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SUNUŞ

ÜÇÜNCÜ SAYIMIZA DAİR…

Eylül; katılmamayı başardığımız için canımızı 
çok yakmayan İkinci Paylaşım Savaşı’nın başladığı               
(1 Eylül 1939) ve sona erdiği (2 Eylül 1945) aydır. Diğer 
yandan bizi Türkiye Cumhuriyeti’ne götüren Sivas 
Kongresi’nin (4-11 Eylül 1919) yapıldığı aydır, Eylül. 

Sivas Kongresi’nde alınan kararlara bakıldığında 
açıklıkla görülür ki; Türk Milleti, devletinin mayasını 
kendi çalmıştır. Bu maya, Türk Milleti’ni bağımsız bir 
cumhuriyet ilan edecek güce ve kudrete eriştirmiştir. 
Büyük mücadelemizin ateşleyicisi, Türk Milleti’nin 
derinliklerinden ve öz bağrından çıkan Gazi Mustafa 
Kemal ATATÜRK olmuştur. 

Bu kutsal mücadele millet ve devlet kavramlarının 
iç içe geçmişliğini ve koparılamayacağını Türk milleti 
adına tarihe kazımıştır. 

Sömürme maksatlı işgal ve istilaya karşı yürütülen 
zorlu savaş neticesinde 29 Ekim 1923 tarihinde 
bağımsız ve egemen Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kuruluşu gerçekleştirilmiş ve savaşıp kazanarak 
devletini kuran Türk milletine “egemenlik” “kayıtsız 
ve şartsız” olarak verilmiştir. 

O zamandan günümüze kadar devam eden 
Üçüncü Paylaşım Savaşı’nda ise ülkemiz bulunduğu 
coğrafyada yine bir mücadeleye sürüklenmek 
istenmektedir.

Bu sayımızda istihbarat konusunu kapağa 
taşımamızın nedeni işte tam da budur. Bu Paylaşım 
Savaşının odağındaki istihbarat dünyasının harekât 
alanı haline gelen ve ülkemizin de içinde bulunduğu 
bölge fazlasıyla zorlu ve kötü günler yaşamaktadır. 

En zor durumlarda bile devlet kurma konusunda 
yetenekli olan milletimiz, millî güç unsurlarını 
yücelterek bu dönemden en az hasarla geçmeyi 
başarmalıdır. Bunun için kullanılacak anahtar 
unsurlardan biri de istihbarattır. Üstelik bu unsurun 
hatalarının telafi edilmesi de çok güçtür. İstihbaratın 
kendisinin de, kullandığı teknolojilerin de millî olması 
vazgeçilemeyecek bir konudur.

Saygılarımızla…

Dr. Sinan ERTÜRK
Editör
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Rafet ASLANTAŞ

İSTİHBARATTA İŞLEYİŞ 
REVİZESİ:
ALACA KARANLIKTA 
YOL ALMA

Kimi daha fazla ister ve isteklerine ulaşmak için 
planlar yapar, uygular; kimi varlığını korumaya ça-
lışır, karşı planlar yapar ve uygular. Zaman içinde 
çıkarlar çatışır, planlar ve uygulamalar arasında 
amansız bir mücadele başlar. Var olan bütün güç 
unsurları kullanılmaya çalışılır. 

Bireyler, toplumlar ve devletlerarası söz 
konusu mücadele binlerce yıldır bu şekliyle sürüp 
gitmektedir. 

Riskler, tehditler, hasımlar ve kullanılan savaş 
yöntemleri zaman içinde değişmekte, mücadele 
ve harekât alanları yeniden şekillenmektedir. He-
def tanımlaması sıklıkla gözden geçirilmek zorun-
da kalınmaktadır. Belirsizlikler ve bilinmezlikler 
artmakta, günlük yaşam bile karmaşık hale gel-
mektedir.

Karşılaştığımız dış etkilerin sayısı her geçen 
gün artmakta ve bu durum bizi yeni yaşam mo-
delleri yaratmaya itmektedir. Bireysel yaşam mo-
dellerinin değişmesi ve dönüşmesi bireylerin al-
gılarının da değişmesine neden olmaktadır. Çıkar 
algısı, tehdit algısı, iletişim ihtiyacı algısı hepsi 
değişmektedir. Doğal olarak bireylerden oluşan 
toplumların ve devletlerin de algıları değişebil-
mektedir. 

Ancak en üst pencereden bakıldığında tüm 
algıların var olmaya, varlığını geliştirerek, zen-
ginleştirerek sürdürmeye yönelik olduğunu gör-
mekteyiz. Belirsizliklerin bir hayli artış gösterdiği 
dönemlerde en önemli ihtiyaç buğulu ortamların 
ve/veya alaca karanlıkların arasından gerçeklerin 
süzülebilmesidir. Karanlıklar aralandıkça gerçek-

lere ulaşılabilmekte, olan bitenler doğru algıla-
nabilmekte, risk ve tehdit analizleri de o ölçüde 
isabetle yapılabilmektedir. Bunun için bireyden 
devlete kadar her seviyede iyi işleyen bir istihba-
rat aklına ve sistemine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Biz burada konuya devlet istihbaratı pencere-
sinden bakmaya çalışacağız.  

Değişkenlerin klasik yöntemlerle kontrolü o ka-
dar zorlaşmıştır ki olan biten her olayın sonrasında 
bütün gözler istihbaratı arar hale gelmiştir. İstih-
barat adeta uçan kuştan, düşen yapraktan sorum-
lu addedilmeye başlanmıştır. Bu durum bir ölçüde 
doğal karşılanabilir. Neticede istihbarat görünen-
den ziyade görünenin ötesinden sorumludur. Gö-
rünenin ötesi puslu ya da alaca karanlık olabilir. Her 
geçen gün artan sorumluluğun yarattığı belirsizlik 
ve güvensizlik ortamında istihbaratçılar da doğal 
olarak daha fazla güç, daha fazla yetki talep eder 
hale gelmiştir. Basit olarak düşünürsek her sistem 
öncelikle kendisini emniyete almaya çalışır. İşte bu 
yüzden istihbaratçı da ayrıcalık ister, korunmak ve 
el üstünde tutulmak ister. 
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Güvenilir ortamlarda çalışmak tartışmasız bir 
haktır, fakat şunu da özellikle vurgulamak gere-
kir ki istihbaratın diğer sistemlerden farklı bir 
sorumluluğu vardır. Varlığının sebebi olan milleti-
ne karşı yükümlüdür. Ülke insanlarının, devletin, 
kamu ve özel sektörün, özellikle stratejik kurum-
ların, yüksek öncelikli tesislerin ve liyakat esasına 
göre yetişmiş kadroların tümüyle emniyet içinde 
yaşaması bizzat istihbaratın vazifesidir. Bu ağır 
vazifeyi ancak ağırlığı kaldırabilecek donanım ve 
kapasitedeki kişi ve kadrolar yerine getirebilir. 

Günlük yaşantımızda kurum, kurgu, sistem 
olarak karşımıza çıkabilen istihbaratı esasında bir 
bilim dalı olarak görmekte fayda vardır. Her bilim 
dalında olduğu gibi istihbaratta da sürekli geliş-
meye, yenilenmeye, farklı düşünce ve teorilere 
ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak devlet kurumlarının 
işleyişindeki ortak negatif nokta bir olay olma-
dan harekete geçememe alışkanlığıdır. Refleks-
lerimiz kadar öngörülerimizde de kuvvetli olmak 
zorundayız. İstihbarat hizmetlerinde; özellikle 
çalışma yöntemlerindeki gelişimi ve yenilenme-

yi rastlantılara ya da yaşanacak acı deneyimlere 
ihale etmemek gerekir. Yara bere almaya gerek 
kalmadan yeni ufuklara, düşüncelere ve yöntem 
açılımlarına zemin hazırlamalıyız. 

Aşırı kontrollü ve sınırlı öğretilerden ziyade 
düşünsel zenginliğe izin veren inisiyatifli çalışmalar 
yapmalı ve buna uygun tartışma ve eğitim plat-
formları oluşturmalıyız. Şüphesiz doğası gereği 
bir kısım çalışmaların iç bünyede ve kapalı yapıl-
ması gerekmektedir. Ancak bir o kadar da profes-
yonelliğe, uzmanlığa ve akademik kültüre ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Maalesef bu konuda hâlihazırda kurum iç bün-
yelerindeki mevcut eğitim yapılarının yeterli oldu-
ğunu söylemek mümkün değil.  Ne yapmalıyız o za-
man? Benim bu konuda bir hayalim ve bir teklifim 
var. Modern dünya devletleri ne yapıyorsa onu 
yapalım. Bir “İstihbarat Akademisi” kurabiliriz. 
Lisans/yüksek lisans/doktora düzeylerinde farklı 
eğitim programları uygulayan psikoloji, sosyolo-
ji, antropoloji, siyaset bilimleri, hukuk, ekonomi, 
jeopolitik, askeri istihbarat alanları başta olmak 

U
luslararası İlişkiler / Politika

www.ankaenstitusu.com
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üzere amaç ve hedef odaklı eğitim veren, göreve 
uygun dil eğitimlerini de kapsayan son derece 
nitelikli bir akademi. Uygulama eğitimlerinin si-
müle edildiği, gerçeğe yakın ve gerçek koşullarda 
uygulandığı bir program. Nitelikli insan nitelikli iş 
demektir. Bu konuyu tartışmaya ileride de devam 
ederiz. 

Tüm alanlarda 
olduğu gibi 

istihbaratın var 
olan etkinliğinin 

artmasında da 
liyakat ve nitelik 

şüphesiz olmazsa 
olmazdır. 

Ancak bazen niceliğin de sorun olduğu görül-
mektedir. Burada sistemin işleyişi bakımından 
içten ve dürüst bir değerlendirme yapmamız 
gerekmektedir. Ülkeler, organizasyonlar, kişi-
ler arasında her geçen gün artan ve karmaşık-
laşan ilişkiler, dönen bilginin fazlalığı, bu bilgi-
lerden neyin değerli neyin değersiz oluşunun 
seçilme güçlüğü toplama faaliyetlerinde çalışan 
istihbarat personelinin adeta klonlanmasını ge-
rektirmektedir. Bu durum sistemimiz açısından 
ironik bir gerçeği de vurgulamaktadır; nitelikli, 
yetişmiş ve deneyimli toplayıcı personel ihtiyacı 
çok fazladır. Yetişmiş personel eksikliği yüzünden 
toplama gayretlerinin yönlendirilmesi safhasında 
sıralı tüm amirlerin eli kolu bağlanabilmektedir. 
Personel sayısı bakımından azlıkla çokluk arasın-
da bir denge ihtiyacı görülmektedir. İhtiyacı nite-
likli varlık olarak adlandırmak istiyorum.

Personel eksikliklerine ve türlü olumsuzluklara 
rağmen toplanabilen ve süzülebilen ham bilginin 
bir sonraki aşamada uzman personel tarafından 
sakin bir şekilde analizinin ve değerlendirmesinin 

yapılabilmesi gerekmektedir. Bu safha ayrı bir gör-
gü, deneyim ve zihin berraklığı gerektirmektedir. 
İşlem safhası (analiz ve değerlendirmelerin ya-
pıldığı safha) çok sevdiğim ve sık sık kullandığım 
bir tabirle Duru Akla ziyadesiyle ihtiyaç duyulan 
safhadır. Bu süreçte yapılan yorum hataları ye-
tersizliklerden, riske girmeme alışkanlığından, 
personele duyulan güvensizlikten, inisiyatif da-
ralmalarından kaynaklanmaktadır. Bütün bunlar, 
analiz ve değerlendirmelerde risk almama ve ko-
laycı değerlendirmeler yapma alışkanlığına yol 
açmaktadır.

Duyumun/haberin istihbarat haline getirildiği 
işlem safhasının son bürokratik aşamasında istih-
baratın “yetkili makam/makamlara” anlatılması ve 
onay alınması süreci yaşanmaktadır. Anlatılmak 
ve onay alınmak istenen evrakın sayıca çokluğu 
onay makamlarında hatalı değerlendirmelere 
yol açabilmektedir. Esasında stratejik düşünme, 
öngörülerde bulunma ve sistem/yöntem üretme 
asli görevi bulunan stratejik makamların asıl gö-
revinden ziyade rutine ve taktik seviyede güncele 
boğulmasına izin vermemek gerekir. İstihbarat 
dışında diğer çalışma alanlarında da yaşanan bu 
ortak sorunun istihbarata yansıması “zamanlılık 
prensibi” açısından çok önemli olumsuz sonuçlar 
doğurabilmektedir. Zaman ve dolayısıyla etki kay-
bına neden olan bu alışkanlık üst makamlarda da 
aşırı yoğunluğa ve karar yanlışlıklarına yol açabil-
mektedir. Sonuçta “yetkili makam” konumunda-
ki kişinin de etten kemikten yaratılmış bir insan 
olduğunu göz ardı etmemeliyiz. Üst seviyede 
yöneticilerin büyük resmi okuyabilmesi, gelişme-
leri takip edebilmesi için zinde ve rahat olmaları 
gerekmektedir. 

İstihbarat haline getirilen bilginin yayımı saf-
hası da yöntem ve zaman açısından fazlaca dikkat 
ve özen istemektedir. Haberi/duyumu alıp değer-
lendirip istihbarat haline getirmeniz çalışmanın 
sadece bir tarafıdır. İstihbarat bilgisini faaliyete/
tedbire dönüştürecek doğru yöntemle, süratle 
yayınlamazsanız kopukluklar olur. Aldığınız du-
yum ve ürettiğiniz bilgi ancak arşivinizi şişirir. 
Operasyonel karar alma sürecinin de zamana 
ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Bu safhadaki 
zaman kayıpları nedeniyle kayıplar yaşanmıştır. 
İstihbarat bilgiyi saklamaktan ziyade kullanmayı 
gerektirir. Sizin ne kadar çok şey bilip bilmediğinizi 
değil, bilgiyi vatanın, milletin çıkarına uygun kulla-
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nıp kullanmadığınızı sorarlar. 

Yukarıda detaylandırılmadan ve özet olarak 
ifade edilen işleyiş sorunları, istihbarat üretiminde 
her geçen gün daha da geciken ve standart de-
ğerlendirmelerle geçiştirilen alışkanlıklara neden 
olmaktadır. Artan konu sayısı, yetişmiş personel 
eksikliği ve bürokratik yoğunluk nedeniyle gi-
derek kalitesi sorgulanan istihbarat sistemi ar-
zuladığı pratik çalışma şekline dönmek için yeni 
kavramları üretmek zorundadır. Bunlardan biri 
de ön alıcı tarzda çalışmaktır. 

Ön alıcı nitelikte çalışma alışkanlığı yaygın-
laştığında ve sürekliliği sağlandığında çalışma 
memnuniyeti ve etkinliği de artacaktır. Bu tarz 
çalışmalarda hedef olarak izlenen kişiye, organi-
zasyona, topluluğa, devlete ait istihbari değeri 
olan faaliyetler, gelişmeler ve süreçler emare-
leri net olarak ortaya çıkmadan bir hayli önce 
öngörülebilecektir. Karar vericiler zamanlı olarak 
bilgilendirilerek tedbirler çok önceden alınabile-
cek ve bu sayede durum üstünlüğü sağlanabile-
cektir. 

Ön alıcı çalışmalar teknolojiye yakın olmayı 
gerektirir. Burada yeri gelmişken vurgulamakta 
fayda görüyorum: teknoloji ağırlıklı çalışan teknik 
birimlerin zenginleştirilmesi ve hakkettikleri de-
ğeri görmeleri etkinliği ve verimliliği artıracaktır. 
Şüphesiz teknolojinin getirdiği gelişmelerin milli 
nitelikli yazılım ve donanımlarla kullanılması konu-
su ayrıca hassastır. 

Ön alıcı kavramı davranışsal olarak ele 
alındığında; olaylar olmadan önce olasılıkları 
düşünüp planlı bir şekilde harekete geçerek 
sonucu etkilemek, dolayısıyla başka insanların 
üzerinde etki sahibi olabilmek için benimsenmesi 
gereken bir alışkanlık olarak ifade edilmektedir.1

Ön alıcı yaklaşıma sahip olan insanlar olaylar ol-
madan önce;

- Bilgi toplar,

- Düşünür, analiz eder,

- Karar verir,

- Planlar, hazırlanır ve

- Harekete geçerler.2

1  Selim Bülbül, “Proaktiflik Nedir?”, 2014
2  Mümine Tayan Coşkun,  “Proaktif Yönetici Sekreteri”, 2011 

İstihbaratın Çalışma Referansı İstihbarat Çarkı

İstihbarat çarkı istihbaratçıların sistemsel 
referans noktalarının başında gelir. İlgililerin çok iyi 
bildiği şekliyle çarkın dört aşaması bulunmaktadır:

1.    İstihbarat İhtiyaçlarının Tespiti ve Toplama 
Gayretlerinin Yönlendirilmesi,

2. Haberlerin Toplanması (Toplama Faaliyetle-
rinin İcrası),

3. Haberlerin İşlenmesi (Değerlendirilmesi),

4. İstihbaratın Yayımı ve Kullanılması.

Çark birbirini tamamlayacak şekilde sürekli dön-
melidir. Son safhada ulaşılan istihbarat bir sonraki 
çalışmanın ilk safhasındaki istihbarat ihtiyaçlarının 
tespiti ve toplama gayretlerinin yönlendirilmesine 
etki edecektir. 

Gayretlerin doğru yere yönlendirilebilmesi risk 
ve tehdit değerlendirmelerinin yeterli, sağlıklı ve 
sürekli yapılabilmesi ile mümkün olacaktır. Büyük 
resmin ışığındaki öngörülerle toplama gayretleri-
nin doğru yerlere süratle yöneltilebilmesi başarı 
şansını artırır. Arzulanan bu durumu sağlamak için 
operasyon unsurlarının analiz ve değerlendirme 
unsurlarınca doğru, zamanında ve sürekli olarak 
desteklenmesi kısaca aktif geri besleme yapılması 
gerekmektedir.

İstihbaratın ön alıcı olabilmesi kullanılan top-
lama yöntemlerinin kalitesine ve etkinliğine de 
bağlıdır. Kalitenin standart hale getirilebilmesi 
için toplama ve işlem safhalarında kullanılan alı-
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şılagelmiş yöntemler tekrar gözden geçirilmeli, 
hedefin niteliğine, faaliyete ve coğrafi faktörlere 
bağlı olarak yöntemlerde anlık revizeler yapılabil-
melidir. İstihbaratın doğrudan zekâyı ilgilendirdiği 
unutulmamalıdır. Zekânın yaygın bir tanımı farklı 
durumlara uyum sağlama yeteneği.  ifadesi ile kar-
şılık bulmuştur. 

Ön alıcı düşünebilmek farklı durumları çok 
önceden okuyabilme melekesini gerektirmektedir. 
Ancak bu meleke öyle kolay kazanılamamaktadır. 
İyi bir istihbari eğitim altyapısının yanında, üst 
seviyede bir gözlem ve yorumlama yeteneğini, 
deneyimleri yaşanılan anla birleştirebilme alış-
kanlığını, mesleki bilgiyle bezenmiş sezgisel gücü, 
güçlü bir farkındalığı, şüpheyle yaklaşma ve duru 
düşünebilme ayrımını dengeli olarak yapabilmeyi 
gerektirmektedir.

Amaca dönük ve etkin 
çalışabilme, elde edilen 

bilginin süratle aktarılması, 
fonksiyonel ve etkin 

bir karar alma süreci, 
hızlı reaksiyon, tedbirin 

gecikmeden alınması, 
sessizlik ve yeni duruma 

hazırlık. İyi işleyen bu süreç 
istihbaratçılar için yoğun bir 

özlemdir.
Ön alıcı istihbarat sürecinin ideal ya da ideale 

yakın işlemesi için bilginin elde edileceği ve şekil-
lendirmenin yapılacağı alanda çok önceden var ol-
mak gerekmektedir. Her zaman fiziken orada olma 
zorunluluğu yoktur. Bazı durumlarda teknolojik ve 
sistemsel varlık da yeterli olabilmektedir. Çalışılan 
alan artık bizim için istihbarat etki ve kontrol alanı 
haline gelmiştir.

İstihbarat etki ve kontrol alanında, sahip oldu-
ğumuz yeteneklerin idamesi de önem kazanmak-
tadır. Burada mevcut merkezi yetenekleri bölge-
sel imkânlarla destekleyecek durumda olmalıyız. 
Ancak bu şartlar oluşturulursa orası bizden soru-

lur diyebiliriz. Aksi durumlarda mevcut yeteneğin 
üzerindeki işlere soyunmak ön alıcılık olmayacak, 
milli güç unsurlarımızı ve yaşamsal çıkarlarımızı 
riske atacaktır.

Merkezi yeteneklerin bölgesel kaynaklarla ve 
sürekli olarak desteklenmesi sağlandıktan sonra 
sıra bu yöntemlerin (açık kaynak istihbaratı, insan 
istihbaratı, görüntü istihbaratı, sinyal istihbaratı, 
teknik istihbarat, vb.) tespiti ve koordinasyonuna 
gelmektedir. Gizliliği ve sürekliliği sağlanan yön-
temler etkin ve koordineli olarak kullanıldığında 
izlenen kişi/organizasyon ve faaliyetlere yönelik 
elde edilen bilgilerin kalitesi de artacaktır. 

Ön alıcı süreçlerde işlem safhasında füzyon 
merkezi mantığıyla çalışmak gerekmektedir. Çe-
şitli yöntemlerle elde edilen bilgi, ses, fotoğraf 
ve görüntüler mekânsal bütünlük içindeki bir 
merkezde toplanıp işinde uzman kişilerce ve gör-
sel arayüzlerde anlık olarak birleştirilebilmelidir. 
Analizciler gün içinde büyük resmi bir ya da bir-
den fazla kez görebilmeliler. 

Artık sıra karar verme aşamasına gelmiştir. 
Füzyon merkezinin mekânsal bütünlüğünün yakı-
nında fakat ayrı bir bölümde (füzyon merkezinin 
çalışma sürekliliğini ve düzenini bozmamak için) 
karar alıcıların büyük ve tümleşik bir arayüzde 
birleştirilmiş resmi görmesi gerekmektedir. 

Burada başka bir hal tarzı da, çekirdek füzyon 
ekibinin ve yetkilendirilmiş karar alıcıların hede-
fin/faaliyetin izlendiği bölgede yani olay yerinde 
bulunmasıdır. Bu çalışma yöntemi potansiyel risk 
içerse de iletişim gizliği sağlaması şartıyla hızlı ka-
rar alma olanağı yaratması açısından tercih edile-
bilir.

Anlaşılacağı üzere ön alıcı süreç sadece öngö-
rülerden ibaret hayali bir karargâh çalışması değil-
dir. Başta da vurguladığım gibi saha ve operasyon 
unsurları, analiz ve değerlendirme unsurlarınca 
sürekli olarak desteklenmelidir. Bu destek yoğun-
lukla çalışılan sahaya ait beklenti ve öngörüleri 
içermelidir. Büyük resim çalışmalar boyunca her 
zaman göz önünde bulundurmalıdır. Tüm faali-
yetlerimizde her şeyden önce milli ve dinamik 
idealimize bağlı olmalıyız. Tüm bunlar sağlandı-
ğında gelişmeler sürekli ve etkin olarak kontrol 
edilebilecektir.

Teşkilat yapılarını sürekli değiştirerek, kurulan 
teşkilat yapısını birkaç yıl geçmeden terk edip ya 
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eski yapıya dönerek ya da yeni yapılara yelken 
açarak etkinlik sağlamak mümkün değildir. Şüp-
hesiz istihbarat çalışmalarını merkezilik prensi-
bine göre planlayacak, yürütecek ve yönlendire-
cek güçlü karargâh yapıları kurulmalıdır. Ancak 
karargâh işleri kolaylaştırıcı olmak zorundadır. 
Karargâh unsurları alt teşkilatlara ve alan unsur-
larına karşı baba gibi koruyucu, anne gibi duyarlı 
ve şevkatli olmak durumundadır. Karargâhta çalı-
şan her birey de bu sorumluluğu iliklerine kadar 
hissetmelidir. Karargâh çalışması demek işlerin 
kotarılmasına yardımcı olmak demektir, işleri ya-
vaşlatan karargâh yapılanmaları ve çalışma yön-
temleriyle bugünün tehditlerine tedbir alamayız. 
Alt teşkilatlarda ve alanda çalışan her bir unsur/
birey de kendini değerli görmeli, geliştirmeli ve 
olan bitenleri üst yönetici bakış açısıyla okumaya 
çalışmalıdır. 

Son olarak istihbarat teşkilleri arasındaki uyum, 
iş birliği ve birlikte çalışma kültürünü var olandan 
çok daha iyi hale getirmemiz gerektiğini ifade et-
mek istiyorum. Sektörel yetki ve sorumluluklara 
bağlı kalarak ancak bilgiyi de nedensiz yere kıskan-
mayarak çalışmayı öğrenmeliyiz. Bilgi makamlara 
değil, millete ve devlete güç vermelidir. 

Türkiye’de yaşadığımız en önemli sorunlardan 
biri de bilgi ve yetki alanlarına el atma alışkanlı-
ğıdır. İstihbaratta da benzer sorunları yaşamak-
tayız. İstihbaratın efsaneleşmiş sekiz konu alanı 
olan: Askeri İstihbarat, Siyasi İstihbarat, Ekono-
mik İstihbarat, Sosyal İstihbarat, Coğrafi İstihba-
rat, Biyografik İstihbarat, Ulaştırma İstihbaratı, 
Muhabere İstihbaratının her biri aslında dev sek-
törel alanlardır. Bu alanların hepsinden aynı ölçü-
de anlamak eşyanın doğasına uygun değildir. Hep-
sinden biraz yapmaya çalışırsanız da kendinizi, 
sisteminizi ve devletinizi kandırırsınız. Maaşınızı 
alırsınız ama içiniz rahat olur mu? Ya beklentiler? 
O zaman her konuyu ehil ellere bırakmak lazım. 
Örneğin askeri istihbarat adı üzerinde askeridir. 
Bir uydu görüntüsü ya da hava fotoğrafında top-
rakta U harfi şeklinde kazılmış altı adet çukur içe-
ren bir bölge için çok farklı yorumlar yapılabilir. 
İlgisiz bir personel tarafından bir hafriyat ya da 
inşaat alanı olarak değerlendirilebilir. Aynı bölge 
iyi yetişmiş bir askeri hedef istihbarat personeline 
sorulduğunda buranın olası harekât bölgesindeki 
bir topçu bataryası için sefer görev yeri olarak 
hazırlandığı rahatlıkla söylenebilir. Ya da az 
belirgin bir fotoğrafta görülen paletli, namlulu, 

heybetli zırhlı silah sisteminin her zaman tank 
olmayabileceği, detay farklılıklarla (askerler için 
belirgindir) kundağı motorlu top da olabileceği 
basit bir temel bilgidir. Bunlar gibi yüzlerce örnek 
sayabiliriz. Ekonomik istihbarat da öncelikle eko-
nomi bilgisi olanların, ulusal ve uluslararası tica-
reti bilenlerin işidir. Diğer tüm alanlar gibi. Özetle 
her konuyu birbirine saygı duyan ve sürdürüle-
bilir koordinasyonlar içinde çalışan yetkin ellere 
bırakmak daha iyi olacaktır.

Haritaların yeniden 
dizayn edildiği, toplum 
algılarının kirli bir 
mühendislik çalışmasıyla 
ve manipülasyonlarla 
yönetildiği, değerlerin 
erozyona uğratıldığı, 
ülkelerin milli değerlerine 
amansız saldırıların olduğu 
talihsiz bir dönemdeyiz. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin 
bekasını hedefleyen ve 
coğrafyamızı bir kez daha 
örtmeye çalışan karanlıktan 
çıkış için istihbaratın ön 
alıcı ve dinamik bir niteliğe 
kavuşması, ancak bu ön 
alıcılığın her türlü günlük 
politik yönlendirme ve 
kaygılardan uzak ve en 
önemlisi milli çıkarlarımız 
çerçevesinde yürütülmesi 
fazlasıyla önem kazanmıştır.  
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Dursun ÖZKARA

TERÖR VE KARGAŞA 
SARMALINDA 
ORTADOĞU

Tarihsel Süreç
İçinde yaşadığımız Ortadoğu coğrafyası, tarih 

boyunca kargaşanın, kaosun ve güç mücadelele-
rinin eksik olmadığı bir alan olmuştur. Musevilik, 
Hıristiyanlık ve Müslümanlık bu coğrafyadan çık-
mış, bir taraftan dinsel ve mezhepsel çatışmalar, 
diğer taraftan devletlerin egemenlik mücadeleleri 
Ortadoğu’yu savaşın ve gözyaşının hâkim olduğu 
topraklar haline getirmiştir.

Kaynağı ister dinsel ister siyasal olsun gücü eli-
ne geçirmek isteyen her türlü aktör, karşı tarafı 
zayıflatmak maksadıyla terör örgütlerini kullan-
maktan çekinmemiştir. Nitekim tarih sayfalarını 
karıştırdığımızda terör örgütlerinin de ilk olarak bu 
coğrafyadan çıktığını görmekteyiz.

Tarihte bilinen ilk terör örgütü, Milattan son-
ra 66-73 yılları arasında Ortadoğu’da bugünkü 
İsrail’in bulunduğu bölgede bağnaz din adamları-
nın kurduğu ‘’Sicarii’’ adıyla ortaya çıkmıştır. Son 
derece iyi örgütlenmiş, bir dini grup olan ‘’Sicarii’’ 
terör hareketi, birinci Yahudi-Roma savaşının baş-
larında halkı Romalılara karşı direnmeye zorlamak 
maksadıyla Kudüs’te yoğunlaştırdığı eylemlerde, 
korkuya ve şiddete neden olmuş, şehrin yiyecek 
ve su kaynaklarını yok etmiş, çok sayıda insanı 
acımasızca katletmiştir. Düşmanlarını, gündüz ve 
tercihen tatil günleri kalabalıkların oluştuğu böl-
gelerde, ‘’Sica’’ adını verdikleri ve elbiselerinin al-
tında gizledikleri küçük kılıçlarla öldüren Sicariiler, 
tarihin ilk terör mağdurlarının doğmalarına neden 
olmuştur.

Yine tarihte bilinen ilk kitlesel Terör Örgü-
tü olan Haşhaşiler de bu coğrafyadan çıkmıştır. 
İran, Suriye, Mısır ve Kuzey Afrika topraklarında 
1090-1273 yılları arasında etkin olan örgütün ku-
rucusu Hasan Sabbah’tır. Tahran’ın 115 km. kuzey 
batısında Hazar Denizi kıyısına yakın bir bölgede 
bulunan Alamut Kalesi, örgütün merkezi olarak 
bilinmektedir. Örgüt, İsmaililik mezhebini temel 
alan Fatımi Devleti’nde dinsel bir hizipleşme so-

nucu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan iki koldan biri 
olan Nizariliğin temsilcisi olan Haşhaşiler önce İran 
sonra da Suriye’ye yayılmıştır. Kuşatılması ve ele 
geçirilmesi güç, kaleler temelinde örgütlenmiş 
olan Haşhaşiler önemli kişilere yönelik suikastlara 
dayanan etkili bir askerî strateji geliştirerek Orta-
çağ İslam dünyasında çok önemli ve farklı bir güç 
olarak ortaya çıkmıştır. Haşhaşiler ideolojik açıdan 
dönemin Sünni siyasî ve dinî çevrelerini, özellikle 
de Abbasi Devleti ve onun koruyucusu olan Büyük 
Selçuklu Devleti’ni düşman kabul etmiştir. Bunun-
la birlikte Haşhaşilerin, Haçlı devletlerini ve Moğol 
İmparatorluğu’nu hedef alan bazı saldırıları da ol-
muştur.

Dünya savaş tarihine bakıldığında ise tarihte 
bilinen ilk meydan savaşı da M.Ö. 1274 yılında bu-
günkü Asi nehri ve Amik ovası civarında Mısırlılar 
ve Hititliler arasında cereyan etmiş, bunun sonu-
cunda yine tarihte ilk yazılı antlaşma olan Kadeş 
antlaşması imzalanmıştır.

Osmanlı İmparatorluğunun güçlü olduğu dö-
nemlerde biraz olsun huzur bulan Ortadoğu, 
19’ncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren İngiltere, 
Fransa ve Rusya’nın güç mücadelesine sahne ol-
muş, bu dönemden itibaren yeniden gerek mez-
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hepsel gerekse etnik kargaşanın merkezi haline 
gelmiştir.

İngiltere, Arabistanlı Lawrence olarak bilinen 
Thomas Edward Lawrence gibi ajanları vasıtasıy-
la dinsel ve mezhepsel ayrışmaları kaşırken, Rus-
ya ise Erzurum ve Van Konsoloslukları üzerinden 
Kürtleri kışkırtarak Ortadoğu hâkimiyeti mücade-
lesine ağırlık vermiştir.

1916 yılında adını anlaşmaya imza atan Fransız 
siyasi danışman François Georges-Picot ve İngiliz 
Yarbay Sir Mark Sykes’den alan Sykes-Picot Anlaş-
ması ile Osmanlı Devleti’nin Doğu Anadolu ve Or-
tadoğu topraklarının bu üç devlet arasında sözde 
bölüşülmesi üzerinde anlaşılmış, Rusya da daha 
sonra anlaşmayı onaylamıştır.

 Rusya’daki Bolşevik rejimin 1917 Ekim devrimi 
ile sona ermesinin ardından Rusya anlaşmadan 
vazgeçmiş, hatta anlaşmayı ifşa ederek dünya 
kamuoyunun öğrenmesini sağlamıştır. Bundan 
sonra İngiltere ve Fransa, hem mezhepsel hem de 
Kürtler üzerinden etnik ayrışma ve ayaklanmalar-
da başrol oyuncusu konumuna gelmiştir. 

Birinci Dünya Savaşı’nın ardından İngiltere ve 
Fransa’nın başını çektiği İtilaf Devletleri ile Os-
manlı Devleti arasında 1920 yılında imzalanan Sevr 

Antlaşması, Osmanlı’nın sonu olmuş, Anadolu top-
rakları bugün hala hayali kurulan Ermenistan, Kür-
distan gibi parçalara ayrılmak istenmiştir.

Yirminci yüzyılın ilk çeyreğinden sonra Rusya’nın 
SSCB olarak yeniden küresel aktör haline gelmesi, 
Almanya ve ABD’nin de dünya hâkimiyeti kurma 
çalışmaları sonucu coğrafya, Fransa, İngiltere, 
SSCB, Almanya ve ABD’nin mücadele alanı haline 
gelmiştir. Bu aktörlere 1948’den sonra İsrail de ka-
tılmıştır. Günümüzde bunlara gün geçtikçe ağırlığı-
nı daha fazla hissettiren Çin dâhil olmuştur.

Geçmiş yüzyıllarda dünya ticaretine egemen 
olmak, bir dini yaymak veya yok etmek gibi fark-
lı birçok gerekçeyle mücadelenin merkezi olan 
Ortadoğu’ya ilginin günümüzdeki ana sebepleri, 
jeopolitik konumu ile sahip olduğu zengin petrol 
ve doğalgaz rezervleridir.

Bölge ülkeleri, bu kadar küresel aktörün güç 
mücadelesi verdiği ortamda zaman zaman birbir-
leriyle savaşlar, çoğunlukla da terör gibi asimetrik 
yöntemlerle sürekli beka sorunu ile uğraştırılmış-
tır. Her bir ülke varlığını ve bekasını devam ettire-
bilmek için bu küresel oyuncuların bir veya birkaçı 
ile ittifak yapmak zorunda bırakılmış ve hiçbir za-
man aralarında anlaşmalarına müsaade edilme-
miştir.

Osmanlı’dan sonra coğrafyanın tarihsel ve do-
ğal lideri Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu 1923 yı-
lından sonra Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 
liderliğinde bu tehlikeyi ilk gören ve engellemeye 
çalışan ülke olmuştur. Atatürk döneminde 1937 
yılında Türkiye, Irak, İran ve Afganistan arasında 
Sadabat Paktı kurulmuştur. Paktın kuruluşundan 
hemen sonra Atatürk’ün vefatı, ardından İkinci 
Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle istenen sonuç 
alınamamıştır. 1954’te SSCB’nin yayılmacı politika-
sına karşı Türkiye, Irak, İngiltere, İran ve Pakistan 
arasında bu defa İngiltere’nin de ön ayak olmasıy-
la Bağdat Paktı kurulmuştur. 1958 yılında yaşanan 
rejim değişikliği nedeniyle Irak’ın ayrılması üzerine 
bu yapı da dağılmış, yerine 1959’da Irak’ın dâhil 
olmadığı, ABD destekli CENTO kurulmuştur. 1979 
yılında önce İran, ardından da Pakistan’ın ayrılması 
ile CENTO da dağılmıştır. Neticede Türkiye’nin baş-
lattığı birlik ve beraberlik girişimleri İngiltere ve 
ABD’nin sulandırması ile sonuçsuz kalmıştır.

Türkiye’nin bölgesel bir aktör olarak çevre ül-
keler üzerindeki bu tür girişimleri gerek coğraf-
yada etkin olmak isteyen bölge ülkeleri, gerekse 
küresel aktörler tarafından her dönem dikkatle ta-
kip edilmiş, bu güce ve imkâna kavuşmaması için 
ayaklanmalar, siyasi istikrarsızlıklar, terör dâhil her 
türlü yöntem denenmiştir ve denenmeye devam 
edilmektedir. Ülkemiz üzerindeki bu denemelerin 
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tek sebebi tabii ki Türkiye’nin bu girişimleri değil 
daha birçok etken var ancak, konumuz Ortadoğu 
hâkimiyeti olunca haliyle önemli faktörlerden biri 
olarak bu sonuç karşımıza çıkmaktadır.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Şeyh Sait isyanı, Der-
sim isyanı gibi ayaklanmalarla Musul ve Kerkük’ün 
de içinde bulunduğu Misak-ı Milli’nin gerçekleştiril-
mesi önlenmiş, 1950’lerden 1980’lere kadar siyasi 
çekişmeler, bunun sonucunda askeri müdahaleler, 
Kıbrıs ve Ege sorunu gibi meselelerle Ortadoğu’ya 
ilgimiz sürekli sınırlı düzeyde tutulmuştur.

Bu dönemde Ortadoğu’da da başta İran ve 
Irak’ta olmak üzere rejim değişiklikleri, Arap İsrail 
savaşları, İran Irak savaşı gibi olaylarla kargaşa ve 
kaos sürekli sıcak tutulmuştur.

Bu arada 1850’li yıllarla birlikte özellikle Çarlık 
Rusya’sının destek vermesi ile ayaklanma ve is-
yanlarla kendini gösteren Kürtçülük hareketleri, 
1970’li yılların sonlarından itibaren öncelikle Tür-
kiye Cumhuriyeti’ni hedef alarak terör hareketine 
dönüşmüş, 1978 yılında tarihin en kanlı terör ör-
gütlerinden biri olan PKK kurulmuştur. PKK, kurul-
duğu tarihten itibaren hem bölgesel, hem de küre-
sel aktörlerin elinde bölgede istikrarsızlığı devam 
ettirmenin en önemli figürü olmuştur. 

Günümüzde PKK’nın yanı sıra DHKP/C, TİKKO 
gibi aşırı sol, IŞİD, EL-KAİDE, Hizbullah, FETÖ gibi 
dini motifli terör örgütleri üzerinden de güç müca-
delesi bütün hızıyla sürdürülmektedir. 

Bölgesel ve küresel aktörlerin bir diğerine üs-
tünlük sağlamak veya zayıflatmak maksatlı terörü 
nasıl kullandığını PKK ile ilişkileri üzerinden irdele-
meye çalışacağım.

Bölge Ülkeleri PKK İlişkisi
Suriye; 
Hatay’ın anavatana katılmasından itibaren 

bu durumu bir türlü kabullenemeyen ve her fır-
satta Hatay üzerindeki emellerini çeşitli vasıta-
larla gündemde tutan Suriye yönetimi, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni zorda bırakacak hiçbir fırsatı ka-
çırmamaya özen göstermiştir. Türkiye’nin, anlaş-
malardan doğan bütün yükümlülüklerini eksiksiz 
yerine getirmesine rağmen Fırat nehrinin suyunun 
kullanımı da Suriye açısından daima bir sorun ola-
rak görülmüştür.

Suriye, baba Hafız Esad döneminde 1979 yılın-
dan itibaren PKK’ya kucak açan ilk ülke olmuştur. 
PKK ve aşırı sol terör örgütlerinin militanları, Suri-
ye kontrolündeki Bekaa vadisinde her türlü eğitim 
ve lojistik destek imkânına kavuşmuştur. Aynı yıl 
bölücü başı Abdullah Öcalan’a Şam’da Suriye İstih-
barat Teşkilatı El-Muhaberat’ın kontrolünde bir ev 
dahi tahsis edilmiştir. Örgüt lideri uzun yıllar bütün 

eylemlerini buradan yönetmiştir.
1998 yılında dönemin Kara Kuvvetleri Komu-

tanı Atilla ATEŞ’in Suriye sınırında “artık sabrımız 
taştı” şeklindeki tarihi konuşmasının ardından Ab-
dullah Öcalan’ı ülke dışına göndermek zorunda 
kalan Suriye, sonraki yıllarda oğul Beşar Esad dö-
neminde de örgüte desteğini sürdürmüş, Hatay ili 
Amanos dağları kırsalında faaliyet gösteren PKK’lı 
teröristlerin en önemli destekçisi olmuştur.

Ancak, Suriye yönetiminin atladığı veya gör-
mezden geldiği çok önemli bir detay vardı. Eli kanlı 
bu terör örgütünün toprak talebinde bulunduğu 
tek ülke Türkiye değildi. 

Nitekim örgüt, 2007 yılında ilan ettiği sözde 
KCK sözleşmesinde örgütün Suriye kolu olarak 
PYD’yi (Demokratik Birlik Partisi) kurduğunu ilan 
etmiş ve yıllarca kendisine her türlü desteği veren 
Suriye’ye de ihanet etmekten geri durmamıştır. 

Bu gelişmeler üzerine Suriye, 2008 yılında 
PKK’yı terör örgütü olarak kabul etse de iş işten 
geçmiş ve bugünlere gelinmiştir.

Irak;
PKK’nın Irak ile ilişkileri, Saddam Hüseyin döne-

minde 1982 yılından itibaren Türkiye sınırı boyunca 
Kuzey Irak’taki kamplara yerleşmesi ile başlamış-
tır. Örgüt bir taraftan bu hat boyunca Türkiye’ye 
giriş yaparak eylemlerde bulunurken bir taraftan 
da Irak İstihbarat Teşkilatına Türkiye’ye yönelik is-
tihbari bilgi desteği sağlamıştır. Hatta Saddam re-
jiminin Barzani güçlerine yönelik gerçekleştirdiği 
operasyonlarda PKK en önemli destekçisi olmuş-
tur.

Karşılıklı çıkarların uyuştuğu bir zeminde, örgü-
tün her türlü faaliyetine göz yumulan hatta des-
teklenerek devam eden ilişki, Saddam rejiminin 
zayıflaması ile Irak kuzeyinde PKK’nın hâkimiyeti 
ele geçirme mücadelesine dönüşmüştür. Bu dö-
nemde PKK, militan kadrosunun çok büyük kıs-
mını bölgeye yerleştirmeyi başarmış, nihayetinde 
Irak-İran sınırındaki Kandil Dağı bölgesine yerleşe-
rek konumunu pekiştirmiştir.

Irak tarafından PKK’ya verilen bu tavizler ülke-
nin bölünme sürecini hızlandırmıştır. Örgüt 2007 
yılında Suriye’de olduğu gibi Irak’ta da PÇDK’yı 
(Kürdistan Demokratik Çözüm Partisi) kurduğunu 
ilan ederek Irak Devleti’nden de toprak talebini 
açıkça ortaya koymuştur.

İran;
İran, tarihte kurulmuş ilk ve tek Kürt devleti 

olan Mahabad Cumhuriyeti girişimiyle bugüne 
kadar kendisinden toprak talebinin hayata geçi-
rildiği yegâne ülke olmuştur. 1946 yılında Sovyet-
ler Birliğinin Batı İran’ı işgalinin ardından kurulan 
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Mahabad Cumhuriyeti, Sovyetlerin çekilmesi son-
rası Mart 1947’de İran’ın oldukça sert müdahalesi 
ile yıkılmıştır. İran’ın toplam nüfusunun yaklaşık % 
10’unu oluşturan Kürtler, ağırlıkla Türkiye sınırı bo-
yunca yaşamaktadır. 

PKK’nın 1982 yılında Kuzey Irak’a yerleşmesin-
den sonra PKK ile İran ilişkileri hız kazanmıştır. 
Bu ilişki, 1987 yılından sonra iyice gelişerek İran’ın 
Hakkâri ve Van sınırına yakın bölgelerinde örgüt 
kampları kurulması ve Urumiye’de örgüte ait bir 
hastane açılması noktasına gelmiştir. PKK, İran 
topraklarını aynı zamanda Ermenistan’a geçiş için 
rahatlıkla kullanmıştır.

Ayrıca İran, Afganistan üzerinden Avrupa’ya 
uzanan narkotik-psikotrop madde kaçakçılığının 
PKK’nın kontrolüne geçmesine de göz yummuş, 
hatta örgütün sözde sınır kontrol noktaları oluştu-
rarak rant elde etmesinin önünü açmıştır.

Örgüt elebaşısı Abdullah ÖCALAN’ın yakalan-
ması sonrası dağılma sürecine giren örgütün to-
parlanması noktasında en büyük destekçilerinden 
birinin İran olduğu, İranlı subayların örgüt kampla-
rında militanları eğittiği istihbarat raporlarına yan-
sımış, dönemin Başbakanı rahmetli Bülent ECEVİT 
çeşitli beyanlarında bu durumu açıkça dile getir-
miştir.

