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SUNUŞ
Merhabalar,
Uluslararası alanda hemen her günü yeni bir gelişme ve ülkelerin 

karşılıklı hamleleri ile geçen 2017 yılını geride bırakmış bulunuyoruz.
Ne yazık ki geride bıraktığımız yıl tarihteki yerini uluslararası iliş-

kilerin çok da olumlu gelişmelere sahne olduğu bir yıl olarak alama-
yacak.

Bölgemizde devam eden Suriye ve Irak sorunlarının ve buna 
bağlı olarak, insani bir dram haline gelen göç sorununun devam 
ettiği, terör örgütlerinin sadece bölgemiz için değil tüm dünya için 
büyük bir sorun olduğu ve sınır, din, dil, ırk ve millet tanımadığının 
görüldüğü, Myanmar’da katliamların sürdüğü, Mısır ve Yemen sal-
dırıları ve tüm bunların bazı devletler tarafından güç pekiştirme ya 
da kendi hegemonik arzularının hayata geçirilmesi için araç olarak 
görülmesi, ABD Başkanı’nın halen tartışılıyor olması, Avrupa’da 
bazı ülkelerde gerçekleşen seçim sonuçlarının o ülkelerdeki iç den-
gelerde değişikliklere yol açması, Çin’in devasa bir güç olarak oyuna 
girmesi, Kuzey Kore’nin nükleer denemeleri… Ülkemiz açısından, 
Kıbrıs konusunun yine çözümsüz kalması ve ABD’deki bir davanın 
ülkemiz aleyhine kullanılma ihtimalinin ortaya çıkması 2017 yılının 
ilk akla gelen konuları derken, yılın bitimine yakın, adeta “pimi çekil-
miş bir bomba” gibi dünyanın orta yerine bırakılan ABD’nin Kudüs’ü 
İsrail’in başkenti olarak tanıma kararı, ülkeleri özellikle de bölge-
mizdeki ülkeleri bir bloklaşma ve birbirleriyle karşı karşıya gelme 
ihtimaliyle yüz yüze bıraktı.

Yıl içindeki gelişmeler bize şunu gösterdi: Egemen güçlerin yüz 
yıl önceki hayal ve arzuları depreşmiştir ve hedeflerine ulaşmak adı-
na, o zaman gerçekleştiremediklerini, yeni oyun ve hamlelerle ger-
çekleştirme gayreti içine girmişlerdir. Ayrıca, özellikle bölgemizde 
bazı sınırların değiştirilmeye ve yeni bazı ülkelerin ortaya çıkarılma-
ya çalışıldığını dile getiren açık kaynaklardaki bazı senaryoların ger-
çekliği de gün ışığına çıkmıştır.

ANKA STRATEJİ DERGİSİ olarak, böyle bir yılda yayın hayatına 
girdik ve dış politikadaki gelişmeleri izleyerek, ülkemizin milli 
menfaatleri ve devlet aklı çerçevesinde, değerli yazarlarımızın 
okumalarıyla sizlere bu gelişmeleri iletmeye gayret ettik. Bizim açı-
mızdan da kolay bir yıl olmadı elbette. Bir taraftan yayın hayatına 
yeni girmiş bir derginin çeşitli zorlukları ve bir taraftan da dünya 
gündeminin baş döndüren bir hızla değişmesi, doğrusu bizleri de 
zorladı. Azimle, ısrarla ve sadece okuyucularımızın desteğiyle biz de 
yılı bitirdik.

Yeni yılın ilk ayında elinize ulaşan bu sayımızda yukarıda ana baş-
lıklar olarak değindiğimiz 2017’nin konularına ilişkin değerlendir-
meler ile diğer konulardaki makalelere yer verdik. Doyurucu, umut 
verici ve zihin açıcı yazılar olduğuna inanıyoruz. Umarız sizler de bu 
görüşümüzü paylaşırsınız.

Eski yılın yeni yıla devrettiği sorunlara ve gelişecek diğer konula-
ra biz yine aklın ve bilimin yol göstericiliğinde, Cumhuriyetimizin ku-
rucu değerleri esas olmak suretiyle ve ülkemizin milli menfaatleri ile 
devlet aklı çerçevesinde bakmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteği 
ve ilgisi en büyük itici gücümüzdür.

2018’in geçtiğimiz yıldan daha iyi bir yıl olmasını, ülkemiz ve mil-
letimiz için huzur, barış ve refah getirmesini diliyoruz. YENİ YILINIZ 
KUTLU OLSUN.

Saygılarımızla.
Engin ÖKTEM
ANKA Ens. Bşk. Yrdc.
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Çeşitli belirsizlikleri [1] öngörerek girdiğimiz 2017 
yılının sonlarına gelirken, söz konusu belirsizlikle-
rin yıl içinde çeşitli zorluklar getirdiğini görmekteyiz. 
Dünya’da, sıcak savaş, terör saldırıları, işsizlik, gelir ve 
servet dağılımındaki eşitsizliğin artması, açlık, nüfusun 
yaşlanması, iklim değişikliği, küresel ve bölgesel güç 
dengesizliği, globalleşme ve neo-liberal sistem karşıt-
lığının güçlenmesi, yükselen “sağ popülizm”, giderek 
güçlenen sağ ve milliyetçilik, beklenen kurumsal 
değişim ve düzenlemelerin halâ yapılmamış olması gibi 
çeşitli belirsizlik ve sorunların mevcut olduğunu ve bir 
kısmının da arttığını gözlemekteyiz.

Çalışmamızın ereği, 2017 yılının genel bir değerlen-
dirmesini yapmak yanında, sıkıntı ve sorunların nitelik 
ve boyutlarını ortaya koyabilmek; mevcut olanak ve ge-
lişmelerin olumlu ve olumsuz yanlarını irdelemek; 2018 
yılı için çıkarımlar elde etmek olmuştur. 
Son Seçimlerden Sonra Almanya’da Kurulamayan Ko-
alisyon

24 Eylül günü yapılan 19’uncu Bundestag (Almanya 
Federal Meclisi) seçimleri sonrası Almanya’da genel se-
çimin ardından, 393 sandalyeyi temsil eden Hıristiyan 
Demokratlar Birliği (CDU/CSU), Yeşiller Partisi ve Hür 
Demokrat Parti (FDP) arasında başlayan “Jamaika koa-

lisyonu” ön görüşmeleri, FDP lideri Christian Lindner’in 
masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlandı. Görüş-
melerden sonuç alınamamasının ardından Başbakan 
Angela Merkel, erken seçim işareti verdi.

Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Steinmeier, 
cumhurbaşkanlığı konutu Bellevue Sarayı’nda yaptığı 
açıklamada, Almanya’da 70 yıldan bu yana ilk kez bir 
koalisyon hükümetinin kurulmasının başarısız kaldığını 
belirterek, siyasi partilerin insanların refahından sorum-
lu olduklarını dikkate alarak, sorumlu şekilde hareket 
etmeleri gerektiğini söyledi.

Böylesi bir gelişmede en çok memnun olan parti Al-
manya için Alternatif (AfD) oldu ve bu durumda Başba-
kan Merkel’in istifa etmesi gerektiğini açıkladı.

Koalisyon görüşmelerinde görüş farklılığı ve anlaş-
mazlık yaratan konuların en başında, Avrupa ülkelerinin 
çoğunda yaşanan “göçmen” ve “sığınmacı” sorunları 
gelmektedir. Son seçimlerde “muhafazakâr” kanadın 
yıpranmasının sorumlusu olarak, 2015’te Almanya’ya 
kabul edilen yaklaşık bir milyon mülteciye kapıyı açan 
Merkel’in “açık kapı” politikası görülmektedir. Bunun 
somut sonucu da, aşırı sağcı ve mülteci karşıtı AfD’nin 
son seçimlerde oy oranını yüzde 12’ye (Bundestag’daki 
sandalye sayısı 94) yükseltmesi ve üçüncü büyük parti 
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konumunu kazanması olmuştur.
Koalisyon görüşmelerinde Ye-

şillerin ilgi ağırlığının “çevrecilik 
politikası”; SPD’ninkinin ise, “sığın-
macı yasasının” güncelleştirilmesi, 
demodeleşmiş “vergi yasalarında 
yeni düzenlemeler” ve eski Doğu 
Alman Eyaletleri için düşünülen 
“Soli Vergisi” olduğu söylenebilir.   

