık duy aleve kar-
şı, parlayarak şekil değiştirir ele geçiremediğin şey 
onun içinde; o tasarlayan zekâ, düzenleyen dünye-
vi olanı, sever o varlığın hareketinde, her şeyden 
çok o değişimin başladığı ânı. Kalıcı olanda kendini 
kapatan, artık donmuş olandır; göze çarpmayan 
grinin korumacılığında kendini güvende mi sanır? 
Bekle en sert olan uzaktan sert olanı uyarır. Hey-
hat: Olmayan bir çekiç vurmaya hazırlanır.”

İstanbul, 1873 Namık Kemal’in “Vatan yahut Silistre “ adlı piyesinin ilk gösterimini 
seyreden seyirciler
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İSTANBUL CAZ FESTİVALİ
ÇEŞİTLİ MEKANLAR

4 Temmuz - 20 Temmuz

İstanbul’da Temmuz’a ‘caz’ deseler yeri. Anlatmakla 

bitmeyen bir programa sahip İstanbul Caz Festivali bu 

yıl 24’üncü kez sezonu açacak. Flamenkonun efsane 

gitaristi Paco de Lucia’nın anılacağı konser festiva-

lin köşe taşlarından. Müzisyene yol arkadaşlığı yapmış 

Jorge Pardo, Carles Benavent, Jose Maria Bandera, Nino 

Josele ve El Piranha, ‘Beyond the Memory’ projesiyle 

sahnede olacak.

www.ankaenstitusu.com

12 Cumartesi 13 Pazar 14 Pazartesi 15 Salı 16 Çarşamba

AĞUSTOS 2017
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Konstantin: Benim zaferlerimi gazetelerde okuyamazsınız. Onlar burada yazılıdır.
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20 TEMMUZ 1974

Her zaman yanınızdayız
Her zaman beraberiz...



 Sayfa 88Büyük işleri yalnız büyük Milletler yapar.
Mustafa Kemal ATATÜRK

Büyük TÜRK MİLLETİ!
30 Ağustos Zafer Bayramın Kutlu Olsun!

Dağlarda tek

tek 

ateşler yanıyordu

Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki

şayak kalpaklı adam

nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden

güzel, rahat günlere inanıyordu

ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında

birdenbire beş adım sağında onu gördü.

Paşalar onun arkasındaydılar.

O, saati sordu.

Paşalar: “Üç” dediler,

Sarışın bir kurda benziyordu.

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.

Yürüdü uçurumun başına kadar,

eğildi, durdu.

Bıraksalar

İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak

ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak

Kocatepe’den Afyon ovasına atlayacaktı.

Nazım Hikmet
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