2003 yılında ABD’nin Irak’ı işgali sonrası PKK’nın 
İran uzantısı olan PJAK üzerinden terör eylemle-
rine maruz kalan İran, bu tarihten sonra PKK ile 
açıkça mücadeleye başlamıştır. Yine sözde KCK 
sözleşmesi ile PKK’nın İran kolu olarak PJAK’ın ku-
rulduğunun ilan edilmesi de Mahabad Cumhuriye-
ti tecrübesi yaşayan İran’ı tedirgin etmiştir. Köklü 
devlet geleneği sayesinde PKK’ya verdiği destek 
İran’ı bölünme sürecine kadar götürmese de terör 
örgütleri ile iş tutmanın faturasının ne olabileceği 
konusunda önemli dersler vermiştir.

İsrail;
İsrail’in, kurulduğu tarihten itibaren bölgedeki 

en büyük düşmanı İran olmuştur. İran, Suriye ve 
Lübnan’ın yanı sıra Hizbullah üzerinden de İsrail’i 
köşeye sıkıştırmaya çalışırken, İsrail de 1960’lı yıl-
lardan itibaren özellikle Barzani ailesi üzerinden 
İran’ı zora sokmaya uğraşmış, bağımsız Kürdistan 
fikrinin en önemli destekçilerinden biri olmuştur.

Bunun yanında İsrail’in, Türkiye, Suriye, Irak 
ve İran topraklarını kapsayan büyük İsrail haya-
li peşinde olduğu, bu hayalin ilk adımının birleşik 
Kürdistan’ın kurulmasından geçtiği hususu çeşitli 
kaynaklar ve uzmanlar tarafından defalarca dile 
getirilmiştir.

ABD’nin 2003 yılında Irak’ı işgalinin hemen ar-
dından PKK’nın da PJAK üzerinden İran’a saldırma-

sı, 2003 yılında örgütün içinde bulunduğu durum 
göz önüne alındığında hiç de mantıklı görünmese 
de İsrail’in çıkarları düşünüldüğünde bir anlam ka-
zanmaktadır.

Yine 2010 yılında İsrail’le yaşanan Mavi Mar-
mara olayının hemen ardından PKK tarafından 
İskenderun İkmal Destek Grup Komutanlığına 7 
askerimizin şehit olmasına sebep olan saldırının 
gerçekleştirilmesi ve saldırıyı yapan grup lideri 
PKK’lının defalarca İsrail’e giriş çıkış yaptığının tes-
pit edilmesi, PKK’nın İsrail’in piyonu olduğu iddia-
larını güçlendirmektedir. Ayrıca 2012 yılında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş 
EROĞLU’nun “İsrail Güney Kıbrıs’ta 3000 PKK mili-
tanını eğitiyor” şeklindeki açıklaması da unutulma-
malıdır.

Görünen o ki, İsrail Ortadoğu’da hangi ülke ile 
sorun yaşıyorsa ilk başvurduğu silah Kürtler ve 
PKK’dır. Kısır döngüye dayalı bu şiddet politikası 
yüzünden İsrail, sürekli diken üzerinde yaşamaya 
mahkûm bir devlet konumuna düşmüştür. Bekası-
nı devam ettirmek uğruna piyonları üzerinden sü-
rekli şiddete başvurmakta, karşılığında da şiddet 
görmektedir.

Avrupa ülkeleri PKK İlişkisi
PKK, 1978’de kurulduktan hemen sonra 1980 

yılında Avrupa ülkelerinde irtibat büroları açmaya 
başlamıştır. ERNK’nın (Kürdistan Ulusal Kurtuluş 
Cephesi) kuruluşunu 1985 yılında Atina’da yaptığı 
açıklama ile duyurmuştur. 

Avrupa ülkelerinde PKK uzantısı 9 Federasyon 
ve 130 kadar derneğin bir çatı altında birleştiril-
mesi ile 1993 yılında Avrupa Kürt Dernekleri Kon-
federasyonu (KON-KURD) Belçika’nın başkenti 
Brüksel’de kurulmuştur. 

1995 yılına gelindiğinde PKK terör örgütü-
nün beşinci kongresinde alınan karar doğrul-
tusunda 65 kişilik sözde sürgünde Kürdistan 
Parlamentosu’nun kuruluşu 12 Nisan 1995 tarihin-
de Hollanda’nın Lahey şehrinde ilan edilmiştir.

Bugün İtibariyle PKK
- Almanya’da, merkezi Düsseldorf’ta bulunan 

Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu (YEK-
KOM)’un güdümündeki 189 oluşum (Der-
nek, halk merkezi, kültür merkezi, dayanış-
ma merkezi, enformasyon merkezi, enstitü, 
birlik vb.) vasıtasıyla, 

- Avusturya’da, Kürt Dernekleri Federasyonu 
(FEYKOM) kontrolündeki 9 dernek ve birlik 
vasıtasıyla,  

- Belçika’da, KON-KURD’a bağlı 9 federasyon 
ve alt kuruluşları vasıtasıyla,

www.ankaenstitusu.com
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- Fransa’da, Kürt Dernekleri Federasyonu 
(FEY-KA) kontrolündeki 11 kadar oluşum va-
sıtasıyla, 

- Hollanda’da, Hollanda Kürt Dernekleri Fede-
rasyonu (FED-KOM) kontrolündeki 11 dernek, 
4 birlik ve 3 merkez vasıtasıyla,

- İngiltere’de, Kürt Dernekleri Federasyonu 
(FEK-BİR) kontrolündeki 9 dernek, 3 birlik, 1 
komite ve 2 büro vasıtasıyla, 

- İsviçre’de, Kürt Dernekleri Federasyonu (FE-
KAR) kontrolündeki 20 dernek, 5 birlik ve Lo-
zan Kürt Enstitüsü vasıtasıyla, 

- İtalya’da, İtalya Kürt Demokratik Halk Birliği 
(YDK) kontrolündeki 3 dernek, 2 büro ve 1 ko-
mite vasıtasıyla, 

- Yunanistan’da, YDK Balkanlar ve Yunanistan 
Temsilciliği kontrolündeki dayanışma komite-
leri ve kültür merkezleri adı altında 10 kadar 
kuruluş vasıtasıyla, 

- Bulgaristan’da, YDK Balkanlar Temsilciliği 
kontrolündeki 3 dernek, 1 kültür evi, 1 komite 
ve 1 merkez vasıtasıyla,          

- Rusya’da, YDK Doğu Avrupa ve BDT Ülkeleri 
Temsilciliği kontrolündeki 9 kadar dernek, ko-
mite ve birlik vasıtasıyla faaliyetlerini sürdür-
mektedir.

Görüldüğü üzere PKK terör örgütünün en kap-
samlı faaliyet sahası Avrupa ülkeleridir. Bu ülkeler 
arasında Almanya ve Yunanistan’ın diğerlerine göre 
çok daha aktif rol oynadığı görülmektedir. PKK’nın 
en iyi örgütlendiği ülke Almanya’dır. Yunanistan’ın 
ise gerek Lavrion kampı, gerekse Güney Kıbrıs’ta 
bulunan kamplarda binlerce PKK militanını eğittiği 
bilinmektedir.

Her bir ülke, farklı gerekçelerle ve beklentilerle 
eli kanlı bu örgütün faaliyetlerine göz yumarken, 
hatta kimisi de her türlü desteği verirken PKK’nın 
bir terör örgütü olduğu gerçeğini göz ardı etmekte, 
bir ahtapot gibi bütün Avrupa’yı sararak mafyavari 
bir yapılanma içerisinde olduğunu unutmaktadır.

PKK, Avrupa’daki terör varlığına ek olarak, fi-
nansman sağlamak amacıyla uyuşturucu ve insan 
kaçakçılığı da dâhil olmak üzere çeşitli suç eylemle-
rine bulaşmış bir örgüttür. Europol’ün 2013 yılında 
hazırladığı raporda PKK’nın, Avrupa’daki sadece 
uyuşturucu kaçakçılığından yılda 20 milyon Euro 
gelir elde ettiğinin değerlendirildiği ifade edilmek-
tedir. İnsan kaçakçılığı ve diğer yasadışı faaliyetler 
eklendiğinde bu rakamın çok daha yukarılarda oldu-
ğu aşikârdır.

 Örgüt, yukarıda sayılan dernek, kültür merkezi, 
halk evleri gibi yapılarla her türlü yasadışı eylemleri-
ni, güvenlik güçlerinden olmasa da en azından Avru-
pa kamuoyundan gizlemeyi başarmaktadır. 

Avrupalı yöneticilerin Ortadoğu’da elde etmeyi 
umdukları üç kuruşluk çıkar uğruna göz göre göre 
gençlerinin zehirlenmesine ve Avrupa’daki terör ey-
lemlerine daha ne kadar katlanacakları veya kendi 
halklarından gizlemeyi başarabilecekleri merak ko-
nusudur.

Küresel Aktörler
ABD;
1991 yılındaki Körfez Savaşının ardından Saddam 

yönetiminin Kuzey Irak’ta uyguladığı soykırıma va-
ran müdahalesini (hatırlanacağı üzere yüz binlerce 
Kuzey Iraklı Türkiye’ye sığınmak zorunda kalmıştır.) 
önlemek maksatlı aynı yıl ABD öncülüğünde “Huzur 
Harekatı” adı altında operasyon başlatılmıştır. Bu 
harekâtı uygulayan hava birliğinin adı olan “Poised 
Hammer” (Kalkık Horoz) yanlış bir biçimde “Çekiç 
Güç” adıyla Türkçeye tercüme edilmiştir. Türkiye’de 
uzun yıllar, yaygın biçimde bu harekâtı ve 1997-2003 
yılları arasında bu harekâtın devamı olan Kuzeyden 
Keşif Harekâtı’nı (Operation Northern Watch) uy-
gulayan Birleşik Görev Gücü’nün (Combined Task 
Force) yerine “Çekiç Güç” terimi kullanılmıştır.

Bu harekâtı uygulayan ABD birliklerinin havadan 
PKK’ya yardım malzemesi attığı, Irak ordusundan 
ele geçirilen silahların ABD eliyle PKK’ya verildiği 
iddiaları ülkemiz gündemini uzun süre meşgul et-
miştir.

1999 yılında örgüt elebaşı Abdullah ÖCALAN’ın 
yakalanmasının ardından dağılma sürecine giren ör-
gütü, ABD’li subayların toparladığı hususu da yaka-
lanan birçok teröristin ifadelerinde yer almaktadır.

1990’lı yıllarda Türkiye ve Irak’ı zor durumda 
bırakmak maksatlı kullanılan PKK, 2003’ten sonra 
PJAK adıyla İran’a karşı, 2011’den sonra da PYD adıy-
la Suriye’ye karşı kullanılmış ve kullanılmaya halen 
devam edilmektedir. ABD’nin PKK üzerinden coğ-
rafyada gerçekleştirdiği hamlelerin İsrail çıkarları ile 
büyük oranda örtüştüğü görülmektedir.

Rusya;
Çarlık döneminden beri Rusların Kürtlere olan 

ilgisine, yazının “Tarihsel Süreç” bölümünde kısaca 
değinmiştim. PKK, belki de bu tarihsel bağın sonu-
cu olarak Sovyetler Birliği’nin resmi ideolojisi olan 
Marksist/Leninist bir örgüt olarak kurulmuştur. Bu 
sayede 1980’li yıllarda o dönem Sovyetlerin kont-
rolünde olan Bulgaristan ile sıkı ilişkiler kurmayı 
başarmıştır. Yine PKK’nın Suriye’de Bekaa Vadisi’ne 
yerleşmesinde Rusların rolü ve onayının olmadığı 
düşünülemez. 

PKK’nın Rusya’daki faaliyetlerinde Duma Jeopo-
litika Komitesi ve Vladimir Jirnovski liderliğindeki Li-
beral Demokrat Parti önemli rol oynamıştır. 1989-90 
yıllarda Moskova’da Kürt Kültür Merkezi kurulmuş, 
ardından 1990 yılında yine Moskova’da “Sovyet 
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Kürtleri, Tarihleri ve Bugünleri” adıyla bir konferans 
düzenlenmiştir. 1994 yılında ise Moskova’da “Mala 
Kurda” (Kürt Evi) açılmış ve “Kürdistan Tarihi” baş-
lıklı bir konferans düzenlenmiştir.1995 yılına gelindi-
ğinde Rusya-PKK ilişkileri daha ileri götürülerek PKK 
tarafından Yaroslav’da Solneçnıy Kampı kurulmuş-
tur. 1997 yılında Mavi Akım gibi ortak ticari projele-
re hız verilmesinin ardından bu kampın kapatıldığı 
açıklanmıştır. 

1998 yılında Suriye’den çıkarılan ÖCALAN, Rusya 
parlamentosu DUMA’dan siyasi sığınma talebinde 
bulunmuş, bu talep DUMA’da 298 oyla kabul edil-
mesine rağmen Devlet Başkanı Boris YELTSİN tara-
fından reddedilmiştir.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Tür-
kiye yönünü Türk Cumhuriyetlerine çevirmiş ve bu 
ülkelerle her alanda işbirliğini artırma çabasına gir-
miştir. Aynı dönemde 1993 yılında PKK da Bingöl’de 
33 askerimizin şehit edildiği eylem ile ilan ettiği 
ateşkesi bozmuştur. Bu tarihten sonra Türkiye’nin 
bütün dikkati terörle mücadeleye yönelmiş, 1993 ve 
sonrası yıllar PKK ile mücadelenin en çetin dönemi 
olarak tarihteki yerini almıştır. 

Türkiye’nin, tüm dikkatini tam da Türk Cumhuri-
yetlerine yöneltmişken PKK terörünün bir anda hız 
kazanmasını tesadüfle açıklamak en hafif tabiriyle 
sanırım saflıktır. 

Rusya, Çeçen sorununda Türkiye’yi Çeçenlere 
destek vermekle suçlamakta, Türkiye’nin ısrarlı ça-
balarına karşın PKK’yı ve PYD gibi uzantılarını terör 
örgütleri listesine dâhil etmemektedir.

 

Sonuç;
Görüldüğü üzere, devletler değişmiş, sınırlar de-

ğişmiş, yöneticiler değişmiş maalesef Ortadoğu’nun 
kaderi değişmemiştir. Günümüzde yaşanan geliş-
melere bakıldığında da yakın gelecekte olumlu yön-
de değişeceğine dair en ufak bir umut ışığı ufukta 
görünmemektedir.

Peki terör ve kargaşa Ortadoğu’nun kaderi mi?
Bu durumu değiştirmenin bir yolu yok mu?
Elbette var. Aslında bu soruların cevabı yakın 

geçmişte 1930’lu yıllarda mevcut. 
Yazının başlangıç kısmında değindiğim üzere 

cevap, Ulu Önder Atatürk’ün bölge politikalarında 
saklı. Atatürk’ün önderliğinde 1937 yılında İran, Irak 
ve Afganistan arasında imzalanan Sadabad Paktı 
benzeri bir anlaşmanın bölge ülkelerince süratle im-
zalanması ve küresel aktörlerin bozma girişimlerine 
karşı birlikte hareket edilmesi Ortadoğu’yu barışın, 
refahın ve hoş görünün merkezi haline getirecektir. 

Bakınız ne diyor Sadabad Paktı?
-Taraflar; antlaşmada genel olarak birbirlerinin iç 

işlerine karışmayacaklarını, ortak çıkarlarını ilgilen-
diren hususlarda birbirlerine danışacaklarını, birbir-
lerine karşı saldırıda bulunmayacaklarını ve sınırla-
rının korunmasına saygı göstereceklerini taahhüt 
etmişlerdir.

-Bağıtlı taraflardan her biri, kendi sınırları içinde 
diğer bağıtlı tarafların kurumlarını yıkmak, düzen 
ve güvenliğini sarsmak veya politik rejimini bozmak 
amacıyla silahlı çeteler, birlikler veya örgütlerin ku-
rulmasını ve eyleme geçmelerini engellemeyi yü-
kümlenir.

Bilmem anlatabildim mi?
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Müzakerenin tanımını pek çok şekilde yapmak mümkündür; ben bu yazıya onun bir iletişim süreci 
olduğu yaklaşımıyla giriş yapmak istiyorum ve ekliyorum: 21.yy’da müzakere, stratejik düşünceyle taban 
diplomasi temelli yürütülen bir iletişim sürecidir.

Eğer müzakere bir iletişim süreciyse, iletişime ilişkin her şey, müzakerenin içinde yer alır. Bu ne de-
mektir? Kullanılan kelimeler, dinleme becerisi, soru sorma yetkinliği, beden dili gibi iletişime ait bilgi ve 
becerilerin tamamının iyi bir müzakere ile doğrudan bağlantısı vardır. Tüm bunların yanı sıra, iletişim 
sürecinin duygu ve içerik şeklinde iki bölümde irdeleneceğini bilirsek, içerik veya duyguyu tüm süreç 
boyunca  nasıl yöneteceğimizin farkında olmak ve bu konularda uzmanlaşmak, müzakerenin olmazsa 
olmazlarındandır.  

İçerik derken neyi kastederiz? Ölçülebilir olan her şey içeriktir: Kâr, üretim, teslimat, fiyat gibi kâğıt 
üzerinde gösterebileceğimiz, anlaşılabilir olan ve objektif kalabileceğimiz veya kalamadığımız durumlar-
da da, objektif görüş alabileceğimiz her konu, içerikle ilgilidir.

Duygular ise tamamen sübjektiftirler ve ölçülemezler. Bununla birlikte her duygu; ister bizden ister 
müzakere ortağımızdan gelmiş olsun, ifade bulmamış bir ihtiyacı gösterir. Örneğin kızgın birinin güven 
veya saygı ihtiyacı karşılanmamış olabilir ve eğer müzakerede iletişime devam edebilmek istiyorsak, 
önce bu ihtiyacın giderilmesine odaklanmalı ve içeriksel boyutta ilerlemeye engel olan duyguyu ortadan 
kaldırmalıyız.

 

Türkler açısından bilmemiz gereken şey şudur: Bizler ilişkisel kültürden geliyoruz ve dilimiz de, de-
neyimsel-duygusal bir geçmişten bugünlere gelmiştir. O halde müzakere masasında nispeten duygusal 
olmamız; beklenmedik durumlarda çabuk öfkelenmemiz veya alıngan davranmamız ve içerikte alterna-
tif üretmek yerine kendi istediğimzde ısrarlı kalmamız ya da yenilme düşüncesi baskınlaştığında mağ-
duru veya maçoyu oynamamız ve müzakerede başarılı olamadığımız durumlarda tüm ilişkiyi kesmemiz 
oldukça olasıdır. Son derece aşikâr konularda dahi, olmazsa olmaz kriterlerin bizim için esnetilmesini 
isteyecek kadar sübjektif olabiliriz. Bu ise, özellikle Batı dünyasında profesyonel bir yaklaşım olarak ka-
bul edilmez.

Hepimizin bildiği üzere strateji bir askeri kavramdır ve stratejik düşünceyle hareket etmek, rakibi 
bilerek hazırlanmayı ve plan yapmayı anlatır. Strateji aynı zamanda uzun süreci ifade eder; iki günlük bir 

      Dr. Deniz KİTE

DÖNEMİMİZİN KAÇINILMAZ MESLEĞİ: 
PROFESYONEL MÜZAKERECİLİK
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konu için stratejik düşünmeyiz; beş senelik planlar 
yaparken stratejik düşünürüz. Müzakere eğer stra-
tejik bir süreç ise, bu müzakere yaptığımız tarafı 
da, en az kendimiz kadar iyi bilme hedefiyle müza-
kereye hazırlanmamız gerektiğini açıklar. Strate-
jik düşünceyle hareket edilen iletişim süreci, ikna 
etmeye odaklanmaz; hedeflediğimiz ilişki ne ise; 
örneğin bir yıllık veya daha uzun sürdürülebilir iliş-
kisel bir anlaşma, onu elde etmeye yöneliktir. Bir 
kerelik alış-veriş mantığıyla kârın maksimizasyonu 
için pazarlık etmek veya uzun süreli bir anlaşma 
için karşılıklı kazan ilkesine göre iletişim yürütmek 
müzakere edenin seçimiyle ilgilidir. Bununla birlik-
te hangi seviyede olursa olsun; ister birey veya şir-
ket, isterse devletlerarası olsun, günümüz küresel 
dünyasında bir kerelik pazarlıklar ve sonucu olan 
ikna çabası itibar yaratmaz; tam tersine menfaat 
düşkünlüğünü gösterdiği için, itibar kaybettirir. 
Artık tercih edilen yaklaşım, sürdürülebilir ilişkiler-
dir. Türkiye’de genel olarak stratejik yaklaşım söz 
konusu değildir. Bunun sebebi geçmişte yaşanmış 
ekonomik krizler, yaşanılan çatışma ve güvensiz-
lik ortamları veya uzun süreli devlet politikalarının 
üretilmemesi gibi çok çeşitlidir. Bu nedenle de, 
ülkemiz insanları müzakereden çok, karın maksi-
mizasyonu olan pazarlığı seçme meylindedir. Ör-
neğin AB müzakereleri stratejk müzakerelerdir ve 
pazarlığı kaldırmaz.

Hatırlarsanız en başta müzakere taban diplo-
masi temelli yürütülen bir süreçtir demiştim. Hepi-
mizin bildiği üzere diplomasi uluslararası ilişkilere 
ait bir kavramdır ve devletlararası müzakere veya 
çatışmaya barışçıl çözüm yöntemi olarak kabul 
edilir. Bazılarınca hayır deme sanatı olarak tanım-
lanır. Ben diplomasiye “hayır demeden iletişebil-
me yetkinliği” diyorum. Bununla birlikte, 21.yy’ın 
özellikle sosyal medya ağı sayesinde, diplomasi 
sadece devletler arası bir iletişim sürecini ifade et-
mez; çok daha fazla bir anlam içermektedir ve bu 
hepimizin birer taban diplomat olmasının önünü 
açmıştır. Sosyal medya aracılığıyla kendi yayınımızı 
yapar hale geldiğimizden beri, yarattığımız etkiye 
paralel olarak, ülkemizin, işyerimizin, tuttuğumuz 
spor kulübünün, bağlı olduğumuz STKnın, inandı-
ğımız herhangi toplumsal değişimin vb konu ve 
alanların birer taban diplomatı olarak; bilinçlice 
veya bilinçsizce, sürekli müzakere yapar duruma 
geldik. Herhangi değişim mi istiyoruz? Taban dip-
lomat olarak sosyal medyada bir akım başlatıyo-
ruz ve bu akımla; örneğin devletle müzakere yü-

rüterek istemediğimiz veya istediğimiz değişikliğe 
doğrudan etki ediyoruz.

Bu konuda ise; nereden baktığımıza bağlı ola-
rak, çok önemli bir sorunla veya sorumlulukla kar-
şı karşıyayız: Sosyal medyada kullandığımız mü-
zakere dili nasıl? Dilimizde nefreti veya ayrımcılığı 

destekleyen bir sabit görüşlülük varsa, bu iknanın 
olabilecek en olumsuz şeklidir ve eninde sonunda 
nefret yayana karşı güvensizliği doğuruken, ona iti-
bar kaybı da yaşatır.  Dilimiz içerik odaklı; konular, 
fikirler veya olaylardan bahseden bir tarafsızlıkta 
ise, kişiselleşmemiş bir akla uygunluk ve dialoğa 
davet sunar. Diplomasi, ne olursa olsun, karşı tara-
fa hayır demeden onunla iletişme becerisi ise, her-
hangi kriz anında o krizi aşmak için nasıl müzakere 
yürüteceğiz?  Örneğin bir markadan memnuniyet-
siz birinin sosyal medyada o markayı şikayetiyle 
oluşan kriz yönetimini, o marka nasıl yürütecektir? 
Taban diplomasi temelli iletişim, herşeyden önce 
olanı kabulle başlar. Bu şu demektir: Konu marka 
şikayetiyse, şirketin önce şikayet edenin duygusu-
nu ve zararını kabul etmesi gerekir. Ancak bundan 
sonra oluşan krizin aşılması için çözüm odaklı mü-
zakere başlayabilir. 

Sonuç olarak müzakere 21.yy’da ve 4.Sanayi 
Devrimi’ne başlamış günümüz dünyasında gide-
rek daha da önem kazanmaktadır. Herbirimiz, 
başta kullandığımız dil olmak üzere, sahip oldu-
ğumuz bilgiye paralel olarak geliştirdiğimiz içerik 
ve yönetebildiğimiz duygularımız ölçüsünde birer 
başarılı veya başarısız müzakereci olurken, istesek 
de istemesekte, yaptığımız her mesleğin yanı sıra 
birer amatör taban diplomat olduk! Bundan son-
raki adım, uzmanlaşma adımıdır; yani daha etkin 
iletişimciler olarak stratejik düşünceyi geliştirmiş 
bireylere dönüşmemizdir. Çünkü yaşadığımız dö-
nem kaçınılmaz şekilde bu üçünde uzman olmayı 
zorunlu kılmıştır; içerik ve duygu yönetimi, sürdü-
rülebilir ilişki yönetimi ve kriz yönetimi ve hepsi de, 
profesyonel müzakereciliğin konularıdır. 
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Ünlü İngiliz yazar W.Shakespeare’in “to be or 
not to be” (olmak veya olmamak) söylemi maa-
lesef şu anda Türkiye için geçerli gibi görünüyor.  
Türkiye’nin içi ve dışı karışık bir durum içerisinde 
bulunuyor. Bu durum birdenbire ortaya çıkmadı. 
Uzun bir süreç içerisinde oluştu. Geçen yıl yaşadı-
ğımız 15 Temmuz kalkışması ve bunun arkasındaki 
düşünsel alt yapı Türkiye’ye çok büyük bir darbe 
vurdu. Çeşitli devlet organlarına nüfuz etmiş olan 
FETÖ ve “devletten hangi ölçüde temizlendi?” so-
rusu hepimizi meşgul eden önemli sorunlardan 
birisi olarak önümüzde duruyor. Görevlerinden alı-
nan çeşitli devlet kurumu ve özel sektör mensup-
ları “hangi ölçüde bu örgüte bağlıydılar” sorusu, 
yargıyı, güvenlik güçlerini ve bütün toplumu meş-
gul etmeye devam ediyor. Görevden alınan veya 
tutuklanan kişilerin ne ölçüde bu örgüte mensup 
oldukları ve bu örgüt adına ne gibi faaliyetlerde 
bulundukları meselesi kolay çözülecek bir mesele 
gibi görünmüyor.

1960’lı yıllarda 27 Mayıs sonrası Harp Okulu ta-
lebeleri ile ihtilal yapmaya kalkan Talat Aydemir 
kalkışması ders alınacak önemli bir örnek olarak 
önümüzde duruyor. O zamanki Başbakan İsmet 
Paşa, birinci girişimde Talat Aydemir’i affetmiş, 
ikincisinde ise en ağır şekilde cezalandırmıştı. Ta-
lat Aydemir ile birlikte hareket eden Harp Okulu 
talebeleri okuldan atılmış ancak affedilerek sivil 
hayatlarına devam etmişlerdi. Bu eski Harp Okulu 
öğrencileri, sivil hayatta Türkiye’ye hizmet etmiş-
ler, topluma geri kazanılmışlardı. Şimdi de yapıl-
ması gereken aynen İsmet Paşa’nın Talat Aydemir 
olayında yaptığı gibi 15 Temmuz 2016 kalkışmasını 
planlayan ve yürüten üst kadroları tespit etmek 
ve cezalandırmak, ancak alt seviyedeki kişileri, 
emir-komuta sistemi içinde emir alan erleri, asker-
leri, öğrencileri ve benzeri sivilleri affetmek sure-
tiyle toplumsal yaraları sarmak gerekmektedir. 
Aksi taktirde bölünmüş bir toplumla karşı karşıya 
olacağız. 

Tabiki cevap verilmesi gereken en önemli so-
rulardan bir tanesi de, “nasıl olup da general, yar-
gıç, savcı, polis amiri, üniversite hocası, bürokrat 
ve özel sektör müteşebbisi olan eğitimli kişilerin, 
‘cennete gitme vaadi’ ile FETÖ’ne tabi olabildikle-
ri” sorusudur. “Öbür dünyamı (ahiretimi) güvence 
altına almak için FETÖ Örgütü’ne tabi oldum. 
Böylece cennete girmeyi garantiledim” diyebilen 
yetişkin ve okumuş insanların durumu ortaçağda 
Katolik Kilisesi’nden cennete giriş kâğıdı alanlar-
dan hiçbir farkı yoktur. Bu eğitilmiş kişilerin düşün-
ce âlemlerinde bir eksiklik olduğu kesindir. Martin 
Luther tam 500 yıl önce 1517’de İncil’i Almancaya 
çevirmek suretiyle, Katolik Kilisesinin akla aykırı 
“cennete giriş kağıtları” dağıtmasına karşı çıkarak 
“Protestan Kilisesini” kurmuş, böylece Avrupa’da 
reformun ve aydınlanma çağının önünü açmıştır. 
Bu yıl bütün Protestan dünyasında Martin Luther 
anılmaktadır. Nedense Türkiye’de bu önemli olay 
üzerinde hiç durulmamaktadır. Halbuki FETÖ ile 
yaşadığımız olay veya benzeri diğer tarikatların 
halen süregelen uygulamaları, Luther’in Katolik 
Kilisesine karşı çıkmasına neden olan durumlara 
çok benzemektedir. Bizde de Atatürk, Cumhuriyet 
düşüncesiyle birlikte “laiklik” prensibini getirerek, 
tekke ve zaviyeleri kapatmış, eğitim prensibi ola-
rak aklı ön plana çıkaran bilimsel eğitimi işaret et-
miş ve üzerinde durmuş, Kur’an-ı Kerim’i Türkçeye 
çevirtmiş, dini, hurafelerden temizlemek için Diya-
net İşleri Başkanlığı’nı kurmuş ve Martin Luther’in 
500 yıl önce Hristiyan dünyası için yaptığını Türkiye 
ve İslam Dünyası için başlatmıştır. Türkiye böylece 
Cumhuriyet döneminde “aydınlanma” sürecine 
girmiş, bu şekilde ekonomik ve bilimsel kalkınması 
gerçekleşmeye başlamıştır. 

Üzüntü verici olan, Siyasi İslam işareti altında 
bir tarikat şeyhinin 500 yıl önceki Katolik Kilisesinin 
durumunda olması ve insanları etkileyebilmesidir. 
Bu konu üzerinde çok düşünmemiz ve din-devlet 
ilişkisini, eğitim sistemimizi gözden geçirmemiz 
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gerekmektedir. Atatürk’ün koyduğu esaslara tek-
rar geri dönmek şarttır; başka bir çözüm görün-
memektedir. Yani, Laiklik, Kur’an’ın Türkçeye çev-
rilip anlaşılması, akılcı ve bilimsel eğitim, Diyanet 
İşleri’nin hurafeleri ayıklaması, tarikatların engel-
lenmesi, ve böylelikle kul-Allah ilişkisinin insanlar 
tarafından kişisel olarak düzenlenmesi.

Maalesef tasfiye olunan FETÖ mensuplarının 
yerini başka tarikatlar ve mensupları almaktadır. 
Bu da Türkiye Cumhuriyeti için tehlikenin devam 
ettiği anlamına gelmektedir. FETÖ ve mensupları 
devletin organlarından temizlenirken, bir yandan 
da bu yerlere başka tarikatların ve mensuplarının 
yerleştirimesi çabaları görülmektedir. Şu anda Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nde pek çok kuvvet mer-
kezi oluşmuş durundadır. Yani bir şekilde Osmanlı 
Devleti kurulmadan var olan beylikler sistemine 
benzer bir durumdayız. Bu üzüntü vericidir. Bir 
şekilde tek bir devlet, Türkiye Cumhuriyeti Dev-
leti olmalıyız. Bu da tarikatların ve mensuplarının 
hâkimiyetine son vermekle olabilir. Bu çerçevede 
tarikatlara bazı menfaat gruplarını da dâhil ede-
biliriz. Maalesef tarikatların ve menfaat grupların 
bir kısmı bazı yabancı istihbarat örgütleriyle ilişki 
içerisindedir ve bilerek veya bilmeyerek yaban-

cı istihbarat örgütlerinin ve onların bağlı olduğu 
devletlerin ve güç odaklarının oyuncağı haline 
gelmektedir. Bu da yabancıların Türkiye üzerinde 
oynadıkları “hâkimiyet oyunu”nun devam ettiği 
anlamına gelmektedir.

Bu örgütler, terör örgütleri olarak da vasıflan-
dırılabilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, içeride ve 
dışarıda bu bölücü ve yıkıcı örgütlerle mücadele 
halindedir. Bu mücadele yalnız güvenlik güçle-
rimizin yapacağı bir mücadele değildir. Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti olarak bu 
mücadeleyi topyekûn yürütmek ve kazanmak 
mecburiyetindeyiz. 

Varlığımız -ki bazıları bunu “beka sorunu” 
olarak ifade ediyor- Türkiye Devletine karşı bölü-
cü ve yıkıcı örgütlere karşı durmamıza bağlıdır. 
Atatürk’ün ve Türk Milleti’nin 1. Dünya Savaşı’nda 
karşı karşıya olduğu durumla şu anda bizim karşı 
karşıya olduğumuz durum birbirine çok benze-
mektedir. Bölücü ve yıkıcı örgütlere karşı verilen 
mücadele bir iktidar mücadelesi değil, bir varlık 
veya yokluk mücadelesidir.

Türkiye içeride PKK ve kolları, FETÖ, DAEŞ ve 
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benzeri örgütler ile mücadele ederken, dışarıda 
özellikle Suriye ve Irak’ta cereyan eden iç savaş-
lar ve bundan kaynaklanan göçler ve Türkiye’ye 
gelen büyük sayıda mülteci sorunları ile boğuş-
mak zorundadır. Bu, Türkiye’ye oradan da Orta 
Avrupa’ya yönelen mülteci akınları önümüzdeki 
dönemde artarak devam edeceğe benzemekte-
dir. Türkiye mevcut durumda aldığı ağırlıklı Suriye 
kökenli mültecileri barındırmak, eğitmek, Türkçe 
öğretmek, sağlık hizmeti vermek ve iş bulmak zo-
rundadır. Sayıları 4 milyon civarında olan mülteci-
ler konusu kendi haline bırakılarak çözülecek bir 
sorun değildir. Ama acilen bir “Mülteci Bakanlığı” 
kurulmalı ve bu patlamaya hazır, sosyal bombayı 
etkisiz kılacak tedbirler paketleri hazırlanmalıdır.

Tarihi sürece baktığımızda ise Avrupa’nın nü-
fusu 1900’de takriben 400 milyon iken, Afrika’nın 
nüfusu 100 milyon civarında idi. Sonuçta nüfusu 
fazla olan Avrupa Afrika’ya akarak Avrupa’nın ko-
lonisi haline getirmiştir. Nüfus da yukarıda bulu-
nan suyun aşağı aktığı gibi, yüksek potansiyelden 
alçak potansiyele akar. Şu anda Avrupa’nın nüfusu 
600 milyon civarında iken, Afrika›nın nüfusu 1 
milyar civarındadır. Şimdi Afrika nüfusu Avrupa 
akıyor; Libya üzerinden, İspanya üzerinden ve 
Türkiye üzerinden. Yani Türkiye de göç yolu ko-
numundadır. 2050 yılında ise nüfus gerilemesi ya-
şayan Avrupa’nın nüfusu 500 milyona düşerken, 
Afrika’nın nüfusu 2 milyar olacaktır. Yani Afrika 
nüfusu artarak Avrupa’ya akacaktır. Bu Avrupa’nın 
en büyük problemidir. Şimdi Libya’da Kaddafi’yi 
devirerek ne büyük hata yaptıklarını anlamış gö-
rünüyorlar. Libya’da kamplar kurarak, Avrupa’ya 
gelecek Afrikalıları seçmeye çalışıyorlar ama esas 
çözüm, Afrika’nın kalkınmasında, huzur içinde bir 
yer olmasındadır ve böylece insanların göç etme-
ye ihtiyaç duymamalarındadır. 

Türkiye ise, bir göç yolu olarak doğudan gele-
cek göç hareketleriyle de karşı karşıyadır. Örneğin, 
Afganistan’ın nüfusu 1960’ta 10 milyon iken bugün 
30 milyon civarındadır. Nüfus artışı yılda %3 arttığı-
na göre, 20 yıl sonra Afganistan’ın nüfusu 60 mil-
yon olacaktır. Afganistan’daki artış devam ettikçe 
bu nüfus batıya doğru hareket edecektir. Yani 30 
milyon insan, İran ve Türkiye üzerinden ağırlıklı 
olarak Avrupa’ya yönelecektir. Diğer bir tabirle 
büyük göç hareketiyle karşı karşıyayız. Sınıra du-
var örerek bu problemi çözemeyiz. Sınırlarımızı 
güvence altına almalıyız. Türkiye de, İran da göç 
tehdidi altındadır.

ABD ise, okyanusun öbür tarafında olduğu için 
ve kimse okyanusu küçük tekneler ya da yüze-

rek geçemeyeceğinden dolayı göç tehditlerinden 
uzak durumdadır. Yani ‘tuzu kurudur’. Bizim duru-
mumuz bu konuda çok farklıdır.

Bir başka doğu ülkesi Pakistan’ın ise şu anda 
160 milyon civarında olan nüfusu 2050’de 300 
milyonu bulacaktır. Pakistan’ın güvenliği ve refa-
hı sağlanamaz ise bu nüfus da İran ve Türkiye’ye, 
oradan Avrupa’ya doğru hareketlenecektir.

Bu konuda en yakın tehdit olarak güney kom-
şularımız Suriye ve Irak’ta süregelen karışıklıklar 
ve çatışma ortamının yarattığı göç dalgaları de-
vam etmektedir. Bunun önüne geçebilmek için 
Suriye ve Irak iç savaşı biran önce bitirilmeli ve bu 
ülkelerin toprak bütünlüğü ve güvenliği sağlan-
malıdır. Bu Türkiye’nin bir numaralı meselesidir. 
Türkiye›nin İran, Rusya, Irak ve Suriye ile yapacağı 
işbirliği, bu iç savaşları bitirmeye yönelik olmalıdır. 

Ama maalesef 
müttefikimiz ABD, 
İsrail ile birlikte bu 
iç savaşı bitirmek 
istememektedir. 
Çıkarlarımız bu 
noktada terstir. Biz 
kendi çıkarlarımıza 
uygun olan 
politikalar yürütmek 
zorundayız. 
Örneğin; “Fırat Kalkanı” harekâtı ile Türkiye’nin 

kontrol ettiği bölgede tayin edilen kaymakamları-
mız ve emniyet müdürlerimiz o bölgede güvenliği 
sağlamışlar ve ekonomik hayat yavaş yavaş yoluna 
girmiş görünmektedir. Ancak “Fırat Kalkanı” böl-
gesinin elektrik ve suyu Membiç’ten sağlanmak-
ta, burası da maalesef PYD yani PKK tarafından 
kontrol edilmektedir. ABD’nin itirazına rağmen 
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Membiç’in kontrolünü de sağlayabilseydik eğer, 
şu anki belirsizliğin bir kısmını bertaraf etmiş ola-
bilir, konumumuzu güçlendirebilirdik.

Membiç dışında, “Fırat Kalkanı” bölgesinin batı-
sında kalan Afrin bölgesi ve İdlib’in önemi giderek 
artmakta, Türkiye için tehdit bölgesi olma potan-
siyeli taşımaktadır. Tıpkı Afganistan’ın Pakistan’ı 
tehdit ettiği gibi Türkiye de, Suriye ve Irak sınırın-
da benzeri bir durumla karşı karşıyadır. Yani güney 

sınırımızın, Pakistanlaştırılması tehdidi söz konu-
sudur. Buna ön almak zorundayız. 

Görüldüğü gibi Türkiye hem içeride, hem de dı-
şarıda birçok tehdit ile karşı karşıyadır. Biz Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olarak bu teh-
ditleri etkisiz kılmak zorundayız. 

www.ankaenstitusu.com
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Almanya ve Türkiye arasında son zamanlar-
da artan gerginlik tüm taraflara zarar vermeye 
başlamıştır. Almanya’yı PKK ve FETÖ’ye destek 
vermekle suçlayan Türkiye ile gazetecileri haksız 
yere tutukladığını iddia eden Almanya arasındaki 
kriz, İncirlik ve Konya’daki NATO üssündeki anlaş-
mazlıklar sebebiyle giderek derinleşmiştir. Bunda; 
tutuklanan insan hakları savunucuları arasında bir 
Alman vatandaşının bulunması, bir Alman gazete-
sinin muhabiri olan Deniz Yücel’in tutuklanması ve 
Almanya Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan tarafından Nazi metotları suçlamasının yapıl-
ması etkili olmuştur.

Türkiye; Almanya’dan istenen FETÖ ve PKK’lı 
teröristleri bu ülkenin Türkiye’ye göndermediğini, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da Türklere 
yönelik yapmak istediği toplantılara Almanya’nın 
izin vermediğini öne sürmektedir.

Türkiye isteklerinde haklı olabilir ama bir 
de karşı tarafı dinlemekte yarar vardır. Çünkü, 
Almanya Anayasası’nın 1 ve 20’nci maddesi  de-
ğiştirilemez temel hak ve özgürlüklerden oluş-
maktadır. Bu iki maddenin değiştirilemezliğine  
ilişkin  Alman Anayasası’nın (Grundgesetz) 79/3 
maddesi (evigkeits klausel) gerekli hükmü içer-
mektedir. Anayasa’nın 16’ncı maddesi “a” fıkra-
sında “Siyasi sebeplerle kovuşturulanlar sığınma 
hakkına sahip olur” denmektedir. Bu madde, 
sığınma başvurusunda bulunan FETÖ ve PKK 
üyelerini korumakta, onların bu haktan yararlan-
malarını sağlamaktadır. Sığınma talebi reddedilen-
lerin mahkemeye başvurulmaları, süreci daha da 
uzatmaktadır. 

Madalyonun bir diğer yüzünü ise kimse gör-
mek istememektedir. 

Türkiye’de idam cezasının gündeme getirildiği 
bir ortamda, FETÖ’cü ve PKK’lı teröristlerin 
Türkiye’ye iade edilmesi yasal olarak mümkün 
değildir. Ankara’da Sincan Cezaevi’nde görülen 
Akıncılar Üssü davasını izleyen AKP Genel Başkan 
Yardımcısı Hayati Yazıcı önderliğindeki AKP heye-
tine protesto amaçlı idam ipi atılmıştır. AK Parti 
Keçiören teşkilatından gelenler, davaya müdahil 
olarak orada bulunan Yazıcı’ya ellerindeki idam 
iplerini göstererek “Biz ipi getirdik, bunu takmak 
size ait” demişlerdir. Oysa Yazıcı, 30 Haziran 2016 
tarihinde idama karşı çıkmış, getirilse bile geriye 
yürümeyeceğini söylemişti.

Aslında Almanya, anayasasındaki maddeleri 
gerekçe göstermektedir ama eğer isterse FETÖ 
ve PKK mensubu teröristlerin iadesi konusundaki 
tutumunu yumuşatabilir. Unutmayalım ki, PKK’ya 
çeşitli paravan sivil toplum kuruluşları açma izni 
veren Almanya, 1970’li yıllardan 1998’e kadar Kızıl 
Ordu Fraksiyonu yöneticilerini intihar süsü verilmiş 
suikastlarla ortadan kaldırmıştır. 

Ulrike Meinhof Mayıs 1976’da hücresinde asıl-
mış olarak bulunmuştur. Örgüt üyeleri de yapılan 
operasyonlarla tek tek infaz edilirken, insan hak-
ları savunucusu Batı dünyasından Almanya’ya tek 
bir eleştiri gelmemiştir.

Türkiye Almanya arasındaki kriz, Alman med-
yasındaki Türkiye karşıtı içeriklerin de etkisiyle 
tırmanmaktadır. Alman Der Spiegel gazetesi yak-
laşık 6 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen bir 
anketin sonuçlarına dayandırdığı haberinde; an-
ket katılımcılarının yüzde 92’nin mevcut siyasi 
koşullar altında Türkiye’ye tatile gelmeyi düşün-
mediğini, yüzde 84’ünün Türkiye’nin AB üyeliğine 
karşı çıktığını, yüzde 82’sinin Türk siyasetçilere 
Almanya’da etkinlik yasağı getirilmesini istediğini 
ve yüzde 80’inin Berlin’den Ankara’ya karşı daha 
sert tutum beklediğini yazmıştır. 

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, in-
san hakları savunucusu bir Alman vatandaşının 
tutuklanması sebebiyle tatilini yarıda bırakarak 
Almanya’ya dönmüş ve Türkiye’den bu kişinin ser-
best bırakılmasını istemiştir: “Türkiye politikamıza 
yeni bir yön vereceğiz.” 

Gabriel, Alman Bild gazetesinde Almanya›daki 
Türk vatandaşlarına hitaben yazdığı mektupta, 
“Alman hükümetinin Türk siyaseti karşısındaki 
politikaları değişecek. İşbirliğimizi ve özellikle 
Türkiye’ye yapılan ekonomik yardımları yeniden 
gözden geçireceğiz ve Avrupa’da da net bir tutum 

                    Prof. Dr. Rıdvan KARLUK
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için girişimlerde bulunacağız”  demiştir.
Bild’deki mektubuna, “Sevgili Türk hemşerile-

rim” diye başlayan Gabriel şu açıklamayı yapmıştır: 
“Federal Hükümetin tümü adına da size bu şekilde 
hitap etmek istiyorum. Türkiye ile olan ilişkilerimiz-
de şu anda yaşanan büyük zorlukları özellikle siz de 
hissetmektesiniz. Sizin vatanınız Almanya’dır, fa-
kat birçoğunuz için aynı zamanda da Türkiye’dir.