Avrupa’nın 81,2 milyon nüfusu 
ile en kalabalık, 3,5 trilyon dolar 
ulusal geliri ile en büyük ekonomisi-
ne sahip (ABD, Çin ve Japonya’dan 
sonra dünyanın dördüncü büyük 
ekonomisi) ülkesi Almanya’nın si-
yasetindeki söz konusu beklenme-
dik gelişme, başta AB olmak üzere, 
dünyada şaşkınlık yaratmıştır. Bu-
nun nedeni, Almanya’nın, AB’nin 
geleceği ve istikrarı ile dünya 
barış, güvenlik ve güç dengeleri 
yönlerinden çok önemli bir aktör 
konumunda olmasıdır.    

Anılan gelişme, en azından, Mer-
kel yönetimindeki Almanya’nın, 
“öngörülebilir” ve “istikrarlı” nite-
liklerinin sarsıldığı algısını günde-
me getirmektedir. Diğer yandan 
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron, Brexit sonrası oluşan yeni 
denge ve güçlere göre AB’yi şekil-
lendirmek için, Merkel’in yeni hü-
kümetini kurmasını beklemektedir. 
Bu bağlamda kısaca, daha “zayıf” 
bir Avrupa ve sorgulanır bir siyasi 
“belirsizlik” içindeki Almanya ile 
eşzamanlı olarak karşı karşıya oldu-
ğumuz söylenebilir.

Sorunun aşılması, “azınlık hü-
kümeti” veya “erken seçim” alter-
natiflerinden öte, koalisyon görüş-
melerindeki ilk turu başarısızlıkla 
sonuçlandıran görüşmeci partile-
rin, yapılacak yeni bir görüşme tu-
runda uzlaşmalarıyla veya önceki 
koalisyonun ortağı Sosyal Demok-
rat Parti (SPD)’nin ortak olmaya 
ikna edilip, yeni bir CDU/CSU-SPD 
“büyük koalisyonu” kurulmasıyla 
sağlanacağı anlaşılmaktadır. İkinci 
çözüm, güçlü Almanya’nın sürmesi 
ve Berlin’in yeni güçlenen “popü-

list” partilere teslim olmaması; AB 
yönünden de, Birliğin içinde bulun-
duğu sıkıntıları aşması için en yarar-
lı/akılcı yol olarak durmaktadır. 

Nitekim Alman DW’nın habe-
rine göre, SPD ile yeniden büyük 
koalisyon kurma seçeneği konu-
sundaki soruya Başbakan Merkel, 
geçmişte iyi bir işbirliği yaptıklarını, 
iki parti arasında nelerin iyileştirile-
bileceği konusunda görüşmeler yü-
rütülmesi gerektiği şeklinde yanıt 
vermiştir. Aynı şekilde SPD Genel 
Sekreteri Hubertus Heil de yaptığı 
açıklamada “SPD konuşulması ge-
rektiğine inanmaktadır. SPD ken-
disini müzakerelerden soyutlama-
yacaktır.” ifadesini kullanmıştır. [2] 
Görünen o ki, “güçlü Almanya ve 
güçlü koalisyon” çerçevesi içinde, 
Alman iş çevreleri başta olma üzere 
kamuoyu ve AB yapılanması taraf-
tarları nezdinde, yeniden bir CDU/
CSU-SPD koalisyonunun kurulması 
seçeneği giderek güçlenmektedir.

Çin Komünist Partisi’nin 19’uncu 
Ulusal Kongresi’nin Ekim Ayında 
Toplanması

Çin Komünist Partisi’nin 
(ÇKP) 19’uncu Ulusal Kongresi, 
başkent Pekin’deki Tienanmen 
Meydanı’nda bulunan Büyük Halk 
Salonu’nda 18-24 Ekim tarihleri ara-
sında toplandı. Hükümet, asker, 

devlet yönetimindeki şirketler ve 
parti tabanı temsilcilerinden olu-
şan 2 bin 300’e yakın delegenin 
katıldığı ve her beş yılda bir topla-
nan kongrenin bilinen amacı, her 
zaman olduğu gibi, Çin’in sonraki 
beş yıl için siyasi ve ekonomik yol 
haritasını belirlemekti.

Kongre, yeni dönem için 7 kişilik 
Daimi Komiteyi belirlediği gibi, Dev-
let Başkanı Xi Jinping’in “ideolojik 
doktrini”ni “kutsal” kabul etti ve 
tüzüğe yazılmasına onay verdi. [3] 
Böylelikle Xi, Çin’de Mao ve Deng 
Xiapping’ten sonraki en güçlü lider 
oldu. ÇKP Ulusal Kongresi, Çin’in 
Başkan Xi Jinping’le dünyadaki 
büyük güçlerden biri olmasının kut-
laması ve kanıtı olarak görüldü. [4] 

Kongrenin son günü delege-
ler, Xi’nin “Çin’e özgü sosyalizm” 
tezinin tüzüğe eklenmesini kabul 
ettiler. Böylece bundan böyle 
Xi’ye yönelik eleştiriler, doğrudan 
ÇKP yönetimini muhatap olarak 

değerlendirilecek. [5] Devlet Baş-
kanı Xi’nin sunduğu ve Kongrenin 
de onayladığı yeni plana göre ÇKP, 
2020-2035 yılları arasında sosyalist 
modernizasyonun ilk aşamasını ha-
yata geçirecek ve sonraki 15 yıllık 
dönemde ise ülkeyi gelişmiş, güçlü, 
demokratik, ileri kültür seviyesine 
ulaşmış, uyumlu sözcükleriyle ta-
nımlanan “büyük modern sosyalist 
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bir ülke” haline getirecek. [6] Söz 
konusu plana göre Çin, ekonomik 
büyümeyi yine öncelemekte ve 
bu yolla ülkenin sorunlarının 
üstesinden geleceğini belirtmek-
tedir. Keza planda, özel sektörün, 
ülke ulusal geliri, vergi tahsilâtı, 
istihdam ve yenilikler başlıklarında 
ulaşacağı paylara başat rol veril-
mektedir. [7] 

Özetle, Kongrede kabul edilen 
raporunda Xi, Çin ekonomisinin 
yapısal değişim sürecini analiz ede-
rek, ekonominin “hızlı büyüme” 
evresinden “yüksek nitelikli (yük-
sek teknolojiye ve yeniliğe daya-
lı)” gelişme aşamasına geçtiğini 
vurgulamaktadır. Raporda bu 
konuda ilaveten, önümüzdeki dö-
nemde devlet sermayesinin güç-
lendirilerek, Çinli işletmelerin 
dünya çapında “küresel rekabetçi 
firmalar” haline gelmesinin destek-
leneceği ve tüketimin teşvik edile-
rek ekonomik büyümenin sürdü-
rüleceği (sürdürülebilir kalkınma) 
açıklanmaktadır. [8]

Ekonomik alanda “küresel bir 
güç”, Asya-Pasifik’te önemli bir 
“bölgesel güç” olma yolunda hız-
la ilerleyen bir Çin olgusu oldukça 
nettir. Ayrıca son ÇKP Ulusal Kong-
resinde alınan kararların, küresel 
sistem üzerindeki olası etkilerini de 
aşağıdaki dört başlıkta toplayabili-
riz. 

1) Çok Kutuplu Dünya Mode-
linin Güçlenmesi: Bundan böy-
le Pekin’in, küresel kamu malı 
tedarikinde giderek daha fazla 
rol üstleneceği ve çok kutuplu bir 
dünyanın oluşmasında daha fazla 
aktif olacağı anlaşılmaktadır. Xi’nin 
raporunda yer alan “gelişmesinin 
hangi aşamasında olursa olsun 
Çin hegemonya yaratmayacak ve 
yayılmacı bir siyasetin içinde olma-
yacak” vurgusu, Çin’in uluslararası 
sistemde işbirliğine ve kazan-kazan 
stratejisine önem veren konumunu 
ortaya koyması açısından son de-
rece önemlidir. Bu yaklaşım bizce, 
ABD merkezli küresel sistem krizi-

nin şiddetlendiği bir dönemde, çok 
kutuplu bir dünyanın gelişmesi için 
önemli bir fırsata yer vermiş olmak-
tadır. 

2) Küresel İklim Değişimi 
İle Mücadele: Çin, Paris İklim 
Anlaşması’nın sürdürülmesi 
konusunda en çok çaba harcayan 
ülkelerin başında gelmektedir. 
Zaten Çin, 21’inci yüzyılda yenile-
nebilir enerji kaynağı geliştirmede 
küresel bir lider olarak hızlıca or-
taya çıkmıştı. Çin, şaşırtıcı oranda 
solar, elektrik ve rüzgâr enerjisi sis-
temleri üretmekte ve kurmaktadır. 
Uluslararası Enerji Ajansına göre 
Çin, yenilenebilir enerjilerde büyü-
menin yüzde 40’ını temsil etmek-
tedir. Xi’nin raporunda yer alan 
“Ekolojik Uygarlık” göndermesi de 
çok önemsenmiştir. Geçtiğimiz yıl 
karbon salınımı azaltma hedefleri-
ne ulaşan Pekin, gelişmekte olan 
ülkeler için 3,1 milyar ABD Doları 
tutarında bir paket sözü vermişti.

3) Serbest Ticarete Dayalı Kü-
reselleşme: Xi’nin raporunda Çin’in 
dünya ekonomisine daha fazla en-
tegre olacağını belirtmesi, gelecek 
dönemde küreselleşmenin sürmesi 
ve serbest ticaretin önündeki en-
gellerin kaldırılması bağlamında 
daha aktif bir rol üstleneceğine 
işaret etmektedir. Özellikle ABD 
Başkanı Donald Trump’ın serbest 
ticaret anlaşmalarının Amerikalıla-
rın işlerini ellerinden aldığına yöne-
lik açıklamaları ve “önce Amerika” 
söylemine dayanan globalleşme 
anlayışı, Çin’in serbest ticaret yanlı-
sı ülkelerin liderliği için elini güçlen-
dirdi. Diğer yandan Pekin, küresel 
serbest ticaretin sürdürülmesi 
konusunda Washington’un olası 
bir içe dönme politikası sonucu 
oluşacak boşluğu dolduracak eko-
nomik güce sahip bulunuyor. Bilin-
diği gibi, geçtiğimiz süreçte Çin’in 
küresel ekonomik işbirliğine aktif 
katılımı ve serbest küresel ticare-
te desteği, tüm tarafların yararına 
olduğu gibi, 2008 küresel krizinin 
atlatılmasında da önemli katkısı 

gözlenmişti. [9]
4) Çin Ordusu’nun Güçlendiril-

mesi ve Dünya Dengelerinde De-
ğişim: ÇKP Kongresine Xi’nin sun-
duğu raporda, Çin Halk Kurtuluş 
Ordusu’nun geleceği ile ilgili olarak 
“2020 yılına gelindiğinde, bilgi ve 
iletişim teknolojilerinden yararla-
nan stratejik kabiliyetler ve askeri 
mekanizasyon başarıyla sonuçla-
nacak ve ulusal savunma ile silahlı 
kuvvetlerin modernizasyonu da 
2035 yılına kadar tamamlanacaktır. 
Çin silahlı kuvvetleri, 21’inci yüzyılın 
ortalarında birinci sınıf askeri 
birliğe dönüşecektir.” denilmekte-
dir. Bir anlamda “yeni bir savunma 
doktrini” açıklanmaktadır.

Gelişen dünya ticaret ve ula-
şımı olgusu içinde Çin, ekonomik 
ve jeostratejik çıkarlarını korumak 
için yakın denizlerin savunulması 
ile birlikte açık denizlerin de savu-
nulmasını amaçlayan modern bir 
deniz gücü geliştirmeye ihtiyaç 
duymaktadır. Bu strateji doğrultu-
sunda son 10 yıl içinde Çin, çeşitli 
savaş gemisi ve denizaltı yapım ve 
alımına hız verdi. Özellikle çok sa-
yıda, silahlı askerleri uzun mesafe-
lere taşıyabilecek gemilerin yapımı-
na önem verilmektedir. Bu yıl ikinci 
uçak gemisi de kullanıma girdi ve 
ileriye dönük olarak bir uçak ge-
misi daha inşa edilmesine başlan-
dı. [10] Silahlı güç konusundaki bu 
gelişmeler ve anılan yeni doktrin 
dikkate alındığında, bu gelişme-
lerin Pasifik’teki güç dengelerinin 
değişmesine neden olacağı ve kü-
resel düzeyde ise, çok kutuplu dün-
yanın giderek daha fazla somutlaş-
tığı bir dönemin habercisi olduğu 
değerlendirilebilir. [11]
Suudi Arabistan’da Gerçekleşti-
rilmeye Çalışılan Büyük Değişim / 
Dönüşüm

Aşiretler ittifakı olarak kurulan 
Suudi Arabistan Krallığı, şimdilerde 
tarihinin en ilginç dönemlerinden 
birini yaşıyor. Aralarında dünyanın 
en zengin ve güçlü isimlerinin oldu-
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ğu 4’ü bakan ve 11’i prens 38 Suudi 
Kraliyet ailesi üyesi ve onlarca üst 
düzey Suudi yetkili “yolsuzluk” 
suçlaması ile gözaltına alındı. Ope-
rasyonlar, dört ay önce sürpriz bir 
şekilde Birinci Veliaht Prensliği’ne 
atanan 32 yaşındaki Prens Muham-
med bin Selman (MbS) tarafından 
yönetilmektedir. Twitter, Apple, 
Time Warner gibi şirketlerde hisse-
si olan ve dünyanın en zengin 45. 
ismi Prens El Velid bin Talal’e de 
dokunan gözaltı operasyonunun 
amacı “yolsuzlukla mücadele” ola-
rak açıklandı. [12]

Aslında değişim 21 Haziran’da, 
Selman’ın, ülkesinin bir geleneğine 
son vermesi ile başlamıştı. Kral bu 
tasarrufu ile Veliaht Prens Muham-
med bin Nayif’in yerine, 32 yaşında-
ki oğlu MbS’yi Birinci Veliaht Baş-
bakan (Savunma Bakanlığı görevi 
ile birlikte) olarak atadı. Değişimin 
yasal zemini de, Anayasa’nın 50’nci 
maddesindeki “Kral, kurucu lider 
Abdülaziz bin Abdurrahman bin 
Suud’un oğulları arasından seçilir” 
hükmüne, “torunları” sözcüğünün 
eklenmesi ile hazırlandı. [13]  

Bu gelişmenin gerisinde, 
Katar’a karşı BAE, Mısır, Bahreyn ile 
birlikte ve Suudi Krallığı’nın öncülü-
ğünde başlatılan ekonomik- siyasi 
kuşatmanın ardındaki aynı aktörün 
olduğu geniş kabul görmektedir. 
[14] Zaten ABD yönetimi ile yeni bir 
ilişki geliştiren Veliaht Prens, ülke-
sini siyasi ve askeri olarak giderek 
ısınan ve son dönemde artan İran-
Şii etkisini yaşayan Ortadoğu’da 
bir süredir yeniden formatlıyordu. 
Bu tür bir dönüşümün işaretleri, 
MbS’nin 24 Ekim’de gerçekleştiri-
len Girişim Forumu’nda yaptığı ko-
nuşmada ve Trump’ın Ekim ayında 
Riyad’a yaptığı ziyarette yapılan 
görüşmelerde verilmişti. [15]

Financial Times’ın edindiği bilgi-
ye göre, gözaltındaki bazı isimler, 
mal varlıklarının önemli bir bölümü-
nü, serbest kalmaları karşılığında 
Riyad’a devretmeye razı durumda-
lar. [16] Bilindiği gibi, uzun süredir 

düşük seyreden petrol fiyatları ne-
deniyle Suudi Arabistan’ın geçen 
yılki bütçe açığı 79 milyar dolar 
seviyesine kadar yükselmişti. Yine 
basının aktardığı kadarıyla da, yol-
suzlukların parasal karşılığı da 100 
milyar dolara ulaşmaktadır. [17]

Suudi Arabistan’daki dönü-
şümle ilgili olarak bahsetmemiz 
gereken bir gelişme de, Veliaht 
Prensi Muhammed bin Selman’ın 
23 Ekim’de tanıttığı 500 milyar 
dolarlık NEOM projesidir. Projeye 
göre veliaht, küresel bir şehir kur-
mayı hedeflemektedir. Ürdün ve 
Mısır ile bağlanacak bağımsız bir 
iş ve endüstri alanı olan NEOM, 
26.500 kilometre karelik bir alana 
yayılacaktır. Proje, Arap ülkeleri 
ile Afrika, Asya, Avrupa ve ABD’yi 
ekonomik olarak birbirine bağla-
yacak olup söz konusu bölge, daha 
şimdiden “şeriatsız bölge” olarak 
nitelenmektedir. [18]