Bu nedenle size şunu söylemek istiyorum: Al-
manlarla Türkler arasındaki dostluk büyük bir hazi-
nedir. Biz Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması için her 
zaman çaba sarf ettik, çünkü Almanya ile Türkiye 
arasında iyi ilişkilerin sizin açınızdan da önemli 
olduğunu biliyoruz.

Fakat şu anda Türkiye’de suçsuz Alman vatan-
daşları tutuklanmaktadır. Alman Hükümeti olarak 
tepki vermeden seyirci kalmamız mümkün değil-
dir. Vatandaşlarımızı korumak zorundayız 

Bu sebeple Alman hükümetinin Türk siyaseti 
karşısındaki politikaları değişecektir. İşbirliğimizi 
ve özellikle Türkiye’ye yapılan ekonomik yardımları 
yeniden gözden geçireceğiz ve Avrupa’da da net bir 
tutum için girişimlerde bulunacağız. 

Şunu bilmenizi istiyoruz 
ki, bunların hiç biri Tür-
kiye’deki insanlara ve 
Almanya’da yaşayan 
Türkiye kökenli insanla-
ra karşı alınan önlemler 
değildir.”

Dışişleri Bakanının demecinden sonra Almanya 
bazı önlemleri harekete geçirmeye başlamıştır. 
Bunlar arasında; Türkiye’ de hukuksal güvence bu-
lunmama, Türkiye’ye seyahatlere uyarı, yapılacak 
yatırımlara devlet güvencesi vermeme, Avrupa 
Birliği tarafından Türkiye’ye sağlanan yardımları 
gözden geçirme yer almaktadır.

Alınan önlemleri değerlendiren Gabriel, ekono-
mik önlemlerin kendisini üzdüğünü ifade ederken, 
“Kalbim kanıyor” demiş ve Stern dergisine şu 
açıklamayı yapmıştır: “Türkiye’nin demokrasiden 
uzaklaştığı ana sorun olarak önümüzde duruyor. 
İçeriye atılan suçsuz insanlar var. Bunların 9’u Al-
man vatandaşı. Şimdi Türk hükümetinin ekonomik 
baskıya tepki verdiği görülüyor. Baskıya ihtiyaç 
var. Ama bu beni sevindirmiyor. Kalbim kanıyor.”

“Ekonomik önlemlerin etkisi oldu mu?” sorusu-
nu Gabriel şöyle cevaplandırmıştır: “Kesinlikle. Çok 
sayıda telefon görüşmesiyle bize dönüyorlar. Türki-
ye’deki siyaset şöyle görünüyor: Hükümete karşı bir 

tepki, terörizm olarak geçiyor. Biz böyle bir terör 
kavramıyla işbirliği yapamayız. 

Bize delilleri gösterin, biz de üzerine gidelim. 
Türkiye’de adil bir yargılama olacaksa, işkence ve 
idam tehlikesi olmadan, biz darbe girişiminin perde 
arkasındaki kişileri de iade ederiz. Biz Türk hüküme-
tinin darbe girişimini her türlü düşünceyi bastırmak 
için bir malzeme olarak kötüye kullanma stratejisini 
kabul edemeyiz.”

Almanya’da hükümetin iki büyük koalisyon 
ortağı olan Hıristiyan Birlik Partileri ile Sosyal De-
mokratlar ilk defa birlikte Türkiye’ye karşı tavır 
almış, muhalefetteki Yeşiller ve Sol Parti ise daha 
da sert önlemlerin alınmasından yana tavır belir-
lemiştir.

Almanya ile ilişkileri germenin Türkiye’ye bir 
yararı olmaz. Bu yanlış dış politikadan dönülme-
sinde fayda vardır. Aksi halde bundan zarar göre-
cek taraf Türkiye olacak, Almanya`daki Türklerin 
yaşam koşulları da olumsuz etkilenecektir.

2017 yılının ilk 6 ayında Türkiye’de otomotiv 
sektörü 14.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştir-
miştir. İhracatın yüzde 78.24’ü (11.2 milyar dolar) 
Avrupa Birliği ülkelerinedir. AB ülkeleri arasında 
ilk sıradaki ülke  2.1 milyar dolar ile Almanya’dır. 
Almanya’ya yapılan ihracat, AB dışında ihracat 
yapılan 147 ülkeye yakındır. Ocak-Haziran döne-
minde yüzde 12.52’lik artışla 2 milyar 191 milyon 
277 bin dolar ihracat yapılan Almanya, AB ülkeleri 
arasında açık ara ilk sırada yer almıştır.

1982 yılında Fransa ile sözde Ermeni soykırımı 
konusunda ilişkiler kopma noktasına gelmişti. Dö-
nemin Başbakanı Bülent Ulusu, Devlet Planlama 
Müsteşarı Dr. Yıldırım Aktürk’e talimat vererek 
Fransa’ya ekonomik yaptırım uygulanmasını iste-
mişti. Müsteşar da AET Dairesi Başkanı (AB Genel 
Müdürlüğü) olarak beni görevlendirmişti. Yaptığı-
mız inceleme sonucunda Fransa’ya yönelik hiçbir 
ekonomik önlem uygulayamayacağımızı gördük 
ve bundan vazgeçtik. Çünkü Renault ya da o dö-
nemde Fransız lisansı ile lokomotif üreten TÜ-
LOMSAŞ için yapılan ithalata kısıtlama getirsek, 
bindiğimiz dalı kesmiş olacaktık.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Alman 
Der Spiegel dergisine verdiği röportajda şu yerin-
de tespitte bulunmuştur: “Almanya’nın söylediği-
ni ciddiye alıyoruz.” 

Türkiye ile Almanya’nın 100 yıldan fazla bir za-
mandır yakın iki dost olduğunu belirten Şimşek, 
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“Evet bazı konularda şu an hemfikir değiliz. Evet, 
biz Türkler terörle mücadelede Almanya’dan daha 
fazla dayanışma isterdik. Ancak Türk-Alman ilişkileri 
bu stres testinden başarıyla geçecek…Bu tartışma-
dan kimse fayda sağlamıyor.” demiştir.

Buna karşılık Almanya Ekonomi Bakanlığı Söz-
cüsü Katharina Dubel, Almanya’nın mevcut ko-
şullarda Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının 
uzatılmasının mantıklı olup olmadığının AB’deki 
ortaklarıyla tartışılacağını açıklamıştır: “Türkiye 
ile ilgili alınacak başka önlemler hala değerlendirili-
yor.” 

Türkiye’de demokrasi ve insan hakları ihlalleri-
ne tepki göstererek, AB’nin daha sert bir tutum 
belirlemesini isteyen siyasetçilerden Alman Sosyal 
Demokrat Parti (SPD) milletvekili Dorothee Schle-
gel DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Ankara’nın 
Gümrük Birliği konusundaki beklentilerinin AB için 
önemli bir koz olduğunu vurgulamıştır. 

Avusturya Başbakanı Christian Kern ise Avrupa 
Birliği ile Türkiye arasında Gümrük Birliği’nin derin-
leştirilmesinin şu anda mümkün görmediğini söy-
lemiştir. Sosyal Demokrat politikacı Frankfurter 
Allgemeine Zeitung’da 26 Temmuz 2017 tarihinde 
yer alan söyleşisinde, Gümrük Birliği’nin genişletil-
mesinin ancak Türkiye’nin hukuk devleti ilkelerine 
uyması durumunda düşünülebileceğini, genişleti-
lebilmesinin öncelikle Türkiye’nin AB’ye yakınlaş-
ması ile mümkün olabileceğini açıklamıştır.

Bu çıkışlara rağmen Avrupa Birliği Komisyonu, 
Türkiye‘yle Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesi 
için AB üyesi ülkelerden yetki talep edildiğini, gün-
cellenmiş bir anlaşmanın her iki tarafa da önemli 
yararlar sağlayacağını açıklamıştır. 

AB Komisyonu’nun günlük basın toplantısın-
da, Almanya‘nın Türkiye ile Gümrük Birliği’nin 
güncelleştirilmesi çalışmalarının askıya alınması 
ve Türkiye’ye katılım öncesi fonların dondurulma-
sını istediğine ilişkin konuların gündeme gelmesi 
üzerine AB Komisyonu Baş sözcü Yardımcısı Mina 
Andreeva, spekülasyonlara ilişkin yorumda bulu-
namayacağını, ancak geçen hafta AB-Türkiye Yük-
sek Düzeyli Diyalog Toplantısının yapıldığını hatır-
latarak, “Gümrük Birliği’nin güncelleştirilmesi bizim 
(üye ülkelere) teklif ettiğimiz bir şey” demiştir.

Sözcü Carlos Martin Ruiz De Gordejuela ise, 
AB’nin Türkiye ile ilişkisinin devam etmesinin son 
gelişmeler çerçevesinde gerekli olduğunu, katı-
lım fonlarıyla reformlar, temel haklar, hukukun 
üstünlüğü gibi alanlara odaklanıldığını söylemiş-

tir. Komisyon’un 2016 sonunda Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesi için Gordejuela, AB Konseyi’nden 
yetki talep ettiğini hatırlatmıştır: “Komisyon, Güm-
rük Birliği’nin güncelleştirilmesinin, her iki tarafa da 
önemli ekonomik yararlar sağlayacağını değerlendi-
riyor.”

Türkiye AB üyesi olamayabilir ama taraflar ara-
sında iyi işleyen bir Gümrük Birliği vardır. 31 Ara-
lık 1995 tarihinde gerçekleşen Gümrük Birliği’nin 
güncelleştirilmesi tüm tarafların yararınadır. 18-19 
Temmuz 2017 tarihlerindeki AB-Türkiye Karma İsti-
şare Komitesi’ne Business Europe adına konuşma-
cı olarak katılan Sofia Bournou, Gümrük Birliği’nin 
güncellenmesinin her iki taraf için de ekonomik ya-
rar sağlayacak olmasının yanı sıra, Türkiye’deki si-
yasi ortamı olumlu yönde etkileyebilecek kapsamlı 
reformları da teşvik edebileceğini belirtmiştir. 

Bournou, en kısa sürede Gümrük Birliği’ni 
güncelleme müzakerelerinin başlamasını Busi-
ness Europe’un desteklediğini açıklamıştır. (Bu-
sinessEurope calls for the launch of negotiations 
to update the Customs Union as soon as possible) 

Bu konu 29 Kasım 2015 ve 18 Mart 2016 tarih-
lerinde yapılan AB-Türkiye zirve kararlarında da 
yer almıştır. Anlaşma’nın güncelleştirilmesiyle 
Gümrük Birliği; tarım, hizmetler, sanayi ve kamu 
alımları alanlarını kapsayacak şekilde genişleye-
cek, AB’nin üçüncü ülkelerle imzalayacağı serbest 
ticaret anlaşmalarında Türkiye’nin mağdur olması 
önlenecektir.

2014 yılında Dünya Bankası tarafından yayın-
lanan raporda Gümrük Birliği’nin derinleştirilme-
sinin Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu etkileri 
olacağı vurgulanmıştır.

Tarım ürünleri ticaretindeki tarife ve tarife dışı 
engellerin kaldırılmasıyla birlikte hizmetler ticare-
tinin serbestleştirilmesi senaryosunda milli gelirin 
yüzde 0.46 oranında (cari rakamlarla yaklaşık 3.5 
milyar dolar) artabileceği hesaplanmıştır. 

Derinleştirilmiş Gümrük Birliği’nin ekonomik 
açıdan getireceği en büyük değişiklik, Türkiye eko-
nomisinin yaklaşık yüzde 70’ni oluşturan hizmet-
ler sektörünün AB rekabetine açılacak olmasıdır.

Bu gelişme, Türkiye’nin milli gelirini yüzde 0.2 
oranında (2014 yılı rakamlarına göre 1.5 milyar do-
lar) artıracaktır. Sektörün Gümrük Birliği’ne dâhil 
edilmesi; bankacılık, ulaştırma, haberleşme, ener-
ji ve turizm sektörlerini de etkileyecektir. (World 
Bank, Evaluation of the EU  TURKEY Customs Uni-
on, 28  March 2014)
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U
luslararası İlişkiler / Politika

Alman siyasetçilerin Türkiye’ye baskı uygula-
mak için gümrük birliğinin güncellemesinin önünü 
kesmeye yönelik çıkışları ters etki yaratabilir. Bu 
durumu, şahsıma son 10 yıldır her üç ayda bir anket 
formu yollayarak Türkiye ekonomisindeki gelişme-
ler konusunda görüşlerimi alan Münih merkezli 
Ekonomi Araştırma Enstitüsü IFO’nun (Informati-
on and Forschung /research ) Dış Ekonomik İlişki-
ler Bölümü Başkan Yardımcısı Erdal Yalçın, 27 Tem-
muz 2016 tarihinde DW Türkçe’ye verdiği demeçte 
şöyle açıklamıştı:

  “Gümrük Birliği’nin modernleştirilmemesi, hat-
ta bu yönde baskı amaçlı karar alınması, Türkiye’de 
iktisadi sorunların hızla büyüyüp devasa sorunlar 
sarmalına dönüşmesine yol açacaktır. Zaten zorlu 
bir süreçten geçmekte olan bir ülkeyi iktisadi bas-
kılarla daha da istikrarsızlaştırmak ne Avrupa ne de 
Türkiye’nin çıkarınadır.”

Almanya ile ekonomik ilişkilerimiz önemlidir. 
Almanya Türkiye’nin en önemli dış pazarıdır. 

Geçen yıl Türkiye’nin en çok mal sattığı ülke olmuş-
tur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre 
Almanya’ya olan ihracatın toplam ihracat içindeki 
payı yüzde 9,7’den yüzde 9,3’e düşmesine rağ-
men Almanya’ya ihracat 595 milyon dolar artarak 
14 milyar 7 milyon dolara ulaşmıştır. Bu pazarı kay-
betmek, Türkiye’nin ihracatını ve de döviz gelirleri-
ni olumsuz etkileyerek cari açığın büyümesine yol 
açar.

Almanya’dan gelen turist sayındaki azalma da 
cari açığın artmasına yol açar. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı verilerine göre 2017 yılının ilk dört ayın-
da Türkiye’ye gelen Alman turist sayısı 568 bindir. 
Geçen yıl aynı dönemdeki rakam ise 730 bindi. Bu 
verilere göre Alman turist sayısında yüzde 22.12 
oranında azalma olmuştur. Paket tur rakamlarına 
göre de özellikle Antalya’nın en büyük iki pazarın-
dan Almanya’daki düşüş dikkat çekicidir. Bu yılın 
ilk yarısında Almanya’dan paket tur tercihi yapan 
turist sayısı geçen yıla göre yüzde 22 azalarak 709 
bin 742 kişiye gerilemiştir.

Almanya ile olan ekonomik ilişkilerimizin 
önemlidir ama bu ülkenin Türkiye’ye yönelik çif-
te standartlarını da görmezden gelemeyiz. Al-
man Meclisi Bundestag’ın geçen yıl kabul ettiği 
Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşanan 1915 olayla-
rını sözde Ermeni Soykırımı olarak nitelendiren 
kararını unutmayalım. 

Almanya Parlamentosu’nda karar kabul edil-
dikten 4 saat sonra KHK ile kapatılan Turgut 
Özal Üniversitesi Senatosu Federal Almanya 
Parlamentosu’nun asılsız Ermeni soykırımı iddia-
larını tanıma kararını kınama kararı almış ve bu 
kararı kınayan ilk Türk üniversitesi olmuştur. 4 
Haziran 2016 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde İstanbul 
Aydın Üniversitesi de kırmızı zemin üzerine tam 
sayfa ilan vermiştir.

En az FETÖ ve PKK’lı teröristlerin iadesi kadar 
bu kararın kaldırılması için de Almanya’ya baskı 
yapılmalıdır. Çünkü karar, en az FETÖ ve PKK’lı 
teröristlerin iadesi kadar önemlidir. Oylamaya Al-
manya Başbakanı Angela Merkel, Dışişleri Bakanı 
Walter Steinmeier ve Sosyal Demokrat Parti lideri 
Sigmar Gabriel katılmamıştır ama karar Meclis’ten 
çıkmıştır. Oylamada sadece Hıristiyan Birlik 
Partileri’nden bir milletvekili hayır oyu kullanmış, 
bir milletvekili ise çekimser kalmıştır.

Kararda en önemli nokta, 1915 olaylarının 
Almanya’da okul, üniversite ve siyasi eğitim 
müfredatlarına konulmasının istenmesidir. 

Eğer bu gerçekleşirse, Almanya’da okuyan 
Türk çocuklarına Türklerin soykırım yapan bir ulus 
olduğu anlatılacaktır. Hükümetin bu konu üzerin-
de önemle durması gerekir. Çünkü Almanya’da 
yaşayan 3,2 milyon Türk bundan çok rahatsızdır. 
Almanya’nın Türkiye’ye karşı yaptırımlarının her 
geçen gün daha sertleşmesi ve Alman halkının 
yüzde 91’nin Türkiye’ye bakışının olumsuz olma-
sı da Almanya’da yaşayan Türkleri büyük ölçüde 
olumsuz etkilemektedir.

Fakat her şeye rağmen yine de pireye kızıp 
yorgan yakılmamalıdır.
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ÇİN’İN EKONOMİK VE POLİTİK HAMLELERİ
Giriş

Çin Halk Cumhuriyeti, özellikle son çeyrek 
yüzyılda yakaladığı ekonomik büyüme ve buna 
koşut olarak özellikle 2000 yılından itibaren artan 
politik, diplomatik ağırlığıyla dünya siyasetinde 
başat güçlerden biri haline gelmiştir. “Dünyanın 
fabrikası” olarak nitelenen ülke, 19 trilyon do-
larlık ekonomik büyüklüğü olan ABD’nin ardın-
dan, 12 trilyon dolarlık ekonomik büyüklükle 
dünyanın en büyük ikinci ekonomisidir. Dünyanın 
en büyük ihracatçısıdır. Dünyanın en büyük döviz 
rezervlerine sahiptir ve dünyanın en büyük enerji 
tüketicisidir. Dünyanın en büyük 1000 şirketi için-
de, ABD, İngiltere, Japonya merkezli şirketlerin sa-
yısı azalırken, Çin şirketlerinin sayısı artmaktadır. 
Benzer durum dünyanın ilk 10 şirketi için de ge-
çerlidir. Forbes dergisinin “2016 Yılı Dünyanın En 
Büyük 25 Şirketi” listesinde ilk 3 sırayı Çin şirketleri 
almıştır. En büyük 25 şirket içinde, toplam 7 Çinli 
şirket vardır.1 Dünya ekonomisinin lokomotifi ve 
1.4 milyarı bulan nüfusuyla dünyanın en kalabalık 
ülkesi olan Çin, ekonomik gücünü, yumuşak gücü 
besleyen, bilim ve teknolojiyi önceleyen, orta sını-
fı güçlendirmeye çalışan, silahlı kuvvetlere büyük 
önem veren bir anlayışla yönetmektedir. Küresel 
sorunlara ilişkin artık daha sık görüş bildirse ve 
ağırlığını hissettirse de, çok fazla konuşan, çok 
yüksek sesle konuşan bir ülke olmamaya da dikkat 
etmektedir. Sessiz ve derinden ilerlemeyi, tepki 
çekmemeyi yeğlemektedir. 

Kabalalık nüfusu ve bünyesindeki farklı etnik – 
dinsel kimlikler nedeniyle iç istikrarını korumakta 
çok hassas, çok dikkatli olan Çin; bölgesinde ve ya-
kın çevresindeki sorunlarda – özellikle Japonya’yla 
yaşadıklarında – bölge dışı güçlerin, özellikle de 
ABD’nin müdahalelerine sert tepki vermektedir. 
Bu amaçla ordusunu, bilhassa deniz ve hava gü-
1  www.sozcu.com.tr/2016/ekonomi/dunyanin-en-
buyuk-sirketleri-2016-1261187

cünü geliştirmektedir. Yeni bir uçak gemisi filosu 
yapmaktadır. Güney Çin Denizi’nde Çin ile Japon-
ya ve onu destekleyen ABD arasındaki gerginli-
ğinin sürekli gündemde olduğu dönemde, Çin’in 
yapımını sürdürdüğü uçak gemileri, tasarımından 
üretimine dek tamamen Çin malıdır. 15 yıl içinde 
çok sayıda uçak gemisi yapmayı amaçlayan Çin’in 
bir uçak gemisi vardır. ABD’nin ise 11 uçak gemisi 

bulunmaktadır. 
1 – Çin’in Ekonomik Hamleleri
Afrika’dan Avrupa’ya, Orta Asya’dan ABD’ye 

varan geniş bir alanda en büyük yatırımcılar arasın-
da olan Çin, en son hazırladığı 5 Yıllık Kalkınma Pla-
nı kapsamında gündemine aldığı sürdürülebilir ve 
nitelikli büyümeye “yeni normal” adını vermiştir. 
2008 yılında başlayan küresel iktisadi bunalımın 
da etkisiyle Çin’in büyüme oranı, çeyrek yüzyıl bo-
yunca gerçekleşen yüzde 9 – 10 bandından yüzde 
6.5 – 7 bandına inse de, ülke iç tüketime ve kamu G
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Küresel Rekabet

yatırımlarına öncelik vererek, bu durumu telafi et-
meye yönelmiştir. Ekonomide hizmet sektörünün 
payının artırılması, çevreyle uyumlu sanayileşme, 
büyüme, şehirleşme ve enerji politikaları; ileri tek-
noloji ihtiva eden üretim ve ihracat; katma değeri 
yüksek ürünler; inovasyona dayalı sanayi stratejisi 
öne çıkmıştır. Bu kapsamda kamu yönetiminde, 
bankacılık ve finans sektöründe önemli düzenle-
meler yapılmıştır ve yapılmaktadır. Devletin plan-
laması, yönlendirmesi ve eşgüdümünde sosyalist 
bir ekonomi modelini benimseyen, üretim araçları 
üzerindeki kamu mülkiyeti iddiasından uzaklaş-
makta olan, uygulamaları devlet kapitalizmiyle 
açıklanan Çin’deki özel şirketlerde Çin Komünist 
Partisi’nin önemli isimlerinin, partiye bağlı yapı-
ların, devletin hisseleri vardır. Ayrıca Çin’de farklı 
bölgelerde farklı yönetmelik ve uygulamalar da 
söz konusudur. 

Küresel ekonomik düzenle uyumu da gözeten 

Çin; fikri mülkiyet hakları konusunda da önemli 
adımlar atmaktadır. Vergi reformu, kamu kurum 
ve kuruluşlarının reformu, rüşvet ve yolsuzlukla 
mücadele, adil rekabet koşulları, güçlü hukuk dü-
zeni, devlet bankalarının özelleştirilmesi de gün-
demdedir. Alınan önlemler ve ileri teknolojiye yö-
nelim sonucu, enerji daha verimli kullanılmaktadır. 
Demir, bakır, kömür talebi bir miktar azalmıştır. Bu 
azalış, Çin’e enerji ve hammadde satan ülkeleri ve 
şirketleri olumsuz etkilemiştir. Çin, daha az verimli 
sanayi kollarından daha verimli sanayi kollarına yö-

nelirken, kentli nüfus artmakta, sağlık ve eğitime 
daha çok harcama yapılmaktadır. Hizmet sektörü 
de gelişmektedir. 

ABD ekonomisindeki duraklama da dikkate 
alındığında, önümüzdeki 10 yıl, en fazla 15 yıl için-
de, Çin’in dünyanın en büyük ekonomisi olacağına 
ilişkin beklenti yüksektir. Yıllık ARGE bütçesi 200 
milyar doları geçen, 300 bin doktoralı mühendisi 
olan Çin, dünya ekonomisinden üçte bir oranın-
da pay alan Asya Pasifik bölgesinin lideri olmanın 
ötesinde, dünya ekonomisinin lideri olmayı hedef-
lemektedir. Bu kapsamda son birkaç yıldır Yeni 
İpek Yolu Projesi ile gündemdedir. “Bir Kuşak, Bir 
Yol Projesi” olarak da anılan proje, Asya, Avrupa 
ve Afrika’yı ticaret üzerinden birbirine bağlamayı 
amaçlamaktadır. Deniz, kara ve demiryolları ağ-
larıyla bir bütün oluşturan proje hayata geçince, 
dünyada nüfusun üçte ikisini, ekonominin üçte 
birini etkileyecektir. 

Anımsatmak gerekirse, Çin’de reform ve dışa 
açılma kapsamında 1970’ten itibaren öncelik, ih-
racatı artırmak ve yabancı sermayeyi çekmek ol-
muştur. Bu hedeflere de büyük ölçüde ulaşılmıştır. 
Ancak, 2008 küresel ekonomik bunalımıyla birlikte 
yurt dışından Çin’e gelen yabancı sermaye, yabancı 
yatırım azalmıştır. Dış talep azalınca, Çin’in ihracatı 
da düşmüştür. Bunun üzerine Çin, ihracata dayalı 
büyüme stratejisinde değişiklik yapmıştır. Bir Ku-
şak Bir Yol Projesi’, “yeni normal” stratejisi, gelir 
dağılımını düzeltme atılımı, ekonomik – bürokratik 
reformların hızlandırılması, çevreyle uyumlu büyü-
me ve sanayileşme hamlesi, küresel krizle birlikte 
öne çıkan arayışların ürünleridir. Vurgulamak gere-
kir ki, nüfusunun beşte biri orta ve üst sınıf olan 
Çin’de halen en önemli sorun yoksulluk ve işsizlik-
tir. 

Çin; ekonomik ve diplomatik atakları kapsamın-
da, demiryollarının yanında limanları ve denizyolla-
rını da çok önemser. Dünyanın 3 büyük limanından 
ikisi Şanghay ve Hong Kong’dadır. Çin gemi üreti-
minde, deniz ticaret filosunda, balıkçılıkta iddialı-
dır. Küresel ticaret açısından olmazsa olmaz olan 
lojistik sektörü, en iddialı olduğu alanlardan biri-
dir. Çin dışında çok fazla liman satın alması veya 
inşa etmesi bu iddianın kanıtıdır. Dünya çelik üre-
timinde ilk sıradadır, çelik üretimindeki payı yüzde 
50’ye yakındır. Deniz taşımacılığında Yunanistan 
ve Japonya’dan sonra üçüncüdür. 

Çin öncülüğünde, 100 milyar dolar kuruluş 
sermayesiyle kurulan Asya Altyapı Yatırım 
Bankası, altyapı yatırımlarına yılda 15 milyar dolar 
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kaynak aktaracaktır. Yine Çin öncülüğünde haya-
ta geçen İpek Yolu Fonu da ilk aşamada 40 mil-
yar dolarlık kaynağa sahiptir. Her iki kuruluş da, 
özellikle büyük ölçekli altyapı projelerine kaynak 
sağlayacaktır. 2014’te kurulan Asya Altyapı Yatı-
rım Bankası’nda, sermayenin yarısını Çin koymuş-
tur. 31 Mart 2015’e kadar başvuran ülkeler kurucu 
üye olmuştur. Bankada hiçbir üyenin ülkenin veto 
hakkı yoktur. Temsil oranı ülkelerin GSMH esası-
na göre belirlenmiştir. Yeni üyeler katıldıkça, eski 
üyelerin payının azalması öngörülmüştür. Banka 
bu yönüyle IMF, Dünya Bankası gibi kurumlardan 
ayrılmaktadır. Çünkü bu kurumlarda ABD’nin nü-
fuzu güçlüdür. Yeni üyelerin katılması veya mev-
cut üyelerin ekonomilerindeki büyüme işleyişe 
yansımaz. Türkiye dâhil 57 kurucusu üyesi olan 
Asya Altyapı Yatırım Bankası, ulaşım ağının yay-
gınlaşması ve gümrüklerde eşgüdüm sağlanma-
sı projelerini gündeme almıştır. Limanlara, sivil 
havacılığa, lojistik hizmetlere, finans kurumlarına, 
ileri teknoloji yatırımlarına yardımcı olacaktır. 

BRICS2 ülkelerinin birlikte kurdukları BRICS Kal-
kınma Bankası ve BRICS İş Konseyi’ne de Çin ön-
cülük etmiştir. BRICS beşlisinin dünya nüfusunda-
ki payı yüzde 45’tir. Dünya ekonomisi içindeki payı 
yüzde 20’yi geçmiştir. Toplam döviz rezervleri 4.5 
trilyon dolara yaklaşmıştır. Çin ve Brezilya, arala-
rındaki ticarette ABD Doları’nı devre dışı bırakmış-
tır. Çin bu hamleleriyle, hem Asya ekonomilerini, 
gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerini birbirine 
yakınlaştırmakta, hem kendisi yatırımcı olarak öne 
çıkmakta, hem politik ve diplomatik nüfuzunu 
artırmaktadır. 2024 yılına dek 1 trilyon 250 milyar 
dolar dış yatırım yapmayı amaçlayan Çin; bu yatı-
rımları özellikle Asya, Afrika ve Latin Amerika ül-
kelerinde gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu 
yolla söz konusu ülkelerde yumuşak gücünü artır-
mayı amaçlamaktadır. 

Zenginleşmeye ve izlenen ekonomi politikala-
rına koşut olarak, Çin’de şehirleşme ve orta sınıf-
laşma hızlıdır. Bu durum; halkın harcama, tüke-
tim, beslenme, tatil alışkanlığını, yaşam biçimini 
etkilemektedir. Misal; sanal ortamda ticareti ve 
alışverişi çok seven Çin, dünyanın en büyük sanal 
ortamda satış yapan şirketi olan Ali Baba’ya sa-
hiptir. Ali Baba, 11 Kasım 2015’te, sanal ortamda 1 
gün içinde 15 milyar dolarlık satış yapmıştır. Misal; 
pahalı markalara ilgi artmaktadır. Lüks tüketimde, 
pahalı otomotiv satışında ilk sıradadır. Misal; her 

2  BRICS ülkeleri ile kastedilen Brezilya, Rusya, Hindistan, 
Çin ve Güney Afrika’dan oluşan beşlidir. 

yıl daha fazla Çinli turist yurtdışına çıkmaktadır. 
2020 yılında 500 milyon Çinlinin yurt dışına çıkması 
beklenmektedir. Bu noktada belirtmek gerekir ki 
Türkiye’nin Çin’e yönelik özgün bir turizm politika-
sı yoktur. Türkiye’ye 2014’te 200 bin, 2015’te 300 
bin Çinli turist gelmiştir. “Deniz, güneş, kum turiz-
miyle” arası iyi olmayan; tarih ve kültür turizmine 
meraklı olan Çinli turistlerin tercihlerini, ihtiyaçları-
nı gözeten bir turizm stratejisi geliştirmek şarttır. 
Artan ekonomik ve politik gücüne, görünürlüğüne 
ve yumuşak güç kullanmadaki başarısına koşut 
olarak Çin’in kendisi de son 10 yılda turizm patla-
ması yaşamaktadır. Öyle ki, 2016’da turizmden 146 
milyar dolar kazanarak, turizmden en fazla gelir 
elde eden ikinci ülke olmuştur.  

2 – Çin’in Batı’yla Rekabetinin Boyutları  
Çin’in Avrupa Birliği’yle (AB) siyasi, diplomatik 

ilişkileri dengelidir. AB’den coğrafya ve nüfus ola-
rak büyük olan Çin’deki AB kaynaklı yatırımlar, 
küresel bunalım nedeniyle azalmış, üçte biri de 
durmuştur. Çin ise Avrupa’daki yatırımlarını sür-
dürmektedir. Özellikle Almanya ve İngiltere’yle 
ilişkileri güçlüdür. Doğu Avrupa’da da yatırımlarına 
devam etmektedir. Çin’in Avrupa’daki yatırımları, 
Avrupa’nın Çin’deki yatırımlarının iki katıdır. Başka 
ülkelerdeki özelleştirmelerle yakından ilgilenen, 
bu yolla o ülkelerin ekonomilerinde giderek daha 
etkili bir oyuncu olan Çin, bu kapsamda Avrupa’da-
ki etkinliğini de artırmaktadır. Çin’in İngiltere’yle 
2015’te imzaladığı milyarlarca sterlin tutarındaki 
yatırım anlaşması, İngiltere’yle gelişen ilişkilerinin 
kanıtıdır. İngiltere’de, uzun yıllar sonra yapımı ka-
rarlaştırılan nükleer santralin üçte biri Çin’e ait ola-
caktır. 

Çin’in öncülük ettiği Asya Altyapı Yatırım 
Bankası’na, ABD’nin tüm uyarılarına rağmen, 
İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi Avrupa’nın 
büyük ülkeleri, ABD’nin yakın müttefikleri olan 
Güney Kore ve Avustralya da katılmıştır. Çin; İngiliz 
Uluslar Topluluğu üyesi olan, İngiltere’nin bölge-
deki uzantısı olarak anılan Avustralya’da da nüfuz 
sahibidir. Avustralya’nın sattığı değerli madenlerin 
en büyük alıcısıdır. Bu ülkenin sadece ekonomisin-
de değil, toplumsal, kültürel yaşamında da etkisini 
artırmaktadır. Avustralya’da bankalardan emlak 
şirketlerine, sanayi tesislerinden spor kulüplerine 
kadar geniş bir alanda Çinlilerin yatırımları söz ko-
nusudur. Çin’in bu adımlarına karşılık Batılı ülkeler 
de kendi kamuoylarına Çin’in yükselişini korku öz-
nesi olarak sunmaktadır. Çin’e yönelik tepki, Çin 
korkusunun artmasını körüklemektedir. 2013’te 
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yayınlanan bir PEW anketine göre; pek çok ülkede 
küresel güç dengesinin Çin lehine değiştiği, Çin’in 
er geç ABD’nin yerini alıp, süper güç olacağı düşü-
nülmektedir. 

Çin’in ABD’yle ilişkileri ise politik anlamda 
gerilimli, ekonomik bağlamda güçlüdür. Ekonomik 
olarak adeta karşılıklı bağımlılık söz konusudur. 
ABD’nin en borçlu olduğu ülke Çin’dir. Çin’in elin-
de 1.2 trilyon dolar tutarında ABD bono ve tahvili 
vardır. İki ülke arasında dev ölçekte ticaret yapıl-
maktadır. Çin’de en çok yatırım yapan üç ülkeden 
biridir. ABD’de yaklaşık 250 bin Çinli öğrenci eğitim 
görmektedir. ABD Başkanı Trump, 2017’de göre-
ve geldikten kısa süre sonra Çin’e mesaj vermek 
için, diplomatik teamüllere aykırı olarak Tayvan li-
deriyle telefonla görüşmüştür. Çin’e karşı kasten 
gerilimi yükselten açıklamalar yapmış, Çin’in eko-
nomi politikalarını eleştirmiştir. Hatta tek Çin po-
litikasını bile tartışmaya açabileceğini açıklamıştır. 
Çin ise ABD’nin gündeme getirdiği korumacı tica-
ret politikalarına karşı çıkmıştır. Serbest ticareti 
savunmuştur. Çin lideri Şi Cinping şöyle demiştir: 
“Uluslararası mali krizler gibi küresel sorunların 
sebebi küreselleşme değil, aşırı kazanç peşinde 

koşanlardır. Korumacı politikalar izlemek karanlık 
bir odaya kapanmak gibidir. Bu durumda kendinizi 
rüzgâr ve yağmurdan koruyabilirsiniz. Fakat aynı 
zamanda hava ve ışıktan da yalıtmış olursunuz”.3 

Askeri anlamda ABD, Çin’le tek başına Asya 
Pasifik’te mücadele edecek güçte değildir. O ne-
denle bölgesel müttefikleriyle birlikte Çin’i çevre-
lemeye, bu amaçla özellikle 2010’dan bu yana yeni 
ittifaklar geliştirmeye çalışmaktadır. Ortadoğu’da-
ki müttefiklerine, taşeronluğunu yapan terör ör-
gütlerine yeni görevler vermektedir. Bu bölgedeki 
yığınağını bir miktar azaltan, NATO’daki müttefik-
lerine “Pamuk eller cebe, artık daha fazla inisiyatif 
alın” diyen ABD; deniz gücünün üçte ikisini Çin’i 
çevrelemek için seferber etmiştir. ABD, Tokyo ile 
Pekin arasındaki Senkaku / Diaoyu adaları buna-
lımında Japonya’yı desteklemekte, ona güvenlik 
şemsiyesi sunmaktadır. Askeri alanda da ilişkilerini 
geliştirmektedir. Japonya da ordusunu güçlendir-
mekte, silahlanmaya ağırlık vermektedir. ABD ve 
Japonya, Çin’in Japonya ile yaşadığı gerginlikten, 
Pasifik’te yaptığı hamlelerden (kara suları, kıta 
sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, balıkçılık, 
3  “Ekonomik kalkınma insanlar içindir”, Aydınlık, 18. 01. 
2017.
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petrol, doğalgaz sondajları), Japon Denizi’ndeki 
sürtüşmelerden tedirgin olsalar da, Çin’e karşı as-
keri adım atmaları mümkün değildir. 

ABD’nin bu ataklarına Çin hem bölgesel 
hamlelerle yanıt vermiştir, hem de Rusya’yla 
arasındaki ilişkiyi stratejik ittifak düzeyine çıkar-
mıştır. Çin’in; Afrika, Latin Amerika, Güneydoğu 
Asya ve Ortadoğu’da siyasi, iktisadi, hatta askeri 
ağırlığını artırması da ABD’yi endişelendirmek-
tedir. Çin; savunma bütçesini büyütürken, savaş 
uçağı ve denizaltı teknolojisine yatırım yaparken, 
sadece anavatanı koruyan bir orduyla yetinmeye-
ceğini göstermiştir. Bu adımlarının asıl amacı; açık 
denizlerde etkili olan, iktisadi çıkarlarını sınırların 
çok ötesinde koruyabilen bir orduya sahip olmak-
tır. Denizaşırı görevlere uygun olarak yapılandı-
rılan bir ordu, Çin’in iktisadi ve siyasi yükselişiyle 
uyumludur. Kısacası Çin; karada, havada, denizde, 
uzayda, siber güvenlikte ve nükleer düzlemde tek-
nolojisini sürekli güncelleyen bir askeri güç olmayı 
hedeflemektedir.

Çin; ABD’nin uzun yıllar “arka bahçesi” olarak 
gördüğü Latin Amerika ülkeleriyle ve bölgedeki 
enerji kaynaklarıyla da yakından ilgilenmektedir. 
Küba, Brezilya, Meksika, Arjantin, Venezüella gibi 
ülkelerle ilişkilerini geliştirmektedir. Venezüella’yla 
hacimli petrol anlaşmaları imzalamıştır. Küba açık-
larında enerji sondajları yapmaktadır. Bu ülkelerin 
altyapı yatırımlarına kaynak sağlamakta, uygun 
koşullarda kredi vermekte, karşılıksız yardım yap-
maktadır. Yeraltı kaynaklarının çıkarılıp işlenmesi-
ne, ekonomiye kazandırılmasına yardım ederken, 
yatırım ve yardım kapasitesine yaslanan yumuşak 
gücünü de kullanmaktadır.  

Çin; hem etkili bir ekonomik, politik ve tekno-
lojik güç olmak, hem de batıyla rekabet edebil-
mek için, bilimsel çalışmaları teşvik etmektedir. 
Bu amaçla büyük mali kaynaklar ayırmaktadır. 
Kuzey Amerika ve Avrupa’daki Çinli bilim insan-
larının çalışmalarından en üst düzeyde yararlan-
maktadır. 500 bin dolayında Çinli yurt dışındaki 
üniversitelerde okurken, 250 binden fazla yabancı 
öğrenci de Çin’deki üniversitelerde öğrenim gör-
mektedir. Bunların çoğunluğu Asya ve Afrika’dan 
gelen gençler olmakla birlikte, Avrupa ve ABD’den 
gelen gençler de vardır. “21. yüzyılın başlangıcın-
dan bugüne Çinli bilim insanlarının ürettiği bilim-
sel makale sayısını hiçbir ülke yakalayamamıştır. 
Tsinghua ve Pekin üniversiteleri gibi çok sayıda Çin 
üniversitesi bugün dünyanın saygın araştırma ku-
rumları arasında yer almaktadır. Çin çıkışlı bilimsel 

yayınların hacmi Thomson – Reuters’e göre; 2000 
yılında 20 binden, 2010’da 130 bine tırmanmıştır. 
Çin, bilimsel yayın üretiminde ABD’nin ardından 
ikincidir. 2020’de dünyanın en büyük bilimsel bilgi 
üreticisi olacağı öngörülmektedir. Özellikle kimya 
ve malzeme bilimi alanında rakipsizdir”.4 

Dünyanın potansiyel müşteri olarak en büyük 
pazarı sayılan Çin, 2020 yılı için enerji, sağlık, tıp, bi-
yoloji, bilgi teknolojileri ve temiz enerji gibi alanlara 
ağırlık vermektedir. Bilim ve teknolojide özellikle, 
ekonomik büyümesini güçlendirecek teknolojile-
re yönelmektedir. En nitelikli akademik dergiler 
arasında en üst düzeydeki yüzde 1’lik dergilerde 
basılan Çin kökenli makale sayısı, son 20 yılda 13 
kat artmıştır. Dünyanın yükselen 100 üniversitesi-
ni sıralayan araştırmaya göre; ilk 10 içinde 9 tane, 
ilk 100 içinde de 40 tane Çin üniversitesi vardır. 
Listede ABD’den 11, İngiltere’den 9 üniversite 
bulunmaktadır. Çin; büyük ekonomik açılımını ve 
egemenliğini, bilim, teknoloji ve mükemmel bir 
üniversite üretim sistemiyle desteklemenin şart 
olduğunu, halkının refah düzeyini yükseltmenin, 
üst düzey bilim ve teknolojiden geçtiğini bilmek-
tedir. Dünyada söz sahibi olmanın, bilim ve tekno-
lojiye dayalı ekonomiden geçtiğinin bilincindedir. 
Sömürge olmamanın, batının pazarı olmamanın 
yolunun bilim ve teknolojide güçlü olmaktan geç-
tiğinin farkındadır.5  

3 – Çin’in Avrasya’yla İlişkileri 
Çin; Asya Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi’ne özel 

önem vermektedir. Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 
(ŞİÖ) kurucularından olan Çin, Orta Asya’yla ya-
kından ilgilidir. Bu durumun, orta ve uzun vadede 
Rusya’yla rekabeti beraberinde getirmesi muhte-
meldir. Hem Pekin hem de Moskova, bu gerçeğin 
farkındadır. Çünkü her iki ülkenin de Orta Asya’ya 
yönelik özel ekonomik ve politik ilgisi vardır. Nite-
kim Rusya; Avrasya Ekonomik Topluluğu, Kolektif 
Güvenlik Anlaşması Örgütü, Bağımsız Devletler 
Topluluğu gibi yapılarda tek başına inisiyatif sahibi-
dir. ŞİÖ kurulduğunda, örgütün iki öncüsü arasın-
da Rusya bir adım önde görünürken, gelinen aşa-
mada Çin örgütün öncüsü olarak algılanmaktadır. 
Çin ile Pakistan’ın; Rusya ile Hindistan’ın ilişkileri 
güçlüdür. Hindistan ve Pakistan’ın 2017’de ŞİÖ’ye 
birlikte üye olması, Çin ve Rusya’nın beraber al-
dıkları bir karardır. Üyelik için Hindistan’ı Rusya, 

4  “Çin bilimde yeni süper güç”, Cumhuriyet Bilim ve 
Teknoloji Eki, 22. 07. 2011, Der: Reyhan Oksay. 
5  Orhan Bursalı, “Hızla geçen treni mööleyen dostları-
mızı anımsadım”, Cumhuriyet, 16. 08. 2016. 
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Pakistan’ı ise Çin desteklemiştir. Dünyanın Çin’den 
sonra en kalabalık ülkesi, Avrasya’nın yükselen 
gücü olan Hindistan; bir yandan Çin’le yıllardır 
gergin olan ilişkilerini yumuşatırken, bir yandan 
da Çin’le gerilim yaşayan Japonya’yla ilişkilerini 
geliştirmektedir. 

Çin’in Tayvan’la arasındaki ticaret de gelişmek-
te, karşılıklı yatırımlar artmaktadır. Çin, iktisadi ya-
kınlaşmanın siyasi bütünleşmeyi beraberinde geti-
receğine inanmaktadır. Ticari bağımlılık yaratıp, tek 
devlet – iki sistem siyasetini güçlendirip Tayvan’ı 
kendine daha çok bağlamak istemektedir. Tayvan’a 
en çok turist Çin’den giderken, kültürel alışveriş de 
gelişmektedir. Buna karşılık halen tek Çin siyase-
tini benimseyen ABD; Avustralya’da, Filipinler’de 
üs sahibidir. Çin’in silahlı güç kullanma ihtimaline 
karşı Tayvan’ı desteklemektedir. Çin şu gerçeğin 
farkındadır: ABD’nin günümüzde Çin’i dengeleme 
ve çevreleme siyasetiyle, Soğuk Savaş döneminde 
SSCB’yi dengeleme ve çevreleme siyaseti arasında 
fark vardır. Çünkü zaman, zemin, kuvvet dengesi 
farklıdır. Hasımların ve müttefiklerin güç kapasitesi 
farklıdır. Şartlar, ihtiyaçlar, ittifaklar, dengeler, iliş-
kiler farklıdır. Dolayısıyla araçlar, yöntemler, ittifak-
lar farklıdır.   