Konuya, Riyad’da yaşanan bir 
“ABD / Trump desteği ile aile içi 
tasfiye” olarak yaklaşan görüşler 
de bulunmaktadır. Bu değerlendir-
melere göre, “ılımlı İslam” derken, 
bir hayli “hışımlı” bir dış politika ile 
ortalığı karıştıracak bir “çöl fırtına-
sı” yaşanacak ve Ortadoğu’da güç 
dengesi yeniden tesis edilecektir. 
[19] 

Bilindiği gibi, ABD ve Rusya 
bölgede oluşan iki cephenin lide-
ri durumundalar.  İki büyük güç, 
bölgenin dört mihver devletinden 
ikisine, Suudi Arabistan ve İran’a 
dayanmaktalar.  Ortadoğu’da İran’ı 
hedefe koyan ABD’nin bölgedeki 
müttefiklerini (Suudi Arabistan, 
Mısır ve İsrail) bu hedefe göre 
hazırlamakta olduğu ve ılımlı İslam 
yaftası altında Suudi Arabistan’da 
yaşanan dönüşümün temelinde ya-
tan saikin bu olduğu görüşündeyiz. 
Doğaldır ki; bu arada, yolsuzluklar-
dan ve bütçe açığından arınmış, 
istikrarlı ve ılımlı sistemi ile “mo-
del” gösterilebilecek bir Riyad, 
Washington’un tercihleri arasında 
olacak ve işini kolaylaştıracaktır.

Dünyayı Saran Popülizm, Libera-
lizmde Erime ve Yükselen Sağ

Popülizmi, “halk için” ve “halka 
rağmen” parametrelerini, birbirine 
zıt da olsa içinde barındıran, yığın-
ları kısa vadede memnun etmek 
adına yine aynı kitlenin, genellikle 
orta-uzun vadeli çıkarları ile çelişe-
bilecek siyasi ve ekonomik politika-
lar olarak tanımlayabiliriz. Bu tarz 
bir yönetişim tarzında, uzmanlık 
bilgileri ve rasyonel düşünce ge-
rektiren “objektif gerçekler” pek 
önemsenmez; tepkisel duygular ve 
önyargılar ağırlık kazanır. Bu tür bir 
politikanın temel aldığı yaklaşım, 
tüm taraflar için “kazan-kazan” po-
litikasıdır. [20] 

Mevcut sistemin “liberal” ni-
teliğine olan tepkinin en görünür 
olanı da, giderek yaygınlaşan sağ 
nitelikli “popülizm” olmuştur. 
The Economist’in tanımıyla “milli-
yetçilik liginin” genişlemesi. Tüm 
dünyada, globalizme karşı gelişen 
“milliyetçilik” şeklindeki dönüşü-
mün, popülizm ile karşılıklı birbir-
lerini beslediği izlenmektedir. [21] 
Böylesi bir gelişmenin, hâlihazır 
yönetimlerinde “illiberal/liberal 
olmayan demokrasinin” geçerli 
olduğunu, Macaristan, Polonya, 
Türkiye gibi ülkelerin “otoriterli-
ğe” kaydığını görmekteyiz. Daha 
doğrusu, doğan boşluktan en çok 
yararlanan gelişme popülizmdir ve 
bu gelişmeyi de seçimlerde “siyasî 
desteğe” çevirmeyi başarmıştır. 
Bir diğer anlatımla; daha çok de-
mokrasi, adil gelir paylaşımı, insan 
hakları derken, ülke yönetimlerinin 
bir kısmının, oy desteği ile “otokra-
tik” nitelik kazanması ve liberal de-
mokrasiden uzaklaşması bir realite 
olarak yaşanır ve hatta kanıksanır 
hale gelmiştir. 

Popülizmin son yıllarda hız 
kazanmasının temelinde, liberal 
düzenin mutlu etmediği yığınla-
rın tepkisi gelmekte ve bu geliş-
me, mevcut sistemin açıklarını, 
karanlık noktalarını gün yüzüne 
çıkarmaktadır. Tarihçi Ash’in be-
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lirttiği gibi, her hegemonik düzen 
kendi memnuniyetsizliklerini 
yaratır. [22]  Batı demokrasilerinde 
görülen bu gelişmeyi Daron Ace-
moğlu, anılan ülkelerin, sandıktan 
çıkan otoriter, popülist “şahsi yö-
netimlere” karşı donanımlı olma-
malarına bağlamakta ve bu gerçeği 
de “demokrasinin yumuşak karnı” 
olarak nitelendirmektedir. [23]  

Söz konusu bu eğilimin sevin-
dirici yanı ise, mevcut sisteme olan 
memnuniyetsizliğin beslediği bu 
gelişimin, liberal dünya düzeninin 
daha tutarlı ve kucaklayıcı bir sis-
tem ile ikamesini hızlandıracağı 
beklentisidir. 
Vekâlet Savaşları Sonrasında ABD 
ve Rusya Arasındaki Ortadoğu Sat-
rancı

Ortadoğu’da Irak ve sonrasında 
Suriye’de yaşanan sıcak çatışma, 
ABD ve Rusya’yı bölgede oluşan iki 
cephenin başı durumuna getirmiş 
bulunmaktadır. İki büyük güç, 
bölgenin dört mihver devletinden 
ikisine, Suudi Arabistan ve İran’a 
dayanmaktadır. Diğer iki mihver 
devletten Türkiye, gevşek bir şekil-
de İran cephesine; Mısır ise, daha 
sıkı bir şekilde Suudi Arabistan cep-
hesine yakın durmaktadır.

Trump yönetimindeki ABD, 
Ortadoğu’da giderek güçlenen ve 
Şii nüfuzunu arttıran İran’ı hedefe 
aldı ve bölgedeki oyun stratejisi-
ni buna göre kurdu. Bu bağlamda 
Washington, bölgedeki müttefikle-
ri ile olan işbirliğini ve planlarını bu 
hedefe göre hazırlamakta ve gün-
cellemektedir. Bu paylaşıma göre; 
İran ve Suriye bir tarafta, Suudi 
Arabistan, Mısır ve İsrail ise diğer 
tarafta cephe oluşturmaktadır. 
Irak, Türkiye ve Katar’ın ise, İran 
cephesine yakın durmakla birlikte 
kesin bir tutum içinde olmadıkları 
gözlenmektedir. Anılan cepheleş-
mede Körfez ülkeleri ise Suudi cep-
hesinde yerlerini almış durumdadır-
lar. [24]

Bilindiği gibi Obama, 2009’da 

mevcut Türk hükümetini model or-
tak ilan etmiş ve onun ılımlı İslam-
cılığı ile bölge ülkelerini bir cephe-
de toplamayı hedeflemişti. Ancak 
bu proje çeşitli nedenlerle sonuca 
ulaşamadı. Çalışmamızın Suudi Ara-
bistan’daki gelişmelere ayırdığımız 
bölümünde de zikrettiğimiz gibi, 
ABD şimdi Suudi Arabistan’ı “mo-
del ortak” ilan etme çabasında. Do-
ğaldır ki, Suudi Arabistan liderliğin-
de İran’a karşı daha geniş bir İslam 
cephesi oluşturmanın yolu, Riyad’ın 
Vehhabilik yerine ılımlı İslam’ın tem-
silcisi olmasına bağlı durmaktadır. 
Riyad’da da, bu amaca “uygun ak-
tör” rolüne dönüştürmek yolunda, 
“prensleri ve bakanları tasfiye eden 
saray darbesi” devreye alındı. [25]

Suriye’de savaşı kaybedip inisi-
yatifi Rusya’ya kaptıran, işgal etti-
ği Irak’ta etkinliği kaybedip İran’a 
bırakan, yıllarca inşa edilmesine 
yardım ettiği Barzani Kürdistanı’nın 
arkasında duramayan ABD, yu-
karıda aktardığımız stratejisi ile 
bölgedeki etkinliğini yeniden 
arttırmak istemektedir. Trump 
yönetiminin bu atakla hedefledik-
lerinin birincisi İran’ı baskılamak, 
ikincisi tehlikeye düşen İsrail’in gü-
venliğini sağlamlaştırmak, üçüncü-
sü mevcut müttefiklerini cepheye 
sürmek ve nihayet dördüncüsü de, 
arada kalan Türkiye gibi eski müt-
tefiklerini hizaya sokmaktır. Ancak 
zamanın, Rusya ve İran cephesine 
yaradığını ve bölgede Rusya’nın 
önalmış durumunu göz önüne aldı-
ğımızda, bu kurgunun hayata geç-
mesinin ABD için oldukça zor oldu-
ğunu belirtmek gerekir.

Suriye’de üç cephede savaş, 
Irak’ta büyük güç mücadelesi; 
Barzani’nin referandumuna kar-
şı cevap olarak, Irak Ordusu’nun 
Kerkük’ü ve diğer tartışmalı böl-
geleri ele geçirmesi; Yemen’de 
savaş; Körfez ülkelerinin Katar’a 
ambargosu; süren Filistin sorunu 
ve son olarak Suudi Arabistan’da 
saray darbesi. Tüm bu olgular, Or-
tadoğu’daki ABD-Rusya satrancının 

oldukça çetin geçeceğine işaret sa-
yılmalıdır.
Doğu ve Güneydoğu Asya’da Yaşa-
nan Güç Mücadeleleri

Bölgede, aralarında yarış yaşa-
nan ülke gruplarının başında Çin-
Hindistan ikilisi gelmektedir. Global 
ölçekte ortak, bölgesel ölçekte ise 
rakip konumda bulunan iki ülkenin 
sert ve yumuşak güç anlamında 
birbirlerine üstünlükleri / zayıflıkla-
rı bulunmaktadır. Çin’in ekonomik 
ve askerî bağlamda Hindistan’ın 
önündeki konumunu gelecekte 
de koruyacağı düşünülmektedir. 
Bununla birlikte, Hindistan’daki fi-
nansal sistem ile bankacılık sistemi 
yatırımcılara daha güvenli gelmek-
tedir. Ayrıca karşılıklı ticaretin gü-
venliği konusunda Hindistan’daki 
hukuk sistemi, Çin’e göre daha iyi 
durumdadır. Keza, yumuşak güç 
konusunda Hindistan’ın elinin biraz 
daha kuvvetli olduğunu söylemek 
yanlış olmayacaktır. Zira Çin’in yük-
selişi, bugün pek çok ülke tarafın-
dan “tehdit” olarak algılanırken, 
aynı durum Hindistan için geçerli 
değildir. [26] 

Çin-Hindistan rekabeti Hint 
Okyanusundaki kıyı devletleri 
ile kurulan ilişkiler üzerinden 
yürümektedir. Pakistan ve Burma 
ile yakın ilişkiler içinde olan Çin bu 
ülkelerde uygulamaya koyduğu 
liman ve boru hattı projeleri ile 
Hint Okyanus’unda egemen güç 
olmaya çalışmaktadır. Buna karşılık 
Hindistan da, Çin’in Güneydoğu 
Asya ve Hint Okyanusu’nda 
geleneksel etki alanı olarak 
gördüğü bölgelerdeki faaliyetlerine 
karşılık olarak, Japonya ve Vietnam 
ile ilişkilerini geliştirmektedir. Ja-
ponya, Çin’in yükselişi karşısında 
duyduğu kaygı sonucu, Hindistan 
ile olan ilişkilerini derinleştirmekte-
dir.

Diğer bir ikili ilişki grubu da 
ABD-Hindistan ilişkisidir. Bu iki ülke 
arasındaki yakın ilişkilerle Ameri-
ka Hindistan’a iki önemli kart sun-
maktadır. Bunlardan biri, G.Kore ve 
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Japonya gibi çevre ülkelerini, Çin 
korkusu olmaksızın Yeni Delhi’nin 
“yükselen yıldız” serüvenine 
katılmaları yolunda cesaretlendir-
mek; diğeri ise, Hindistan tarafı-
na, Birleşik Devletler’in savunma, 
güvenlik ve diğer yüksek teknoloji 
konularında Çin ile ilişkilerinde elini 
güçlendirmek olarak durmaktadır. 
[27] 

Dünyanın ilk iki büyük ekono-
misi olan ve aralarındaki ticari iliş-
kilerin toplamı 578,5 milyar dolara 
ulaşan (ticarî ilişkilerde ABD tara-
fı geçen yıl 347 milyar dolar açık 
vermiştir) ABD-Çin ilişkileri, çeşitli 
yönleri ile çok boyutlu ve derindir. 
Son yıllarda iki ülke arasındaki ilişki-
lerde Amerikan tarafının politikası 
“doğru ve sürdürülebilir” bir denge 
kurmak, farklılıkları daraltmak ve 
bu arada, çıkarlar doğrultusunda 
işbirliğini genişletmek üzerine ku-
rulmuştur. Bu gelişmeye, uzay gü-
venliği, insan hakları, ticaret ve ya-
tırım uygulamaları / hukukî altyapı, 
Güney ve Doğu Çin Denizleri’ndeki 
Çin yapılanması konularındaki an-
laşmazlıkların engel teşkil etmeme-
sine çalışılıyordu. Keza ilişkilerdeki 
bu olumlu yaklaşım Çin tarafı için 
de geçerlidir. [28] 

İkinci Dünya Savaşı sonundan 
bu yana müttefik olan ABD-
Japonya ilişkilerinin son dönemde, 
askerî olarak da arttığını 
görmekteyiz. Bilindiği gibi ABD, 
yükselen ve Amerika’nın egemen 
gücü için bir tehdit unsuru olan 

Çin’i “dengeleme” ve “çevreleme” 
politikası gütmektedir. Bölgenin 
değişen konjonktürü ve Çin’in 
artan bölgesel etkinliğine karşı 
ABD’nin, Japonya askeri gücünün 
caydırıcılığına gereksinimi vardır. 
[29] Washington yönünden bir 
diğer olgunun da, ekonomisinin 
toparlanması bağlamında Başkan 
Trump’ın izlediği politikanın bir 
sonucu olarak, Tokyo’ya yapılan 
askeri ve mühimmat satışının teş-
vik edilmesi ve arttırılması olduğu 
gerçeğidir. 

Pakistan’ın eksenini Doğu’ya 
kaydırmasıyla bölgede oluşan Çin-
Pakistan (Rusya ve İran) yakınlaş-
masına karşı; ABD’nin başını çekti-
ği Japonya-Avustralya-Hindistan-G.
Kore-Vietnam ittifakı şeklinde bir 
gruplaşma görülmektedir. Ancak 
oluşan grupların ilişkilerde de, ağır-
lıklı olarak “ekonomi-politik” ekse-
ni gözettikleri izlenmektedir. [30]
Petrol Savaşları

Haziran 2014’ten bu yana bek-
lenmedik bir şekilde hızla düşen 
ham petrolün varil brent fiyatı, Ha-
ziran 2014-2015 periyodunda 80 do-
lara ulaşmış, 2016 Ocak ayında 29 
doları gördükten sonra, tedrici bir 
yükselişle şimdilerde 59-60 dolar 
civarındadır. Ham petrol fiyatında-
ki bu hızlı ve beklenmedik düşüşün 
ardında yatan ekonomik neden 
olarak, üretimde planlananın üs-
tündeki artış ve talep cephesinde 
yaşanan “beklentiyi aşan yavaşla-
ma” durumu görülmektedir. [31]

Haziran 2014’ten bu yana düş-
me ve kısa süreli ılımlı yükselme 
trendine giren ham petrol fiyatı, 
“petrol ekonomisini” değiştirmiş-
tir. Bu düşüşün kırılgan bir eko-
nomiye sahip Körfez ülkeleri ve 
Venezuela’ya “siyasi istikrarsızlık” 
getireceği öngörülmüştü. Nitekim, 
Ortadoğu’da son iki yıldır yaşa-
nan sıcak çatışmalar bu öngörüyü 
doğrulamıştır. Öyle ki, yazımızın 
önceki bölümünde irdelenen 
“Suudi Arabistan’da yaşanan dö-
nüşümü” bu beklentinin bir sonu-
cu olarak gösterebiliriz.