Çin; ABD’nin aşınan devlet kapasitesinin 
farkındadır. Misal; ABD kısa adı TPP olan Trans 
Pasifik Yatırım Ortaklığı’ndan çekilmiştir. TPP, Asya 
Pasifik’teki 12 ülke arasında öncelikle Çin’i çevrele-
mek amacıyla imzalanmış, amacına ulaşamamıştır. 
Bu adıma karşın, Çin’in öncülük ettiği Bir Kuşak Bir 
Yol Projesi ilerlemektedir. Bu bütünleşme adımıyla 
Çin, bölgedeki iki önemli müttefiki olan Rusya ve 
İran’ı, Çin’le çok daha yakın bir işbirliğine yönelt-
miştir. Üç ülkenin birlikte kazanacağı bir ekonomik 
yapının, ülkelerin jeopolitik değerlerinin birbirini 
besleyeceği bir politik yapının altyapısını kurmuş-
tur. İran’ın yakın gelecekte ŞİÖ üyesi olacağının 
açıklanması da, bunun kanıtıdır. Çin’in Türkiye bü-
yükelçisi Yu Hongyang verdiği bilgiye göre; 2016’da 
Çin’in Bir Kuşak Bir Yol güzergâhındaki ülkelerle 
gerçekleştirdiği ticaret hacmi, 6.3 trilyon yuan’dır. 
Güzergâhtaki ülkelerle yeni imzaladığı müteahhit-
lik anlaşmalarının değeri, önceki yıla oranla yüzde 
36 artışla 126 milyar dolar olmuştur. Güzergâhtaki 
ülkelere yaptığı doğrudan yatırım 14.5 milyar dolar-
dır. Bu, Çin’in yurtdışına yaptığı toplam yatırımın 
yüzde 8.5’idir.6

Çin’in Ortadoğu’daki ağırlığı da artmaktadır. 
6  “Çinli büyükelçiden ticari işbirliği çağrısı”, Aydınlık, 10. 
03. 2017. 

Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 Arap ülkesiyle ilişkileri 
gelişmektedir. Suriye sorununda Esad rejimini 
desteklemektedir. Irak’ın toprak bütünlüğünden 
yanadır. Ülkelerin rejimlerinin dış müdahalelerle, 
sınırların silah zoruyla değiştirilmesine karşıdır. 
Çin’in İsrail’le ilişkileri de hızla gelişmektedir. Çin-
li şirketlerin İsrail’e yönelik ilgisi artmaktadır. İs-
rail – Filistin anlaşmazlığını yakından izleyen Çin, 
uyuşmazlığın çözümü için diplomatik rol almaya 
hazırdır. Çin’in Ortadoğu’da ağırlığını artırma gi-
rişimleri, sadece ABD’den rol çalma çabası olarak 
görülmemelidir. Bunun ötesinde anlamı vardır. 
Küresel güç olduğunu kanıtlamak istemektedir. 
ABD’nin uzun yıllar “arka bahçesi” olarak gördüğü 
Latin Amerika’da, “stratejik ortağı” olan İsrail’de, 
İsrail’in beka sorunu olarak nitelediği Filistin me-
selesinde inisiyatif almak, Çin açısından başarıdır. 
1990’ların başında 50 milyon dolarlık ticaret hac-
mine sahip olan Çin – İsrail ilişkileri, günümüzde 1.1 
milyar doları bulmuştur. Çin, İsrail’in 3. büyük tica-
ret ortağı olmuştur.  

Çin – Türkiye ilişkileri de gelişmektedir. Türkiye, 
her ne kadar Çin’den almayı düşündüğü füzeler 
konusunda, Çin’i uzun süre oyaladıktan ve umut 
verdikten sonra, son anda masadan kalksa da, iliş-
kilerde kırılma olmamıştır. Türkiye, Sincan – Uygur 
Özerk Bölgesi (Doğu Türkistan) konusunda çok 
hassas olan Çin’in hassasiyetini de paylaşmaktadır. 
Bu bölgedeki aşırı akımlara karşı Çin’le aynı fikirde 
olduğunu açıklamıştır. Belirtmek gerekir ki, Sin-
can – Uygur Özerk Bölgesi; Çin, Hint, eski Yunan, 
Roma dâhil pek çok medeniyetin buluştuğu, 47 et-
nik grubun yaşadığı bir bölgedir. Yaklaşık 150 mil-
yon Müslüman nüfusu olan Çin de, bu bölgedeki 
sorunları gidermek için bölgeye ekonomik açıdan 
büyük yatırım yapmaktadır. Yeni İpek Yolu Projesi 
kapsamında Doğu Türkistan’ın öneminin artacağını 
görmüş, bölgedeki sorunu çözmek için adımlarını 
hızlandırmıştır.

Çin; Almanya’nın ardından, Rusya’nın önünde, 
28 milyar dolar ticaret hacmiyle, Türkiye’nin ikinci 
büyük ticaret ortağıdır. Türkiye’de enerji, altyapı, 
turizm, otomotiv, yüksek hızlı tren, tekstil, finans, 
e ticaret sektörleriyle ilgilenmektedir. Türkiye’de 
liman ve banka satın almıştır. Türkiye’de de Çin’e 
yönelik ilgi artmaktadır. Piyasadaki Çin mallarının 
ağırlığı, Türk işadamlarının artan yönelimi, üniversi-
telerdeki Çince eğitim merkezleri, Çince mütercim 
tercümanlık bölümleri, Çin resmi kurumu Konfiçyüs 
Enstitüleri, kentlerde sayısı artan Çin lokantaları 
bu ilginin kanıtıdır. İşadamlarına yönelik fuarlar, iş 
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gezileri, heyetlerin karşılıklı temasları, TÜSİAD’ın 
Çin’de ofis açması, Koç ve Sabancı’nın Çin’deki ya-
tırım arayışları, Koç’un Beko markasıyla Çin paza-
rına girmesi, Ülker’in Çin’de fabrika alması önemli 
göstergelerdir. 

Türkiye ile Çin arasındaki ilişki potansiyeli bü-
yüktür. İkisi de büyük Asya ülkeleridir. Doğu uy-
garlıklarıdır. 2 bin yıllık tarihi olan İpek Yolu’nun 
doğu ucunda Çin, batı ucunda Türkiye vardır. İki-
si de büyük devlet ve millet geleneğine sahiptir. 
1971’de diplomatik ilişkilerin başlaması, iki halkın 
ilişkilerinin çok daha eski olduğu gerçeğini değiş-
tirmez. Atatürk’ün “Biz Türkler Asyai bir milletiz, 
Asyai bir devletiz” sözü, Çin’deki yurttaşlık bilgisi 
kitaplarında Atatürk resminin olması, Atatürk’ten 
övgüyle bahsedilmesi, Mao’nun Atatürk Devrimi’ni 
övmesi önemlidir.  

4 – Çin’in Kamu Diplomasisi 
1978’den bu yana ekonomik ve politik reform-

lar yapan Çin’in yükselişi, Çin halkını gururlandı-
rır. Kendi ifadesiyle “barışçıl kalkınma”, “barışçıl 
yükseliş” felsefesini benimseyen Çin, 2 bin 500 
yıllık devlet geleneği, büyük coğrafyası, kalabalık 
nüfusu, güçlü ekonomisiyle, etkili bir güç olduğu-
nun bilincindedir. Çin halkının otoriteye itaat ve 
sadakat duygusu yüksektir. Bu, halkın geçmişte 
imparatorluğa, günümüzde devlete bakışında gö-
rülür. Bu gücüne karşın Çin, küresel diplomaside 
açıktan lider olma çabası gütmez. Alçakgönüllü 
davranır. Risk içermeyen politikalar izler. Büyük ve 
sorumluluk sahibi bir güç görüntüsü verir.7 

Çin; Asya’nın, Avrasya’nın liderliğine aday ol-
madığını yinelerken, tüm ülkelerin bağımsızlığı, 
bütünlüğü, egemenliği ve eşitliğine inandığını 
belirtir. Enerji güvenliğini ve istikrarı önceler. 
“İnsani müdahalelere” karşı çıkar. Tibet ve Sincan 
– Uygur gibi hassas meseleleri olduğu için, diplo-
maside içişlerine saygı ilkesini önceler. Ortado-
ğu’daki sorunların İran’a, İran’dan Orta Asya’ya, 
Orta Asya’dan da Sincan – Uygur Özerk Bölgesi’ne 
sıçrama ihtimalini hep dikkate alır. Rusya’nın yaşa-
dığı Çeçenistan deneyimi de, Çin’in böyle düşün-
mesini sağlayan unsurlar arasındadır. 

Ekonomide merkezi planlama ve piyasayı bağ-
daştırmaya çalışan Çin, ortak refah ilkesini be-
nimser. Sosyalizmin anlayışı da Çin’e özgüdür. 
Son dönemde, özellikle Şi Cinping’in yönetime 

7  Çin dış politikası için bkz: Stuart Harris, Çin Dış 
Politikası, Çev: Aslan Yavuz Şir, Matbuat Yayın Grubu, 
İstanbul, 2014. 

gelmesiyle, sosyalizme ilişkin vurgu daha çok 
öne çıkmıştır. Çin Komünist Partisi (ÇKP) de bu 
çizgiyi benimsemiştir. Marksizm eğitimlerini, 
özellikle 1992 – 2002 arasında ihmal edilen ideo-
lojik çalışmaları yoğunlaştırmıştır. ÇKP, ideolojik 
çalışmaların geri plana düştüğü yılları, ülkenin batı 
ekonomileri için ucuz emeğe dayalı üretim yapan 
ekonomi anlayışının öne çıkmasıyla açıklamıştır. 
Bu durum, o dönemde ihracat odaklı büyüme stra-
tejisi benimseyen; ihracatının yüzde 55’i ülkede 
faaliyet gösteren batılı şirketlerce gerçekleştiri-
len Çin’in siyasi, ideolojik, toplumsal yönelimini de 
etkilemiştir. Bu dönem çevrenin, doğanın fazlasıy-
la tahrip edildiği bir dönem olmuştur.

13. Beş Yıllık Planı 2016’da uygulamaya başla-
yan Çin, küresel ekonomik bunalımın sonuçları ve 
ülkenin özgün ihtiyaçlarını da gözeterek, önceki 
planlara kıyasla ciddi değişiklikler yapmıştır. Anım-
satmak gerekir ki, Çin’de beş yıllık planlar, ülkenin 
temel konulardaki hedefini belirler. Devlet, özel 
sektör, halk bu çerçevede çalışır. Çin Halk Ulusal 
Meclisi’nce kabul edilen plan, önceki planın de-
ğerlendirilmesi, yeni plan taslağının hazırlanma-
sı, tartışılması, kabul edilmesi ve yasalaşmasıyla 
yürürlüğe girer. Günümüzde ihracata dayalı büyü-
me modeli yerine iç pazara, iç tüketime dayalı mo-
deli öne çıkaran Çin; gelir dağılımı adaletsizliğini dü-
zeltmek için de özel önlemler almıştır. Büyümede 
sadece nicelik değil, niteliği de önceleyen bir çizgi 
benimsemiştir. 

Çin; son yıllarda dış politikasında kamu diplo-
masisine daha fazla ağırlık vermekte, yumuşak güç 
unsurlarını daha çok devreye sokmaktadır. Kamu 
diplomasisi izlerken şu noktalara dikkat etmekte-
dir. 1) Takdir edilen, desteği aranan, güvenilen bir 
devlet olmak. 2) Çin karşıtı algıları, propagandayı, 
söylemleri, yayınları en aza indirmek, etkisiz kıl-
mak. 3) Çin’i çevreleyen ve etkileyen uluslararası 
ortamın, küresel ilişkilerin Çin lehine daha faz-
la yönlendirilmesini sağlamak. 4) Başka ülkele-
rin iç ve dış siyasetlerini daha fazla etkilemek. 5) 
Bölgesel ve küresel çaptaki uluslararası örgütlerde 
daha fazla etkili olmak.8 

Belirtmek gerekir ki, Çin yumuşak güç kavramını 
batıdan öğrenmiş değildir. Kendi tarihinde bu 
konuda çok önemli görüşleri olan bir isim vardır: 
Sun Tzu. O yüzden yumuşak güç fikri Çin’e yaban-
cı değildir. Çünkü Sun Tzu, düşmanı savaşmadan 
yenmek, düşmanın aklına girmek, ilkelerine, de-
8  Michael Barr, Kim Korkar Çin’den, Çev: Poyraz Nur 
Şahiner, Tekin Yayınevi, İstanbul, 2013, s: 14.
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ğerlerine, iradesine hükmetmek üzerinde durmuş-
tur. Bunlar, Çin’in tarihinde uyguladığı yöntemler-
dir. Bu bağlamda Çin; kamu diplomasisi yoluyla 
kendisini daha görünür kılmak, tanıtmak isterken, 
kamu diplomasisi uygulamalarının öncelikle Batı-
lı toplumların, daha demokratik ve açık rejimlere 
sahip ülkelerin etkili olduğu bir alan olduğunun da 
bilincindedir. O yüzden onların kullandıkları yön-
temleri, araçları aynen kullanmaz, benimsemez. 
Batıdan farklı olarak kamu diplomasisi kavramın-
dan ziyade dış propaganda terimini kullanır. Ama-
cını da dışarıyı bilgilendirmek ve Çin’i tanıtmak ola-
rak özetler. 

Bu kapsamda Çin; medyaya sadece ülke için-
de değil, ülke dışında da büyük yatırım yapmak-
tadır. Devlet kanallarının sayısını, niteliğini, yayın 
sürelerini artırmaktadır. Ülke dışında yayın yapan 
ana medya organları için 6.5 milyar dolar ayır-
mıştır. ABD bu amaçla 760 milyar dolar ayırırken, 
İngiltere’nin köklü yayın kuruluşu BBC dünya servisi 
için 400 milyon dolardan az bütçe ayırabilmiştir. 
Çin; medya, sinema, eğitim kurumları ve modanın 
yanı sıra Konfüçyüs Enstitülerine de büyük yatırım 
yapmakta, sayılarını artırmaktadır. Çin’in tarihi, 
kültürü, felsefesi, mutfağı ülkenin yumuşak güç 
unsurları arasında öne çıkarılmaktadır. Çin, yurt 
dışındaki diasporasını da etkili biçimde kullanmak-
tadır.   

Sonuç
Afrika’dan Latin Amerika’ya dek dünyanın her 

yeriyle ilgilenen, ilişkilerini geliştiren, yatırım ya-
pan Çin; özellikle Afrika’da yatırım ve yardım ka-
pasitesini kullanarak, başarılı bir kamu diplomasisi 
izleyerek, yumuşak gücünü görünür kılmıştır. Bu 
sayede hammadde ihtiyacını çok farklı ülkeler-
den, farklı kaynaklardan temin etmektedir. Tek bir 
ülkeye veya kaynağa bağımlı olmadan büyümek-
tedir. Yardım yaptığı ülkelerin içişlerine karışma-
ması, onlardan siyasi taleplerde bulunmaması da, 
Çin’i tercih edilir kılmaktadır. Diplomatik ilişkiler-
de karşılıklı saygı, karşılıklı kazanç, karşılıklı fayda 
(kazan – kazan), çatışmasızlık ilkelerini öne çıkar-
maktadır. Kendisinin istikrarlı, güvenilir, sorum-
luluk sahibi bir ülke ve ekonomik ortak olduğunu 
vurgulamaktadır. Siyasal sistemini ve politikalarını 
tanıtmaya odaklanan Çin; tarihinin, uygarlığının 
altını çizmektedir. ABD’de ve AB’de Çin algısının 
olumsuz, Asya ve Afrika’da olumlu olduğunu bilen 
Çin, tüm araştırmalarda nüfuzu artan bir ülke ola-

rak öne çıkmaktadır. Dışa dönük yüzünde barışçıl, 
istikrarlı dış politika izlediğini, sınırlara saygılı ol-
duğunu, içişlerine karışmadığını, rejim ihracı yap-
madığını, çok kutuplu bir dünya düzeni istediğini, 
barış içinde birlikte yaşama ilkesini savunduğunu 
vurgulamaktadır.

Sözün Özü: Çok kutuplu dünya düzenine yö-
nelik adımların hızlandığı günümüzde, Çin yükse-
len bir güçtür. Ortadoğu ve Avrasya başta olmak 
üzere, Türkiye’nin yakın çevresinde de ağırlığını 
artıran Çin, ekonomik gücü ve siyasal tercihleriyle 
Türkiye’nin yakından izlemesi gereken bir ülkedir. 
Türkiye; Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ne aktif olarak ka-
tılırsa, ekonomik olarak manevra sahası genişleye-
ceği gibi, Avrasya ülkeleriyle ilişkileri de gelişir. Bu 
da ABD ve AB’ye karşı, Türkiye’nin elini güçlendirir. 

www.ankaenstitusu.com
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  Engin ÖKTEM

YENİ DÜNYA DÜZENİ KAOSU MU İFADE EDİYOR?

Yeni Dünya Düzeni kavramı, kökeni daha es-
kilere dayanmakla birlikte, genel kabul gören bir 
biçimde II. Dünya Savaşı sonrası özellikle de 60’lı 
yıllarda dillendirilmeye başlanan ancak; 1989’da 
Berlin Duvarının yıkılması ve 1990 yılında SSCB’nin 
dağılmasıyla daha yüksek sesle ve kuramsal ola-
rak ifadesini daha net bulduğu varsayılan bir olgu 
olarak görünmektedir.

Sokaktaki vatandaştan devleti yöneten en üst 
düzeydeki yetkililere ve uluslararası ilişkilerde 
sözü geçen kişi, kurum ve kuruluşlara kadar her-
kesin kullandığı kavramın tanımına baktığımızda 
adeta “Körün fili tanımlaması” gibi kavramı kulla-
nan her kesimin farklı bir tanımlaması olduğunu 
görüyoruz.

Kimine göre “Yeni Dünya Düzeni” her anlam-
da “Küreselleşme / Globalizasyon”u ifade eder-
ken, kimine göre “ekonomik bir küreselleşme”yi, 
kimine göre “bilgi, iletişim ve teknolojide 
küreselleşme”yi, kimine göre de “tek kutuplu, 
ulus devletlerin olmadığı ve tek merkezli yöne-
tim” anlayışını ifade ediyor. (Buradaki küreselleş-
me kelimesini yeni dünya düzeni olarak okuyabi-

lirsiniz.)

Komplo teorisyenleri dünya düzeninin Tapı-
nak Şövalyeleri ile başlayıp daha sonra, teme-
linde aydınlanma, ruşenilik, vahdet-i vücud gibi 
muhtelif felsefi akımların bulunduğu iddia edilen 
ve 1 Mayıs 1776 tarihinde Almanya’nın Bavyera 
Eyaleti’nde Adam Weishaupt tarafından kurulan 
Illuminati örgütünün nihai hedefi olduğunu ifade 
etmektedirler.

Illuminati örgütünün Bavyera’da yasaklanma-
sından sonra tüm Avrupa’da farklı isimlerle fa-
aliyetine devam ettiği de belirtilmekte, örneğin 
Fransa’daki Fransız Devrim Kulübü ve Jakobin 
Kulübü’nün bu örgütün devamı olduğu ve Jako-
binlerin tüm kurumları ve krallığı ortadan kaldı-
rarak adına “yeni dünya düzeni” ya da “evrensel 
cumhuriyet” idealini sahiplendikleri kaynaklarda 
yer almaktadır. Bu görüşe sahip olanların dile ge-
tirdikleri bir başka husus da, Illuminati’nin birçok 
bileşenden oluşan bir çatı olduğu, bu çatıyı oluş-
turan piramidin tepesinde bulunanların kendisini 
oluşturan bileşenlerde de yer almak ve etkin ol-
mak suretiyle örgütün amaç ve hedeflerinin ger-
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çekleştirilmesinde yönlendirici rol oynadıklarıdır.

Opus Dei, Gül ve Haç Kardeşliği, Malta Şöval-
yeleri, Sion Tarikatı, Kafatası ve Kemikler Tarikatı, 
Bohemian Grove, Altın Şafak ve Mason Locaları 
da bu çatının bileşenlerinden bazıları olarak değer-
lendirilmekte ve günümüzde de Bilderberg, Trile-
taral Komisyon ve benzerlerinin “Dünyaya Düzen 
Verme” amaç ve hedefi doğrultusunda iktidar sa-
hiplerine yön vermeye çalıştığı belirtilmektedir. 
Burada dayanak noktası, CFR, Chatham House, 
Bilderberg gibi kuruluşlarda yer alanların / üyele-
rin aynı kişiler olması ve IMF, Dünya Bankası, Dün-
ya Ticaret Örgütü vb. uluslararası etkiye sahip teş-
kilat yöneticilerinin söz konusu kuruluşların rahle-i 
tedrisinden geçen isimlerden oluşmasıdır. 

Cecil Rhodes adlı İngiliz siyasetçi Illuminati’nin 
19. yüzyılda öne çıkan isimlerinden biridir. Adı-
na “Rhodes Bursları” verilmekte ve bu burslar-
la geleceğin dünya yöneticilerinin yetiştirilmesi 
amaçlanmaktadır. Bu burslardan yararlanarak üni-
versite öğrenimini tamamlayanlardan birisi de iki 
dönem ABD Başkanlığı yapmış olan Bill Clinton’dır. 
Rhodes Bursları’nın, bir siyasetçinin tek başına 
bütün bu organizasyonları gerçekleştiremeyeceği 
kabulünden hareketle, arkasında başka güçlerin 
bulunduğu değerlendirilmiş ve sermayeyi sağla-
yanların Rothschild Ailesi olduğu görülmüştür.

“Dünyaya Düzen Vermek” elbette ki tek bir 
kişinin, tek bir ailenin ya da tek bir merkezin ger-
çekleştirilebileceği kadar kolay değildir. Bunun için 
birbirleriyle teması olan ve aynı hedefe yönelmiş 
bir network ihtiyacı vardır ve bu ihtiyaç “Yuvarlak 
Masa” teorisini doğurmuştur. İlk kez 1887’de John 
D. Rockefeller, Cecil Rhodes, Andrew Carnegie, 
John P. Morgan ve Mayer A. Rothschild tarafından 
ortaya konan teoriye göre oluşturulacak organlar 
kendi aralarında kuracakları bir ağ vasıtasıyla bilgi 
alış verişinde bulunup, ülkeleri yönlendirecek poli-
tikalar üretecekler ve uygulanması için çaba göste-
receklerdir. Bu organlarda yer alacak kişiler kendi 
ülkelerinde etkili isimler olacaktır.

Bu arada ifade etmek gerekir ki, kökleri büyük 
olasılıkla Hazar Türkeri’ne kadar uzanan Rothshild 
ailesinin 1743 yılına kadar giden Almanya’daki faa-
liyetleri daha sonra Londra’da ticaret hayatına gir-
meleri ile birlikte İngiltere’ye ve devamında tüm 
Avrupa’ya yayılmış ve en önemli finans oyuncusu 
olmalarının zeminini hazırlamıştır. Bir başka finans 
oyuncusu olan ve faaliyetlerini ABD’de sürdüren 

Rockefellerlar da ABD’ye Almanya’dan göç etmiş 
Alman kökenli bir ailedir. 

CFR’ın 1920, Kraliyet Uluslararası İlişkiler 
Enstitüsü’nün (Chatham House) 1921’de kurulma-
sının da Yuvarlak Masa üyelerinin 1. Dünya Savaşı 
sonrası Paris’te Hotel Majestik’te yaptıkları top-
lantıda kararlaştırıldığı ve her iki kuruluşta da Roc-
kefeller ve Rothschild ailelerinin söz sahibi olduğu 
belirtilmektedir. 

Günümüzde de, özellikle finans dünyasını elin-
de tutan, dünya ekonomisine yön veren ve birçok 
çokuluslu şirketin sahibi durumunda olan 13 aile-
nin arasında bu ailelerin de bulunması “Dünyaya 
Düzen Verme” amacının devam ettiği ve “Yeni 
Dünya Düzeni” kavramının nereden geldiği hak-
kında bizlere bir fikir vermektedir.

Astor Ailesi, Bundy Ailesi, Collins Ailesi, Du-
Pont Ailesi, Freeman Ailesi, Habsburg Ailesi, Lord 
Ailesi, Morgan Ailesi, Oppenheimer Ailesi, Roc-
kefeller Ailesi, Rothschild Ailesi, Russel Ailesi ve 
Warburg Ailesi dünyayı yönettiği belirtilen aile-
lerdir. Bu ailelerin hepsinin ortak noktası gerek iç 
savaşlar ve gerekse 1. ve 2.  Dünya Savaşları döne-
mindeki etkinlikleri ve savaşan tarafların tümüyle 
iyi ilişkiler içinde bulunmalarıdır. Savaş sonrası dö-
nemlerde ise yaptıkları yönlendirmelerle servet-
lerini daha da artırarak, özellikle silah, kimya gibi 
stratejik sanayi alanlarında ki faaliyetleri ile finans 
sektörü ve çokuluslu şirketlerin en büyük ve en 
önemli oyuncuları olmalarıdır.

Diğer bazı ortak noktaları da hepsinin “Yeni 
Dünya Düzeni” talep etmeleri, hepsinin geçmişten 
günümüze yukarıda sözü edilen gizli / açık yapılan-
maların kurucu veya mensupları olmaları ve bugün 
dünya politikalarına ve finansına yön veren ulusla-
rarası kuruluşlarda etkin olmalarıdır.

Biraz dikkatli bakıldığında gerek ulus devletle-
rin yönetim kadrolarında ve gerekse uluslararası 
kuruluşların yetkili noktalarında CFR, Bilderberg, 
Royal Instıtute of International Affairs veya bun-
lara yakın kuruluşlara mensubiyeti olmayanların 
kolay kolay görev alamadıklarını görmek müm-
kündür. Condelezza Rise, Bill Clinton, Henry Kis-
senger, Dick Cheney, Tony Blair, Zbigniev Brze-
zinski, Anders Fogh Rasmussen, Bernard Kushner, 
dede oğul ve torun Bushlar …. Aynı isimler değişik 
görevlerde ama hep yetkili konumda.

Yeni Dünya Düzeni fikrinin önündeki en önemli 
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engel Westfalia Barış Anlaşması’nın bir çıktısı ola-
rak kurulan Uluslararası İlişkiler Sistemi ve bunun 
sonucu olan Ulus Devlet anlayışı olarak görünmek-
tedir. O halde “eskimiş olan” Ulus Devlet anlayışı 
terkedilmeli, çok uluslu şirketler ile dünya politika-
sı ve finans sistemine yön verenlerin arzuladığı bir 
sistem kurulmalıdır. Bakınız bu fikrin sahipleri ve 
savunucularından bazıları bu konuda neler söyle-
miş;

Kissenger: “Dünyayı kendi felsefemize getir-
mek için biraz daha zamana ihtiyaç var. Globalizm 
kazanacak… Ulusal çıkarlar uluslararası çıkarlara 
uyum sağlayacak.”

Warburg: “ Kim ne derse desin yakın gelecek-
te tek dünya devleti kurulacaktır. Tek sorun bu-
nun uzlaşmayla mı işgalle mi olacağıdır.”

Brzezinski: “Ulus devletlerin bağımsızlık tanı-
mı artık değişiyor.”

Rockafeller: “Bugün dünyada 200 civarın-
da olan devlet sayısı yakında 1000’e çıkacaktır. 
Dünyada ulus devletlerin modası geçmiştir. Ge-
lecekte devletler finans sektörü tarafından idare 
edilecektir.” “Dünya devletini kurduğumuzda, 
dünya daha mükemmel ve istikrarlı olacaktır.”

Bu görüş sahiplerine göre gelecekte “halklar 
ölecek, şirketler büyüyecek”tir.

Samuel Huntington, “medeniyetler çatışacak” 
tezini ortaya atarken anlaşılıyor ki “seçkinler ve 
diğerleri”ni kastetmektedir. Geçmişe baktığımız-
da her çatışma ve paylaşım sonrası yeni devletlerin 
ortaya çıktığını görmekteyiz.

Yakın geçmişte göreve gelen Trump, Macron 
vb. yöneticilerin söylemleri (Trump: “America 
First“) ve seçilmeleri (Macron’un Rothschild bağ-
lantısı ) ile Küresel güç odaklarının ve kapitalizmin 
“terör”, “savaş”, “medeniyetler çatışması”, “din-
ler ittifakı”, “American way of life”, “kültürler 
arası uzlaşma”, “self determination” vb. eylem ve 
tezleri de bu amaca hizmet eder görünmektedir.

Üzerinde yaşadığımız dünyada 193’ü BM’e üye 
olmak üzere toplam 206 ülke vardır ve bunların 
hemen hepsi birbirinden farklı değerler, medeni-
yet anlayışı, dil ve kültüre sahiptir.

IMF ve Dünya Bankası’nın satın alma gücü pari-
tesi baz alınarak yapılan çalışmasında 2016 verile-
rine göre kişi başı milli gelirde 129.726- Amerikan 

Doları ile 1. Sıradaki Katar ile 656- Amerikan Doları 
gelirle son sıradaki Orta Afrika Cumhuriyeti ara-
sındaki gelir farkı görülmeyecek gibi değildir. Yine 
Temel İhtiyaçlar, İyi Yaşam Gereksinimleri ve Fır-
satlar / İmkânlar ana başlıkları ve birçok alt başlık 
temelinde yapılan Sosyal Gelişmişlik Endeksindeki 
2017 verilerine göre 100 üzerinden 90.57 puanla 
1. Sıradaki Danimarka ile 28.38 puanlı son sıradaki 
Orta Afrika Cumhuriyeti arasındaki fark da göz 
ardı edilemez. Bilgiye erişim, internet kullanımı, su 
ve enerji kaynaklarının sahipliği ile bunlardan ya-
rarlanma farklılıkları, teknoloji üretme – tüketme 
ve bunun sahipliği gibi farklılıklar da göz önüne 
alındığında “Yeni Dünya Düzeni” nasıl olacaktır?

Bir tarafta Ulus Devlet anlayışına ve egemen-
liğine sıkı sıkıya sahip çıkan ülkeler diğer tarafta 
dünya nüfusunun yaklaşık %40’lık bir bölümünü 
temsil eden Şangay İşbirliği Örgütü ve küreselci 
anlayışa sahip Batı…

Bir tarafta en büyük 200 çok uluslu şirketin 
toplam kaynaklarının dünya ekonomik faaliyetleri-
nin 1/4 ünü temsil ediyor olması (7–8 trilyon ABD 
Doları olarak ifade edilmektedir), diğer tarafta bu 
meblağın BM üyesi 182 ülkenin toplam ekonomik 
büyüklüğünden fazla olması…

Öyle görünüyor ki “Yeni Dünya Düzeni” çok 
uluslu şirketlerin ve onların temsil ettiği ülkelerin 
çıkarları göz ardı edilerek kurulamayacaktır. 

Bu çıkarların gerçekleşmesi daha fazla ekono-
mik güç daha fazla etki alanı ve daha fazla eko-
nomik faaliyet gerektirmektedir. Bu da daha çok 
çatışma alanı daha çok ayrışma ve daha çok kriz 
ve savaş anlamına gelebilir. Söz konusu şirketlerin 
daha çok kar edebilmeleri daha çok üretim ve daha 
çok satışla mümkün olacağına göre yeni müşteri-
ler ve pazarlar yaratılması da gerekmektedir.

Günümüzde en çok dillendirilen kelimeler ne-
dir? Terör, Savaş, Kriz, Silahlanma, Enerji Kaynakla-
rı, Çevre, Barış, Küresel Isınma, Düşman, Yaptırım, 
Yumuşak Güç ve Sert Güç….

Dünyamızdaki çatışma / savaş bölgelerine ve 
uluslararası ilişkilere bir de bu gözle bakalım. Re-
sim gözümüzde daha iyi canlanabilir.

Sonuç olarak bir tarafta biogenetik çalışma-
larla insan ömrünün 200 yıla kadar çıkarılmasını 
hedefleyen ve yüksek teknoloji ürünleri üreterek 
belki de dünya nüfusunun sadece süper zengin 
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%5’inin yararlanacağı bir “Yeni Dünya Düzeni” en 
azından yakın zamanda çok da kolay görünme-
mektedir. Zaten krizler de bu hedef için zaman 
kazandırmakta ve en zenginlerin daha zengin, en 
etkinlerin daha etkin olmasına hizmet etmektedir.

Belki de “Yeni Dünya Düzeni” mevcut krizleri 
tanımlamakta, çatışmaları ve düzensizliği bizlere 
“DÜZEN” olarak dikte etmektedir.
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Çin’in toplam ekonomileri 21 trilyon dolar olan 
68 ülkeyi ticari, endüstriyel ve sosyo-kültürel alan-
larda buluşturacak “tek kuşak, tek yol” (One Belt, 
One Road-OBOR) projesinin “Tek Yol” bacağı; de-
niz ipek yolunu oluşturuyor. Çin Devlet Başkanı Xi 
Jingping 7 Eylül 2013 tarihinde önce Kazakistan’da 
“Bir Kuşak (İpek Yolu Ekonomik Kuşağı)” girişimi-
ni açıkladı. Bir ay sonra bu kez Endonezya’da, baş-
langıçta Güney Asya kıyı devletlerini birbirine bağ-
layacak “Deniz İpek Yolu” girişimini ilan etti. Ancak 
kısa bir süre sonra bu yol Akdeniz, Afrika kıyıları 
ve Pasifik Okyanusu devletleri ile Latin Amerika’ya 
kadar uzadı. Xi Jingping’in açıklamalarına göre 
girişimin beş ana hedefi var: Siyasi eşgüdüm; Ye-
tenek geliştirme; Ticaretin kolaylaştırılması ve ser-
bestiyeti; Mali işbirliği; Halklar arası yakınlaşma. 
Girişim sadece küreselleşmeye değil aynı zaman-
da fakirliğin azaltılmasına da hizmet edecek. Çin 
fakir batı kısmını dünyaya entegre ederken, zen-
gin kıyı bölgesi üretim fazlasını 68 ülkeyle ticaret 
üzerinden paylaşabilecek. Çin bu girişimle döviz 
rezervlerini etkin kullanmayı, ekonomik reformu, 
küresel ekonomi ile derin entegrasyonu ve enerji 
güvenliğini de hedefliyor. Tabi bunların sonucu 

ana hedef endüstriyel gelişim ve sürdürülebilirlik. 

2015 Mart’ına kadar OBOR dünya genelinde bü-
yük bir ilgi çekmemişti. Ancak Çin Ulusal Kalkınma 
ve Reform Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı ve 
Ticaret Bakanlığı bu tarihte ortak bir eylem planı 
açıklayınca konunun önemi arttı. Çin, bu girişimi 
küreselleşmenin bir parçası olarak görüyor ve baş-
ta ABD olmak üzere projenin gizli gündemi olduğu 
iddialarına karşı çıkıyor. Ancak böylesine büyük bir 
ekonomik projenin jeopolitik sonuçlarının olma-
ması mümkün değil. Yapılan liman, demiryolu ve 
kara yolu alt yapı yatırımlarının jeostratejiyi etki-
lemesi kaçınılmaz olacaktır. Bu projeler sayesinde 
Çin’in siyasi etki alanı mutlaka genişleyecek ve bu 
da jeopolitik kırılmalar yaratacaktır. Bazı batılı aka-
demisyenler OBOR girişimini Marshall Yardımına 
benzetiyorsa da aslında her ikisi kıyaslanamayacak 
düzeyde ayrı projeler. II. Dünya Savaşında yakılıp 
yıkılan Avrupa’yı toparlamak için verilen ABD kre-
disi 130 milyar dolar iken OBOR sadece son 4 yılda 
230 milyar dolarlık yatırım yaptı. 2025 yılında OBOR 
ticaret hacminin 2,5 trilyon dolar olması bekle-
niyor. Halen OBOR girişimine anlaşmalar yolu ile 
bağlı 68 devlet, kara parçalarının %40, dünya nüfu-
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sunun %65; küresel ekonominin %30’unu oluşturu-
yor. Dünya deniz ticaret yüklerinin yarısı bu suları 
kullanıyor. 2013 sonbaharından bu yana Çin OBOR 
ülkelerine 50 milyar dolar üzerinde yatırım yaptı.

Türkiye, 2049 yılına kadar Çin’in kabaca 4 trilyon 
dolarlık ortak yatırımlarını öngören bu büyük girişi-
min, deniz cephesini oluşturan, deniz ipek yolunda 
merkezi büyük bir liman ile yer almıyor. 2016 yılında 
Ambarlı Bölgesinde bulunan Kumport Limanının 
önemli bir bölümü Çinlilere satıldı. Ancak bu işlem 
Kumport’u Deniz İpek Yolunun Avrupa pazarları-
na giriş terminali yapmıyor. Türkiye 2013 yılında 
ilan edilen OBOR’a “Orta Koridor” adını verdiği 
Hazar geçişli ve yakında hizmete girecek “Kars-
Tiflis-Bakü” demiryolu hattı üzerinden destek 
verecek. Bu alanda 2015 yılında Hükümetler arası 
bir mutabakat muhtırası imzalanmış durumda. Bu 
hattı güçlendirecek Kars-Edirne Hızlı Tren yolu da 
kabaca 3 milyar dolarlık bir bütçe ile Çin ortaklığın-
da geliştirilecek. Bu hattın faaliyete geçmesi kara 
ipek yolunda (Kuşak) Türkiye’nin önem ve önceli-
ği artacak. Ancak bu güzergah, Türkiye’nin deniz 
ipek yolundaki büyük potansiyelini etkilememe-
li aksine tamamlayıcısı olmalı. Demir yolu, deniz 
yoluna göre daha hızlı olabilir. Ancak mevcut ko-
şullarda halen deniz yolundan üç kat daha pahalı 
olduğu ve aynı zamanda bir gemi ile kıyaslanama-
yacak derecede az yük taşıdığı göz önünde tutul-
malıdır. Dünya deniz ticaret yükleri bugün 11 milyar 
ton civarında. 2030 yılında bu yükler 25 milyar ton 
olacak. Yani deniz ulaştırması tartışılmaz üstün ye-
rini muhafaza edecek. Türkiye, yarımada coğrafya-
sı ve eşsiz jeostratejik konumu ile bu artan deniz 
ticaret trafiğinden gerekli payı neden almasın? Bu 
pay için en uygun deniz ticaret yükü konteyner ta-
şımacılığıdır. Türkiye’de konteyner taşımacılığı hız-
la gelişiyor. Sadece Marmara bölgesinin kapasitesi 
6 milyon TEU oldu. 15 yıl önce transit konteyner 
yükü yok denecek kadar azdı. Bugün Tekirdağ’daki 
MSC Asya Port’un transit yük kapasitesi tek başına 
2,5 milyon TEU. Konteyner transit yük artımı için 
demiryolu kara yolu entegrasyonu tamamlanmış, 
hinterlandı uygun büyük limanları OBOR girişimi-
ne entegre etmeliyiz. Üçüncü Köprü, Marmaray ve 
Avrasya tünelleri ile Çanakkale 18 Mart Köprüsüne 
ve 2030’larda Anadolu yarımadasını doğu-batı ve 
kuzey-güney eksenlerinde birleştirecek demiryolu 
projelerine entegre edilecek limanlarımız, Süveyş 
çıkışlı konteyner gemilerine Avrupa’ya, Balkanla-
ra, Güney Rusya’ya, Kafkaslara erişim için en bü-
yük kolaylığı sunabilecektir. 

Çin 2009 yılından bu yana yatırım yaptığı Pire 
Limanını Akdeniz’deki ana giriş limanı olarak 
seçti ve kullanıyor. Çin’in dev denizcilik firması 
COSCO’nun 2016 Ağustos’unda Pire limanının II 

ve III numaralı terminallerini 35 yıllığına çoğunluk 
hisselerini satın almasıyla, limanın yönetimi Çin 
kontrolüne girmiş oldu.  Bu gelişme AB için de bir 
ilk oldu. Sadece konteyner limanı olarak değil, aynı 
zamanda yolcu gemileri terminali ile bakım onarım 
tesisleri ve geniş otomobil terminal parkları da 
35 yıllığına Çin’in kontrolüne girmiş oldu. Böylece 
Pire’nin Çin transit yük payı 2016 yılında 3,5 milyon 
TEU oldu. (Bu miktar 2008 de 400 bin TEU idi.) Bu 
transit yükler, Üsküp ve Belgrad üzerinden demir-
yolu ile Budapeşte’ye ve oradan Almanya’ya erişi-
yor. Pire bağlantılı ulaşım hatları Çin’in Avrupa da 
uyguladığı ‘’Kara-Deniz Ekspres Rotası (LSER)’’ 
tasarımının gereği olarak uygulanıyor. Hewlett 
Packard, Sony, Samsung, Huawei, ZTE ve DHL gibi 
küresel markalar Pire limanını ana dağıtım üssü 
olarak kullanıyor.  

Günümüzde Yunan deniz ticaret filosu dünya-
nın en büyük üç filosu içinde. Sadece Avrupa pa-
zarında değil, dünya pazarında öncü yere sahipler. 
Bu nedenle Çinlilerle küresel çapta işbirliği seviyesi 
yüksek. Ayrıca Yunanlı armatörlerin Çin’den yüklü 
gemi siparişleri ile Çinli bankaların Yunan armatör-
lere verdiği kredilerin bu yakınlaşmada rolü oldu-
ğu da söylenebilir. Çin Yunanistan’a o kadar hızlı 
bir giriş yaptı ki, COSCO, Pire’de geçen yıl 75 günde 
mevcutlara ilave yeni bir cruise gemi rıhtımı inşa 
etti. Konteyner transit yükleri dışında Çin’in hedefi 
her sene önemli kısmı Çinli turistler olmak üzere 
3 milyon yolcuya Pire terminallerini kullandırmak. 
COSCO, yolcu gemilerine Çinli turist getirmek için 
Atina ile Pekin arasında her gün doğrudan uçuşları 
başlatmaya uğraşıyor. 

Çin, Ege Denizinde OBOR’da imzacı olmadığı 
halde Yunanistan’ı Pire limanı ile deniz ipek yolu 
rotası üzerinde göstermekle, Ege’deki deniz orta-
ğı durumuna yükseltmektedir. Diğer yandan Çin’in 
orta ve uzun vadede en büyük jeopolitik ve ekono-
mik rakibinin -girift ve karşılıklı bağımlılık taşıyan 
ekonomik ilişkilere rağmen- Atlantik blok olacağını 
söylemek hata olmayacaktır. Bir AB üyesi olan Yu-
nanistan, gelecekte ABD ve AB baskısı ile özellikle 
Güney Çin Denizi kaynaklı bir kriz sonrası Çin’e AB 
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ambargosu uygulanması durumunda Pire Limanı-
nın kullanımını Çin’e reddedebilecektir. Böyle bir 
senaryonun oluşma olasılığı, Güney Çin Deniz’inde  
son altı ayda ABD ile yaşananlar paralelinde pek 
uzak değildir. 2017 Mart ayı başında Beyaz Saray 
Baş Stratejisti Steven Bannon’un, ‘’5-10 yıl içinde 
mutlaka Çin ile savaşacağız’’ dediğini de unutma-
mak gerekir. Böyle bir durumda Çin’in karşılaşacağı 
siyasi ve jeopolitik konjonktürde Türkiye’nin Ege 
Denizi kıyılarındaki merkezi bir limanının Pire’ye 
alternatif olabilmesinin siyasi ve jeopolitik yönle-
ri Çinliler tarafından göz önüne alınmalıdır. Kuru-
luşunu ve mevcut ekonomisini bu yapıya borçlu 
olan Yunanistan’ın yarın Çin’e uygulanacak –ör-
neğin güney ya da Doğu Çin Denizi kaynaklı ihtilaf 
sonrası-bir ambargoda hangi tarafı tutacağını kim-
se bilemez. 2012 yılında Rusya, Fransa’dan satın 
aldığı 2 büyük amfibi hücum gemisini (LPD), 2014 
Kırım Krizi sonrası içinde kendi personeli varken, 
Brest’te terk etmek zorunda kalmış parasını ancak 
tahkim sonunda geri alabilmişti. Avrasya’nın At-
lantik sistemle stratejik ilişkilere girmesinin riskleri 
tarihte saklıdır. Türkiye bu riskleri, Ege Denizi’nin 
hassasiyetini ve Çandarlı’nın avantajlarını Çin’e 
anlatarak, Çandarlı Limanı’nın da Deniz İpek Yolu 
Projesi kapsamına alınmasında ısrarcı olmalıdır. 
Bu durum hem Çin’in çıkarlarına hem de Ege’deki 
Türk Yunan dengesine hizmet edecektir. Aksi tak-
dirde gelecekte Yunanistan’la yaşanacak en küçük 
krizde Çin’in kendi ekonomik çıkarları nedeniyle 
taraf olması kaçınılmaz olacaktır. Pire’nin büyüme-
si ise Ege’de Yunanistan’ın jeoekonomik önemini 
artıracaktır.  

Kuzey Ege Denizi’nde inşası devam eden 12 
milyon TEU kapasiteli Çandarlı (derin su) merkez 
(hub) limanı projesi Çin için bir alternatiftir. Son 
20 yılda 230 milyon dolar devlet yatırımı yapılan 
limanın 2013 yılında 900 metrelik mendirek inşaa-
tı tamamlandı. Projede hedef, Çandarlı Limanı’nın 
2000 metrelik rıhtımı ile dünyanın en büyük 10 kon-
teyner limanı arasına girmesini sağlamak. Ancak 
2013 yılında yap-işlet-devret modelinde müteakip 
safha inşaat ve işletim yatırımları için açılan ihale-
ye, katılan olmadı. Çinliler ilgilendiyse de ihale be-
delini yüksek buldular. Ayrıca, mevzuattan, inter-
modal taşımacılık kolaylıklarına (demiryolu bağı ve 
kapasitesi, kara yolu kapasitesi vb.) kadar, pek çok 
eksiklik yatırımcıları uzaklaştırdı. Bugün 4 milyon 
TEU kapasite için kabaca 750 milyon Euro yatırıma 
ihtiyaç var. Bu proje ile birlikte Pire-Atina yerine 
İzmir’in bir kavşak olarak benimsenmesi durumun-
da Pire’den Orta Avrupa’ya uzanan güzergâhın 
daha doğru ve isabetli alternatifi, Ege’yi Çanakkale 
1915 Köprüsü üzerinden Balkanlara ve Avrupa’ya 
bağlamaktır.