2008 küresel finans krizinin 
yaralarının henüz sarılmadığı bir 
dönemde gelen bu trend değişi-
mi Güney Kore ve Hindistan gibi 
bazı ülkelere de “sübvansiyonla-
rı terk etme”, Çin yönünden de 
üretim maliyetini düşürme fırsatı 
tanımıştır. Siyasi, jeopolitik ve 
ekonomik arka planı olan düşük 
petrol fiyatları olgusunun, “petrol 
ve vekâlet savaşları” devam ettiği 
sürece tersine dönmeyeceği anla-
şılmaktadır. [32] Çalışmamızın bu 
bölümünü, Robert Kennedy’nin 
“Ortadoğu savaşları daima pet-
rol için olmuştur.” Çıkarımına [33] 
gönderme yaparak sonlandırabili-
riz.
Henüz İstikrar Kazanamayan Dün-
ya Ekonomisi

2008 küresel krizin yarattığı 
uzun süreli düşük büyüme, pek çok 
gelişmiş ülkedeki yapısal sorunları 
gün yüzüne çıkardı. Devamında, bu 
ülkelerin anılan sorunlara kısa va-
deli ve popülist politikalarla çözüm 
aramaları, zorunlu yapısal reform-
ların hayata geçirilmesinde son 
derece yavaş yol alınması, ekono-
mik sorunların toplumsal tepkiye 
dönüşmesine ve alternatif arayış-
larına neden oldu. Bu bağlamda, 
Trump’ın Beyaz Saray’a yerleşme-
si, başta Hollanda olmak üzere, 
Almanya ve Avusturya’da yapılan 
seçimlerde “sağ”ın yükselmesi ve 
Macaristan, Polonya gibi ülkelerde 
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de sağ popülizmin derinlik kazanması şeklinde siyasi / toplumsal olgular yaşanmıştır. 
Keza, yaşanan kriz sonrası gelişmiş ülkelerde küreselleşmeye ve AB özelinde artan ekonomik entegrasyona ciddi 

tepkiler doğarken, gelişmiş ülkelerde gelir / servet eşitsizliklerindeki ve işsizlik oranlarındaki artışa dikkatler daha çok 
çekildi. Öte yandan bu ülkelerde nüfus giderek azalmakta ve göçmen karşıtlığı giderek yükselmektedir. Ayrıca bu dö-
nemde, gelişen ülkelerin küresel ekonomideki ağırlıkları ve dolayısıyla güçleri de arttı. Amerika’da, Çin ve Meksika’ya 
duyulan tepki ve Batı’da yaygınlaşan korumacılık söylemleri, giderek daha yüksek sesle duyulmaya başlandı. Diğer 
yandan gelişmiş ülkelerin orta sınıflarında, küresel ekonomik entegrasyonun kendilerinden çok başka ülkelere fayda 
getirdiğine ilişkin görüşler güçlendi.

Dünyanın en büyük ilk on ekonomisi ve payları aşağıdaki grafikte özetlenmiştir.
Kaynak: Dünya Bankası Şubat 2017

Dünya Bankası’nın açıkladığı en son verilere göre, ABD ekonomisi 18 trilyon dolarlık bir hacme sahip olup, ner-
deyse tüm dünyanın çeyreğini oluşturmaktadır(%24,3). Bir diğer taraftan ABD ekonomisinin, ilk 10 sıradaki 7 ülkenin 
toplam hacminden daha büyük olduğu anlaşılmaktadır. [34]

Enflasyon oranı %2’ye doğru giden ve işsizlik oranı da son 17 yılın en düşük seviyesi olan %4,1’e düşmüştür. Dünya 
ekonomisinin yaklaşık çeyrek büyüklüğünü temsil eden ABD’deki güçlü ekonomi sinyalleri, 2018 global ekonomisi için 
umut kaynağı olacaktır.

Küresel büyüme oranları, aşağıdaki grafikte de görüleceği gibi, 2008 krizini takip eden iki yıl boyunca yaşanan 
düzelme sonrasında “sürdürülebilir / istikrarlı” bir büyüme içine girememiştir.

Büyüme oranı (%)
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Kaynak: IMF, World Economic Outlook
Kişi başı ulusal gelirler, 1929 Büyük Buhranı’ndan bu yana ilk kez negatif büyüme içinde olduğu 2009’dan bu yana 

ABD’de toplamda yüzde 5; Japonya’da yüzde 4,4; Euro bölgesinde ise sadece yüzde 0,3 oranında artış gösterebilmiş-
tir. 

Küresel gayri safi hâsılanın bu yıl yüzde 3,6; 2018’de ise yüzde 3,7 oranında artacağı, ABD ve Euro bölgesinin 
sırasıyla yüzde 2,2 ve 2,2 oranında büyüyeceği öngörüsüne yer verilen raporda, yatırım, ticaret, iş gücü verimliliği ve 
ücretlerdeki gelişmenin finans krizinin etkisinden kurtulamadığı ve büyümenin sürdürülebilirliğinin yatırımların art-
masına bağlı olduğu belirtilmektedir. [35]

IMF, dünya ölçeğinde kamu ve özel sektör borçlarının 152 trilyon dolara (bu borçların yaklaşık üçte ikisi özel sek-
töre aittir) -şu ana kadarki en yüksek düzeyine- çıktığı ve bu durumun küresel ekonomik büyümeyi normalleştirmenin 
önünde önemli bir engel oluşturduğu uyarısında bulundu. [36] Raporda, dünyanın önde gelen merkez bankalarının 
“gevşek para” politikalarının, özellikle Çin ve özel sektörde bir kredi balonu yarattığı; buna ilaveten de, bazı düşük ge-
lirli ülkelerde kamu borçlarının artmasına yol açtığı belirtildi. Bu arada, bir süredir globalde yaşanan “yavaş ekonomik 
büyümenin” de hem şirketlerin, hem de ülkelerin borç yükünü azaltmalarını zorlaştırdığı kaydedilmiştir.

Global özel sektör borcunun küresel gelire oranı 1950’lerde yüzde 50 düzeyindeyken, 2007’ye gelindiğinde yüzde 
170’i aşmıştı. Kamu sektörü borcu ile birleştirildiğinde, 2017 itibarıyla toplam borcun küresel ekonomiye oranının yüz-
de 220’ye ulaştığı gözlenmektedir. Bir diğer ifade ile küresel ekonomi, dünya mal ve hizmet üretim gelirlerinin iki misli 
fazlasına ulaşan bir borç sarmalı ile çalışmaktadır.

Global ticaret hacminin parasal karşılığına baktığımızda da, 2010 yılından bu yana, ekonomik büyümeye koşut 
olarak azalma yönünde seyrettiğini gözlemekteyiz.

Küresel ticaret hacmi ve büyüme(%)

Kaynak: IMF
Finansal istikrarın yanında, jeopolitik gerginlikler ile ticaret üzerinde giderek artan oranda getirilen kısıtlamalar 

ve son dönemde yükselen korumacı söylemler, kısa vadede küresel ekonomik büyümenin önündeki en büyük riskler 
olarak durmaktadır.
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Gelir ve Servet Dağılımında Giderek Yaygınlaşan Eşitsizlik
Teknolojik ilerleme ve otomasyon yeniliklerinin sonucu artan toplam ve kişi başı ulusal gelir, bu gelişmeden en 

çok yararlanmış olan gelişmiş ekonomilerdeki “eşitsizliği” azaltmamış, tersine arttırmıştır. Nobel ekonomi ödülü 
sahibi olan Joseph E. Stiglitz’in yaptığı hesaplamaya göre, kriz sonrası iyileşmenin yaşandığı 2009-2010 yıllarında 
ABD’de gerçekleşen gelir artışının yüzde 93’ü gelir piramitinin “tepe” yüzde 1’i tarafından alıkonulmuştur. (Bu ke-
simin yüzde 7,5 olan toplam gelirdeki payı 2010’a doğru katlanmıştır.) [37]  Keza, Kemâl Derviş tarafından yapılan 
hesaplamaya göre de, aynı ülkedeki bu “tepe yüzde 1” grubunun gelirleri, 1970 yılından bu yana ikiye katlanmıştır. 
Derviş’e göre bu gerçekleşme, diğer gelişmiş Batı ülkeleri için de aynı olmuştur. [38]   

“Tepe yüzde 1” grubu ile diğer gruplar arasındaki fark açıklığı sadece gelir ile sınırlı kalmamış, servet / zenginlik, 
sağlık ve yaşam süresi göstergeleri bakımından da büyük farklar oluşmuştur. Bu bağlamda izlenen bir diğer hak-
sızlık da, tepedeki gelir gruplarının gelirlerindeki artışın, fakir gelir grubundakilerin acımasız borçlanma ve kredi 
kartlarının finansman aracı olarak kullanılmasıyla oluşturulan “harcamalar” yoluyla sağlanmasıdır. Bir diğer ifade 
ile en zenginlerin gelirleri, fakir kesimin harcamaları yoluyla artmış, büyümenin faydası / kazancı tepedeki gelir 
grubuna akmıştır. [39]