15 Mayıs 2017’de Pekin’de yapılan ve Cumhur-
başkanımız dâhil 29 devlet başkanının katıldığı 
Çin Devlet Başkanı Xi Jingping ev sahipliğinde 
düzenlenen Kuşak ve Yol Forumu, 130 ülke ve 70 
uluslararası kuruluştan bin 500 delegeyi bir araya 
getirdi ve bir nevi zirveye dönüştü. Bu forumun 
sonunda 11 devletle yeni ortaklık ve 9 ayrı ulusla-
rarası kuruluş ile işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bu 
forumda ayrıca 30 ülke ile Çin arasında ticaret an-
laşması imzalandı ve Çin, İpek Yolu Fonuna (SRF) 
14,5 milyar dolar kaynak aktarımı yaptı. Forum so-
nunda ayrıca Çin Kalkınma Bankası 36 milyar dolar 
ve Çin İhracat/İthalat Bankası 18 milyar dolar özel 
kredi düzenlemeleri ile OBOR’a yönelik destekleri-
ni artırdı. Rusya ile Çin arasında 14,5 milyar dolarlık 
Bölgesel İşbirliği Kalkınma Yatırım Fonunun oluş-
turulması sadece ekonomik değil stratejik sonuç-
ları olan bir gelişme oldu. 

Forum sonunda açıklanan 270 maddelik ortak 
bildiriye göre Çin önümüzdeki yıl 2500 kısa süreli 
yabancı bilimsel araştırmacıyı Çin’e davet edece-
ğini ve ayrıca 50 ortak laboratuvar kurulacağını 
duyurdu. Çin, OBOR çerçevesinde ülkede 5000 
yabancı bilim adamını eğitecek. Zirvede 70 altyapı 

Çin’in deniz ipek yolunda 
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Pire limanını seçmesi, gelecekte 
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sözleşmesi imzalandı. Her ne kadar sonuç bildir-
gesini 30 ülke imzalamış olsa da bu durum aslında 
halen Rusya ile Atlantik Blok arasında devam eden 
soğuk savaş cephesine Çin’in de dâhil edildiği anla-
mını taşıyor. Zira OBOR ile en çok ilgilenen Avust-
ralya, İngiltere ve Fransa ile Hindistan bildiriye 
imza atmayanlar arasında. Bu ülkelerin zirveye üst 
düzey siyasi lider göndermediğini de not edelim. 
Avustralya’nın her iki ülke arasında geçen ay imza-
lanan serbest ticaret anlaşmasına rağmen zirveye 
üst düzey siyasi lider yollamadı. Bu durum ancak 
Atlantik baskısı ile izah edilebilir. Küreselleşme bir 
Atlantik ürünü idi. Ancak Çin, OBOR girişimi ile Kü-
reselleşmenin liderliğini alma yolunda ilerliyor. 

Trump’ın Amerika’yı kendi içine kapamasına 
yönelik söylemlerinin arttığı bir dönemde Çin’in 
OBOR hamlesi AB ülkelerini de etkiliyor. Brexit 
hezimetinin ve kendi içinde hormonlu büyümenin 
sancıları ile zorlanan AB ülkelerinden pek çoğu 
için OBOR can simidi niteliğinde. Gelişmiş AB ül-
keleri ticaret ve büyük alt yapı projelerinden çok, 
OBOR’un finans yönü ile ilgililer. İngiltere, Brexit 
sonrası Pekin’i yatırım ve ticarette doğal ortak ilan 
etti. Çin de gelişmiş ekonomilerle ilişkiler sayesin-
de batı kurumları ile çalışma disiplini ve tecrübesi 
kazanacak. Böylece küresel finans sistemine ve 
para piyasalarına girişi kolaylaşacak. Çin’in OBOR 
girişimi AB içinde kırılmalara neden olacak. Ma-
carlar ve Polonyalılar gibi nispeten fakir ülkeler, 
Çin’i AB’den daha yakın ekonomik ortak olarak 

görmeye başlıyorlar. Bu nedenledir ki 2012 yılında 
Çin ile yakınlaşma için kurulan CEE 16+1 platformu 
(Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri+ Çin) OBOR’da 
önemli ortaklıklar ve projeler geliştiriyor. Pek çoğu 
eski Varşova Paktı ülkesi olan bu AB üyelerinin de-
miryolu ve yolları yenilenmeye muhtaç. Bu grupta 
bulunan Yunanistan da Pire limanı sayesinde de-
miryolu modernizasyon projelerinden payını alı-
yor. Tüm bu girişimler AB’nin kendi içinde siyasi ve 
ekonomik etki gücünü örseliyor.

OBOR 21’inci yüzyılın en önemli jeoekonomik 
projesidir. Türkiye, bu girişimde aktif olarak ve 
yüksek profille yer almalıdır. Her alanda Çin ile iliş-
kilerini geliştirmelidir. Aleyhimize olan ticaret den-
gesini lehimize çevirebilmek için özellikle turizm 
alanında hamle yapmamız gerekir. Yunanistan’ın 
Pire Limanından Ege adalarına Çinli turist taşımak 
için Çinli COSCO firması ile yaptıkları ortada. Aksi 
takdirde ticaret açığı başka şekilde yakın dönemde 
değişmez. Diğer taraftan 15 Mayıs 2017 forumunda 
Türkiye-Çin arasında suçluların iadesi anlaşmasının 
imzalanması çok önemlidir. Bunun karşılıklı güve-
ni artırması beklenmelidir. Benzer şekilde karşı-
lıklı kültür merkezlerinin açılması da çok önemli. 
Şimdi önde gelen üniversitelerimizin Çin Araştırma 
Merkezleri kurmasını teşvik etmek gerekir. OBOR 
kapsamında da Çandarlı veya başka bir Ege ya da 
Akdeniz limanının Çinlilerle ortak işletimi için her 
türlü teşvik ve gayret sarf edilmelidir. 
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  Dr. Filiz GÜRTUNA    

YENİLEŞİM (İNOVASYON) SEYRİMİZ

ABD’den Cornell Üniversitesi, Fransa’dan INSEAD ve Dünya Fikrî Mülkiyet Örgütü (World Intellectual 
Property Organization, WIPO) ortaklığıyla hazırlanan Küresel Yenileşim Endeksi (Global Innovation Index, 
GII) 2017 raporu geçtiğimiz Haziran ayında yayımlandı [1]. Değerlendirilen 127 ülke arasından 1’inciliği, son 
6 yıldır olduğu gibi, İsviçre alırken, onu İsveç, Hollanda, ABD ve İngiltere izledi. Geçtiğimiz yıl, orta gelirli 
ülkeler arasından ilk 25’te yer alabilen ilk ülke olan Çin, bu yıl 3 basamak atlayarak 22’inci sıraya yükseldi.

2011-2017 yılları arasında bu endeksteki ilk beş ülke şunlardır:

Küresel Yenileşim Endeksinde (KYE) geçen seneye göre 1 sıra gerileyerek 43’üncü olan Türkiye, orta 
gelirli ülkeler arasında 5’inci, bölgesinde (Kuzey Afrika-Batı Asya) 4’üncü sırada yer aldı. 

2011-2017 yılları arasında Kuzey Afrika-Batı Asya bölgesindeki sıralamada ilk beş ülke şunlardır (Parantez 
içinde belirtilenler ülkelerin küresel sıralamasıdır.):

Bu makalenin amacı Türkiye’nin 2011-2017 yılları arasındaki KYE endeksindeki performansını incelemek, 
ilerleme ve gerileme sergilediğimiz alanları tespit etmektir.

Yenileşim ve Küresel Yenileşim Endeksi Hakkında

Yenileşim (inovasyon) “değişen koşullara uyum amacıyla bilim ve teknolojiden yararlanarak toplumsal, 
kültürel ve yönetimsel ortamlarda yararlı ve pazarlanabilir bir sonuca ulaşmak için yeni yöntemlerin kulla-
nılmaya başlanması” anlamında kullanılır [2]. Günümüzdeki rekabet koşulları firmaları yenileşime zorlar ve 
rekabet avantajı sağlayan yenileşim, pazarlamadan organizasyonel yapıya, mal/hizmet üretiminden üre-
tim süreçlerine kadar her alanda uygulanabilir [3]. Ayrıca, verimlilik ve istihdam kapasitesine olumlu etki 
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eden yenileşim, bir ülkenin refah seviyesinin yükselmesine de katkı sağlar. Bu bağlamda, özellikle ülke-
ler seviyesinde yenileşim analizlerinin yapılması, yenileşim sağlanabilmesi için ne tür girdilerin gerektiği 
ya da yenileşim performansının nasıl ölçülebileceği önemli bir konudur. “İnovasyon ölçümünde yeni 
arayışlar” başlıklı rapor [4], KYE de dâhil olmak üzere, bu tür metotların ve tekniklerin gelişimini ele alır.

2007 yılından itibaren yayımlanan KYE, ülkelerin yenileşim faaliyetlerini çok boyutlu bir zeminde ince-
ler. Bu endeks yenileşim girdi alt endeksi ile yenileşim çıktı alt endeksinin ortalaması olarak hesaplanır. 
Yenileşim girdi alt endeksi yenileşimde ihtiyaç duyulduğu düşünülen şu 5 unsura ait göstergelerin orta-
lamasına eşittir: Kurumlar, İnsan Kaynağı ve Araştırma, Altyapı, Piyasa Gelişmişliği ve İş Dünyası Geliş-
mişliği. Yenileşim çıktı endeksi ise Bilgi ve Teknoloji Çıktıları ile Yaratıcı Çıktılar unsurlarının endekslerinin 
ortalamasına eşittir. Ayrıca, yenileşim etkinlik endeksi olarak tanımlanan ve yenileşim çıktı endeksinin 
yenileşim girdi endeksine oranı şeklinde belirlenen bir endeks de hesaplanır. 

Yenileşim çıktı alt endeksini ve yenileşim girdi alt endeksini hesaplamak için toplam 81 parametreye 
bakılır ve bu parametreler gruplanarak her bir unsurun, şu şekilde belirtilen alt unsurlarını oluşturur:

1- Kurumlar: Politik Ortam, Düzenlemeler ve İş Dünyası Ortamı
2- İnsan Kaynağı ve Araştırma: Eğitim, Yükseköğretim ve Ar-Ge
3- Altyapı: Bilişim Altyapısı, Genel Altyapı ve Sürdürülebilir Çevre
4- Piyasa Gelişmişliği: Kredi, Yatırım ve Ticaret, Rekabet ve Piyasa Büyüklüğü
5- İş Dünyası Gelişmişliği: Bilgi İşçileri, Yenileşim Bağlantıları ve Bilgi Özümsenmesi
6- Bilgi ve Teknoloji Çıktıları: Bilgi Üretimi, Bilgi Etkisi ve Bilgi Yayılımı
7- Yaratıcı Çıktılar: Maddi Olmayan Varlıklar, Yaratıcı Mal ve Hizmetler ve Çevrimiçi Yaratıcılık

Örneğin, Kurumların bir alt unsuru olan İş Dünyası Ortamı değerlendirilirken İş Başlatma Kolaylığı, 
İflasın Çözümü Kolaylığı ve Vergi Ödeme Kolaylığı olmak üzere 3 parametreye bakılır.

İsviçre’nin bu unsurlardaki durumunu incelediğimizde şu ortaya çıkar: Bilgi ve Teknoloji Çıktıları un-
surunda 2012 yılından itibaren 1’inci sıradadır. Bu yıl, İş Dünyası Gelişmişliği ve Yaratıcı Çıktılarda 3’üncü, 
Altyapıda 6’ıncı, İnsan Kaynağı ve Araştırma ile Piyasa gelişmişliğinde 7’inci ve Kurumlarda 8’inci sırada-
dır.

Türkiye’nin KYE Performansı
Türkiye’nin 2011-2017 yılları arasındaki KYE puanlarına bakıldığında, 2013’te 1,9, 2014’te 2,2 ve 2016’da 

1,2’lik artışlar (bir önceki yıla göre) görülür.
 

Türkiye’nin KYE sıralamasındaki durumu ise şu şekildedir:
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2016 yılında sıralamada 16 basamak atlanmışsa da endeks değeri sadece 1,2 puan artmıştır ve aslında, 
2014 yılından sonra endeks temelinde bir durağanlık yaşandığı söylenebilir.

Aynı yıllar arasında bu endeksi oluşturan girdi ve çıktı alt endekslerine dair veriler aşağıdaki tabloda 
toplanmıştır.

Burada en dikkat çekici konu Yenileşim Etkinliği Oranının genellikle 0,8 civarında sabit olmasıdır ve 
bu durum kestirimlerde faydalıdır çünkü girdilerde sağlanacak ilerlemenin çıktılara ne oranda yansıya-
cağını gösterir. Türkiye’nin bu yansımada başarılı olduğu sonucuna varılabilir, özellikle bu etkinlikte 2017 
yılında 9’uncu sırada yer alması düşünüldüğünde. Çıktılar alt endeksindeki sıralamadaki yeri girdiler alt 
endeksine göre çok daha iyidir ve bu aslında, nerelerde iyileştirme yapılması gerektiğini açıkça ortaya 
koyar.

Bahsi geçen dönemde, Yenileşim Çıktı Alt Endeksi ve Yenileşim Girdi Alt Endeksini oluşturan 7 unsur-
daki endeks değerlerine bakıldığında şu ortaya çıkar:

 
En kötü düşüş Kurumlar unsurunda gerçekleşmiştir ve grafik yukarı doğru bir hareketlenme işareti 

vermemektedir. Örneğin, Kurumlardaki bu düşüş olmasaydı ve 2017 yılındaki Kurumlar değeri 50,6 ye-
rine 2011 yılındaki gibi 62,1 olsaydı, yenileşim endeksinde 1,15’lik bir artış gerçekleşecekti. Bu durumda 
da Türkiye’nin küresel sıralamadaki yeri Belçika’dan sonra 28’inciye ve bölgesel sıralamadaki yeri ise 
2’nciye yükselecekti.

Kurumlar unsurunun alt unsurlarını 2011 ve 2017 yılları çerçevesinde değerlendirmeden önce şunu 
belirtmek gerekir: Alt unsurların puanlarını hesaplarken kullanılan bazı parametreler bu yıllar arasında 
tamamıyla aynı değildir. Örneğin Basın Özgürlüğü, Politik Ortam değerlendirilirken kullanılan bir para-
metre olmaktan 2015 yılı itibari ile çıkarılmıştır. 2011 yılında Politik Ortamda 43,5 puanla 83’üncü sırada 
yer alan Türkiye, 2017 yılında 50,6 puanla 95’inci sırada yer aldı. Düzenlemelerde 2011 yılında 60,5 puanla 
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63’üncü olurken, 2017 yılında 50,5 puanla 97’inci oldu. 2011 yılında Türkiye, İş Dünyası Ortamında 82,1 
puanla 55’inci sıradayken, 2017 yılında 60,9 puanla 95’inci sırada yer aldı. 

En iyi yükseliş ise Altyapı unsurunda olup 2011 yılında 27,5 olan puan 2017 yılında 45,7’e çıktı, her ne 
kadar Türkiye’nin 2011 yılındaki sıralaması 64 iken 2017 yılında 68 olsa da. Buna ek olarak, İnsan Kaynağı 
ile Araştırma ve Piyasa Gelişmişliği unsurlarında da iyileşme vardır. Bilgi ve Teknoloji Çıktıları, özellikle 
2011 yılıyla karşılaştırıldığında, daha iyi durumdadır fakat 2014’ten sonra bir düşüş vardır ve durağan sey-
reder durumdadır. Yaratıcı Çıktılarda 2012 yılından sonra yavaş fakat istikrarlı bir artış söz konusudur. İş 
Dünyası Gelişmişliği unsurunda 2013 yılından itibaren hareketlilik gözlenmez.

Sadece 2017 verilerine parametreler temelli bakarak Türkiye’nin güçlü ve zayıf olduğu noktalara ba-
kılırsa şu tablo ortaya çıkar: Türkiye’nin küresel sıralamada 1’inci, 7’inci ve 11’inci olduğu parametreler, 
sırasıyla, menşei endüstriyel tasarım, menşei markalar ve yerel rekabet yoğunluğudur. Menşei endüst-
riyel tasarımlar parametresi belirli bir ulusal ya da bölgesel ofiste açılan endüstriyel tasarım başvurula-
rındaki sayıya göre oluşturulurken, menşei markalar parametresi belirli bir ulusal ya da bölgesel ofiste 
ikamet eden kişilerin ticari marka başvuru sayıları ile oluşturulur. Türkiye’nin küresel sıralamada 121’inci, 
121’inci ve 117’inci olduğu parametreler, sırasıyla, Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) ihracatı, BİT ithalatı ve 
Politik İstikrar ve Güvenliktir. 

Bunlara ek olarak İnsan Kaynakları ve Araştırmanın parametrelerinden olan eğitime bakıldığında gö-
rülür ki yıllar temelli okul ömrü parametresinde Türkiye 24’üncü sıradayken, ilk ve ortaöğretim harcama-
larının GSYİH’daki oranı parametresinde 84’üncü sıradadır.

Sonuç olarak, 
“Türkiye yavaş da olsa ilerliyor” denebilir.

Türkiye/Türk milleti girdileri çıktılara dönüştürmekte başarılı olduğunu Yenileşim Etkinlik Oranında 
gösterdiği istikrar ile kanıtladı, hem de çevresinden “Durduk yere icat çıkarma” duymasına rağmen. O 
halde, girdilerin artırılması için çaba harcanmalıdır. Öncelikle Kurumlar unsurundaki kötüye gidiş dur-
durulmalı ve hızlıca yenileşimci yaklaşımla iyileşmeler elde edilmelidir. Politik İstikrar ve Güvenlik ve 
Hükümetin Etkinliği ile yasal düzenlemeler ve İş Dünyasının Ortamı unsurlarında ilerleme kaydedilmeli-
dir. Buradaki kazanımlar kolaylıkla çıktıya dönüşür ve yenileşimde Türkiye’yi sıralamalarda üst noktaya 
taşır. GSYİH’dan eğitime ayrılan pay artırılmalıdır ve bu bilimsel düşünce ve yaklaşımı geliştirme amaçlı 
yapılmalıdır.  Altyapı çok önemlidir ve olumlu yöndeki gelişmeler devam etmelidir. Bilimsel yaklaşımın 
artırılması amacıyla Üniversite-Sanayi işbirliği teşvik ve devam ettirilmeli fakat bağımsız bilimsel araş-
tırma da aynı ölçüde desteklenmelidir.

Kaynakça
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Devrim kelimesi her ne kadar “Belli bir alanda 
hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik”1 olarak tanımlan-
sa da kelimenin kullanıldığı yer ve duruma göre 
anlam farklılaşması olmaktadır. Devrimler insan 
hayatı ile doğrudan ilgili olan süreçlerdir. Bu ne-
denle, devrimler, topluluklar, kurum ve kuruluşla-
rın hayatında kökten değişikliğe ya da yenileşme-
ye neden olan, yeniden biçimlendirerek ya da belli 
bir alanda birdenbire gerçekleşen köklü değişiklik-
ler olarak karşımıza çıkmaktadır. Devrimler günlük 
hayattaki sosyal ve kültürel alanlardan sanayideki 
üretim alanlarına kadar her alanda ortaya çıkabi-
lir ve bu ortamları derinden etkileyebilir. Devrim 
tanımından gidilirse; devrimlerin bazen belirli 
bir evrim süreciyle beraber, iç içe geçmiş şekilde 
ilerlediği görülür. Örneğin; birinci sanayi devrimin-
den ikinci sanayi devrimine geçiş birdenbire olma-
mıştır. Tarih perspektifinden sanayi devrimlerinin 
oluş sürecine bakılırsa, bu iki devrim bir süre be-
raber yaşadıktan sonra birinci sanayi devrimi orta-
dan kaybolmaya başlar ve ikinci sanayi devriminin 
aktörleri yerini alır. Ancak, beşeri devrimlere bakıl-
dığında, örneğin Fransız Devrimi; çok daha kısa bir 
sürede gerçekleşmiş ve ani ve kökten değişiklikle-
re yol açmıştır.

Dünya, bugün, Hannover 2011 Fuarında Alman-
ların ortaya attığı Endüstri 4.0 deyimiyle tanım-
lanan yeni bir sanayi devrimini tartışmakta ve bu 
devrimin doğuracağı sonuçları tahmin ederek çe-
şitli önlemler almaya çalışmaktadır. Fakat devrim-
leri en iyi anlamanın yolu, devrimlerin gerçekleşme 
süreçlerini ve tarihini iyi bilmekten geçmektedir.

Dünya tarihinde üretim alanında şimdiye kadar 
biri tarım alanında diğer üçü ise sanayi alanında ol-
mak üzere 4 büyük devrim yaşanmıştır. Önce bu 
devrimlere kısaca göz atalım. 

Neolitik Devrim ya da Tarım Devrimi
Neolitik Devrim ya da Tarım Devrimi, insan top-

1  TDK, www.tdk.gov.tr, Güncel Türkçe Sözlük

luluklarının ilk kez tarım yapmasıyla gerçekleşen 
ve bu toplumların sosyo-ekonomik yapılarında 
devrimsel dönüşümler yaratan çok önemli bir sü-
reçtir. Bu süreç, insan topluluklarının avcılık ve 
toplayıcılıktan tarıma ve bir daha bırakmamak üze-
re yerleşik düzene geçişlerini temsil etmektedir. 
Yani insanoğlu tüketici toplumdan üretici toplum 
haline dönüşmüştür. Bu nedenle insanoğlunun 
gerçekleştirdiği ilk devrimdir. Bu nedenle ateşin 
bulunması ya da tekerleğin icadından daha önem-
lidir. Çünkü insanların beslenme alışkanlıklarını, 
doğaya bakış açısını ve daha da önemlisi, hayatını 
kökten değiştirmiştir. 

Birinci Sanayi Devrimi ya da Endüstri 1.0
Demirin asıl hammadde ve kömürün asıl enerji 

kaynağı olduğu, 1700’lü yılların başından 1800’lü 
yılların sonuna kadar süren bu endüstrileşme süre-
cine makine çağı denilebilir. Bu dönemin en temel 
ve ayırıcı özelliği, makine kullanımının yaygınlaş-
ması sonucu büyük fabrikaların ortaya çıkmasıdır. 
Avrupa’da fabrikaların sayısının artması sonucun-
da Avrupa toplumu tarım işçiliğinden fabrikalarda 
üretim yapan işçiliğe geçmiştir. Bu dönemde İn-
giltere sahip olduğu zengin kömür yatakları saye-
sinde öteki devletler üzerinde ekonomik üstünlük 
sağlamıştır.

1712 yılında, Thomas Newcomen yeni bir tür 
buhar makinesi geliştirdi. Bu makinenin pistonu 
bir zincir yardımıyla bir kaldıraca, kaldıraç da su 
tulumbasına bağlanarak çalışmaktaydı. Piston si-
lindirin en üst noktasında iken silindirin içine gön-
derilen soğuk su buharı yoğunlaştırılıyor, böylece 
atmosferik basınç pistona aşağıya doğru kuvvet 
uyguladığında su madenden yükseliyordu. Zaman 
içerisinde bozulan Newcomen makinelerinden bi-
rini onaran James Watt, bu makineyi geliştirerek 
iki odalı ve supaplı hale getirdi. Bu odalardan biri 
sürekli sıcak, diğeri soğuk olarak tasarlanmıştı. 
Watt 1781 yılında yeni mekanik aksamlar ekleyerek 
makineyi daha da geliştirdi. Bu sayede buhar ma-

  Faruk DİNÇ

4. SANAYİ  DEVRİMİ VE SİBER GÜVENLİK
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kinesi sanayiye kullanılabilir hale geldi. Buhar ma-
kinelerinin dokuma tezgâhlarında kullanılmasıyla 
üretim sürecinde çeşitli aşamaları tamamlayacak 
biçimde birbiriyle bütünleşmiş bir düzene geçilme-
si, birinci sanayi devrimi olarak kabul edilir. Tekstil 
sanayiinde başlayan bu değişim başta kimya sa-
nayii olmak üzere diğer sanayi dallarına da hızla 
yayıldı. Endüstri devriminin ilk aşamasında buhar, 
kömür ve demirin birleşimi önemli siyasal, ekono-
mik ve toplumsal sonuçlarıyla birlikte “demiryolu 
çağı»nı da açmıştır. Kömür yalnızca demiryolunda 
hareket eden araçlara güç sağlamakla kalmamış, 
aynı zamanda demiryolları da kömürü çok uzak 
ve eskiden taşınamayan yerlere götürmüştür. 
Böylece Avrupa’da kömürle çalışan makinaları ba-
rındıran fabrikalar hem büyümüş hem de en uzak 
noktalara kadar yayılmıştır. Demiryolu ağının yay-
gınlaşması bu devrimin de yaygınlaşmasına yol 
açmış ve Endüstri 1.0, üretimin makineleşmesi ve 
elde edilen ürünlerin demiryolu ağlarıyla tüketim 
merkezlerine taşınması olarak tanımlana gelmiş-
tir.

İkinci Sanayi Devrimi ya da Endüstri 2.0
İkinci sanayi devrimi, üretim sistemlerinde 

elektriğin kullanılması ve elektrik gücünün montaj 
hatlarına kumanda etmesiyle ortaya çıktı. Buhar, 
kömür ve demirin yanı sıra çelik, elektrik, petrol ve 
kimyasal maddelerin de üretim sürecinde kullanıl-
masıyla endüstri daha da gelişti. 20. yüzyılın baş-
larına denk gelen İkinci Endüstri Devrimi’ni, pet-
rol tabanlı ve içten yanmalı motorların kullanımı 
tetikledi. Aynı dönemlerde, Henry Ford’un oto-
motivde seri üretim bandı sistemini geliştirmesi 
ve fabrikaların elektrikle çalışır hale gelmesi de 
endüstrileşmeyi hızla geliştirdi. Birinci Endüstri 
Devrimi’nde hâkim olan demir üretiminin yerine 
çelik üretiminin gelişmesi, demir yolu taşımacılığı-
nı ve ticareti hızlandırırken, telefon, radyo, dakti-
lo, ucuz gazete kâğıdı gibi diğer yeni gelişmeler de 
haberleşme ve iletişimi şekillendirdi. Bu devrimin 
yarattığı ekonomik verimliliğin yaygınlaşmasında 
karayolu ağının yaygınlaşması önemli rol oynadı. 
Endüstri 2.0, üretimin makineleşmesiyle seri üre-
time geçilmesi ve üretilen malların demiryolunun 
yanı sıra karayolu ağıyla da tüketim merkezlerine 
ulaştırılması olarak tanımlanır.

Endüstri 2.0’ın toplumsal yansıması da kentlerin 
hızla büyümeye başlamasında gözlendi; gelişmiş 
ülkelerde ailelerin iş ve konaklama mekânları fark-
lılaşmaya başladı. Yaşam biçimleri önemli ölçüde 

değişti. Siyasal ve ekonomik bakımdan güçlü mer-
kezi devletler kuruldu. Birinci Sanayi Devrimi’nde 
İngiltere ve Avrupa’da etkisini gösteren endüstri-
leşme, İkinci Sanayi Devrimi ile ABD, Japonya gibi 
ülkelerde de hızla yaygınlaşarak dünyanın birçok 
bölgesini etkiledi.

Üçüncü Sanayi Devrimi ya da Endüstri 3.0
1970’li yıllara girerken, algılayıcılardan alınan 

bilgiyi, bir program çerçevesinde iş elemanlarına 
aktaran mikroişlemci tabanlı, programlanabilir 
mantık devreleri geliştirildi. Geliştirilen bu siste-
min üretim sistemlerinde kullanılmasıyla üretim 
sisteminin otomasyonu gerçekleşti. Bu gelişme 
üretimde insan katkısını oldukça düşürerek hatayı 
da minimize etti. Böylece, 1970’li yılların başından 
günümüze kadar gelen yeni bir sanayi devri baş-
lamış oldu. Bu dönemde bilgisayar kullanımı, akıllı 
telefonlar ve internetin yaygınlaşması, üretimi her 
yönüyle geniş biçimde etkiledi ve biçimlendirdi. 
İletişim ve ulaşımdaki gelişmelerle, ticaret ve en-
düstri küreselleşti. Endüstri 3.0, üretimde insan 
emeğinin en aza indirilmesi ve üretimin otomasyo-
nu olarak tanımlanır.

Buraya kadar anlatılan devrimlerin iki özelliği 
vardır:  Devrimler arasında geçen süreler kısalmış-
tır. Şöyle ki; tarım devrimi ile ilk sanayi devrimi ara-
sında yaklaşık 12 bin yıl geçerken, Endüstri 1.0 ile 
2.0 arasındaki süre yaklaşık 80 yıl,  Endüstri 2.0 ile 
3.0 arasında 120 yıl ve Endüstri 3.0 ile 4.0 arasın-
da ise yaklaşık 70 yıldır. Her bir sanayi devriminin, 
üretimde bir önceki üretim sistemine göre insan 
emeğine olan ihtiyacın daha da azalmasına neden 
olduğunu söyleyebiliriz.2

1970’lerden bugüne kadar geçen dönemde, 
Üçüncü Sanayi Devrimi hâkim oldu. İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında, elektronik, bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin gelişimiyle birlikte üretimin 
otomasyonu sağlandı. Programlanabilir mantıksal 
denetleyici PLC’lerin gelişmesi sonucunda üretim-
de otomasyon ileri aşamalara taşınmaya başlandı. 
Birinci Sanayi Devrimi üretimin makineleşmesi, 
İkinci Sanayi Devrimi üretimin serileşmesi olarak 
tanımlanırken, Üçüncü Sanayi Devrimi ise üreti-
min otomasyonu ve sayısallaşması olarak tanım-
landı. Bu dönemde bilgisayar, mikroelektronik, 
fiber optik, lazer gibi teknolojilerin, telekomüni-
kasyon, nükleer, biyotarım ve biyogenetik gibi 
bilimlerin gelişimi üretimin yönünü ve biçimini et-
2  SCHWAB, Klaus, Dördüncü Sanayi Devrimi, Optimist, 
2016, s.15-17
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kiledi. İletişim ve ulaşımdaki gelişmelerle, ticaret 
ve endüstri küreselleşti. Bu süreçte yaşanan en 
önemli gelişmelerden biri de dünya kaynaklarının 
hızla tüketilmesi ve sürdürülebilirlik kavramının 
gündeme gelmesi oldu. Enerji kaynağı olarak Bi-
rinci Sanayi Devrimi’nde kömür, su ve buhar gücü; 
İkinci Sanayi Devrimi’nde ise petrol ve elektrik 
ön plandaydı. Fakat Üçüncü Sanayi Devrimi’nde, 
yenilenemez kaynaklardaki sıkıntılar ve çevresel 
kaygılarla güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir enerji 
kaynakları önemli hale geldi. Bütün bu gelişmele-
rin, daha önce mümkün olmayan yeniliklere imkân 
tanımasının yanı sıra, siber-fiziksel sistemler, nes-
nelerin ve hizmetlerin interneti gibi faktörlerin de 
etkisiyle, içinde bulunduğumuz Dördüncü Sanayi 
Devrimi başladı.

Dördüncü Sanayi Devrimi ya da Endüstri 
4.0

İlk üç sanayi devriminin tanığı olmasak da, Dör-
düncü Sanayi Devrimi’nin henüz başlangıcında ol-
mamız nedeniyle tanığı olduğumuzu söyleyebiliriz. 
Bu devrim 21. yüzyıl ile beraber başladı ve 
dijital devrim üzerinde yükselmeye devam 
ediyor. Aslında, Dördüncü Sanayi Devrimi’ndeki 
makinelerin ve sistemlerin tamamının dijitlerden 
(0 ve 1) oluştuğu ve dijital nesneleri kullandığı 
düşünülürse bu çağa “Dijital Nesnelerin Çağı” di-
yebiliriz. Makineleşen dünyamız Üçüncü Sanayi 
Devrimi’nde yazılım ile tanışmış ve yazılımın ma-
kinelere hükmeder konuma gelmesi ile çok bü-
yük hesaplar yapılarak üretim yapmanın hızı kat 
be kat artmıştır. Yazılım teknolojileri ve internet 
teknolojilerindeki gelişmeler nesnelerin birbirleri 
ile haberleşmesinin önünü açarak ve nesnelerin 
interneti kavramını ortaya çıkardı. Nesneler, ken-
dilerine tanımlanan yapay zekâlar sayesinde bir-
birleri ile konuşarak daha akıllı ve bilinçli bir üretim 
modeli oluşturmaktadır.3

Yeni nesil mobil internet teknolojileri, daha hızlı 
ve çeşitlenmiş özellikleri olan internet ve bu küre-
sel ağa bağlı cihazların gelişerek akıllı üretim robot-
larının oluşturulması Dördüncü Sanayi Devrimi’nin 
temelini oluşturmaktadır. Her bir elementini nes-
ne olarak tanımladığımız, internet üzerinden ileti-
şim kurabilen cihazlar arasında robotlar, akıllı oku-
yucular (sensörler), insansız araçlar v.b. ve diğer 
makineler yer almaktadır.

3  ÖZDOĞAN, Ogan, Endüstri 4.0 Dördüncü Sanayi Devri-
mi ve Endüstriyel Dönüşümün Anahtarları, Pusula Yayın-
cılık, 2017, s.27-29

Dördüncü Sanayi Devrimi’nde ön plana çıkan ve 
devrimin geleceğini de şekillendirecek olan faktör-
ler şunlardır:

•	 Mobil Cihazlar: Başta cep telefonu ve tab-
let bilgisayarlar olmak üzere mobil cihazların 
kullanımı hayatın vazgeçilmezleri arasında ye-
rini almıştır. İlerleyen dönemlerde bu cihazla-
rın günlük hayatta farklı alanlarda kullanımları 
daha da artacaktır. Özellikle cep telefonundan 
pek çok cihaz ve sistemi uzaktan yönetecek 
uygulamalar geliştirilecek ve hayatın daha da 
kolaylaşması sağlanacaktır. Buradan hareketle, 
cep telefonu ile cep bilgisayar kavramlarının öz-
deşleşeceği ve artık klasik bilgisayarlar olmadan 
cep telefonları ile hemen hemen her şeyin yapı-
labileceği öngörülebilir.
•	 Ağ ve İnternet Teknolojileri: Bilgisayar ağ-

larındaki dar boğaz, IPv6 (6. Sürüm IP protoko-
lü) ile aşılarak, daha hızlı ve daha büyük verileri 
bir yerden diğer bir yere aktarmak çok kolay ve 
hızlı olacak. Özellikle internet ve ağ üzerinden 
video, ses ve büyük verilerin hızlı ve sorunsuz 
bir şekilde taşınması artık hayatın olağan akışı 
içerisinde kabul edilebilir bir olay haline gele-
cektir. Dünyadaki hemen hemen her cihaz inter-
nete bağlanabilir ve internet üzerinden haberle-
şebilir konuma getirilecektir. Tabiri caiz ise birer 
ağ toplumu olacağız.
•	 Bulut Bilişim Sistemleri: İnsan hayatında 

kullanılan bilişim cihaz ve sistemlerinin sayısı 
arttıkça en büyük sorunlardan biri de bu cihaz 
ve sistemler tarafından üretilen verilerin saklan-
ması sorunu olacaktır. Bu sorunu çözmek ve ve-
rilerin tam, sağlam, eksiksiz ve güvenilir bir şe-
kilde muhafazası için bulut bilişim sistemlerinin 
kullanılması zorunlu bir hal alacaktır. Özellikle 
bulutta yer alan verilerin istenildiği zaman kulla-
nılabiliyor olması ve bu verilerin asla silinme ya 
da bozulma gibi durumlarının olmaması, kulla-
nım kolaylığı açısından artı değer taşımaktadır.
•	 Büyük Veri (Big Data) ve Veri Madencili-

ği (Data Mining): Her geçen gün hayatın akışı-
nın hızlanması daha çok verinin elde edilmesi 
ve elde edilen bu verilere güvenli bir şekilde 
istenilen her yerden ulaşılmasını zorunlu hale 
getirecektir. Özellikle e-devlet gibi büyük 
yapılarda yer alan verilerin elde edilmesi, 
işlenmesi ve sunulması yoğun bir çabayı 
gerektirecektir. Bu doğrultuda, elde edilen ve-
rilerin işlenerek talep edilen özellikle sunulması 
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veri madenciliğinin önemini bir kat daha artıra-
caktır. İstenilen özelliklerdeki verilerin tespiti ve 
bu verilerin incelenmesi veri madenciliğinin en 
önemli konularından birisi olacaktır.4

•	 Yapay Zekâ ve Endüstriyel Robotlar: Sana-
yi ve endüstrinin diğer alanlarında hızla artacak 
robot kullanımı robotların birbirleri ile haberleş-
mesinin de önünü açacak ve robotlar program-
landıkları şekilde karar vererek üretime doğru-
dan katkı sağlayacak hale getirilecektir. İşte bu 
doğrulta yapay zekâya sahip robotlar birbirleri 
ile yapay bir zekâ kullanarak haberleşecek ve 
üretimin her kademesine dâhil olacaklardır. 
Robotların, gelişen durumlar ve ihtiyaçlar göz 
önüne alındığında, ilerleyen zamanlarda çeşitli 
yapay zekâ uygulamaları sayesinde üretimin her 
alanında ön plana çıkacakları aşikârdır.
•	 Üç Boyutlu Yazıcılar: Klasik yazıcıların aksi-

ne üç boyutlu yazıcılar hayatın içerisindeki her-
hangi bir endüstriyel ürünün çok kısa zamanda 
üretilmesine olanak sağlayacaktır. Günümüzde 
bile satın alınan pek çok ürünün parçalarının üç 
boyutlu çizimleri ürünle beraber verilmektedir. 
Bu çizimlerle istenilen şekilde yedek parça üre-
timi ve parça değişimi yapılabilmektedir. Üç bo-
yutlu yazıcılar insanoğlunun hayallerini daha da 
geliştirecek ve şaşırtacak şekilde kullanımı gün 
geçtikte artacaktır.

Siber Güvenlik
Dördüncü Sanayi Devrimi’nde hayatımızın her 

alanında birbiri ile konuşan ve haberleşen cihaz, 
sistem ve robotlar olacakken güvenlikten bah-
setmemek olmaz. Peki, bu kadar teknolojik ürün 
ve sistem yüzde yüz güvenlik içerisinde çalışabilir 
mi? Keşke cevabı “evet” olabilse idi. Önce, bir fab-
rika hayal edelim; fabrikaya gelen hammaddeler 
insansız araçlarla geliyor, otomatik olarak robot-
larla indiriliyor ve hammadde robotik tezgâhlarda 
işlenmeye başlanıyor. Üretilecek mamulün ebadı, 
cinsi, rengi ve diğer tüm özellikleri programlanıyor 
ve ürün satışa hazır hale geliyor. İşte bu süreç 
içerisinde minimum insan gücü ve maksimum 
robot ve bilgisayar gücü olacak. Bu bilgisayar ve 
robotlar yapay bir zekâ ile birbiri ile konuşacak ve 
üretimin her anında belirlenen kurallar ve kodlar 
çerçevesinde üretim yapacak. Peki, bu kuralları 
ve kodları değiştirmeye, bozmaya ve işlemez hale 
getirmeye çalışan olursa? Sonuçta her şey kablolu 
4  GREENGARD, Samuel, Nesnelerin İnterneti, Optimist, 
2017, s.65-71

ya da kablosuz olarak bir ağa bağlı ve bu ağda bir 
kimlik olarak yer almaktadır. İşte bu ağa sızan kötü 
niyetli birisi o fabrikayı savaş alanına çevirebilir ve 
telafisi mümkün olmayan hasarlara neden olabilir.

Henüz pilot olarak uygulansa da, yakın gelecek-
te akıllı evler hayatın vazgeçilmezi olacak. Kendi 
elektriğini ve suyunu üreten, kanalizasyona giden 
atıkları arıtan ve yeniden dönüştüren, evdeki tüm 
cihaz ve sistemlerin internet üzerinden yönetilebil-
diği dijital bir evden bahsediyoruz. Geçmiş zaman-
da internete bağlanmak için kullanılan modemi 
bilişim güvenliği açısından evin tam ortasına koya-
rak siber güvenliğini sağlamak! ne kadar mümkün-
se böyle bir evdeki siber güvenlik kriterlerinin bu 
şekilde konuşlandırılması mümkün olmayacaktır.

İnsan hayatını kolaylaştıran teknolojik cihaz 
ve sistemler yeterli güvenlik tedbiri alınmaz ise 
insanlığın kâbusu haline gelebilecektir. Düşünseni-
ze, eviniz hacklendi, buzdolabının kapakları açılıp 
kapanıyor, fırın kendi kendine çalışıyor, çamaşır 
makinesi atık suyu dışına boşaltıyor, televizyonu-
nuz kilitlenmiş ve sesi sonuna kadar açılmış bangır 
bangır bağırıyor, duş muslukları açılmış küvetten 
taşan sular evi dolduruyor…. Dördüncü Sanayi 
Devrimi’nde korku filmleri için çekilecek en basit 
senaryo sanırım bu şekilde olabilir.

Teknolojiyi tüketen ve kullanan bir ülke olmak 
yerine teknolojiyi üreten, üretirken de kendi milli 
sistem ve kodlarını kullanan, siber güvenliğini en 
ince ayrıntısına kadar düşünüp planlayan bir ülke 
olmak durumundayız. Özellikle bu alanda üretici-
lere verilen teşvikler ise düşük ve orta teknolojik 
ürünlerden ziyade yüksek teknolojik ürünler için 
verilmeli ve yüksek teknolojik ürün üretmek özen-
dirilmelidir. Bu doğrultuda üniversiteler, teknik 
liselerle sanayicilerin iş birliği geliştirilmeli, tekno-
lojik ürün üretmek isteyen herkese devlet tarafın-
dan oluşturulacak komisyonlarca gerekli ve yeterli 
teşvikler sağlanmalıdır. Bir ülke ancak yerli, milli 
teknolojik ürünler üretip, onların da siber güven-
liğini yerli ve milli çözümlerle sağladığı sürece bu 
alanda bağımsızlığını ilan edebilir ve sürdürebilir.

Siber güvenlik için öncelikle yerli ve milli ihtiyaç-
ları karşılayacak ürünler üretmeliyiz ve bu ürünleri 
üretirken de siber güvenliğini sağlayacak bütün 
adımları planlayarak ilerlemeliyiz. Geleceğin dijital 
dünyasında tam ve bağımsız bir ülke olarak var 
olabilmek için çocuklarımızı şimdiden eğitmeli, bu 
alanda yeterli ve iyi bir eğitim alabilmeleri için ge-
rekli tedbirler almalıyız.
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Anket Çalışmaları ve Tartışmalar

Sosyal, kültürel, ticari, siyasi hayata dair cemi-
yet hayatının her kesimi ve olayı ile ilgili olarak ve 
genellikle de, doğruya yakın bilgilere erişilme ama-
cıyla anket çalışmaları yapılır. Anketler, tabii olarak 
kesin neticeler verecek çalışmalar olmayıp, elde 
edilen sonuçlar tahmin niteliğindedir. Bir anketin 
başarı ölçüsü anket sonrasında gelişen/gelişecek 
olayla ilgili olarak doğruya en yakın bilgilere ulaşı-
labilme becerisi şeklinde değerlendirilebilir. 

Modern, medeni, kendisi ile kavgalı olmayan, 
birbirini ütme ve kandırma üzerine kurulmamış 
toplumlarda yürütülen anket çalışmalarında daha 
başarılı, daha yol gösterici, ufuk açıcı neticeler alı-
nabilmektedir. Medeni ilişkilerde geri, gerilimler 
üzerine kurulu, problemlerini abartmış, sıkıntılı ge-
lişmeler ve ayak oyunlarını seven toplumlarda ise, 
anketler bu yapılara ayak uydurduğu için sağlıksız, 
şaibeli, tartışılır olabilmektedir.

Bir anketin başarısı mümkün olduğunca geniş 
alanda, sayıca yüksek muhatap üzerinde, doğru 
tercihli sorularla yapılmış olmasına bağlıdır. Eğer 
çalışmadan ticari, sosyal, kültürel, siyasi bir çıkar 
elde etmek amaçlanırsa ki, bu ısmarlayanın terci-
hidir, o takdirde sorular ona göre sorulur, alınacak 
cevaplar şekillendirilmeye çalışılır, vb. değerlendi-
rilmeler bu yönde yapılır. Böylesi bir anket çalışma 
ve değerlendirmesinin sağlıklı olamayacağı açıktır. 
Böylesi anketler 3. dünya ülkelerinin hastalığı gibi-
dir.

Türkiye’miz maalesef konusuyla oynanan, mu-
hatapları tartışmalı, soruları tuhaf, neticeleri şüp-
heli anketlerle karşı karşıya bırakıldığı için anketle-
rimiz “şaibe yüklü” olmaktadır.

Peki İstatistikler ..!

Anket dünyamızın hali budur da istatistiklerde 
durumumuz nedir?  İstatistik, anket gibi değildir. 
Anket çalışmalarında veriler, sorulan sorular, soru-
ların yöneltildiği kişiler ve cevaplar üzerinde yapı-
lan değerlendirmeler ile ortaya çıkar. İstatistik ise 
bir bilimdir. Ya da bilimsel bir iştir. Rakamlar, bil-
giler, veriler alt alta konulur, değerlendirilir, bun-
lar üzerinden de analiz yapılır. Rakamların değiş-
tirilebileceği, ölçülerin farklılaştığı, değerlendirme 
sonuçlarının isteğe göre ayarlandığı çalışmaların 
bilimsel olma imkânı yoktur. 

Konu ve yer Türkiye olunca ilimi filime çevirme-
de üzerimize kimse olmadığından tıpkı anketleri 
sulandırdığımız gibi, aslında bir ilim alanı olan ista-
tistiği de tuhaflıklarımıza alet ediyoruz. 

Mesela, ekonomiden sorumlu Bakanımız 4-5 
ay önce büyüme hızının %3’lere çekildiğini söy-
ler. Aradan geçen bu kadar kısa süreden sonra 
büyüme hızı rakamlarını %5-%5,5’larda açıklarız. 
Ne olmuştur da, 6 aydan az bir sürede ülke %2-
%2,5’a varan bir ivme yakalamıştır. Bu nasıl bir 
istatistikî(!) bilgidir? Fert başına düşen milli geliri-
mizin ne olduğunu bilen var mı? Tüccar, sanayici, 
iş adamı, bilim adamı v.b. bu işlerle doğrudan ilgi-
li 10-15 kişiye sorun “Türkiye’nin fert başına milli 
geliri nedir?” diye hepsinden birbirinden çok çok 
farklı rakamlar alacağınızı tahmin etmemek imkân 
dışıdır. 3-4 sene önce 8.000$ telaffuz edilirken şim-
dilerde 11,500$’dan bahsediliyor. 2-3 senelik bir 
zaman aralığında ne oldu, hangi rakamlar değişti 
de 3,000$ bir artış oldu? Üstelik bu arada 3 milyon 
fazladan mülteci misafiri içimize alıp, nüfusumuzu 
hakikatte77 milyondan 80 milyona vurdurup, gay-
risafi milli hâsılayı 77 milyona değil 80 milyona böl-
me mecburiyeti de doğmuşken, hangi faktörlerle 
FBMG bu kadar artabilmiştir? Şaka gibi değil mi..? 
Bu iki örnek istatistiki halimizin komikliğini anlat-
mak için fazla bile gelir. 

İzahı olabilemez işler. Ama gelin görün ki devlet 
adamlarımız, siyasetçilerimiz, bürokratlarımız top-
lantılarda, televizyonlarda, odalarda, borsalarda 
avurtlarını şişire şişire, gerdanlarını kıra kıra, göz-
lerini büyüte büyüte, çoğunlukla da yüksek sesle 
bağırarak nasıl büyüdüğümüzü, son sürat kalkın-
dığımızı, büyük büyük kalkınma hızı rakamlarına 
ulaştığımızı, fert başına düşen milli gelirimizin bir 
çırpıda binlerce dolar artıverdiğini söyleyebilmek-
tedirler. Yüksek sesle, bağırarak söylenen sözler 
daha inandırıcı oluyor diye mi, düşünürler acaba?..

Bu tür rakamların doğru olmadığını anlamak ve 
öyle düşünmek için; ülkeye, kendi insanlarımıza ve 

    Şevket Bülent YAHNİCİ
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dünyaya doğru söylememekte olduğumuza inan-
mak için iktisatçı olmaya, matematik bilmeye ihti-
yaç yoktur, azıcık akıl ve mantık sahibi her insan 
işin doğrusunu fark eder. Ama siyasetçiye “iman” 
ölçeğinde bağlı iseniz büyüme hızı %6-%8’de olur, 
FBMG 15,000$’da… İnanırsınız ve avunursunuz….

Anket ve İstatistikler ile Yaşamak

Ayrıca anket ve istatistik neticelerini değerlen-
dirmelerini yorumlama hususunda hastalıklı bir 
hal sahibiyiz. Aynı anket sonuçlarının değerlendi-
rildiği bir ortamda, televizyon programında ortada 
sonuç olarak farklı yorumlamamaya çok dere-
cede “kesin/aritmetik” neticeleri olan bir bilgi 
etrafında yürütülen tartışmalarda bile farklı 
düşünce, inanç, akıl, mantık yapısına dâhil ol-
muş kişilerin farklılık arz eden teşhis, tespit, 
analizlerini dehşetle izliyoruz. 

Elde aynı anda, aynı konularda yayınlan-
mış ekonomik istatistik verilerinin bulunması-
na rağmen yine aynı gün veya mekânda, ayrı 
televizyon kanallarında hatta aynı televizyon 
programlarında birbirinden farklı Türkiye’ler 
dinleyebiliyoruz. 

Rakamlar ortadadır, veriler açıktır, 
Türkiye’ye “pozitif” -ki oldukça zor bir durum- 
ya da “negatif” haldedir. Ama biz aynı olayı/
veriyi pozitif de negatif de anlatabiliriz. 

“Rakamlar, gerçekler böyle ise biz perişan 
olduk. Ama adam bakın ne güzel bir Türkiye 
anlatıyor“; ya da, “rakamlar, gerçekler bu da 
adam niye böyle kötümser tablo çiziyor, Türkiye 
mahvoldu demeye getiriyor“…

Gelin ve böyle bir Türkiye’yi çözün, bu 
Türkiye’nin içinden çıkın, zor iş, çok zor…

Stratejik Yanlış-Doğru

Haller böyle olunca ülke ve millet hayatıyla ilgili 
olarak ileriye doğru atacağınız adımlarda, alacağı-
nız kararlarda ve tespit edeceğiniz stratejilerde bir 
birlik, beraberlik söz konusu olamaz. Nitekim öyle 
de değil mi..?

Kalkınıyor muyuz? Büyüyor muyuz? Kalkınma/
büyüme hızımız yeterli mi? 

Dünyanın bütün ülkeleri zaman içinde az veya 
çok kalkınır. Sahra Altı Afrika’sı denilen kuşaktaki 
ülkelerde görülen zaman zaman gerileme örnek-
leri veya savaşlar sonrası yıkıntı dönemleri ya da 
yaşanan iç savaş felaketleri gibi örnekler ve büyük 
mali kriz halleri dışında ülkeler az ya da çok kalkı-
nır, büyür. Herkesin az ya da çok kalkındığı/büyü-
düğü bir dünyada ölçü sizin size göre büyümeniz/
kalkınmanız değildir. Dünyanın diğer ülkelerine 

göre hangi ölçüde büyüdüğünüz/kalkındığınız asıl 
ölçüdür. Batı Avrupa ve Japonya, Güney Kore ve 
Pasifik Havzası Ülkeleri, Kuzey Amerika, Avustral-
ya, Yeni Zelanda vb. ülkelerle bir kıyas büyümenin 
bir ölçüsü olabilir. Ne kadar hızlı kalkındığımıza, 
yabancıların kalkınmamızı kıskanarak izlediklerine 
dair attığımız siyasi nutukların “fakirleşmekte olan 
bir ülke” olduğumuz gerçeğini değiştirmeyeceği 
çok açıktır. Herkesin iyi, kötü kalkındığı, milli geli-
rini arttırdığı bir dünyada önemli olan sizin kalkınıp 
kalkınmadığınız, dünyanın geri kalanına göre han-
gi ölçüde kalkınıp, milli gelirimizi hangi ülkelere 
göre hangi seviyeye getirebildiğinizdir.

Yukarıdaki grafik, 1970-2016 yılları arasında fert 
başına milli gelirde Türkiye’yi ve OECD ortalama-
sını gösterir. İki çizgiden üstte olanı (turuncu), 
OECD ortalamasıdır. Alttaki Mavi çizgi Türkiye’yi 
gösteriyor. Bu grafikte görülen hal, 1998 yılına ka-
dar bir eğilim tutturduğu gözlenen Türkiye’nin bu 
tarihten sonra her halde yaşanan mali krizler se-
bebiyle iyice alt seviyelerde kaldığını OECD ülkeleri 
ile aramızda açılan makasın kapanmayıp büyüdü-
ğünü göstermektedir. Uçtuk, kaçtık, beşe katla-
dık, on büyüdük sözleri ile bu grafiğin gösterdiği 
sonuç tamamen farklıdır. 

Önce ne halde olduğumuzun tespitini doğru 
olarak yapmaya mecburuz. Ne halde olduğu hu-
susunda anlaşamamış bir toplum, halin sebebini 
tartışıp, bunların nasıl ortadan kaldırılabileceği hu-
susunu hiç mi hiç tartışamaz… 

www.ankaenstitusu.com
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Mert ÇUHADAROĞLU

ENDİŞE VE KAYGIDAN UZAK DURABİLMEK
Endişe ve kaygı bizi içeriden yiyip bitiren bir asit gibi adeta; bilirsiniz asit içine konulduğu kabı da 

zaman içinde aşındırır.

Endişe ve kaygı dediğimizde elbette kişiye özel durumlar olabilir, ben genel bir reçete paylaşacağım 
sadece.

Sağlık en önemli konu olduğuna göre; endişe ve kaygıların önemli bir bölümü sağlık durumumuza 
dairdir. Bu nedenle hazır sağlıklı iken bunu korumak için adımlar atmalıyız. Geçen hafta bronşit oldum; 
nefes alırken zorluk çekiyordum, bir nefesin ne kadar güzel ve önemli olduğunu anladım; bu nedenle 
kendinize dikkat edin lütfen.

Endişe ve kaygı ile ilgili diğer bir konu da para durumumuzdur. Modern bir dünyada yaşıyoruz, alış-
veriş para ile yapılıyor ve her gün bir şeyler alıyoruz, bu nedenle para durumu kötü olan bir kişinin 
enerjisini toplaması zor oluyor, endişe ve kaygı düzeyi çabuk artıyor.

Bir bütçe tutarak başlayın, harcamalarınızı yazın, bunları zorunlu ve keyfi olarak ikiye ayırın; bir ay 
sonunda keyfi harcamalarınıza bakın ve bir sonraki ay bunun yarısını tasarruf etmeye çalışın. Tasarruf-
larınız zaman içinde artınca emin olun kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz.

Endişe ve kaygıdan uzak durabilmek için soruna değil çözüme odaklanmak gerekiyor. Çözüm odaklı 
olmak diye bir tabir var. Rahmetli Süleyman Demirel; bir konuyu düşündüğü zaman eline bir A4 kâğıdı 
alırmış; kâğıdı ikiye ayırır, sol tarafına bu konu ile ilgili değiştirebileceği şeyleri, sağ tarafına da değişti-
remeyeceği şeyleri yazar, sağ tarafın üzerine bir çarpı atıp sadede değiştirebileceklerine odaklanırmış. 
Güzel bir yöntem bence de.

Endişe ve kaygıyı artıran bir diğer konu da her şeyi kontrol etmeye çalışmaktır; bunun yerine daha 
fazla güven yerleştirmeliyiz. 

Sonuçlara değil sorumluluklara odaklanmak endişe ve kaygıyı azaltır. Ben çocuklarımın aldıkları not-
lara değil ne kadar ders çalıştıklarına bakarım. Kendi hayatımda da uygularım bu felsefeyi, her gün bir 
yazı yazar ve yayınlarım, bunun sonucu ne olur bilemem, belki hayal ettiğim gibi bir gazetede yazmaya 
başlarım, belki şu an olduğu gibi sosyal medyada devam ederim, sonuçları ben tek başıma belirleye-
mem.

Başarı konusuna çok fazla kafayı takmak da endişe ve kaygıyı artırır, başarı tanımınızı bir gözden 
geçirin. Unutmayalım kendi yapmış olduğumuz tanımlamaları istediğimiz zaman değiştirebiliriz.

Endişe ve kaygıdan uzak durabilmek için kendinize bir özgürlük alanı tanıyın, mükemmel olmak zo-
runda değiliz, hata yapabiliriz, fikir değiştirebiliriz.

Daha mutlu ve huzurlu günler diliyorum.
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HAYATIMIZIN SORUMLULUĞUNU ALMAK
Hayatınızı kim yönetiyor? Dışsal faktörler mi çok etkili yoksa belli ölçülerde kontrol siz de mi? Mutluluk 
için sorumluluk almak önemlidir ve bir insanın en önemli sorumluluğu kendi hayatının ve kendi mutlulu-
ğunun sorumluluğudur.

Sorumluluk almak demek pilot koltuğuna oturmaktır. Ve pilot koltuğuna geçtiğinizde nereye gitmek 
istediğinizi yani ne yapmak istediğinizi çok iyi biliyor olmak önemlidir.

Kendi hayatımın pilotu olmayı seviyorum, bunun sorumluluğunu almak bana mutluluk veriyor.

Hayatımızın sorumluluğunu almak demek gerektiği zaman gereken riskleri almak demektir, bazen ce-
sur olmaktır, yeni hikâyeler yazmak ve yaşamak, yeni başlangıçlar yapmaktır.

Farklı bir ruh hali ile yaşamımızı yeniden tanımlamaktır, öğrenmektir, deneyimlemektir.

Daha fazla sorumluluk almak korkularla birlikte ilerleme cesareti göstermektir, belirsizliğe biraz izin 
vermektir, bazen de her şeyin iyi olacağına inanmak ve rahat olmaktır.

Bizi mutlu eden şeylerin peşinden gitmektir, çalışmaktır, eğlenmektir, dengeyi sağlamaktır.

Hayatımızın sorumluluğunu almak; küçük şeyleri büyütmemek, büyük resmi göz önünde tutmak ve 
önemli hedeflerimizden şaşmamaktır.

Sevgi ile kalın.

www.ankaenstitusu.com
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  Onur ULAY

VİRGİNİA OLAYLARI VE İÇ GÜVENLİKTE AMERİKAN 
YAKLAŞIMI

“Özgürlüklerimizi korumak, Amerika’yı koru-
mak... Vatanımızı güvence altına alıyoruz...”

Bu sözler, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) 
özellikle Başkan George W. Bush zamanında 
önemle yatırım yaptığı (2002) Vatan Güvenliği De-
partmanı olan “Department of Homeland Secu-
rity” (DHS) kurumunun sloganı. 

“Başkan, yirmi yılı aşkın bir süredir ABD hükü-
meti için vatanını korumayı birincil görevi olarak 
kabul eden Vatan Güvenliği Departmanı’nı yeni-
den düzenlemeyi önermektedir. Daha kapsamlı 
yasalara bağlı bir Anavatan Güvenliği Departma-
nı oluşturulması, Başkan’ın vatan güvenliği ulusal 
stratejisinde bir diğer önemli adımıdır.” (Vatan Gü-
venliği Departman Sekreteri- Haziran 2002)

Bu sözlerden anlaşılabilmektedir ki; ABD’nin bi-
rincil politikalarından biri de iç güvenliğin her türlü 
istilaya ve iç karışıklığa karşı korunmasıdır. Olduk-
ça kozmopolit yapıda bulunan ABD; kendi içinde 
kültürleri olan, bu kültürlerine sıkı sıkıya bağlı, 
daha iyi bir hayat yaşayabilme amacı güderek yer-
leşen binlerce göçmen barındırmaktadır. Her ne 
kadar milli kavramları ve “Tek Vatan” olgusu sert 
bir şekilde empoze edilse de ABD, ilk kuruluş yıl-
larından beri iç-dış düşman faaliyetlerini sürekli 
yaşamaktadır. En son Virginia eyaletinde yaşanan 
ve veba salgını gibi birçok eyalete yayılan ırkçılık 
protestolarını değerlendirecek, ABD hükümetinin 
milli savunmaya yönelik aldığı önlemleri masaya 
yatıracak, bunların ülkemizde uygulanması ihtima-
li ile ilgili de birkaç kişisel görüş bildireceğim. 

Virginia’da Neler Oldu?

Olaylar ırkçı grupların, Amerikan İç Savaşı döne-
mindeki ayrılıkçı Konfederasyoncuların komutanı 
General Robert E. Lee’nin heykelinin kaldırılması 
planına karşı Virginia Üniversitesinde bir gösteri 
düzenlemesiyle başladı.

Aynı akşam bir karşı-gösteri organize edildi. İki 

grup arasında gerilim yaşandı.

Beyazların üstünlüğünü savunan gruplar Cu-
martesi günü ise, “Sağı Birleştirin’”adı altında 
kentte bir gösteri düzenledi ve onlara karşı çıkan 
gruplar da sokaklara çıktı.

Bu gösterilerde gruplar arasında çatışmalar ya-
şandı, polis olaylara biber gazıyla müdahale etti.

Bazı kişiler ırkçıların yürüyüşüne silahlı olarak 
katıldı. Valilik, olağanüstü hâl ilan etti. 

Irkçılık karşıtı göstericilerin içine hızla dalan bir 
araç bir kişinin ölümüne, 19 kişinin yaralanmasına 
neden oldu. Olaylar sonrası eyalette olağanüstü 
hâl ilan edildi. Bu durumun üstüne ABD Başkanı 
Donald Trump’ın yetersiz ve isteksiz açıklamaları, 
ırkçılık karşıtı halk tarafından büyük tepkiyle kar-
şılaştı. 

ABD Vatan Güvenliği Departmanı

“Department of Homeland Security Resmi İn-
ternet Sitesi’nden alıntıdır.”

Görev

Amerika’yı korumak için birleşmeye ve ulusal 
çabaya öncülük eden, terörist saldırıları önleyecek 
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ve caydıracak şekilde eğitilmiş, ulusal tehditlere karşı koruma yapmakla yükümlü, bu yükümlülükleri 
sağlayabilecek departmanların oluşturulması ve görev yapmasıdır. 

DHS Organizasyon Şeması

Kurumsal Hedefler

Farkındalık- Tehditleri tanımlanır, zayıf noktalar değerlendirilir, potansiyel etkiler tespit edilir ve halka 
zamanında bilgi verilir. 

Önleme– Anavatana yönelik tehditler tespit edilir, caydırılır ve önlenir. 

Koruma– Halk ve özgürlüklerinin korunması tesis edilir, kritik yapılar, özel mülkiyetler ve ulus ekono-
misi terör eylemleri, doğal felaketler ve diğer acil durumlara karşı korunur.

Yanıt- Terörizm, doğal felaketler veya diğer acil durumlara karşı ulusal tepki organize edilir, yönlen-
dirilir, yönetilir ve koordine edilir. 

Kurtarma- Ulusal, eyalet, yerel ve özel sektör, terör eylemleri, doğal felaketler veya acil durumlar 
sonrasında hizmetleri yeniden kurma ve toplulukları yeniden inşa etme çabalarını yönetir.

Hizmet- Yasal ticareti, seyahati ve göçü kolaylaştırarak etkili bir şekilde halka hizmet etmeyi amaçlar.

Örgütsel Mükemmellik- Halk ana odakta olur. Verimlilik, etkinlik ve operasyonel sinerji sağlamak için 
ortak bir kimliği, yenilikçiliği, karşılıklı saygıyı, hesap verebilirliği ve ekip çalışmasını destekleyen bir kül-
tür oluşturulur. 

İster büyük bir organizasyona karşı yapılan saldırı olsun, ister yüksek şiddetli bir doğal afet durumu, 
bu departman her türlü acil durumda çalışacak kurumlar arası koordinasyon ve teknik personel sistemi-
ni yönetmektedir. Yerel yönetimlerle çalışan bu departmanda, halkı ve devleti etkileyebilecek her türlü 
olumsuz duruma karşı ekipler oluşturulmakta, eğitimler verilmekte, yetkilendirmeler yapılmaktadır. 

Ulusal Altyapı Koruma Planı (NIPP) ‘na göre şekillendirilen organizasyon şemasında özellikle halkın 
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ve kritik yapıların güvenlik tesisi hedeflenmekte-
dir. Bu amaçla DHS, bir olay olmadan önce güven-
liği arttırmak ve bir olay olduktan sonra toparlan-
ma sürecinin en iyi şekilde geçirilebilmesi için yerel 
hükümetlere ve işletmelere destek vermekte ve 
değerlendirme raporları sunmaktadır. 

DHS ve bağlı olduğu departmanlar aşağıdaki (5) 
vatan güvenlik misyonuna odaklanmaktadır:

• Terörizmi önlemek ve güvenliği arttırmak;
• Sınır güvenliği ve yönetimi;
• Göçmen yasalarının korunması ve yönetimi;
• Siber korumanın ve güvenliğinin sağlanması;
• Felaketlere karşı önleyici önlemler almak;
• Departman içindeki AR-GE çalışmalarına odak-

lanmak. 

11 Eylül 2001 terör saldırılarından 11 gün sonra, 
Beyaz Saray, Pennsylvania Valisi Tom Ridge’i Va-
tan Güvenliği Ofisi’nin ilk müdürü olarak atadı. 
Ofis, ülkeyi terörizme karşı korumak ve gelecekte-
ki saldırılara cevap vermek için kapsamlı bir ulusal 
stratejiyi denetlemek ve koordine etmek üzere 
tasarlandı. Kasım 2002’de Kongreden Anavatan 
Güvenlik Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle, Vatan 
Güvenliği Departmanı resmen bağımsız, kabine 
düzeyinde bir departman olarak geliştirildi. 

Virginia Olayları - DHS İlişkisi

2008 yılında Virginia Eyaletine yaptığım seyahat 
ve ikamet sonrasında ülkeme çok farklı tecrübe-
lerle dönmüştüm. Bulunduğum süre içinde siya-
hi-beyaz birçok arkadaşım olmuştu. Kültürlerini 
incelemiştim ve askeri görevler/sivil vatandaş iliş-
kisinin bazı örneklerini fark etmiştim. 

Beyaz vatandaşlardan oluşan kesim düşük eği-
tim seviyeli, klasik görüşlü, Amerika ve ona dair 
her şeye fanatizm derecesinde bağlı, askeriyeye 
üst düzey önem veren, genellikle orduya katılan 
ve altyapısını oluşturan, silahlarla iç içe bir kesim-
di. Bu kesim, “göçmen” olarak nitelendirdiği siya-
hi, Latin ve Amerikan yerlisi vatandaşları sevmez, 
bir araya gelmek istemez ve ayrı tutardı. Amerikan 
ırkının “üstün ırk” olduğunu düşünmekteydi. Nite-
kim hala da öyleymiş. 

Silahlarla ve askeri disiplinlerle profesyonel il-
gilenmek, orduya katılıp terör bölgelerine gidip-
gelmiş olmak bu insanların arasında ciddi bir statü 
kazanılmasına yardımcı olmaktadır. Sanki dünya-
nın tüm ülkeleri Amerika’yı işgale hazırlanıyormuş 
gibi, hatta biyolojik saldırılar sonucunda “yürüyen 

ölü” yaratıkları tüm sokakları kaplayacakmış gibi, 
Amerikan halkı kendi içinde devamlı bir hazırlık ve 
risk değerlendirmesi yapmaktadır. Konfedere bay-
raklı kahramanlık hikâyelerinin geçtiği Hollywood 
filmleri ve pazarlama stratejileri sayesinde Ameri-
kan ırkçılığı sürekli “hazır kıta” halinde tutulmak-
tadır. 

Amerikan eyaletlerinde Valiliğe bağlı bir birim 
bulunmaktadır: “National Guard Bureau”. Bu biri-
me bağlı bazı birlikler oluşturulmuş (bu birliklere 
‘State Defence Force’-Eyalet Savunma Kuvveti de-
nilmektedir), bu birliklere askeri eğitimler verilmiş-
tir. 

Amerika’da ateşli silahlar ve ordularda kullanı-
lan her türlü silahın dahi serbest olduğu eyaletler 
bulunmaktadır. Birçok vatandaş, uzun namlulu 
piyade tüfeklerinden edinmekte, halka açık poli-
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gon ve eğitim tesislerinde kendine (bu anlamda 
sorumlu hissederek) bilgi yüklemektedir. 

Paramiliter yapıların çok meşhur olduğu 
Amerika’da, Virginia olayları sırasında (askeri ol-
mayan) silahlı ve özel harekât ekipmanlı şahıslar, 
ayrılıkçı ve ırkçı bireylerin aşırıya kaçan eylemlerini 
durdurabilmek adına görev yapmışlardır. Bahsi ge-
çen şahıslar, valilik tarafından görevlendirilen ve 
DHS birimine bağlı personelden başkası değildir. 

Bu Tür Birimlere Gerek Var Mıdır?

80 küsür milyonluk nüfusumuzun korunmasın-
dan sorumlu asker sayısı 137.322’dir. 

8.547.000 nüfuslu İsrail’de 17 yaşına gelen tüm 
gençler kadın-erkek ayrılmadan zorunlu asker-
lik görevine alınmaktadır. Bu görev (gittiği biri-

me bağlı olmak üzere) 3 yıla kadar sürmektedir. 
1.554.186 erkek ve 1.392.319 kadın personelden 
oluşan İsrail Savunma Kuvvetleri’nin bu mevcu-
dunu 8 milyonluk bir nüfusa oranladığınız zaman 
yüksek bir askeri güç yüzdesi çıkmaktadır. İsrail 
Savunma Kuvvetleri için görevlendirilen gençler 
hangi sınıfta asker olacaklarsa olsunlar, “Boot-
camp” diye adlandırılan (bizdeki adı İntibak Eğiti-
mi) temel askerlik eğitiminde de, bizdekinin aksine 
yüksek seviyeli özel harekât eğitimi almaktadır. 

Aynı şekilde Amerika’da özel harekât eğitimi 
almış, görev yapmış ve emekli olmuş personel 
yaşadığı bölgede isteğe bağlı olarak özel harekât 
eğitimlerini ve tecrübelerini sivil vatandaşlara ak-
tarmaktadır. 

İnsanların günlük yaşadığı ortamlarda yaşanabi-
lecek ani saldırı ve acil durumlarda dünyanın hiçbir 
silahlı kuvveti anında olaya müdahale edememek-
tedir. Hatırlayınız, Paris’teki terör örgütü baskının-
da en az 40 dakika boyunca teröristler istedikleri 
eylemleri yapabilmiş, kendilerine karşı herhangi 
bir kuvvet olmadan sokakları makineli tüfeklerle 
esir almıştı. 

Dünyadaki gelişmiş ülkelerin çoğunda askerî ko-
muta altında, askerî birlikle beraber hareket ede-
bilecek, kendisine verilen görevi ve yetkiyi suiisti-
mal etmeyecek özel yetişmiş bakkallar, esnaflar, 
doktorlar, avukatlar ve nice meslek gruplarından 
vatansever insanlar bulunmaktadır. (Kaynak: Go-
ogle, ‘Paramilita in the World’)

Kısaca Türkiye’ye bakacak olursak; milli mücade-
le döneminde oluşturulan yapılar zamanla pasifize 
edilmiş, Genelkurmay Başkanlığı’na 90lı yıllarda 
sunulan “Teritoryal Savunma Konsepti”çalışması 
ilgi çekse de uygulamaya koyulmamıştır. Bu an-
lamdaki en kapsamlı çalışma; “Seferberlik Tetkik 
Kurulu” adı altında yapılmış, bu kurula bağlı oldu-
ğu iddia edilen kişiler ve organizasyon yapısı da 
Ergenekon Davası sürecinde deşifre edildiği iddia 
edilerek konunun üstü kapatılmıştır.

Not: Gelecek sayılarımızda bu konunun dünyaya 
ve ülkemize yansımaları ile uygulanabilecek tedbir-
ler detaylı bir şekilde ele alınacaktır. 
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Her insanın sırf insan olduğu için doğuştan sa-
hip olduğu hakları ifade eden insan hakları kavra-
mı ile demokrasi ve gönüllülük kavram ve olguları 
arasındaki ilişkileri ele aldığımız bu yazımız; özetle, 
insan haklarının gelişimi ve korunması temelinde 
bir olması gereken arayışı ya da çabasıdır. 

Çalışmanın konu başlığında “insan hakları” te-
riminin kullanılması tercih edilmiştir. Bilindiği gibi; 
insan hakları terimi yerine, kimi zaman  “temel hak 
ve özgürlükler” ya da “kamu hürriyetleri” terimle-
ri tercih edilmektedir. Temel hak ve özgürlükler ya 
da kamu hürriyetleri denildiğinde daha çok, insan 
haklarının pozitif hukukça tanınmış, anayasal ya 
da yasal düzeyde bir düzenlemeye konulmuş kısmı 
ifade edilmektedir. İnsan hakları ise; “olan” kısmı 
ile sınırlı kalmadan, “olması gereken” alanı da kap-
sayan bir terimdir.

İnsan haklarının kavramsal olarak gelişimi, mo-
dern devletin doğuşu ve gelişimi ile paralel bir se-
yir izlemektedir. Bundan dolayı diyebiliriz ki; dünya 
tarihi ölçeğinde ele alındığında yeni bir kavramdır. 
Ancak; insan haklarının bugünkü anlamına kavuş-
masında çok büyük ve önemli bir altyapı sağlayan 
17. yüzyıl doğal haklar düşüncesinin tarihi arka pla-
nında tabii hukuk anlayışının etkileri vardır. 

Tabii hukuk; tabiattan veya insan tabiatından çı-
karılan bir doktrindir. Bu düşünce sistemine göre; 
hürriyet ve eşitlik, ya da “insanın bağımsız bir de-
ğer olması” ispatı gerektirmeyen, kapsamları açık 
ve belirgin kavramlardır. Tabii hukuka göre, pozi-
tif hukuk hükümran gücün iradesine dayanır. Hü-
kümran gücün iradesi bir kez açıklandıktan sonra 
değiştirilinceye kadar yürürlükte kalır. Pozitif hu-
kuka uyulmasının temel nedeni ise hukuk kuralları-
nın adalete, ahlaka, başka bir deyişle tabii hukuka 
uygun olduğuna inanılmasıdır. Bu nedenle; tabii 
hukuk kuralları pozitif hukukun değerlendirilmesi 
için geçerli ve yararlı bir kriter hizmetini görürler. 

Tabii hukuk, geçerlilik iddiası gereği devletin üs-
tünde yer alır. Onun hukuk olma vasfı, devlet tara-

fından tanınmaya ve güvence altına alınmaya bağlı 
değildir. Kaynağı itibariyle devlet dışıdır, geçerlili-
ğini devleti aşan bir güçten alır. Bu güç dönemden 
döneme veya akımdan akıma farklılık göstermek-
tedir. İlkçağda ahlak – adalet, orta çağda din ve 
feodalite, yeni ve yakın çağda ise akıl ve toplumsal 
sözleşme kuramları tabii hukukun gelişimine etki 
etmiştir.  

Pozitifleşmiş insan haklarının hem muhatabı 
(yükümlüsü) hem de garantörü olarak modern 
devletin, şiddet tekeliyle birlikte hukuku koyma ve 
uygulama tekelini de elinde bulundurması; devlet 
iktidarının sınırlandırılması yönünde getirilen hu-
kuksal güvencelerin kırılganlığını ve güvenilmez-
liğini karşımıza çıkarmaktadır. Şöyle ki; toplumsal 
ve siyasal varoluşun bir gereği olarak, insan hak-
larının devlet tarafından tanınması, düzenlenme-
si ve sınırlandırılması; korunması konusunda da 
devleti muhatap kılmaktadır. Devletin görevleri, 
liberal öğretinin savunduklarının tersine, 19’uncu 
Yüzyılda yaşanan sanayi devriminin etki ve sonuç-
ları doğrultusunda 20 ve 21’inci Yüzyıllarda giderek 
yükselen bir ivme göstererek artmış ve sosyal dev-
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let olgusu oldukça yaygınlaşmıştır. Bu da, devlet 
iktidarının, toplumsal hayatın pek çok alanını dü-
zenlemesini beraberinde getirmektedir. Devlete 
hasredilen bu kapsayıcı düzenleme yetkisi ve dev-
let iktidarının ya da diğer bir ifadeyle yönetme yet-
kisini elde edenlerin keyfi davranma potansiyelleri 
de göz önüne alındığında, insan haklarının koru-
nabilmesi için iktidarın sınırlandırılması bir ihtiyaç 
– gereklilik olarak gündeme gelmektedir. Anayasa 
ve yasalar ile insan haklarının kabulü ve düzenlen-
mesi maalesef gerçekleşmesini de beraberinde 
getirmemektedir. İnsan haklarının pozitif hukuk-
ta yerini almasıyla pratik alanda gerçekleşmesi 
arasında süre bakımından bir hayli mesafe olması 
bunun bir ispatıdır. Bu nedenle; anayasa ve yasa-
ların, bir başka ifadeyle insan hakları açısından ge-
tirilen hukuksal tanıma ve düzenlemelerin, devlet 
iktidarını elinde bulunduranlar tarafından yapıldı-
ğı - gerçekleştirildiği göz önüne alındığında; insan 
haklarının korunması meselesi, devlet iktidarının 
sınırlandırılması gereğini karşımıza çıkarmaktadır.

İktidarın sınırlandırılması demek de geniş an-
lamda, halkın toplumsal ve siyasal alanda oluştu-
rulacak olan kuralların belirlenmesinde ve kamu 
hizmetleri ve politikaları ile ilgili hukuk kurallarının 
kabulü, uygulanması ve denetlenmesinde, yetkili 
kıldığı temsilcilerini kontrol etmesi, onları etkile-
mesi ve gerektiğinde de barışçıl yollarla değiştire-
bilmesi demektir. Hatta bazı zamanlarda doğrudan 
ya da yarı doğrudan bir şekilde bizzat bu süreçlere 
katılımı gerekir. Bu olgular bize çok tanıdık bir siya-
sal kavramı, demokrasiyi çağrıştırmaktadır. Ancak, 
demokrasinin o kadar çok tanımı yapılmaktadır ki, 
öğretide henüz ortak bir geçerli tanım kabul edil-
memiştir. Genel olarak siyasi tercihte bulunabilme-
yi gerektiren demokrasinin yaşayan bir demokrasi 
olabilmesi için, o toplumda siyasal katılım düzeyi-
nin yüksek olması beklenmektedir. Yani, bireylerin 
özgür iradeleriyle ve katılımcı bir şekilde tercihte 
bulunabilen yurttaşlar olabilmeleri gerekir. 

İktidarı sınırlandıran hukuki faktörler olarak ele 
alınan anayasal ve yasal güvencelerin yetersizliği 
ve kırılganlığı, insan haklarının korunmasında göz-
leri hukuk dışı faktörlere çevirmektedir. Kapani de 
haklı olarak; devlet iktidarını sınırlamak, onun hür-
riyetler alanına taşmasını önlemek için düşünüle-
cek tedbirler, kurulacak müesseseler, yaratılacak 
hukuki denge ve frenler ne olursa olsun, kesin bir 
garanti teşkil etmezler, demektedir. Eğer daha 
başka şartlar ve faktörler mevcut değilse, siyasal 
iktidarın bu barajları her zaman için aşması müm-
kündür. Jellinek’in de itiraf ettiği şekilde; problem, 
mahiyeti itibariyle hukuku aşan “hukuk ötesi” bir 

sorundur ve hukuk bu alanda yetersiz kalmaktadır.

İşte demokrasinin maddi boyutu olarak ifade 
ettiğimiz siyasal katılma, hak ve özgürlüklerin ger-
çek güvencesini oluşturan hukuk dışı faktörlerden 
en önemlisidir. Diğer bir faktör de etiktir. Devlet 
iktidarının sınırlandırılmasında belirleyici rol oyna-
yan bu hukuk dışı faktörlerin gelişimi; toplumun 
sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel yapısı ile ilgili-
dir. İnsan haklarının korunması yani iktidarın sınır-
landırılması için gerekliliğine değinilen hukuk dışı 
faktörler, halkın iktidarı – otoriteyi kontrol edebil-
mesini, kararlarını etkileyebilmesini sağlayan araç 
ve etkinliklerdir. İşte; siyasal katılma bu etkinlikle-
rin en başta gelenidir. İnsan haklarının bütünlüğü 
ilkesi gereğince de koruma çok önemlidir. Siyasal 
katılma bu anlamda, insan haklarının bütünlüğünü 
sağlamaya da hizmet etmektedir. Siyasal katılma, 
siyasal haklardan ve onların kullanılmasından iba-
ret olmayıp; diğer hakların da güvencesini oluş-
turmaktadır. Siyasal katılımı olmayan ya da çok 
düşük seviyelerde – sınırlı olan toplumlarda,  in-
san hakları bir bütün halinde var olamayacağı gibi, 
tanınan ve kullanılan diğer hakların da bir önemi 
kalmayacaktır. Yaşam, mülkiyet, çalışma, seyahat, 
iletişim, güvenlik… vs haklar tek başlarına bir an-
lam ifade etmezler. Yöneten – yönetilen ayrımının 
oluştuğu toplumlarda, siyasal faaliyetleri sorgula-
mayan, takip etmeyen ve siyasal kararların alınma-
sına katılmayan insanlar her zaman sahip oldukları 
hakları kaybetme tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. 
Türkiye’de insan haklarının kazanımı maalesef bu 
yönde edilen zorlu mücadeleler sonucunda ger-
çekleşmediği için;  haklar, kazanılan ve elde edilen 
değil, bahşedilen haklar olagelmiştir. Osmanlı – 
Türk toplum yapısı, hem siyasal yönetim şeklinin 
hem de sosyo- kültürel diğer yapısal özelliklerinin 
etkisi ile (ataerkil aile yapısı, dinin birey ve toplum 
üzerindeki etkisi ve din algısı)  yüzyıllarca sorgu-
lamayan, itaat eden bir konumda kalmıştır.  Batı 
toplumlarında verilen insan hakları mücadeleleri-
nin bizde verilmediği, atılan adımların Batıyı taki-
ben ya da Batılı devletlerin talepleri doğrultusun-
da gerçekleştiği göz önüne alınarak demokrasi 
tarihimize göz attığımızda; ümmetten ulusa, kul-
dan yurttaşa, şer-i ve örf-i hukuk düzeninden ussal 
ve laik hukuk düzenine geçiş, düşünüldüğü kadar 
kolay gerçekleşmediği görülmekedir. Toplumun 
eğitim düzeyi ile birlikte siyasal etkinlik düzeyinin 
de yükseldiği göze çarpmakla birlikte, bu gelişme 
çok yavaş ve aynı zamanda da dağınık bir tablo arz 
etmektedir. Ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlar 
dağınık bir tablo oluşmasında önemli oranda et-
kili olmaktadır. Türkiye’nin ulus devlet olmasının 
ve üniter yapısının tartışıldığı, küreselleşmenin 
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etkilerinin yerelleşme ve çözülme olarak en çok 
Ortadoğu ve Avrasya Bölgelerinde hissedildiği gü-
nümüzde, bu durum Türkiye’nin jeopolitik konu-
mu açısından da stratejik bir öneme sahiptir. İnsan 
hakları sorunlarının, uluslararası ilişkilerde devlet-
lerin egemenlik yetkilerine müdahale gerekçesi 
olarak kullanıldığı son yıllarda, Türkiye de bu yön-
de uluslararası alanda sürekli sıkıştırılmaya çalışıl-
maktadır. Bu nedenle; Türkiye’nin bütünlüğünü, 
bağımsızlığını korumak ve egemenlik yetkisinin 
zafiyete uğramasını engellemek için, Türkiye’de 
insan haklarının korunması bakımından kritik bir 
önemi haiz olan siyasal etkinlik düzeyinin yüksel-
tilmesi ve uluslararası düzeyde bu konunun bir az 
gelişmişlik durumu sergilemesinin önüne geçilme-
si amaçlanmalıdır. Bu doğrultuda; hukukçuların 
çalışmaları salt hukuk metinlerinin incelenmesini 
değil, insan haklarının korunması ve gelişmesi ba-
kımından siyasal katılmanın sağlanması ve artırıl-
ması yönünde de araştırmaları kapsamalıdır.

Siyasal katılmanın temel araçları genel olarak, 
siyasal parti faaliyeti ve oy verme olarak açıklanır. 
Fakat bizce de haklı olarak getirildiği düşünülen 
eleştiri bu noktada başlamaktadır. Bu eleştiriye 
göre; seçime katılma ne gerçek bir katılmadır, ne 
de seçim her zaman uygun bir katılma ortamıdır. 
Bu sistemde vatandaşın bütün etkinliği, belirli ara-
lıklarla siyasal liderleri seçmekle sınırlı kalmakta-
dır, bunun sonucunda da birey ve toplum devlet 
yönetiminde çok az bir denetim imkânına sahip 
olmaktadır. Bu nedenle; liberal demokrasiye ge-
tirilen katılımcı eleştiri, oy vermenin ötesinde bir 
katılmadan bahsetmektedir. Politikanın sürekli 
bir etkinlik olmasını ve düzenli aralıklarla yapılan 
seçimlere indirgenmemesini isteyen “katılmacı 
demokrasi” taraftarları; aynı zamanda, siyasal fa-
aliyetlere katılmanın, bireyin zihni ve ruhi kapasi-
tesini geliştirdiğini, kendine güvenini artırdığını,  
siyasal katılmada edindikleri tecrübeler ile bireyin 
içinde bulunduğu topluluğun niteliği hakkında 
daha iyi bir fikir edindiğini ve böylece toplum için-
deki bilincinin arttığını düşünmektedirler.

Bizce de isabetli olan bu tespitlere ekleme 
yapmak gerekirse; siyasal katılma sayesinde top-
lumsal bilinci yükselen birey, aynı zamanda insan 
haklarının korunması yolunda kendiliğinden ko-
ruma mekanizmasına dâhil olacaktır. Bu sayede, 
toplumun da insan hakları bilinci yükselecek, insan 
hakları mücadelesi daha yaygın ve kararlı hale ge-
lecektir. Nitekim; ancak, insan hakları bilinci yük-
sek bir toplum, devlet iktidarına baskı yapabilir, 
devlet iktidarını kendi eylem ve işlemlerinde insan 
haklarına dayalı olması yönünde bir meşruluk bas-

kısı altında tutabilir.

Demokrasi ve dolayısıyla siyasal katılma ile ilgi-
li olarak bahsedilmesi gereken bir diğer konu da; 
katılımcı demokrasinin “gelişmeci” olduğu belir-
tilen yönü ile paralellik arz eden altyapı mesele-
sidir. Çeçen’in de belirttiği gibi; demokrasilerin 
güçlü rejimler olabilmeleri için altyapı önemli bir 
konudur. Kendi altyapısını kurabilen bir demokra-
si, her türlü antidemokratik girişime karşı kendini 
savunabilir ve sonunda başarılı olur. Altyapısını ta-
mamlayamayanlar ise, bu konuda yeterince etkili 
olamazlar. Altyapının bazen toplum içinde kendi-
liğinden oluşabileceğini ve demokrasinin gelişimi 
için elverişli ortamı hazırladığını ifade eden Çeçen; 
bazen de bu altyapının en küçük bir belirtisinin 
bile olmayabileceğini söylemektedir. Bu durumda; 
demokrasi, kendi altyapısını en kısa zamanda oluş-
turmakla görevlidir.

Demokrasiyi, tepeden tabana ve alt kademe-
den en üst kademeye kadar toplum içinde örgüt-
lenme ağının kurulduğu bir siyasal sistem olarak 
niteleyen Çeçen’e göre; demokratik yapılar büyük 
ölçülerde örgütler ve birliklerden oluşan toplum-
sal ilişkiler ağına dayanmaktadır. Birlikler, dernek-
ler ve benzeri örgütlenmeler toplumsal yaşamın 
her alanında ve her aşamasında ortaya çıkabilir, 
değişik alanlarda çalışmalar yapabilir ve etkinlikleri 
ile toplumsal yaşamı etkilediği kadar siyasal düzen 
üzerinde de yararları olabilir. Demokrasiler için ör-
gütsüz ve dağınık bir altyapı düşünülemez.

Devlet iktidarını sınırlandıran hukuk dışı faktör-
lerden bir diğeri; demokrasinin, toplumun çoğul-
cu yapısının içinden türeyen kamuoyudur. Siyaset 
biliminin en önemli konularından biri olan kamuo-
yu; “belli bir zamanda, belli bir sorun karşısında, 
bu sorunla ilgilenen kişiler grubuna veya grupla-
rına hâkim olan kanaat”  şeklinde ifade edilmek-
tedir. Kamuoyunun insan hakları ile bağlantısını 
ise Kapani şu şekilde açıklamaktadır: Kamuoyu ve 
insan hakları birbirini destekleyen ve birbirini kar-
şılıklı olarak etkileyen kavramlardır. Herhangi bir 
toplumda aydın bir kamuoyunun varlığından söz 
edebilmek için, o toplumda kamuoyunun oluşma-
sını ve belirmesini sağlayacak araç ve imkânların 
bulunması gerekir. Kamuoyunun oluşması için 
gerekli bu araç ve imkânlar; haberleşme özgürlü-
ğü, düşünce ve kanaat özgürlüğü, ifade hürriyeti, 
kişi güvenliği, örgütlenme özgürlüğü, düşünceyi 
yayma özgürlüğü,  toplantı ve gösteri yürüyüşü 
yapma özgürlüğü… vb gibi insan hak ve özgür-
lüklerinin teminat altına alınmasını gerektirir. Bu 
hakların olmadığı bir ortamda, halkın olaylar ve 
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sorunlar üzerinde fikir sahibi olması, yorum ve 
tenkit yapabilmesi ve tartışabilmesi mümkün ol-
mayacaktır. Ancak; bu şekilde oluşacak aydın ve 
uyanık bir kamuoyu da hürriyetler rejiminin en 
sağlam ve güvenilir teminatı sayılır. Devlet kudre-
tini sınırlayan hukuki kurumların noksanlıkları ya 
da yetersizlikleri halinde bu boşluğu Duguit’nin de 
dediği gibi kamuoyu dolduracaktır. Fakat hatırlat-
makta yarar vardır ki; Duguit’nin, kamuoyundan 
beklediği bu işlevi yerine getirebilmesi, bahsettiği 
kitlenin örgütlü bir kitle olması halinde mümkün-
dür. Aksi halde, örgütlenmemiş, olgunlaşmamış 
bir yığından ibaret olacak olan kitlenin devlet kud-
reti üzerinde herhangi bir baskı kurabilmesi müm-
kün değildir. Örgütlenmiş bir kitlenin yaratacağı 
aydın bir kamuoyunun varlığı ise, hukuki teminat 
kurumlarına olan ihtiyacı da azaltacaktır. Pratik 
bakımdan kamuoyunun etkisi ve tepkisi, devlet ik-
tidarını kullanan kişileri frenleyici ve sınırlayıcı bir 
işleve sahiptir.