Birleşik Devletler’de, II.DS. sonu ile 1982 yılları arasında yüzde 33-35 arasında gezinen “en yüksek yüzde 10 gelir 
grubu”nun payı, anılan yıldan sonra sürekli artarak (liberal ekonominin zirve yaptığı yıllar) yüzde 50-55 aralığına 
oturmuştur. Aşağıdaki grafik, ABD gelir hiyerarşisinin en üst yüzde 10’luk diliminin 1910-2010 yılları arasında, top-
lam gelirden aldığı payları göstermektedir. Benzer gelişme Avrupa, Japonya, Hindistan ve Çin için de geçerlidir. 
[40]

Kaynak: Piketty.pse.ens.fr/capital21c.
Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü (IFPRI) tarafından hazırlanan Dünya Açlık Endeksinin (Global 

Hunger Index-GHI) sonuncusu 12 Ekim’de yayınlandı. Alman açlıkla mücadele örgütü Welthungerhilfe ile IFPRI 
tarafından açıklanan endeks, dünyada açlığın azaltılması yönünde uzun vadeli ilerlemeler olmakla birlikte, söz 
konusu gelişmelerle ilgili “dağılımın” eşit olmadığını göstermektedir. [41]

“Neo-liberal kapitalizmin uluslar üstü kuruluşu” olarak nitelenen IMF tarafından yayınlanan Ekim 2017 Mali 
İzleme Raporu’nda, “gelir eşitsizliği”nin azaltılması için, yüksek “gelir grubunun vergisinin arttırılabileceği” ve 
böylesi bir önlemin de büyümeye engel olmayacağı belirtilmektedir. IMF’ye göre, GINI katsayısı yoluyla “küresel 
gelir eşitsizliğinde” izlenen “iyileşme”nin nedeni, Çin ve Hindistan’da yaratılan gelirin son yıllarda artmasıdır. Kü-
resel iyileşme olsa da, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, ülkelerin kendi içlerindeki gelir dağılımı bozulmaktadır. 
Gelişmiş ülkelerde özellikle 2008 krizi sonrasındaki “aşırı gevşek” para politikaları, mali varlıkları olanları, yani 
servet sahiplerini daha da zengin yapmış ve üst gelir grubundaki kişilerin arayı hızla açmasına yol açmıştı. Bunun 
sonucunda da gelir eşitsizliği daha da derinleşmiştir. Kişisel gelir dağılımını eşitlik yönünden ölçen Lorenz eğrisi ve 
onun bir entegrali olan Gini katsayısı da, bu konudaki gerçekleşmelerin giderek bozulduğuna işaret etmektedir. 
[42]
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Sonuç
Belirsiz bir yıl olarak öngörülen 

2017’ye, giderayak göz attığımızda; 
Almanya’da erken genel seçimler 
sonunda hâlâ kurulamamış olan 
koalisyon hükümetinin Merkel’in 
geleceğini, AB ve küresel ekonomi 
ve siyasetini yakından ilgilendirdi-
ğini görmekteyiz. Keza bölgesel ve 
küresel dengeler için, Ekim ayında 
gerçekleştirilen ÇKP 19’uncu Ku-
rultayı ve alınan kararların önemli 
olduğu temsil edilmektedir. Çin si-
lahlı gücü konusundaki yaşanan ge-
lişmeler ve Kurultay’da kabul edilen 
yeni doktrin dikkate alındığında, bu 
gelişmelerin, Pasifik’teki güç denge-
lerinin değişmesine neden olacağı 
ve küresel düzeyde ise, çok kutuplu 
dünyanın giderek daha fazla somut-
laştığı bir dönemin habercisi olduğu 
değerlendirilebilir.

Popülizmin son yıllarda hız ka-
zanmasının temelinde, liberal düze-
nin mutlu etmediği yığınların tepkisi 
gelmekte ve bu gelişme, mevcut sis-
temin açıklarını, karanlık noktalarını 
gün yüzüne çıkarmaktadır. Ancak 
bu gelişmenin, liberal demokrasinin 
geleceği üzerinde önemli etkileri 
olacağı açıktır.

Ortadoğu’da Irak ve sonrasında 
Suriye’de yaşanan sıcak çatışma, 
ABD ve Rusya’yı bölgede oluşan iki 
cephenin başı durumuna getirmiş 
bulunmaktadır. İki büyük güç, 
bölgenin dört mihver devletinden 
ikisine, Suudi Arabistan ve İran’a 
dayanmaktadır. Diğer iki mihver 
devletten Türkiye, gevşek bir 
şekilde İran cephesine; Mısır ise, 
daha sıkı bir şekilde Suudi Arabistan 
cephesine yakın durmaktadır.

Trump yönetimindeki ABD, 
Ortadoğu’da giderek güçlenen ve 
Şii nüfuzunu arttıran İran’ı hedefe 
aldı ve bölgedeki oyun stratejisini 
buna göre kurdu. Bu bağlamda 
Washington, bölgedeki müttefikleri 
ile olan işbirliğini ve planlarını bu he-
defe göre hazırlamakta ve güncelle-
mektedir. Bu paylaşıma göre İran ve 
Suriye bir tarafta, Suudi Arabistan, 
Mısır ve İsrail ise diğer tarafta cephe 
oluşturmaktadır. 

Irak ve Suriye’de savaşı kaybe-
dip inisiyatifi Rusya’ya kaptıran, 
işgal ettiği Irak’ta etkinliği İran’a 
bırakan, yıllarca inşa edilmesine yar-
dım ettiği Barzani Kürdistanı’nın ar-
kasında duramayan ABD, yukarıda 
aktardığımız stratejisi ile bölgedeki 
etkinliğini yeniden arttırmak 

istemektedir. Trump yönetiminin 
bu atakla hedeflediklerinin 
birincisi İran’ı baskılamak, ikincisi 
tehlikeye düşen İsrail’in güvenliğini 
sağlamlaştırmak, üçüncüsü mevcut 
müttefiklerini cepheye sürmek 
ve nihayet dördüncüsü de, arada 
kalan Türkiye gibi eski müttefiklerini 
hizaya sokmaktır. Ancak bu kurgu-
nun ABD yönünden gerçekleşmesi-
nin oldukça zor olduğunu belirtmek 
gerekir.

Yukarıdaki gelişmelerin yanında, 
gelir ve servet dağılımındaki eşitsiz-
liğin, işsizliğin giderek artması ve 
2010 yılından bu yana yeterli düzey-
de yükselmeyen global ekonomik 
büyüme sistemin zayıf yönleri olma-
yı sürdürmektedir. Önümüzdeki yıl 
da, ABD, Çin, Almanya ekonomileri-
nin, küresel ekonominin sürükleyici 
aktörü olmaya devam edecekleri 
anlaşılmaktadır.

Böylece, 2017 yılında başlayan 
belirsizliğin, dalga boyu ve hızının 
artarak 2018’de de süreceğini; sağ-
duyulu liderlere her zamankinden 
daha çok gereksinim duyulacağını 
söyleyebiliriz. 
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Yakın zamana kadar Türkiye 
ile Almanya hakkında Türk kamu-
oyundaki genel kanı bu iki ülkenin 
yakın müttefik oldukları ve tarihi 
bağlarla birbirine bağlı olduğu idi. 
Bu kanının değişmeye başladığı ar-
tık herkes tarafından geniş kabul 
görmektedir. Alman basını ve siya-
set kurumu, topraklarında yaşayan 
ve sayısı üç buçuk milyona varan 
vatandaşlarımız ve Türkiye kökenli 
soydaşlarımıza rağmen -veya muh-
temelen bu nedenle- Türkiye’yi ade-
ta hasım ilan etmekten kaçınmadı. 
2016’nın ilk aylarından itibaren sü-

rekli birbirini yeniden üreten ve her 
defasında biraz daha ağırlaşan bir 
dizi kriz Türkiye-Almanya ilişkileri-
ni yönlendirmeye başladı. Giderek 
ağırlaşan karşılıklı demeçler, incitici 
ithamlar ve hasar bırakması kaçınıl-
maz olan ifadeler sık aralıklarla her 
iki ülkenin de kamuoylarına birer 
top güllesi gibi düştü. Bu durum, iki 
ülke arasındaki ekonomik ilişkilere 
yansıdığı kadar Almanya’da yaşa-
yan Türklerin de fazlasıyla tedirgin 
olmasına yol açtı. Özellikle 2014’te 
yapılan yasal değişiklikle yurtdışın-
da ikamet sırasında Türkiye’deki 