Aydın bir kamuoyunun oluşabilmesi için gerek-
li şartları kısaca belirttikten sonra, bu şartların 
nasıl oluşabileceğine de kısaca değinmekte yarar 
vardır. Demokrasinin tepeden tabana ve alt kade-
meden en üst kademeye kadar toplum içinde ör-
gütlenme ağının kurulduğu bir siyasal sistem ola-
rak nitelendirildiğini ve altyapısı olmayan hallerde 
demokrasinin, kendi altyapısını en kısa zamanda 
oluşturmakla görevli olduğunu belirttik. İnsan 
hakları üzerinde baskı ve sınırlayıcı girişimlere kar-
şı direnmenin ancak örgütlü mücadele ile mümkün 
olduğunu belirten Çeçen de; örgütsel ilişki ağının 
hem bireyler hem de birlikler için yararlı olduğunu, 
örgütsel ilişkilere giren bireylerin güven, dayanış-
ma ve yardımlaşma duyguları kazanacağını, kendi 
başlarına, kendi güçleri ile gerçekleştiremeyecek-
leri toplumsal veya siyasal savaşımları bu tür daya-
nışma birlikleri aracılığıyla yapabileceklerini ifade 
ederek, demokrasinin kökleşmesi için örgütlere 
ve birliklere önemli görevler düştüğünü belirtmek-
tedir. Demokrasinin yaşaması ve kökleşmesi için, 
bireylere bu bilincin aşılanması gerekmektedir. 
Ancak bu bilinçle örgütlenen bir toplum, yarataca-
ğı kamuoyunun gücüyle, insan haklarının yasalarla 
kaldırılamayacak ve hiçbir yönetimce değiştirile-
meyecek gerçek güvencesi olabilir. Toplumun bi-
reyleri bu bilinçten yoksun bulunurlarsa, bireysel 
dünyalarına kapılıp toplumsal ve siyasal yaşamdan 
koparlarsa, insan haklarına sahip çıkamazlar ve 
anayasal sistemde kurulu olan bütün hukuki ku-
rumlara, dengelere ve frenlere rağmen, baskıcı re-
jimlerin insan haklarını ihlal eden yönetimlerinden 
kurtulamazlar. 

Aydın bir kamuoyunun oluşmasında örgütlen-
menin önemini belirttikten sonra, somut olarak 
bu örgütlenme çeşitlerine değinmeliyiz. Siyasal 
partilerin bu bakımdan en güçlü görünen örgüt 
olduğunu görmekteyiz. Devlet iktidarının sınırlan-
ması ve insan haklarının korunabilmesi için birey-
sel iradeleri bir araya getiren, onlara yön ve ağırlık 
veren güçlü kuruluşların olması gerektiğine dikkat 
çeken Soysal da; dağınık bireysel tercihlerin açıklık 
ve kesinlik kazanmasının siyasal partilerin çalışma-
ları sayesinde olacağını belirtmektedir.

Poggi; örgütlü partilerin, oy pusulasına adı ko-
nulacak adayları seçtikleri, seçildiklerinde ise onla-
rın davranışlarını yönlendirdikleri ve denetledikleri 
için, ilk bakışta bunun parti üyelerine önemli bir si-
yasal güç kazandırdığı, böylelikle de ( liberal temsil 
kuramına neye mal olursa olsun) siyasal bilinç ve 
etkiyi topluma yaydığı düşünülebilir, demektedir. 
Ama partilerin iç yapılarındaki farklılıklara rağmen, 
örgütsel dinamiklerin parti tabanının gücünü aşa-
malı olarak kısıtladığını belirten Poggi; parti önder-
lerinin gücünün arttığını ifade etmektedir. Partile-
rin çoğunlukla “özel” kurumlar olmaları nedeniyle, 
parti liderlerinin topluma karşı sorumlu olmadığını 
öne sürmektedir. Parti üzerindeki örgütsel dene-
timlerinin onları parti üyeleri ve seçmenleri karşı-
sında bile giderek daha bağımsız kıldığını düşün-
mektedir.

Kapani de; demokratik sistemde, partilerin- 
özellikle muhalefet partilerinin başta gelen fonk-
siyonunu siyasal iktidarın kullanılışını denetlemek 
ve insan haklarına yersiz bir müdahale karşısında 
derhal kamuoyunun dikkatini çekerek onu hare-
kete geçirmek suretiyle bu müdahaleyi önlemek 
olduğunu belirtmektedir. Herhangi bir ülkede, in-
san haklarının ne derecede garanti altında bulun-
duğunu, muhalefet partilerine bu alanda tanınan 
imkânların genişliği ile ölçmenin mümkün olduğu-
na dikkat çeken Kapani’ye göre; madalyonun bir 
de öteki yüzü vardır: Vedel’den aktardığına göre; 
demokrasi siyasal partiler olmaksızın yaşayamaz, 
fakat siyasal partiler yüzünden ölebilir de. Parti-
ler, demokratik düzenin yapıcı unsurları oldukları 
kadar, bazen yıkıcı unsurları haline de gelebilmek-
tedir. Eğer bir ülkede partiler, kamu yararını ve 
toplum sorunlarının çözümünü ön planda tutacak 
yerde sadece kendi çıkarları peşinde koşarlar, ik-
tidarın ele geçirilmesini veya elde tutulmasını tek 
gaye,  her türlü aracı da bu amaç uğrunda meşru 
sayarlar ise demagoji oyunları ile halkı aldatmak 
yoluna giderek, birbirleri ile kıyasıya bir siyasal bo-
ğuşma ve didişme çukuruna düşerlerse, o ülkede 
demokrasinin geleceğine endişe ile bakmak gere-
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kir. Gerçekten de; siyasi partilerin öncelikli amaçla-
rı iktidarı ele geçirmek ve ellerinde tutmaktır. 

Görüldüğü üzere; devlet iktidarının sınırlandı-
rılmasında belirleyici bir rol oynayan hukuk dışı 
faktörlerin gelişimi; toplumun sosyal, siyasal, eko-
nomik ve kültürel yapısı ile ilgilidir. Bu yapıyı geliş-
tirmek, yoksa da oluşturmak her ne kadar demok-
rasinin görevleri arasında sayılsa da, bunun için de 
toplumsal bir zeminin hazırlanması ya da oluşması 
gereklidir. Bu zeminin oluşması için de sivil toplu-
mun her zaman dinamik, canlı olması lazımdır. Ta-
nör; haklı olarak, batılı insan hakları sistemini hu-
kuk ötesi kanalların beslediğini belirtmekte, bunu 
“sivil toplum canlılığı” şeklinde ifade etmektedir. 
Buna göre; özerk bir sivil toplumun varlığı, devletin 
sürekli hükmetmesini önleyen bir dalgakırandır. 
“Kamuoyu” ve “baskı grupları demokrasisi”nin; si-
yasal partiler, sendikalar, dernekler, meslek kuru-
luşları gibi örgütlenmeler üzerine kurulu olduğunu 
ifade eden Tanör’ün de belirttiği gibi; bunlarsız ve 
sessizliğe mahkûm edilmiş bir toplum insan hakla-
rı yönünden sorunsuz gibi görünebilir ama sessiz-
lik, her zaman işlerin iyiye gittiğini göstermez.

Toplumsal Katılma – Siyasal Toplumsallaşma  

Devletin ve siyasi iktidarın ortaya çıkış süreçleri 
ile kamusal alan ve kamuoyunun önemine değindi-
ğimiz “demokrasinin maddi boyutu” aslında siya-
sal toplumsallaşmayı kapsayan ve onun türevleri 
olan kavramlardır. Sivil toplum ile devlet kurumla-
rının karşı karşıya geldiği aşamada, kamusal alanı 
oluşturan toplumsal kesime siyasal toplum diyebi-
liriz. Bu alanda devlet, koyduğu kurallara uyulma-
sını isteyecek ve bekleyecek; birey veya toplum 
da kendi talep ve eğilimlerini devlete taşıyacaktır. 
Karşılıklı olarak iki taraf birbirini etkilemeye ve be-
lirlemeye çalışacaktır.

Bu konuyu biraz daha anlaşılır kılabilmek için 
kültür olgusuna değinmemiz gerekmektedir. Kül-
tür, insanın doğduğu andan başlayarak çevresine 
uymasını sağlayan en önemli öğedir. Çünkü bireye 
hazır düşünce ve davranış kalıpları sunar. Kültür, 
toplumun genel davranış kalıplarının toplumsal-
laşma yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılması saye-
sinde, o toplumun sürekliliğini güvence altına alır. 
Siyasal toplumsallaşma da, toplumsallaşmanın bir 
bölümünü hatta bir üst aşamasını oluşturur. Siya-
sal toplumsallaşma; siyasal inanç, değer ve davra-
nışların birey tarafından benimsenme ya da top-
lum tarafından bireye öğretilme, bireyin de yaşam 
boyu süren bu etkileşim sonucunda siyasal sistem 
ile ilgili görüş, davranış, tutum ve değerlerinin ge-

lişmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Siyasal toplumsallaşmada, bireyin çocukluk 
döneminde muhatap olduğu toplumsal alan çok 
belirleyicidir. Bu alan içerisinde aile, gelenekler, ar-
kadaş grubu, din, mahalle kültürü, şehir veya köy 
ilişkileri çocuğun davranışlarına yön verir. Bu top-
lumsal alanda edindiği kültür değerleri ile de siya-
sal alanın içerisine girmeye başlar. Okul (eğitim), 
bürokrasi, ideoloji, siyasal ilişkiler (seçim, parti), 
askerlik, iş alanı, dernekler, medya ve tüm bun-
ları kuşatan siyasal kültür bireyin içerisine girdiği 
siyasal yapılardır. Kışlalı da benzer bir yaklaşımla, 
aile ve arkadaş çevrelerini “birincil gruplar”; okul, 
iş çevresi ve siyasal partileri de “ikincil gruplar” 
olarak adlandırmaktadır. Ona göre birincil gruplar 
toplumsallaşmanın genel çerçevesini oluşturmak-
ta, ikincil gruplar da bu genel çerçevenin içini dol-
durup biçimlendirmektedir.

Kitle iletişim araçlarının, özellikle televizyonun 
devreye girmesiyle, çağımızda daha fazla önem 
kazandığına değinen Kışlalı, yapılan bazı bilimsel 
araştırmalardan hareketle, kitle iletişim araçlarının 
siyasal davranışları değiştirme konusunda sanıldı-
ğı kadar etkili olmadığını, asıl, var olan eğilimleri 
güçlendirdiğini belirtmekte. Bununla beraber, 
toplumların uluslaşma aşamalarında ve çözülme 
sürecine girildiği büyük bunalım dönemlerinde, 
toplumun ortak değerlerinin oluşturulmasında 
veya korunmasında en önemli öğenin kitle ileti-
şim araçları olduğunun altını çizmekte ve benzer 
durumlarda siyasal iktidarların bu araçları sıkı bir 
denetim altında tutmak istemelerinin önde gelen 
nedenlerinden birisinin bu olduğuna dikkat çek-
mektedir.

Siyasetin temelinde yatan çatışma ve uzlaşma 
olgularının aşamalarını detaylı olarak inceleyen 
Kışlalı, eserinin bir başka bölümünde ulusal gücü 
belirleyen üst yapısal öğelerden ulusal kültürün 
önemine değinmektedir. Toplumdaki “biz” duy-
gusunun oluşumunda o toplumun kültürel değer-
lerinin çok etkili olduğuna değinen Kışlalı, her kül-
türün kendine has kişilik türleri yarattığını, bunun 
da ulusal boyutta karşımıza ulusal özellikler olarak 
çıktığını ifade etmektedir. Örneğin; Türk cesareti 
ve savaşçılığı, Amerikan girişimciliği ve yaratıcılığı, 
Rus kavgacılığı ve inatçılığı, İngiliz soğukkanlılığı, 
Alman disiplin ve kabalığı… vs. Bütün bu ulusal 
özellikler, o toplumun kültürel dokusunun birer 
yansımalarıdır. Bu açıklamaların sonucu olarak, 
siyasal katılma olgusunun temelinde toplumsal 
desenin bulunduğunu, bu toplumsal desenin oluş-
masında da kültürel yaşamın belirleyici olduğunu 
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söyleyebiliriz. Otoriter ya da demokratik yönetim-
lerin oluşmasında ve sürekliliğinde de bu kültürel 
doku en önemli etken olmaktadır. Dolayısıyla, 
siyasal katılma olgusunun canlı ve kuvvetli olabil-
mesi için, toplumsal katılmanın sağlam bir temel 
olarak bulunması, “biz” duygusunun körelmeme-
si, toplumsal iletişim ve dayanışmanın sağlıklı bir 
şekilde sürdürülmesi gerekmektedir. Bilindiği gibi, 
bu dayanışma ve iletişimi en iyi şekilde sivil top-
lum örgütleri sağlamaktadır. Bir toplumdaki sivil 
toplum hareketlerinin canlılığı da demokratik kitle 
örgütlerinin performansını oldukça etkiler. Bunun 
bir sonucu olarak da iktidara karşı – onun politika-
larına karşı yeri geldiğinde destek, yeri geldiğinde 
de en önemli direnç ve itiraz gücü oluşturur. Meş-
ruiyet kaynağı olarak siyasal katılmaya değinirken 
de belirttiğimiz gibi, iktidarın eylem ve işlemlerine 
rıza göstermek, siyasetin girdilerini oluşturmak 
bakımından da talep oluşturmak demokratik kitle 
örgütlerinin varoluş sebebidir. Siyasal katılmanın 
düzeyini ve kalitesini de işte bu kültürel dokunun 
beslediği sivil toplum ve demokratik kitle örgütleri 
belirler. 

Bireyin özgürlük ve hak anlayış ile kavrayışı ve 
bu idrakini hayata aktarmasında ilk olarak aile içi 
eğitim, sonrasında ise içinde yaşadığı toplumda 
yaşayarak edindiği bilgiler ve özellikle okullarda 
verilen eğitimin verimliliği; kendisini, devlet olu-
şum ve sürekliliğinde gösterir. Bilindiği gibi devlet; 
bir toplumun siyasallaşması ve bu siyasallaşma 
sonucu ortaya çıkan iktidarın kurumsallaşması ile 
oluşur. Toplumsal alanda sevgi, saygı, eşitlik, hoş-
görü, dayanışma .. vs gibi değerleri benimseyen ve 
bu değerlerini geliştirerek muhafaza eden toplum-
lar, doğal olarak kültürlerini sonraki kuşaklara da 
aktarmalıdırlar. Sadece mesleki ve teknik bilgi bi-
rikiminin değil, bu kültürel değerlerin de aktarımı 
çok önemlidir. İşte öğretimin yanında eğitimin de 
olması gerekliliği çok çarpıcı bir şekilde kendisini 
göstermektedir. Siyasal katılım olgusunun yurttaş-
lık bilinci ve bu alanda verilen eğitim ile bağlantısı 
göz önüne alındığında diyebiliriz ki; özgürlüğün, 
eşitliğin, barış ve adalet gibi diğer insan hakları de-
ğerlerinin, çatışma yönetiminin okul ve diğer top-
lumsal alanlarda özümsenmesini ve hayata aktarıl-
masını öğrenen çocuk, ileriki yaşlarında toplumun 
aydın, adil ve hoşgörülü bir bireyi olarak hayata 
atılacak ve katılımcı bir yurttaş olacaktır. 

Türkiye’de insan hakları ve demokrasi bilinci 
oluşmasına katkı sağlayan önemli demokratik kit-
le örgütleri genel olarak dernek ve vakıflar ile son 
yıllarda gayri resmi oluşumlar olarak dikkat çeken 
platformlardır. Dernek ve vakıflar bilindiği gibi 

tüzel kişiliği olan kuruluşlar olmakla birlikte, plat-
formlar çeşitli dernek, vakıf, sendika ve meslek ku-
ruluşlarının ortak bir amaç doğrultusunda birlikte 
hareket etmek üzere oluşturdukları geçici nitelik-
teki birlikteliklerdir. Ancak hepsinin ortak özelli-
ği gönüllülük esasına dayanmasıdır. Bu nedenle, 
bu bölümdeki odak noktamız, üzerinde ağırlıkla 
durmak istediğimiz husus gönüllülük. Çünkü ins-
trumental katılma yani menfaate dayalı siyasal 
katılmanın azalması ve yurttaşlık temelli siyasal 
katılmanın artabilmesi için, gönüllülük kavramının 
yaygınlaşması gerekmektedir.

Gönüllülük, hem bireyler hem de toplumlar için 
güven ve dayanışmayı güçlendirip, katılım için de 
fırsatlar yaratarak fayda sağlar. Gönüllülük bütün 
vatandaşlar için değişimin öznesi olma ve bu dö-
nüşüme anlamlı bir biçimde katkı sağlamanın yo-
lunu ortaya koymaktadır. Gönüllülük ve yurttaş 
katılımı Birleşmiş Milletler tarafından da kalkınma-
nın ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir. 
Kalkınma sadece ekonomik veriler ile ölçülemez, 
hatta ekonomik kalkınma, kalkınmanın sadece bir 
boyutudur. Kapsamlı bir içeriğe sahip olan kalkın-
ma olgusunu, “aşamalı olarak gelişme ve ilerle-
me” olarak düşündüğümüzde; ekonomik gelişme 
görüldüğü üzere kalkınmanın sadece para ile öl-
çülebilen yönünü ifade etmektedir. Kalkınmanın 
diğer bir yönünü ise toplumsal dayanışma, ortak 
değerler ve kültür sağlayacaktır. Bu nedenle; siya-
sal katılmayı da oldukça etkileyen kültürün, siyasal 
katılmaya olumlu bir şekilde tesir edebilmesi ve 
insan haklarını koruyucu bir işlev görmesi toplum-
daki gönüllülük olgusunun yaygınlığı ile ilişkilidir. 
Gönüllülük bu anlamda kalkınmanın vazgeçilmez 
unsurlarından biri olarak, insanın yalnızca kişisel 
çıkarlar ile değil ancak derinden gelen değerler ve 
inançlar ile motive olup toplumu ile kaynaşması, 
insanlığının gereğini yapmasıdır. 

Türkiye’de gönüllülük aslında uzun bir geçmi-
şe sahiptir. Ancak gönüllülüğün ayırıcı bir unsuru 
hayırseverlik olarak tezahür etmiştir. Selçuklu ve 
Osmanlı’dan günümüze, yardımlaşma ve dayanış-
ma duygusunun kurumsallaşmış hali olan 41.750 
adet vakıf intikal etmiş, ancak bunların yönetici-
leri kalmadığı için tüzel kişiliklerini Vakıflar Genel 
Müdürlüğü sürdürmektedir. Bunun dışında kültü-
rümüzün de çok eski dönemlerden beri yardımlaş-
ma ve dayanışma adetleri içerdiğini bilmekteyiz. 
“Komşusu aç olanın yediği helal değildir”, “bir elin 
verecek, diğer elin alacak”, “komşu komşunun 
külüne muhtaçtır” gibi atasözlerimiz ve özellikle 
köylerde hala yaygın bir uygulama olan “imece”, 
Türk kültüründe gönüllüğün, dayanışma ve yar-
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dımlaşma gibi çok erdemli bir temele dayandığının 
göstergesidir.

Türkiye’de gönüllük temelli sivil toplum örgüt-
lerinin Batı Avrupa ile kıyaslandığında hem sayıca 
çok az, hem de katılımcıların gönüllü faaliyetlere 
ayırdığı zaman ve emek bakımından çok yetersiz 
olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum genellikle 
üzücü bir tablo ortaya çıkarmakla birlikte, Türki-
ye ve Batının ekonomik ve siyasi tarihleri de göz 
önüne alınarak daha gerçekçi bir değerlendirme 
yapılması gerekmektedir. Türk halkının sosyal 
devlet politika uygulamaları ile tanışması henüz 
çok yeni bir gelişme (1961 Anayasası ile birlikte 
başlayan, 1982 Anayasası ile yine azalan ölçülerde 
devam eden) olduğu ve sosyal devlet anlayışının 
ortaya çıkış ve talep ediliş sürecinin Batı ile farklılık 
göstermesi, halkın toplumsal katılımını ve siyasal 
toplumsallaşmasını da geciktirmiştir. Batıda ise, 
sömürgecilik ve devamında hızla gelişen sermaye 
birikimi, sanayi devrimi sonrasında işçi sınıfının or-
taya çıkışı, kapitalizmin acımasız uygulamaları ile 
sosyalizm tehlikesi karşısında bir orta yol bulun-
ması arayışlarının sonucu olarak sosyal devlet ve 
sosyal demokrasi siyasi ideolojiler arasında yerini 
almıştır. Türkiye’de ise Batı’daki gibi burjuva dev-
rimleri yaşanmadığı, sömürgeciliğe dayanan bir 
sermaye birikimi ile sanayi devriminin ürettiği bir 
işçi sınıfı ortaya çıkmadığı için, sosyal devlet anlayı-
şının gelişmesi de gecikmiştir. Türkiye’deki gönül-
lülük, tarihten gelen bir kültürel dayanışma olarak 
yerini korumuş, İslam dininin de etkisi ile bireyler 
“bir lokma, bir hırka” hayat anlayışı temelinde, 
aşırı bir ekonomik faaliyet içinde olmamışlardır. 
Bu hayat tarzının bir etkisi olarak ekonomik an-
lamda bir orta sınıf da gelişmemiş, sınıf çatışması 
ve bu çatışmadan kaynaklanan artık ürünün pay-
laşılması sorunu da yaşanmamıştır. Batı’ya kıyasla 
Türkiye’deki sivil ve demokratik kitle örgütlerinin 
gelişiminin ve yaygınlığının yetersiz oluşunun te-
melinde Osmanlı – Türk ekonomik ve sosyal ha-
yatın kendi halindeliği yatmaktadır. O yüzden de 
Türk toplumunun siyasal ve toplumsal katılımının 
düşük ve yetersiz oluşundan dolayı eleştirilere 
maruz kalması haklı bir eleştiri olmamakla birlikte, 
örgütlü hareket edebilme potansiyelinin ne kadar 
güçlü olduğunun bir örneği yoksulluk ve eğitimsiz-
liğin yaygınlığına rağmen Kurtuluş Savaşı ve özel-
likle Kongreler dönemidir. 

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Türk Ka-
dınlar Birliği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derne-
ği (ÇYDD), Türkiye Erozyonla Mücadele ve Doğal 
Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA), Kadın Adayları 
Destekleme Derneği (KA.DER), Türk Eğitim Vak-

fı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Tür-
kiye Gençlik Birliği (TGB), Toplum Gönüllüleri 
Vakfı (TOG), Adım Adım, Ulusal Gönüllüleri, Halk 
Gönüllüleri ve bir çatı kuruluş olan Türkiye Üçün-
cü Sektör Vakfı (TÜSEV) gibi dernek, vakıf ve diğer 
oluşumlar (Nükleer Karşıtı Platform, Sinop Çevre 
Platformu, Zonguldak ve Bartın Platformları, Ce-
rattepe – Artvin Çevre Platformu) Türkiye’de son 
20 yıldır öne çıkan demokratik kitle örgütlerinden 
bazılarıdır. Bunlara ilave yapmak da mümkün ol-
makla birlikte, yukarıda değindiğimiz demokratik 
ilke ve kurallarla en çok örtüştüğünü düşündüğü-
müz kuruluşlar oldukları için ve ayrıca Türkiye ge-
nelinde yaygın bir örgütlenme düzeyine eriştikleri 
için bu kuruluşların demokratik kitle örgütü olarak 
ele alınması tercih edilmiştir. (Meslek odaları ve 
birlikleri özellikle bu grup arasında sayılmamakta-
dır.) Bu tür kuruluşlardaki gönüllülerin en karakte-
ristik özellikleri boş zamanlarını değerlendirmek, 
hayır yapmak, kendini geliştirmek, hemşeri daya-
nışması ya da görüşmesi sağlamak gibi faaliyetle-
rin ötesinde kamu yararını ve kamusal meselelerin 
çözümünü öncelemeleridir. Gönüllülük bu anlam-
da bir öz disiplin gerektirir. Kamu yararı gözeterek 
katılım sağlayan gönüllülerin bir diğer göze çarpan 
özellikleri, canları istediği ya da boş vakitleri oldu-
ğu zaman değil, belli bir program doğrultusunda 
önceden planlayarak ve zaman yaratarak bunu bir 
sorumluluk olarak üstlenip yerine getirmeleridir. 

Toplumsal ve siyasal yaşamın barış ve adalet 
içinde devamı için şimdiye kadar bulunan en ideal 
yöntem olarak demokrasi, kendiliğinden yaşayan 
bir olgu olmadığı için, onu yaşayan demokrasi kı-
labilmek bizlere – demokrasi isteyenlere bazı yü-
kümlülükler yüklemektedir. Ulus olma bilincinin 
gelişimi ve sürdürülebilmesi açısından da ele alın-
dığında, yurttaşların her birinin işini iyi yapıyor ol-
ması, söz gelimi;  iyi birer matematikçi, tarihçi ya 
da fizikçi olması, başarılı bir işadamı, çalışkan bir 
personel- işçi olması, hayırlı bir evlat ya da fedakâr 
anne babalar olmaları o halkın egemen halk olarak 
devletli yaşamını sürdürebilmesi için yeterli değil-
dir. Siyasal iktidarların ya da kamusal karar alma 
yetkisi olan temsilcilerinin eylem ve işlemlerini ta-
kip etmeyen, sorgulamayan, ilgi duymayan, talep 
oluşturmayan, gerektirdiğinde itiraz etmeyen top-
lumlar çözülmeye mahkûmdur. Bu tür çözülme sü-
recinde olan toplumlarda “bana ne, neme lazım, 
beni ilgilendirmez” veya “sana n’oluyor kardeşim! 
İşine bak!”  vb söylemler sıkça duyulur ve kullanı-
lır. İşte gönüllüler “bana ne”, “ ben ne yapabilirim 
ki” “ vergimi veriyorum, elimden başka bir şey 
gelmez”  demeyen, kamusal sorunlara kamusal 
çözüm arayan, çözümün bir parçası olmaya çalı-
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şan insanlardır.  Bu türde bir toplum olabilmenin 
yolu da eğitimden geçer, zira bu aynı zamanda bir 
insan yetiştirme sorunudur. Bu konuyu başka bir 
yazıda ele almak durumunda olmakla birlikte kısa-
ca diyebiliriz ki, yetişme sürecinde kendi hayatıyla 
ilgili olarak bağımsız karar alabilme ve sorumlu-
luk üstlenme becerisi gelişmeyen bireylerin ileriki 
hayatlarında toplumun katılımcı ve gönüllü bireyi 
olmaları neredeyse imkânsızdır. İşine, eşine, aşına 
karar veremeyen insanların kamusal olana karar 
verebilmesi bir hayal olmanın ötesinde; kendile-
rinin de farkına varmadıkları bir konfor alanında 
yaşamalarına ama diğer bir ifadeyle 21. Yüzyılın 
modern köleleri olmalarına yol açmaktadır.  Ancak 
yine de umutluyuz ve gönüllüyüz. Türkiye’de umu-
dumuzu korumamızı ve gönüllülüğün yavaş da 
olsa arttığını gösteren güncel bazı gelişmeler de 
var. Kasım 2016’da kamuoyunda “cinsel istismar 
düzenlemesi” olarak bilinen yasa tasarısı, gelen 
yoğun eleştiri ve itirazlar neticesinde geri çekildi. 
Yine Haziran 2017’de zeytinliklerin sanayileşme-
ye açılmasına olanak sağlayacak bir yasa tasarısı 
olarak kamuoyunun dikkatini çeken tasarının ilgili 
maddesi kamuoyu baskısı üzerine tasarıdan çıka-
rıldı. Bu tür demokratik karar talep ve tepkilerinin 
kamusallık içerik yoğunluğunun artarak devam et-
mesi dileklerimizle..
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Avuç içlerim dua olup açılıyor gökyüzüne 
ve…

Sana bir tutam taze çimen kokusu diliyo-
rum.

Güzelliği perdeler her gün yaşamın dehşet, şid-
det, hiddet, nefret, karanlık dolu, adaletten yok-
sun yüzü!.. Sevgiler feryada, sevinç acıya, kazanç-
lar kayba dönüşür… 

Dünyanın bir yerinde bir sabah sevince uyanır 
küçük bir çocuğun gözleri. Bir başka yerinde göz 
yaşına. Günahsızlığın sembolü çocuk erken öğre-
nir adaleti sorgulamayı. Haykırır, “Bu kan yerde 
kalmayacak!..”. Karar verilir, savaş başlar, çocuk-
luğu yarım kalır, erken vakitte büyür. Yaşamın toz 
pembe perdesi aralanır, hakikat gözlerinin önüne 
açılır.

Bu talihsizliğin, kaderiyle, ilahi adaletle bir ilgisi 
var mıdır? Bir suç mu işlemiştir? 

Çocuğun gözlerinde koruma kalkanı olan baba-
nın yitimi, akranları ile arasında dağlar kadar fark 
yaratır. İçini kemiren ateş yalnızlığını, incinmişli-
ğini, kırılganlığını büyütür. Sözler küçük yüreğine 
su serpmez, meğer ki ülkeyi korumayı ülkü edinen 
babayı koruyamamışlarsa. Adaleti sorgulamak ka-
der olarak yazılır artık alnına. Dünya ikiye bölünür; 
bizden olanlar ve bizden olmayanlar…

Çocukların omuzlarına ağır yükler verildiği gün-
lerdeyiz!..

Çocukların yüreklerine ebeveynlerini kaybetme 
korkusunun salındığı günlerdeyiz!..

Sonra acıyla büyüyen bu çocukların, yetişip ilk 
gençlik dönemlerinde hayata karışarak toplumsal 
adaleti dengelemek ve toplumsal adaletin düzel-
tilmesi için ülkü dolu edimlerini yargılar dururuz. 
Yetişkinler olarak sormayı unuturuz çoğu zaman, 
onları adalet arayışına iten geçmiş öyküleri nedir?..

Acı ve hüzün geçmişe aittir. Acı ve hüzün bek-
lentisi geleceğe. 

Şimdiki an kendisine yoğunlaşıldığında sadece 
huzur ve dinginlik içerir. Kişinin, yaşamın kutupsal-
lığı içinde kendisine  sunulmuş olanla içsel süreçle-
rinde barış içinde kalabilmesini sağlar.

Az seçilen yolu takip et çocuk!.. Meditasyon 
yap!.. Kendini analiz et, bir öz araştırmacısı ol!.. 
Kendi içine dal ve hayatı orada gör!.. Bu engin ok-
yanusun içinden adaleti ve adil olanı çıkart, yeryü-
züne getir!.. İzin ver adalet ve adil olan kendi kimli-
ğinde yeşersin, büyüsün!..

    Dr. Çiğdem ÖNER

ADALET VE ADİL BİR ARADA, TAZE 
ÇİMEN KOKUSU BURADA...
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Dünyanın tüm öğretileri, tüm inanç ve din sis-
temleri meditasyonu önerir. Bu bizim nerede, han-
gi ırk, hangi ülke, hangi şehirde, hangi deri rengi ile 
doğduğumuzdan tamamen özgür olduğumuz ve 
birbirimizi hangi ülkenin dilini konuşursak konuşa-
lım her şekilde anlayabileceğimiz tek ortak lisanı-
mız. Dünyanın ortak lisanını öğren çocuk!.. O lisan, 
yüreğin dili ve hatırla!.. Her insan bu dilde mükem-
mel bir şekilde konuşur ve birbirini mükemmel bir 
şekilde anlar.

Dünyada alışılagelen savaş sistemleri, yapmak 
için yok ediyor. Sen barış dolu bir savaşçı ol!.. İçin-
deki adaleti ve adil olanı ortaya çıkar, yaşatmak 
için yaratıcı ol!.. İlham kaynağı ol!.. 

İnsanlar örneklerle yol alır çocuğum!.. Bir yetiş-
kin olduğunda, dünya çocuklarını, kendi çocuğun 
bil, küçüğüm!.. Her gün dünyaya ışığı arayan göz-
lerle yepyeni ruhlar geliyor, sen bu gözlere içinde 
bulduğun aydınlık ile rehber ol!.. 

Dünyayı değiştirmek, yürek ister, zaman ister, 
sabır ister ve en önemlisi tepeden tırnağa kendi-
ni değiştirmek ister, her gün kendini yeniden inşa 
etmeni ister. Sürdürülebilir barış, farkındalık ister, 
kendini bilmeni ister.

Özünü araştıran mutluluğu da, mutsuzluğu da 
bilir, çocuğum. Tıpkı varlığı ve yokluğu bildiği gibi.

Sen bir öz araştırmacısı ol küçüğüm!.. İlham 
kaynağı ol!.. Az seçilen yolu takip et!..  İçindeki, o 
dev duygu okyanusundan adalet ve barışı yeryüzü-
ne getir, insanlığa hediye et!.. Adımların bir tutam 
taze çimen kokusu olsun!..

İçimizdeki adaletin ve adil olanın gün ışığına 
yükseldiği ve taze çimen kokusunun etrafımızı bü-
rüdüğü  barış dolu günler olsun!.. 
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Sinemayı hala sadece “eğlence” sektörünün 
bir parçası olarak kabul edenler büyük bir yanılgı 
içinde. Tüm dünyada hayatın tam ortasında yerini 
çoktan almış olan sinemayı küçümseyip ciddiye 
almayanlar, içinde bulundukları çağın -sinema sek-
törü tabiri ile- FGR’si (figüranı) bile olamadıklarını 
anladıklarında iş işten geçmiş oluyor.

Aşağıdaki araştırmada; Pentagon-Hollywood 
işbirliğine ilişkin bilgiler ve son dönemin iki büyük 
sinema filmi “Nefes: Vatan Sağolsun” ve “Anado-
lu Kartalları” hakkında elde edilen tecrübeler akta-
rılmaya çalışılacaktır.

1. BÖLÜM

PENTAGON VE HOLLYWOOD İŞBİRLİĞİ  

“Hollywood, tarih boyunca ülkemizin güvenli-
ğinin sağlanmasında rol oynamıştır... “Top Gun,” 
“Saving Private Ryan(Er Ryan’ı Kurtarmak)” “Men 
of Honor(Onurlu Bir Adam)” ve “Pearl Harbor” 
gibi filmler ordumuzun takdir edilmesini sağla-
mıştır... Film endüstrisi, ordumuz hakkında halkın 
düşüncelerinin oluşturulması ve halkın ordumuzu 
desteklemesi konusunda büyük öneme sahiptir...” 
Bu çarpıcı sözler ABD Savunma Bakanlarından Wil-
lam COHEN’in, Hollywood hakkında 2000 yılında 
yaptığı bir konuşmada dile getirilmiştir.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ile Hollywood 
arasındaki stratejik işbirliğinin temelleri II. Dünya 
Savaşı yıllarında kurulan Enformasyon Bürosu ile 
atılmıştır. Savaş boyunca Hollywood’da hangi tür 
filmlerin yapılması gerektiği konusunda brifingler 
veren bu düzenleyici kurum, Hollywood’un cep-
heden neyi, ne şekilde aktaracağını; Amerika’nın 
askerî imajının nasıl oluşturulacağını belirlemiştir. 
Bu işbirliği zamanla inişler ve çıkışlar göstererek 
gelişmiş ancak asla kopmamıştır.

İRTİBAT BÜROLARI

Hollywood’da, Sahil Güvenlik Komutanlığı da 

dâhil olmak üzere ABD ordusuna bağlı her kuvve-
tin film şirketleri ile doğrudan ve birlikte çalışan 
irtibat büroları bulunmaktadır. Bu bürolar, Penta-
gon’daki Sinema ve TV İrtibat Bürosu’na bağlı ola-
rak faaliyet göstermektedir. Büro’nun başkanlığını 
1989 yılından itibaren Philip STRUB isimli uzman 
yapmaktadır. (Strub’un hala bu göreve devam 
edip etmediği bilinmemekle birlikte, son olarak 
2013 yılında vizyona giren “Kaptan Philips” sinema 
filminde resmi görev yapmıştır.)

Philip STRUB’un görevini şöyle açıklanmakta-
dır. “Film endüstrisine yardım etmek ve ordunun 
olumlu bir şekilde aktarılması amacıyla film endüst-
risini cesaretlendirmek”. Diğer kuvvetlere ait film 
büroları onaylasa bile, bir sinema filmi -istisnalar 
dışında- ABD ordusundan destek almak için Philip 
STRUB’un başında bulunduğu bu büronun onayına 
ihtiyaç duymaktadır. Güney Kaliforniya Üniversite-
si Sinema Bölümünden 1974 yılında mezun olan 
STRUB’la ilgili olarak ABD basınında ciddi eleştiri-
ler yayınlansa da, eğer bir Amerikan filminin jene-
riğinde “Özel Danışman” sıfatı ile Philip STRUB’a 
teşekkür ediliyorsa, bu film “Pentagon’un deste-
ğinde çekilmiş” anlamına gelmektedir.

Philip STRUB’un başkanlığını yaptığı 
Pentagon’un film bürosu yılda 200’ün üzerinde se-
naryo incelemekte ve yaklaşık 30’a yakın yapımla 
işbirliği yapılmaktadır. ABD Hava Kuvvetlerine ise 
onay için yılda yaklaşık 100’e yakın senaryo gönde-
rilmektedir.

Pentagon-Hollywood işbirliğinde, aslında her 
iki taraf da kendi amaçları için birbirlerini kullan-
maktadır. Film yapımcıları en azından düşük ma-

    Hakan Evrensel 

ORDU SİNEMA İLİŞKİSİ
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liyetle teçhizat ve asker sahibi olurken, ordu da 
kendi lehinde kamuoyu oluşturmaktadır. Bu da 
Amerikan ordusu için bir sonraki dönemde ABD 
Kongresi’nden iyi bir bütçenin geçmesi anlamına 
gelmektedir.

Filmlerin Onaylanma Süreci:

Ordunun işbirliği ile çekilmesi istenen filmin 
özeti (sinopsis), film yapımcıları tarafından önce 
ilgili film bürosunun Hollywood’da bulunan irtibat 
bürolarına gönderilmekte ve burada ön inceleme-
den geçirilmektedir. İrtibat subayları tarafından 
ilk onayı alan proje, tam senaryo, mali tablo, ih-
tiyaç listesi ve diğer bilgilerle birlikte ilgili Kuvvet 
Karargâhlarına ve Pentagon’a iletilmektedir.

Orduya başvuran ve başlangıçta reddedilmeyen 
projelerle “Tam Destek” veya “Nezaket Deste-
ği” verilmektedir. Tam destek; birliklerin düzenli 
görevleri ve eğitimlerinin devamı sırasında uçak, 
teçhizat, mekân, figüran ve teknik tavsiyelerin üc-
retsiz temin edilmesi anlamına gelmektedir. Eğer 
bir filme “tam destek” kararı verilmemişse ve bu 
film Strub’un ifadesi ile “dedikodulara dayalı saç-
ma” bir senaryoya sahip değilse; ABD ordusu tara-
fından yapımcı şirkete doküman, fotoğraf, genel 
bilgi, diyaloglar, üniformalar hakkında tavsiyeler 
ve film setini kısa ziyaretleri içeren “nezaket des-
teği” verilebilmektedir. Bu sayede basit hatalar ve 
olumsuz betimlemeler düzeltilmektedir.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nın, yapımcı-
lar için “Yapımcı İçin Eğlence Endüstrisinde ABD 
Kara Kuvvetleri ile İşbirliği Hakkında Rehber (A 
Producer’s Guide to U.S. Army Cooperation with 

the Entertainment Industry) isimli bir el kitabı 
bulunmaktadır: Bu el kitabında “projeler, kamu-
oyunun Silahlı Kuvvetlere yönelik olumlu anlayı-
şını artırmalı” ve “Silahlı kuvvetlerin askere alma 
ve orduda kalma programlarına yardımcı olmalı” 
görüşleri yer almaktadır. Ayrıca ordunun desteği 
ile film yapmak isteyen yapımcılar için yayınlanan 
“Film Yapım Rehberi”nde (Making Movie Guide) 
bir proje hakkında “tam destek” kararı alınabilme-
sinin kriterleri de açıklanmaktadır.

Philip STRUB, onaylama süreci hakkında şu gö-
rüşleri açıklamaktadır: “Yapımcıların önerilen de-
ğişiklikleri kabul edip, uygulamaları güven mese-
lesidir. Sanatçıların anayasal haklarına karışmamız 
mümkün değildir. Aslında biz bir film yapımcısı ile 
birlikte bir proje üzerinde çalışmayı başarı olarak 
kabul ediyoruz.”

Ordu-Hollywood işbirliği, zamanın Pentagon 
Halkla ilişkiler Bölümü Başkanı Tuğamiral Craig R. 
QUIGLEY tarafından 22 MAYIS 2001 tarihinde veri-
len brifingde ise şöyle özetlenmiştir: “İşbirliği yap-
mamız amacıyla bize başvuran projelerin tümü için 
geçerli olan tek bir yöntem uyguladığımız söylene-
mez. Her bir başvuru kendi koşulları içinde değer-
lendirilmektedir.” ABD Hava Kuvvetleri’nden Al-
bay Bruce GILLMAN da “Bize gelen bir projeyi, ‘bu 
filmin içine Hava Kuvvetlerini ilgilendiren temaları 
nasıl yerleştirebiliriz?’ diye düşünerek inceliyoruz” 
açıklamasını yapmıştır.

Projelerde Aranan Özellikler:

Pentagon tarafından incelenen filmlerdeki te-
mel bakış açısı, projenin “gerçekçiliği”ne dayan-
maktadır. Konuyla ilgili tüm Amerikan yetkilileri 
“Film ne kadar gerçekçi olursa, ordu o kadar güçlü 
görünecektir” tezine inanmaktadır.

Philip STRUB da, konuyla ilgili olarak şu görüş-
leri ifade etmiştir “Genel olarak, artistik sinema 
dilinin dışına taşacak derece gerçekçilikten uzak 
ve izleyiciyi farklı yönlendirecek yapımlarla işbirliği 
yapmıyoruz... Biz bu yapımlar ile ABD ordusunun 
toplumun normal bir kesimi olduğu, üniformalı 
insanların diğerlerinden hiçbir farkı olmadıkları 
gerçeğini vurgulamak istiyoruz. Onlar orduda bir 
kariyer seçmiştir fakat bu onları diğer insanlardan 
ayırmaz. Biz yapımcıların filmlerini belgesel gibi 
yapmalarını istemiyoruz. Buram buram propagan-
da kokan filmler de istemiyoruz. Bunların aslında 
birer filmden ibaret olduğunu biliyoruz. İstediği-
miz; olayların doğru ve akla yatkın bir şekilde tas-
vir edilmesidir. Biz ‘bir asker gerçekten bu şekilde 
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davranır mıydı?’ sorusunun yanıtını arıyoruz.” Phi-
lip STRUB, başvuran projelerin incelenmesi süre-
cinde bazı hassasiyetlerin bulunduğunu, örneğin 
ABD askerleri tarafından 1968 yılında Vietnam’da 
150 silahsız sivilin katledildiği My Lai olayının filmi-
ne asla destek verilemeyeceğini belirtmiştir.

Albay Bruce GILLMAN; “Halkın bilgilendirilmesi 
hedeflerine, halkın orduya katılmasına ve askerle-
rin ordudaki hizmetlerini sürdürmelerine hizmet 
edecek filmlere onay verdiklerini, “Down Peris-
cope”, “Sgt. Bilko” veya “Hot Shots” gibi soyta-
rılık içeren ve herhangi bir mesajı olmayan komedi 
filmlerini reddettiklerini” açıklamıştır.

Mali İlişkiler:

Bu konuda Amerikan basınına yansıyan bilgiler-
de çelişkili bilgiler yer almaktadır. Bazı haberlerde 
talep edilen teçhizatın Pentagon tarafından ki-
ralandığı belirtilmekte, bazılarında ise teçhizatın 
bedelsiz olarak yapımcıya tahsis edildiği ifade edil-
mektedir. Ancak dünyanın en zengin ve en güçlü 
film şirketlerinin bulunduğu Hollywood için bile 
askeri teçhizatı kiralamanın aşırı derecede yüksek 
maliyetle sonuçlandığı kaydedilmektedir. Aslında 
gelişen bilgisayar teknolojisinin, film yapım şirket-
lerinin orduya bağımlılığını gittikçe azalttığı da ifa-
de edilen görüşlerden diğeridir.

Hollywood yapımcılarının ordunun elindeki as-
keri teçhizatı kullanabilmek için senaryolarında de-

ğişiklik yapmayı kabul ettikleri bilinen bir gerçektir. 
Film şirketleri projelerinin bütçelerinde milyonlar-
ca dolarlık tasarruf yapabilmek için Pentagon’un 
düzeltmelerini onaylamaktadır.

Konuyla ilgili yaşanan tartışmalar ABD basını-
na da yansımıştır. Eski Savunma Bakanı Donald 
RUMSFELD’in sinemaya asker ve helikopter tah-
sis edilmesine onay vermesi, Pentagon içinde de 
ciddi tartışmalara yol açmıştır. Karara itiraz eden-
ler, “Pentagon’un sinemanın emrine girmesinin 
doğru olmadığını, bunun ulusal çıkarlara hizmet 
etmediğini, bedelin çok yüksek olduğunu ve asla 
maliyetin hassas bir şekilde hesaplanamadığını” 
savunmuştur.

Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Bürosu, “or-
dudan verilen destek yoluyla film endüstrisi için 
harcanan paranın özel olarak hesaplanmadığını, 
bütçede ayrıca belirtilmediğini ancak fazla da bir 
yekûn tutmadığını” açıklamaktadır. Büro yet-
kilileri, “muvazzaf personelin, teçhizatın veya 
mekânların görev dışı zamanlarda ve devlete mali 
yük getirmeyecek şekilde kullanıldığını, film şir-
ketlerinin projenin devlete ek bir yük getirmesi 
halinde (örneğin bir askeri aracı senaryo gereği 
özel olarak kullanmak istediğinde), bedelini öde-
diklerini” ifade etmektedir. Philip STRUB ise konu 
hakkında sorulan soruya şu yanıtı vermiştir: “Sağ-
ladığımız fiziki destek vergi mükelleflerinin yükü-
nü artırmamaktadır”

PENTAGON İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE ÇEKİLEN BAZI 
SİNEMA FİLMLERİ:

1 The Birth of a Nation (1915) ABD ordusu ile 
Hollywood’un ilk ortak projesidir.

2 Wings (1927) ABD Hava Kuvvetleri’nin des-
teği ile çekilen film tarihteki ilk Oscar ödülünü de 
almıştır.

3 Weekend in Havana (1941) ABD’nin Güney 
Amerika ülkeleri ile bağlarını güçlendirmesi strate-
jisi çerçevesinde desteklenmiştir.

4 That Night in Rio (1941) ABD’nin Güney 
Amerika ülkeleri ile bağlarını güçlendirmesi ama-
cıyla desteklenmiştir.

5 From Here To Eternity (1953) Philip Strub 
filmle ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştır: “Karak-
terlerden birinin kız arkadaşı fahişeydi. Bunu aske-
re moral hizmeti veren ekipte çalışan bir hostese 
çevirdiler. Bir diğer karakter ise katildi. Bir diğeri 
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ise tüm subaylardan nefret ediyordu. Aslında bu 
film bugünün standartlarında asla ordudan destek 
alamazdı. Ama Oscar kazandı.”

6 Somebody Up There Likes Me (1956) Baş-
rolünü Paul Newman’ın oynadığı filmde konu edi-
len askeri hapishanenin şartlarının biraz daha iyi 
gösterilmesi karşılığında ordu desteği sağlanmış-
tır.

7 Patton (1970) Pentagon, yapımcılara şu 
şartı öne sürmüştür: “General Patton, üst komu-
tanlarının başarı ve rollerini azaltan bir şekilde gös-
terildiği takdirde destek sağlanmayacaktır”

8 An Officer and a Gentleman (1982) Filmin 
yapımcıları, Pentagon’un reddetmesine rağmen 
Deniz Piyade Komutanlığı’ndan teknik destek al-
mıştır. Pentagon “acemilerden birinin uçuş oku-
lunda başarılı olamaması nedeniyle intihar etme-
sini, aşırı derecede seks temasının işlenmesini ve 
aşırı argonun kullanılmasını” uygun bulmamıştır. 
Ancak bu film, Amerikan ordusunun Vietnam son-
rası halk nazarında bozulan imajının düzeltilmesi 
sürecinde önemli bir aşama olmuştur.

9 Top Gun (1986) Başrolünü Tom Cruise’un 
oynadığı film için, “Amerikan halkını Vietnam 
Sendromu’ndan kurtardığı ve Körfez Savaşı’na ha-
zırladığı” yorumları yapılmıştır. Top Gun filmi için 
aslında bir Pentagon yapımı demek daha doğru 
olacaktır. Filmin ABD’de gösterimi sırasında si-
nema salonlarında Deniz Kuvvetleri Askere Alma 
Büroları kurulmuştur. Ayrıca Deniz Kuvvetleri’nin 
talebi üzerine filmin asıl senaryosunda bulunan 
Tom Curise’un ilişkiye girdiği kadın asker karakter, 
pilotların performanslarını araştıran ordu dışından 
özel araştırmacı bir kadın karaktere dönüştürül-
müştür. Çünkü Deniz Kuvvetlerinde subaylar ile 
askerler arasında ilişki yasaktır.

10 A Few Good Men (Birkaç İyi Adam-1992) 
Philip Strub başlangıçta sorunlar yaşanan filmin 
onaylanma süreci hakkında şunları söylemektedir: 
“Aslında filmde hiç iyi adam yoktu. Sadece Jack 
Nicholson’ın kurmay subayı olumluydu ama o da 
intihar ediyordu... Kevin Bacon Deniz Kuvvetleri 
avukatı rolü, Deniz Piyade avukatına dönüştü-
rüldü. Yine Deniz Kuvvetleri’ne mensup hâkim 
de Deniz Piyade sınıfına mensup olacak şekilde 
değiştirildi. Bu değişiklik, Deniz Kuvvetleri hukuk 
sisteminin Deniz Piyadelerine karşı olduğu gibi bir 
imajdan kurtarmıştı”. Sonunda, senaryonun değiş-
tirilmesi karşılığında Point Magoo Deniz Üssünde 
çekim izni verilmiştir.

11 Clear and Present Danger (1994) Film 
Kolombiya’da geçen bir gizli servis entrikasını an-
latmaktadır. Pentagon ve Deniz Kuvvetleri yetki-
lileri, orijinal metinde “Kolombiya hükümetinin 
ABD’nin bir piyonu olarak tasvir edildiğini” savun-
muş ve yoğun tartışmaların ardından, senaryo 
Kolombiya’nın bağımsızlığının dikkate alındığı bir 
şekilde değiştirilmiştir. Filmin Deniz Kuvvetlerini 
ilgilendiren sahneleri Kitty Hawk uçak gemisinde 
çekilmiştir.

12 Tuskeegee Airmen (1995) Film, 1950’li yıl-
larda ABD Hava Kuvvetlerinde yaşanan ırk ayrımını 
anlatmasına rağmen ordu tarafından desteklen-
miştir.

13 Goldeneye (1995) James Bond serisinin 
bu filminin orijinal metninde bir ABD Amiralinin 
devlet sırlarını açıkladığı anlatılmaktadır. Ancak 
ordunun talebi üzerine bu karakter Fransız ordu-
suna mensup bir general yapılmış ve film ancak bu 
haliyle onaylanmıştır.

14 The Jackal (Çakal-1997) FBI Başkanına su-
ikast düzenleyen teröristin yakalanmasını işleyen 
film hakkında, Deniz Kuvvetleri Film Bürosundan 
yönetmene gönderilen mektupta “savaş sahnele-
rinde helikopter pilotlarının önemli bir rolleri olma-
masını” eleştirilmiş, görüşmeler sonunda istenilen 
değişiklikler yapılarak, ordu desteği alınabilmiştir.

15 Asteroid (1997) Filmin orijinal metninde, 
uzay mekiği dünyayı tehdit eden bir asteroidin 
parçalanması için uzaya nükleer silah taşımaktadır. 
Ancak Pentagon “ABD’nin nükleer silahların uzay-
da kullanımını yasaklayan anlaşmayı imzaladığı” 
gerekçesi ile bu fikri onaylamamış, ancak değişik-
likler yapılmasına karar verilmiştir. Hava Kuvvetleri 
asteroide bir Boeing-747 ile saldırılmasını önermiş 
ancak yönetmen F-16’nın görünümün daha etkili 
olacağını ifade etmiş, Pentagon da kabul etmiştir. 
Hava Kuvvetleri Film İrtibat Bürosu Başkanı Albay 
Bruce GILLMAN, “yazarla birlikte çalışarak 120 say-
falık senaryonun toplam 20 sayfasındaki diyalog-
ları tekrar yazdıklarını ve filme 10 dakikalık Hava 
Kuvvetleri uçaklarının görüntülerini eklediklerini” 
açıklamıştır.

16 Air Force One (1997) Rickenbacker Aske-
ri üssünde, Los Angeles Havaalanında ve Channel 
Adalarında yapılan filmin çekimleri için ABD Hava 
Kuvvetleri 6 adet F-15 uçağı ücretsiz tahsis etmiş-
tir. Ancak basında uçakların yakıtı, mürettebat ve 
diğer masraflar için pazarlıklar sonrası toplam 300 
bin dolar ödendiği bilgisi de yer almaktadır. Film 
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için Hava Kuvvetleri’nin bir iç yazışmasında “film 
uluslararası alanda dikkat çekecek ve Hava Kuv-
vetlerinin tanıtımına katkıda bulunacaktır” değer-
lendirmesi yapılmıştır. Yönetmen Wolfgang Peter-
sen bu filmi için onay alırken, yönettiği diğer ünlü 
film Outbreak için ordunun desteğini alamamıştır.

17 Sphere (1998) Yabancı bir uzay gemisinin 
denizaltında keşfini anlatan film Mare Island Deniz 
Üssünde Deniz Kuvvetleri’nin tam desteği ile çe-
kilmiştir. Yapımcı şirket yöneticisi Lisa Rollins film 
hakkında şunları söylemiştir; “Senaryoyu verdik. 
Metindeki ve repliklerde istedikleri değişiklikleri 
yaptık. Deniz Kuvvetleri bizden kendilerinin dünya 
çapındaki rollerini vurgulamamızı istedi”.

18 Men of Honor (2000) ABD Deniz Kuvvet-
leri personeli olan bir uzman dalgıcın gerçek hayat 
hikâyesinin anlatıldığı ve Deniz Kuvvetleri tarafın-
dan desteklenen filmin galası Savunma Bakanı’nın 
ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

19 Pearl Harbor (2001) Filmin kahramanla-
rından olan ve Tokyo’ya ilk hava akınını düzenle-
yen Jimmy Doolittle, orijinal senaryoda çok kötü 
ve ağzı bozuk biri olarak işlenmiştir. Ancak ailesi, 
biyografisini yazan tarihçi ve Hava Kuvvetleri’nin 
devreye girmesiyle yapımcı şirket bu karakteri 
değiştirmiştir. Pentagon, 2.000 sivilin de katıldığı 
filmin dünya galası için uçak gemisi John Stennis’i 
Hawaii’ye göndermiştir. Pentagon’un filme vermiş 
olduğu destek hakkında ABD basınında birçok çe-
lişkili haber yayınlanmıştır. İddialardan biri Disney 
şirketinin film için orduya 1 milyon dolardan fazla 
para ödediğidir.

20 Behind Enemy Lines (Düşman Hattı-2001) 
Filmin yapımcısı John DAVIS, “Pentagon’un kendi-
lerine aşırı derecede yardımcı olduğunu ve yapılan 
görüşmelerle senaryo metninde sayısız değişiklik 
yaptıklarını” açıklamıştır. Film için Constellation ve 
Carl Vinson Uçak gemilerinin yanında onlarca uçak 
ve helikopterin kullanımına izin verilmiştir.

21 Hearts in Atlantis (2001) Filmde herhangi 
bir askeri konu yer almamasına rağmen, filmin bir 
sahnesinde “Ordu Askere Alma Bürosu”nun gös-
terilmesi karşılığında, Pentagon orduya ait bir yer-
de çekim iznini onaylamıştır.

22 Wind Talkers (Rüzgarla Konuşanlar-2001) 
2. Dünya Savaşı’nı anlatan ve ABD’nin Kızılderili-
lere yönelik olarak geçmişte uyguladığı ırk ayrımı 
ve soykırımın da işlendiği senaryo, ABD Deniz Pi-

yade Komutanlığı’nın talebi üzerine değiştirilmiş, 
ancak yapımcılar daha sonra kendi istedikleri se-
naryoyu çekmişlerdir. Yapımcı şirket tarafından 
orduya herhangi bir ücret ödenmediği iddia edilen 
film için 800 kadar Deniz Piyadesi tahsis edilmiş-
tir. ABD Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri ve 
Deniz Piyade Komutanlığı’nın desteği ile çekilen 
filmin birçok yerinde savaşı sorgulayan diyaloglar 
bulunmaktadır. Filmde birçok askerin dost atışı ile 
hayatını kaybedişi de dramatik bir şekilde işlenmiş-
tir.

23 Black Hawk Down (Kara Şahin Düştü-2002) 
Philip STRUB, film hakkında “askerlerin cesaretini 
göstermesi ve ABD’nin müdahale edeceği yerler 
hakkında verdiği zor kararları ortaya koyması ba-
kımından bir şanstı” görüşünü açıklamıştır. Çekim-
lerinin büyük bir bölümü, Fas hükümetinden alı-
nan özel bir izinle, Fas Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne 
ait Kenitra üssünde gerçekleştirilmiştir. Projenin 
askeri danışmanlığını, söz konusu operasyona 
katılan iki yarbay yapmış; film için, 100 asker, 4 
Sikorsky ve 4 Little Birds helikopteri tahsis edil-
miştir. Bu personel ve ekip Fas’a C-5 Galaxy uçağı 
ile taşınmıştır. Yapımcı şirketin, film için orduya 3 
milyon dolar ödediği iddia edilmektedir. Helikop-
terler gibi pilotlar da filme konu olan operasyona 
katılmış personel arasından seçilmiştir. Oyuncula-
rın hemen hepsi, bahse konu operasyona katılan 
Amerikan askerlerinin denetiminde ağır bir eği-
timden geçmiştir. Bu operasyonun gazilerinden 
Çavuş Bruce Moore, Washington’da düzenlenen 
filmin özel galasında, “1993 yılında tanık olduğu 
olayların yüzde 90-95 oranında gerçek bir şekilde 
filmleştirildiği” görüşünü ifade etmiştir.

24 Tears of the Sun (2002) Başrolünü Bru-
ce WiIlis’in oynadığı filmin bazı sahneleri Deniz 
Kuvvetleri’nin izniyle Harry S. Truman uçak gemi-
sinde çekilmiştir.

25 The Sum of All Fears (En Büyük Kor-
ku-2002) CIA ve Pentagon arasında yaşanan reka-
beti konu edinen filmin gerçekçiliğinin sağlanabil-
mesi için Pentagon, Hava Kuvvetleri, Deniz Piyade 
Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri 
destek olmuştur. Ordudan F-16, B-2 uçaklarının da 
içinde bulunduğu sayısız uçağın yanında, birçok 
Black Hawk ve CH-53 helikopteri tahsis edilmiştir. 
Ayrıca Pentagon, Beyaz Saray ve Hava İndirme 
Komuta Merkezi’nin içinde çekim izni verilmiştir. 
Projenin askeri danışmanı Charles E.DAVIS filmle il-
gili olarak şu açıklamaları yapmıştır: “Yapım şirketi 
bize bu proje için başvurduğunda çok memnun ol-
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duk. Yapımcılar ve yönetmenle sıkı bir işbirliği için-
de çalıştık. Bu filmin bugüne kadar çekilen teknik 
olarak en gerçekçi film olduğunu rahatlıkla söyle-
yebilirim.” Öte yandan yapımcıların orduya ödedi-
ği bedeller konusunda ABD basınında farklı bilgiler 
yer almaktadır. Bir haberde filmde kullanılan uçak 
gemisi için 1 Milyon dolar ödendiği belirtilirken, 
bir diğerinde kurtarma sahnesi için gerekli olan 3 
adet CH-53 helikopteri ve 50 Deniz Piyadesi için 
yaklaşık 150-200 bin dolar ödendiği iddia edilmek-
tedir. Filmin galası üst düzey yetkililerin katılımıyla 
Washington’da gerçekleştirilmiştir.

26 We Were Soldiers (Bir Zamanlar Asker-
dik-2002) Yapımcılar tarafından aktör eğitimi, 
silah, teçhizat ve iki askeri üste çekimin karşılığı 
olarak 135 bin dolar ödendiği bilgileri basına yansı-
mıştır. Emekli General Hal Moore ve gazeteci Joe 
Galloway’in birlikte yazdıkları kitaptan uyarlanan 
film için Galloway, “filmin yaşanan gerçeklerin 
yüzde 85’ini başarıyla aktardığı” görüşünü ifade 
etmiştir. Film özel bir gösterimle Başkan George 
W. Bush, Donald Rumsfeld, Condoleezza Rice ve 
birçok Pentagon görevlisine izletilmiştir.

PENTAGON TARAFINDAN DESTEKLENEN 
DİĞER FİLMLER:

Sahara (1943), Air Force (1943), Destination Tok-
yo (1943), The Purple Heart (1944), The Fighting 
SeaBees (1944), Thirty Seconds Over Tokyo (1944), 
God is My Co-Pilot (1945), The Sands of lwo Jima 
(1949), Twelve O’Clock High (1949), Battleground 
(1949), The Bridges at Toko-Ri (1954), The Caine 
Mutiny (1954), Run Silent, Run Deep (1958), Pork 
Chop Hill (1959), The Longest Day (1962), A Gathe-
ring of Eagles (1963), In Harm’s Way (1965), Beach 
Red (1967), The Green Berets (1968), Tora! Tora! 
Tora! (1970), Midway (1976), MacArthur (1977).

Gray Lady Down (1978), The Great Santini 
(1979), Stripes (1981), Firefox (1982), The Right 
Stuff (1983), The Killing Fields (1984), Gardens of 
Stone (1987), Heartbreak Ridge (1986), Hambur-
ger Hill (1987), Biloxi Blues (1988), The Hunt for 
Red October (1990), The Silence of The Lambs 
(1991) Flight of the lntruder (1991), Toy Soldi-
ers (1991), Forever Young (1992), Patriot Games 
(1992), In the Line of Fire (1993), Matine (1993), 
Renaissance Man (1994), True Lies (1994), In the 
Army Now (1994), The Perez Family (1995), Apol-
lo 13 (1995), The American President (1995), Fly 
Away Home (1996), A Time To Kill (1996), Execu-
tive Decision (1996), Larger Than Life (1996), Wild 

America (1997), Batman & Robin (1997), Contact 
(1997), Deep Impact (1998), Tomorrow Never 
Dies (1998), Armageddon (1998), Random Hearts 
(1999), The Perfect Storm (2000).

PENTAGON TARAFINDAN DESTEK TALEBİ RED-
DEDİLEN BAZI SİNEMA FİLMLERİ:

1. Apocalypse Now (1979) Tüm zamanların 
en başarılı savaş filmlerinden biri olarak kabul edi-
len film ile ilgili olarak Pentagon’un görüşü “bir 
askere asla bir diğerinin işini bitirme (terminate) 
görevi verilemez” olmuştur. Aslında Pentagon’un 
tek şartı filmdeki “terminate” kelimesinin değişti-
rilmesi olmuştur. Görüşmeler haftalarca sürmüş, 
yönetmen Coppola, Başkan Carter’dan bile yardım 
istemiştir. Ancak yapımcı şirket, filmi ABD ordusu-
nun desteği olmadan Filipinler’de çekmek zorun-
da kalmıştır.

2. Attack (1956) 2.Dünya Savaşını konu edi-
nen film, gönüllü bir askerin bir subayı vurması ne-
deniyle reddedilmiştir.

3. Born On the Fourth of July (1989) Ordu-
nun onaylama sürecine şiddetle karşı çıkan ve 
“Pentagon tarafından onaylanan filmlerin askere 
alma posterlerine benzediğini” ifade eden Oliver 
Stone, bu film için Pentagon desteğini reddetmiş-
tir.

4. Broken Arrow (1996) Pentagon, bir nük-
leer silahın çalınması konusunun işlendiği senar-
yo için “kabul edilemez” görüşünü savunmuş ve 
“tam destek” yerine, sadece teknik bilgi desteğini 
içeren “nezaket desteği” kararı alınmıştır.

5. Cadence (1990) Vietnam öncesi ABD ordu-
sundaki ırk ayrımını konu edinen film Kanada’da 
Mount Lolo Askeri Kamp’ında çekilmiştir.

6. Casualties of War (1989) Amerikan askeri-
lerinin Vietnam’da bir yerli kıza tecavüzlerini işle-
yen film Pentagon’dan destek alamamıştır.

7. Catch-22 (1970) 2nci Dünya Savaşı sırasın-
daki havacı bir askerin muharebe görevinden kaç-
mak için elinden gelen her şeyi yapmasının anlatıl-
dığı film için ordudan destek alınamamıştır.

8. Courage Under Fire (1997) Pentagon 
onaylamama gerekçesinde, “filmde askeri perso-
nel arasında kabul edilemeyecek derecede ger-
çekdışı, olumsuz ve asla yaşanmayacak diyalog ve 
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davranışlar bulunduğunu, Pentagon karşıtı ifade-
leri bulunan karakterlerden birinin görev sırasında 
sarhoş olduğunun gösterildiğini ancak ordunun bu 
ciddi sorunu hoşgörü ile karşıladığını” bildirmiştir.

9. Crimson Tide (1995) Bir nükleer denizal-
tıda geçen film için “denizaltıda yaşanan isyanı 
gösterdiği için” destek verilmemiştir. Philip Strub 
yapımcı şirkete yazdığı cevabi yazıda şu görüşleri 
açıklamıştır: “İsyanla ilgili bölümler kabul edilemez 
derecede gerçeğe aykırıydı. Gerçekte denizaltılara 
dayalı bir nükleer caydırıcılık görevinin icrasında, 
en büyük krizler için bile çok geniş tedbirler belir-
lenmiştir.” Yapımcı Jerry Bruckheimer’ın bu filmi 
reddedilirken, Top Gun ve Pearl Harbor filmleri or-
dunun büyük desteği ile çekilmiştir.

10. Fail-Safe (1964) Nükleer savaşın bir kaza 
nedeniyle başlayabilme ihtimalini dramatik bir 
dille işleyen film Pentagon’dan destek alamamış-
tır. Pentagon, “insan hatasına karşı zayıf askeri 
güvenlik tedbirlerinin işlendiği” gerekçesi ile filmi 
gerçekçi bulmamıştır.

11. Forrest Gump (1994) Filmin reddedilmesi 
hakkında ABD ordusundaki resmi bilgi aynen şöy-
ledir: “Filmde, 1960’ların ABD ordusunun ya saf ya 
da sınırlı zekâya sahip askerlerle dolu olduğuna 
ilişkin bir genelleme bulunmaktadır. Böyle bir izle-
nim ne doğrudur, ne de orduya bir faydası bulun-
maktadır.” Ayrıca bir sahnede “Tom Hanks’in Baş-
kan Johnson’a kaba etindeki yarayı göstermesinin 
de kabul edilemez olduğu” savunulmuştur.

12. G.I.Jane (1997) Deniz Kuvvetleri, başro-
lünü Demi Moore’un oynadığı film hakkında, yö-
netmen Ridley Scott’a gönderdiği mektupta, “G.l. 
teriminin Kara Kuvvetleri’ne ait olduğu ve Deniz 
Kuvvetleri’nde kullanılmadığını, metinde toplam 
22 değişiklik yapılması gerektiğini” belirtmiştir. 
Yazıda ayrıca “cephedeki bir kara muharebesi sı-
rasında, bir erkek askerin bir kadın askerin önünde 
tuvalet ihtiyacını giderdiğinin gösterilmesinin ABD 
Deniz Kuvvetleri’ne herhangi bir fayda sağlamadı-
ğı” ifade edilmiştir. Yönetmen bu sahneyi çıkarmış 
ve istenilen birçok değişikliği yapmış ancak film 
yine de onay alamamıştır. Bunun üzerine Demi 
Moore, tam anlamıyla ortalığı ayağa kaldırmış 
Başkan Clinton’ın orduya emir vermesi için çaba 
göstermiş ve Florida Valisi’nin Philip Strub’u ara-
masını sağlamıştır. Strub, “sorun Deniz Piyade ko-
mandosu bir kadının hiç var olmadığı değil. Sorun, 
filmdeki askeri personelin davranışlarıdır” yanıtını 
vererek projeyi reddetmiştir. Film emekli deniz ko-
mandoları ile çekilmiştir.

13. Independence Day (1996) Uzaylı yaratık-
ların dünyayı istila ettiğinin işlendiği filmin yapım-
cısı, Pentagon’a yazdığı yazıda “ordunun askere 
alma çabalarına destek olacağını” iddia ederek, 
“eğer bu film ülkedeki her çocuğu bir savaş uçağı 
uçurmayı istetmezse ben de bu metni yerim” de-
miştir. Ancak Pentagon’un yanıtı şu gerekçelerle 
tamamen olumsuz olmuştur: “En temel sahneler-
de bile gerçekçiliği oluşturmak ve ordunun olumlu 
gösterilmesini sağlamak için birçok değişiklik ge-
rekmektedir. Filmde gerçek bir askeri kahraman 
bulunmamakta, ordu yetersiz ve/veya beceriksiz 
gösterilmektedir. Yaratıkların durdurulmasına 
karşı tüm girişimler sivillerin hareketlerinin sonu-
cu yaşanmaktadır. Filmin ana temalarından birini 
oluşturan ‘1947 yılında Hava Kuvvetleri tarafından 
bulunan bir UFO’nun halktan ve Başkan’dan 51nci 
Bölge adı altında gizli bir askeri tesiste saklanma-
sı’ konusu tamamen uydurmadır ve ordu böyle bir 
masalın sürmesine katkıda bulunacak bir yapıma 
onay vermeyecektir.” Yönetmen Pentagon’a yaz-
dığı cevabi yazıda, “büyük değişiklikler yapacağını, 
senaryonun güçlendirileceğini ve daha fazla olum-
lu roller verileceğini” ifade etmiş ancak yine de 
desteği alamamıştır.

14. Lone Star (1996) Filmin yönetmeni, ordu-
dan “üniformalar hakkındaki doğru bilgiler” gibi 
bilgi desteği talep etmiş ancak Pentagon metinde 
birçok değişiklik isteyince yapımcı şirket talebini 
geri çekmiştir.

15. Mars Attacks! (1996) Filmin yapımcıla-
rı, Amerikan ordusu Mars’tan gelen istilacılarla 
mücadelede tamamen etkisiz gösterildiği için 
Pentagon’un desteğini alamamıştır.

16. Outbreak (1995) Senaryoda bir salgın has-
talığın ordu tarafından başlatıldığı işlendiği için 
Pentagon’un desteği alınamamıştır.

17. Platon (1986) Yönetmen Oliver Stone, 
tüm zamanların bu en ünlü savaş filminin sadece 
reddedilmediğini aynı zamanda çekiminin de en-
gellenmeye çalışıldığını açıklamıştır. Stone, “Pen-
tagon tarafından askeri personelin filmde yer al-
maması için emir yayınladığını, bu yüzden Filipin 
ordusunun askerlerini kullanmak zorunda kaldık-
larını” belirtmiştir.

18. Saving Private Ryan (1998) Avrupa’da ABD 
ordusuna ait 2. Dünya Savaşı teçhizatı bulunmadı-
ğı için Pentagon tarafından filme destek sağlan-
mamıştır. Ancak, eleştirmenlerin tüm zamanların 
en büyük savaş karşıtı filmi olarak kabul ettiği film 
nedeniyle, Steven Spielberg’e, ABD ordusunun 
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‘Yüksek Hizmet Nişanı’ verilmiştir. Pentagon’un 
nişan için gerekçesi şöyle açıklanmıştır: “Film ile 
ABD ordusuna büyük hizmette bulunulması ve or-
duyu gençlere sevdirmesi!”

19. Sgt. Bilko (1996) Film, başkarakterin hırsız, 
beceriksiz ve ortağının da benzer karaktere sahip 
olması nedeniyle Pentagon ve Hava Kuvvetleri ta-
rafından reddedilmiştir.

20. Space Cowboys (2000) Film, senaryoda 
değinilen projenin Hava Kuvvetleri’nden alınarak 
NASA’ya verilmiş olması ve karakterlerin genç bir 
test pilotu iken bir deney uçağını düşürmelerinin 
gösterilmesi nedenleriyle uygun bulunmamıştır.

21. The General’s Daughter (1999) Askeri bir 
üste işlenen bir suçun örtbas edilmesini işleyen bu 
film daha ilk başvuruda reddedilmiştir.

PENTAGON TARAFINDAN DESTEK TALEBİ RED-
DİLEN DİĞER FİLMLER:

Dr. Strangelove (1964), Full Metal Jacket (1987), 
The Thin Red Line (1998), Memphis Belle (1990), A 
Midnight Clear (1991), Down Periscope (1996).

2. BÖLÜM

TÜRK SİNEMASI VE TSK İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA 
İKİ SİNEMA FİLMİ:

NEFES: VATAN SAĞOLSUN – “UYURSAN ÖLÜR-
SÜN!”

Nefes: Vatan Sağolsun sinema filminin senaryo-
su; Güneydoğudan Öyküler (1997) ve Yer Eksi İki 
(2005) kitaplarından yararlanılarak kaleme alındı, 
ancak hazırlık ve çekim sürecinde, yaratıcı ekip ve 
oyuncuların katkıları ile şekillendirildi. Üç senaryo 
yazarından biri olarak yazdıklarımın ve yaşanan 
gerçeklerin yüzde 80-90 oranında beyaz perdeye 
yansıdığını düşünmekteyim.

1998 yılından itibaren Güneydoğu’da yaşanan 
terörle mücadele konulu bir filme askeri destek 

alabilmek için Genelkurmay Başkanlığı’na ve Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’ne defalarca 
yapılan başvurularda, genellikle projenin ciddiye 
alınmamasından öte; “böyle bir filmin hayata ge-
çirilmesinin ‘zararlı’ olacağı” dahi ifade edildi ve 
çeşitli hakaretlere maruz kalındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden tek bir mermi ko-
vanı dahi destek alınmadı, filmde kullanılan tüm 
personel, silah, teçhizat, malzeme, araç vb. pro-
düksiyon ekibi tarafından yaratıldı. Yaratıcı ekip; 
kendilerinin tercih etmediği hiçbir bilgilendirme, 
ima, baskı ve yönlendirmeye uymadığı için Nefes, 
tam anlamıyla bağımsız bir film oldu. Ekip; filmin 
bağımsız kalabilmesi için dört yıla yakın bir süre, 
alışılmışın dışında bir özveri ile çalıştı. Üstelik çe-
kim dönemlerine rastlayan “Ergenekon” ve FETÖ 
kumpaslarından etkilenilmemesi için, tüm hazırlık-
lar özenle ve dikkatlice yürütüldü.

Filmde görev alan hiçbir oyuncunun TSK ile bir 
ilgisi yoktu. Oyuncuların doğallığı, gerçekçiliği, 
oyunculuk başarıları; başta Yönetmen Levent Se-
merci olmak üzere, tüm kamera arkası ekibinin 
özverisi ve bu oyuncuların Nefes’e yürekten inan-
maları ile oluştu.

Nefes’in vizyona girişi; tamamen bütçe şartları, 
filmin vizyon hazırlıkları vb. koşullar altında oluştu. 
“Habur” rezaletinin Nefes’in vizyona girdiği tarih-
lere rastlaması, tam anlamıyla “ilahi” bir tesadüf 
oldu.

Zamanın Genelkurmay Başkanı Emekli Orgene-
ral İlker Başbuğ’un sinemanın önemini kavraması 
ve vizyoner bakışı olmasa Nefes’in yine çekilebile-
ceğini ancak belki de yayınlanamayabileceğini de-
ğerlendiriyorum.

Vizyona girdiği andan itibaren büyük tartışma-
lara neden olan filmin sonunda “Mete Yüzbaşı ka-
rakterinin ölümü” yapılan eleştirilerden biri oldu. 
Yaratıcı ekip; Amerikanvari bir “Rambo Mete” 
yaratmak yerine, hayatını bu uğurda kaybetmiş 
tüm şehitlerin unutulmamasını sağlamak amacıyla 
finalin bu şekilde olmasını bilerek, isteyerek ve bu 
tepkilerin geleceğini ön görerek tercih etti.

Aslında “uyursan ölürsün” mottosuyla hafızala-
ra kazınan Nefes filminin çatısı; uykusuna devam 
eden Türk izleyicisine “sinemasal bir ninni” söyle-
mek yerine; film bittiğinde koltuğundan dahi kal-
kamayacak şekilde bir şok yaratmak üzerine inşa 
edilmişti.

Yaklaşık dört yıla yayılan hazırlık, çekim ve viz-
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yon süresi ile; “deli” ya da “kendini filme adamış” 
40 kadar insanın özverisi ile yaratılan Nefes: Vatan 
Sağolsun, Türk sinemasının dönüm noktalarından 
biri oldu. Güneydoğu’da görev yapan askerlerin 
terörle mücadelede yaşadıklarını, hamasete kapıl-
madan ve son derece gerçekçi bir çizgi ile izleyici 
aktarması nedeniyle de, kamuoyunda büyük ilgi 
gördü.

ANADOLU KARTALLARI: BİR ANMA FİLMİ

Anadolu Kartalları, Türk Hava Kuvvetleri’nin 
100’ncü kuruluş yıldönümü anısına hayata geçiril-
miş, tam anlamıyla bağımlı bir proje filmidir. Senar-
yo hazırlıklarından, vizyona girdiği ana kadar tüm 
aşamaları, TSK ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 
bilgisi ve kontrolü ile gerçekleşti.

Neredeyse dünya havacılık tarihine eş bir tari-
he sahip olan Türk Hava Kuvvetleri’ni anlatan bir 
projeden, sadece “editoryal bağımsızlık” gerekçe-
si ile mahrum kalmamak adına, Anadolu Kartalları 
sinema filmi senaryo yazarı ve askeri koordinatörü 
olarak çalışmayı kabul ettim.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı; filmin tüm süreç-
lerinde, projenin içinde bulundu, istisnai birkaç 
personelin kişisel yetersizlikleri, kaprisleri, heze-
yanları ve maalesef hainlikleri dışında; tüm yetki-
liler sanata ve sanatçıya saygıyla, nezaketle, yön-
lendirme yerine, bilgilendirme yoluyla editoryal 
destek verdi.

Planlamalarını saniyeler üzerinden yapan an-
cak kurumsal tanıtımda tecrübe eksikleri bulunan 
Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile, plansız çalışma 
alışkanlığına sahip ve asker konulu film tecrübesi 
bulunmayan Türk sinema sektörünün, ilk kez bu 
kadar büyük çapta bir projede birlikte çalışmalarını 
sağlamakta büyük sıkıntılar yaşandı.

Projenin başlangıcında Hava Kuvvetleri 
Komutanlığı’nın uygun bulduğu senaryonun içeri-
ği, ruhu ve ana teması, daha sonra ekibe katılan 
Yönetmen tarafından tamamen değiştirildi. Süreç 
içinde çeşitli nedenlerle; proje koordinatörlüğün-
den ve senaryo yazarlığından üç defa istifa aşa-
masına geldim, ancak canları pahasına ter döken 
pilotlar ile arkalarındaki binlerce çalışanın anlatıla-
cağı bir filme zarar vermemek adına, her seferinde 
“ehven-i şer” kabulü ile istifadan vazgeçtim. Türk 
sinema sektörünün bir çalışanı sıfatı ile yürüttü-
ğüm Anadolu Kartalları sinema filminin ortaya çı-
kan halinden memnuniyetsizliğimi, başlangıçtan 
itibaren her ortamda ifade ettim. Tüm proje süre-
cine ilişkin öz eleştirilerim sonucunda birçok ders 

çıkarttım.

Filmin hava çekimleri de dâhil olmak üzere tüm 
sahneleri, personelin günlük görevleri aksatılma-
dan ve bu görevlere paralel olarak çekildi, perso-
nele ek bir iş yükü, bütçeye ek bir mali yük getiril-
memesi öncelikli amaç oldu.

Anadolu Kartalları; başta Ergenekon olmak 
üzere kumpasların havada uçuştuğu bir dönemde 
FİDA Film’in cesareti ile zamanın Hava Kuvvetleri 
Komutanı E. Orgeneral Abidin ÜNAL’ın sahip ol-
dukları vizyoner dünya görüşleri ve zamanın Kon-
ya Hava Üs Komutanı E.Tümgeneral Ateş Mehmet 
İREZ’in çekimler sırasında verdiği büyük destek ile 
hayata geçirilebildi.

Ancak; aylar öncesinden vizyon tarihi açıklanan 
Anadolu Kartalları filmi ile hemen hemen aynı ta-
rihlerde, FETÖ tarafından apar topar hazırlanan 
“Allah’ın Sadık Kulu: Barla” adlı animasyon filmi, 
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vizyona sokuldu ve sapkın tarikatın müritleri on-
larca il ve ilçede belediye otobüsleri ile sinemalara 
taşındı. 2 milyon iki yüz bin kişinin izlediği bu saç-
ma yapım ile, Anadolu Kartalları sinema filminin 
kamuoyunda TSK lehine yaratacağı olumlu etkinin 
azaltılmasının amaçlandığı (gişe sayısı 1.195.000 iz-
leyicide kalmıştır) anlaşıldı.

Üstelik bu amaca hizmet eden en yetkili kişiler-
den birinin, Kurmay Albay rütbesi ile Hava Kuvvet-
leri Komutanlığı Genel Sekreteri’nin olabileceği 
tahmin edilemedi. Filmin hazırlık ve çekim sürecin-
de sergilediği garip müdahalelere, saçma tavır ve 
davranışlara bir türlü anlam verilemeyen bu şahıs; 
15 Temmuz ihaneti sonrasında, Tuğgeneral rütbesi 
ile görev yaptığı yurtdışından Türkiye’ye dönmek 
yerine, TSK aleyhine uluslararası medyada yaptığı 
açıklamalarıyla gündeme geldi.

SONUÇ

Karşılıklı menfaat ilişkisi bulunan bu iki sektö-
rün, birlikte çalışabileceği sistemlerin kurulması 
zor ancak mümkündür.

Türk sineması; “ordu düşmanlığı” ile “asker ro-
mantizmi” arasında gidip gelmek yerine; “asker”, 
“ordu” ve “savaş” kavramlarının tüm insanlık ta-
rihinin göz ardı edilemez bir gerçeği olduğunun 
farkına varmalıdır. Senaryo yazarları ve yapımcılar, 
askeri temalı yapımlarda “gişe yükselteceği gerek-
çesi ile abartıya ve hamasete başvurma” yanılgı-
sından kurtulmalıdır. “Kraldan fazla kralcı” olmak 
uğruna, propagandist bakışla yaratılan, “hama-
set” dolu “sabun köpüğü” eserler yerine; “insanı” 
temel alan, yaşanmış gerçek hikâyelere odaklanıl-
dığında, daha inandırıcı ve daha kalıcı yapımlara 
imza atılacağı açıktır.

Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet 
Karargâhları’ndaki kurumsal yapı; sinema/TV ko-
nuları, diğer medya/basın/iletişim başlıklarından 
ayrıca ele alınarak yeniden düzenlenmeli, buralar-
da istihdam edilecek konusunda uzman persone-
lin dışında, hizmet alımı yoluyla sinema/TV sektö-
ründen de danışmanlık hizmeti alınmalıdır. Sınırları 
belirlenmiş bir başvuru/onay/red sistemi geliştiril-
meli, Türk sinema sektörünün genelde “son daki-
ka planları” ile çalışması nedeniyle, süreç mümkün 
olduğu kadar hızlı yürütülmelidir.

Mevcut TV izlenme ölçüm sistemi çerçevesinde; 
reklam verenlerin talep ve beklentileri ile TV dizi-
lerinin kalitesi organik olarak birbirlerine bağlıdır. 
TV’lerde kalitenin yerlerde süründüğü böylesine 
sancılı bir geçiş döneminde; günü kurtarmak ama-
cıyla gerçekleştirilen askeri konulu TV dizilerinin 
“gerçekçiliğin” dışına çıkarak, konuları sulandıra-
cağı kaçınılmazdır. Bu nedenle, “ülke kuran ordu” 
saygınlığına zarar vermemek adına, sadece hafıza-
lardan silinemeyecek kalıcı eserlere destek olun-
malıdır.

TSK; kurumsal tanıtım beklentisiyle hareket et-
mekten çok; gerçek ya da gerçeğe yakın olayların 
aktarılacağı ve insanı temel alan yapımlara destek 
vermelidir. Çünkü, Türk halkının vergileri ile çalı-
şan ve insan ihtiyacını yine kendi içinden karşıla-
yan Türk ordusunun asli görevlerinden biri, savaş-
maktan önce, caydırıcı bir güç olduğunu anlatmak 
amacıyla kendisini tanıtmaktır. Verdiği hizmeti; ha-
tasıyla-sevabıyla, tam, doğru, kendinden emin ve 
cesurca tanıtamayan, anlatamayan Türk ordusu, 
15 Temmuz hainliğinde yaşandığı gibi, hem içerden 
hem de dışarıdan gelecek tehlikeler nedeniyle so-
runlar yaşayacaktır.

Sosyo-kültürel Yaşam
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Fazıl Say & Serenad Bağcan Şarkılar 
Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerinin, Fazıl Say’ın eşsiz müziğin-
de yeniden hayat bulduğu İlk Şarkılar ve Yeni Şarkılar albümlerin-
den eserler, İzmirli dinleyicilerle buluşuyor.
Say’ın kusursuz piyanosuna, solist Serenad Bağcan etkileyici yoru-
muyla eşlik ederken, Say’ın solo piyano eserleri de  konser progra-
mında yer alıyor.
25 Eylül  21:00 - 23:00  İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

Gülsin Onay Piyano Resitali
Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi Salı Konserleri’nin 2017-

18 sezon programı açıklandı.

Açılış Konseri

10 Ekim  20:30 - 22:30

Anjelika Akbar

Anjelika Akbar, 14 Ekim’de Deniz Müzesi’nde sevenleriyle bu-
luşmaya hazırlanıyor...

Çocukluktan başlayarak klasik müzik alanında yüzlerce beste 
ve konser çalışmaları yapmış olan Anjelika Akbar, son yıllarda 
ilgisini çeken, kendi tabiri ile “Doğu-Batı Kucaklaşması” yönün-
de müzik çalışmaları da gerçekleştiriyor. 

Üç Cemre, Bach A L’Orientale, Türk Marşı Varyasyonları, Gül’dür Gül, Doğu Fantazisi, Anadolu Esintile-
ri gibi beste ve projelerinden sonra “Doğu Rapsodi / Oriental Rhapsody” başlığı altında kendisine ait 
beste ve uyarlamalarından oluşan repertuar ile dinleyicileri Doğu’nun ve Batı’nın buluştuğu noktadaki 
farklı hislerin dünyasına götürüyor. Oriental Rhapsody zamandan ve mekandan bağımsız olan bir duygu 
seyahatnamesi...

İstanbul Deniz Müzesi 14 Ekim  20:00 - 22:00

Turkcell Bodrum Caz Festivali

İsim sponsorluğunu Turkcell’in üstlendiği Turkcell Bodrum 
Caz Festivali, Caz Derneği ve Bodrum Belediyesi’nin kurumsal 
destekleri ile 1-17 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 

Festival, Bodrum Kalesi’nde yer alacak büyük konserlerle 
ülkemizin önemli caz sanatçılarından bir bölümünü kucaklıyor. 
Gençlerin sahnesi olacak Meydanda Caz Sahnesi, Pazarda 
Caz, Sokakta Caz gibi etkinliklerinin ücretsiz olacağı festival 
için Eylül’de Bodrum’da buluşalım. 

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER
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Contemporary Istanbul Çağdaş Sanat Fuarı

14-17 Eylül 2017   Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı , İstanbul Kongre Merkezi

14-17 Eylül 2017 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi 
Sarayı’nda 12. kez gerçekleşecek olan Contemporary Istanbul, bölge galerilerinin yanı sıra Avrupa, Ame-
rika ve Asya’nın en önemli galerilerini, sanatçılarını ve koleksiyonerlerini de bir araya getirerek İstanbul’u 
geniş bir sanat izleyicisi kitlesinin odak noktası yapacak. Bölgesel karakterinden aldığı güçle Orta Doğu, 
Balkanlar, Kafkasya ve Doğu Akdeniz ülkeleri ile beraber Avrupa ve Amerika’ya uzanan Contemporary 
Istanbul, tüm dünyaya hitap eden bir çağdaş sanat fuarı konumunda yer alıyor.

www.ankaenstitusu.com

Sosyo-kültürel Yaşam

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü 

“100. Yılında Sovyet İhtilali 
ve Türk Dünyası”

6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları 
Sempozyumu 

25 Ekim 2017 09:30 Sempozyum açılışı 
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi 
Mehmet Akif Ersoy Salonu

25-27 Ekim 2016 Bilimsel Oturumlar
Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi 
Mehmet Akif Ersoy ve K Salonları 
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GERÇEKLERİ ANLATAN ÇİZGİLER

Ramiz Gökçe, Vatan, 11.4.1941



Sayfa 81

www.ankaenstitusu.com

Sosyo-kültürel Yaşam

KARAGÖZ– Çevir Hacivat çevir, bu makine işledikçe milletin gözü açılacak, cehalet-
ten, sefaletten, felaketten kurtulacak, millet bak yeniliğe, terakkiye [ilerlemeye] 
alışıyor. Ha koluna, buduna kuvvet, çevir Hacivat çevir! 

(Makinenin üzerinde “Mektep, medeniyet” yazıyor.) Anonim, Karagöz, 25.4.1925
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Abonelik Formu 

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

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

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

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

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

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

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

Faturalandırma için; 

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

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

 
 

ANKA Strateji Dergisi iki (2) ayda bir çıkar. 
 

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

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

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

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

 
 ANKA ENSTİTÜSÜ STRATEJİ DERGİSİ 

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

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

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

 

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

http://www.ivmeihs.com/

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

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

Yerli Uzaktan Kontrol 
Sistemimiz otopilotumuzla tam 

uyumludur. Yazılımı tamamen 
yerlidir.

İvme İHS, farklı tip ve büyüklükte 
insansız hava araçları 

tasarlamakta ve üretmektedir.

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

birçok İHA’da kullanılabilir. 
Yazılımı tamamen yerlidir.
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