parlamento ve cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde oy kullanma hakkının 
verilmesi ve siyasi partilerin Türkle-
rin yoğun olarak yaşadıkları ülkeler-
de siyasi faaliyetlere girişmesi, Türk-
lerin Türkiye politikası bağlamında 
daha fazla politize olması sonucunu 
getirdi. Ayrıca, bölücü terör örgü-
tünün, kâğıt üzerinde yasaklanmış 
olmasına rağmen, faaliyetlerine 
göz yumulması, hatta yerel dü-
zeyde destek olunması keyfiyeti, 
Türkiye’nin Almanya ile ilişkilerinde 
önemli bir faktör olmaya devam 
etti. 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe 
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girişimi karşısında Almanya’nın tavrı 
ve iltica eden FETÖ mensuplarına 
kolaylıkla kucak açması, ilişkileri 
daha da dibe çekmeye yetti. Alman 
parlamentosu Bundestag’da 2 Hazi-
ran 2016 tarihinde yapılan oylama ile 
sözde Ermeni soykırımı tasarısının 
kabulü önemli bir aşama olmuştur. 
Bugünlerde Almanya’da çeşitli be-
lediyelerin Ermeni soykırım anıtları 
dikmeye başladıkları bilinmektedir. 
Türk bakanlara Anayasa Referan-
dumu öncesi Almanya’da vatan-
daşlarla toplantı izni verilmemesi, 
Türkiye’de tutuklanan Alman vatan-
daşları, Alman yetkililerin turizmi 
baltalama amaçlı seyahat uyarıları, 
Türkiye’nin terör örgütü yanlısı Al-
man milletvekillerinin heyette yer 
alması nedeniyle İncirlik’teki Alman 
askerlerini ziyaret izni vermemesi 
ve bilahare Alman askerlerinin Ür-
dün’deki bir üsse nakledilmesi; tüm 
bunlar 2017 içinde iki ülkenin arasın-
da sürekli olarak gündemi işgal eden 
konuların sadece bazılarıdır.

Bu kapsamda kriz yaratan ve yu-
karıda anılan konuların ayrıntılarına 
girilmeyecektir. Bu yazının asıl ama-
cı, Türkiye ile Almanya arasındaki 
krizi ortaya çıkaran unsurların ay-
rıntılarıyla incelenmesinden ziyade 
böyle bir krizin nasıl çıkabildiğinin 
ve arka planındaki özel nedenlerin 
irdelenmesidir. Şayet bu arka plan 
olmasaydı çoğunlukla kapalı kapı-
lar ardında kolaylıkla aşılabilecek 
nitelikteki anlaşmazlık ve gerginlik-
lerin medya üzerinden son derece 
düşmanca bir dil kullanılarak kö-
pürtülmesine gerek olmayabileceği 
düşünülmektedir. Fakat kriz, adeta 
devam etmesi için sürekli olarak 
servis edilen yeni bir takım olaylar 
ve olumsuz algı yaratıcı çabalarla tü-
müyle kamuoyu önünde yaşanmış, 
diplomasi göz ardı edilmiştir. Bura-
da altı çizilmesi gereken en önemli 
husus, aslında gerginliğe neden olan 
fiil ve söylemlerin genellikle Alman 
tarafından kaynaklanması ve buna 
karşı Türkiye’nin sert ve hızlı biçim-
de cevap vermesidir. Cumhurbaşka-

nı Recep Tayyip Erdoğan’ın üslubu-
nun da bu çerçevede etkili olduğu 
görülmüştür. Türkiye Cumhurbaşka-
nı, Alman medyası tarafından sürekli 
olarak ve edep dışı bir şekilde hedef 
tahtasına konmuştur. Alman yazı-
lı ve görsel basınında, özellikle de 
Axel Springer Yayın Grubuna ait Bild 
ve Welt gazeteleri ile N 24 televizyo-
nu, ayrıca haftalık Zeit, Focus ve Spi-
egel dergileri ile kamu televizyonları 
ARD ve ZDF de dâhil olmak üzere 
diğer ana akım medya organlarında, 
son bir buçuk yıl içinde Türkiye ve 
Erdoğan neredeyse sürekli olarak 
gündemin en üst sırasında yer almış-
tır. Bunda Almanya’da köşe başlarını 
tutmuş olan PKK ve FETÖ mensup-
larının faaliyetlerinin son derece et-
kili olduğu anlaşılmaktadır. FETÖ’ye 
karşı beslenen sempatinin nedeni, 
bu örgütün kendisini uygar, enteg-
rasyondan yana ve dini olmaktan 
çok bir sivil toplum örgütü olarak 
tanıtması ve bunun Almanya’da ge-
niş kabul görmesidir. Terör örgütü 
PKK ise, Alman kamuoyunda ezilen 
bir halkın kurtuluş örgütü olarak al-
gılanmaya devam etmektedir. Hatta 
bazı sözde bilimsel çevrelerde Kürt-
lerin Hint-Avrupa kökenli bir halk ol-
duğu, bu nedenle de desteklenmesi 
gerektiği bile dillendirilmiştir.  

Medyanın bu bağlamdaki rolü 
çok belirleyici olmaktadır. Alman 
medyasında açık biçimde ve artarak 
Türk ve İslam karşıtı bir nefret söyle-
mi yaygınlaşmış, bu da kamuoyunda 
yadırganmak bir yana, geniş des-
tek bulmuştur. Alman medyasına 
kıyasla Türk medyasındaki Alman 
karşıtı çizgi aslında çok derin ve inci-
tici olmaktan uzaktır. Türkiye’de en 
çok kullanılan motif, Almanya’nın 
Nazi geçmişinin, uygulamalarıyla 
günümüze yansımakta olduğudur. 
Bu itham Almanya’da abartılı bir 
tepkiye yol açmış, karşılık olarak 
da Türkiye’nin faşist bir diktatör-
lük olduğu algısının güçlenmesine 
çalışılmıştır. Özellikle 15 Temmuz 
sonrası Olağanüstü Hal uygulama-
larının medyada ağır biçimde eleş-

tirildiği görülmüştür. Aslında Alman 
medyasının Türkiye’deki demokra-
si sorunlarıyla çok da ilgili olduğu 
söylenemez. Amaç, mevcut siyasal 
sorunlarımız veya Türk halkının du-
rumu değildir. 

Türkiye’deki Almanya algısı Bi-
rinci Dünya Savaşı’ndaki ittifaktan 
da kaynaklandığı bilinen olumlu 
bir temele oturmuş, Almanya’nın 
19’uncu Yüzyıldan bu yana Osmanlı 
İmparatorluğu’nu parçalamaya 
çalışan diğer büyük devletlerden 
farklı olarak Türkiye’nin yanında yer 
aldığına ilişkin yaygın inanç Alman-
ya hakkındaki duygu ve düşünce-
leri etkilemiştir. Bu olumlu algının 
Almanya’da Türk vatandaşlarının 
yakılarak öldürülmesi olaylarının 
artışı ile belli ölçüde bir değişime 
uğradığı görülmüştür. 1988’de 
Bavyera Eyaleti’nin Weissenburg 
kasabasında üç, 1992’de Schleswig-
Holstein Eyaleti’nin Mölln şehrinde 
üç ve 1993’de Kuzey Ren Vestfalya 
Eyaleti’nin Solingen şehrinde beş 
Türk vatandaşı Neonazi katiller ta-
rafından gece uykularında yakılarak 
katledilmişti. Bilinen bu cinayetlerin 
dışında çok sayıda faili meçhul cina-
yetler ve hemen her gün camilere 
ve Türklere ait işyerlerine saldırılar 
alışılagelen olaylar olmuştur. 2000 
ile 2006 yılları arasında faşist bir 
terör hücresi olan “Nasyonal Sos-
yalist Yeraltı” (NSU) terör çetesi 
tarafından sekiz Türk, (Türk sanıldığı 
için öldürülen) bir Yunanlı ve bir Al-
man kadın polis memuru hunharca 
öldürülmüştür. Alman makamları 
uzunca bir süre ısrarla ülkede aşırı 
sağcı veya ırkçı bir terör örgütlen-
mesi olmadığını iddia etmiş, hatta 
öldürülenlerin yakınlarını suçlaya-
rak onları suçlu ilan ederek baskı 
yapmışlardır. Ne var ki, güvenlik ve 
istihbarat makamlarının daha sonra 
bilinçli bir zafiyet içinde oldukları or-
taya çıkmıştır. İki NSU katili 4 Kasım 
2011 tarihinde bir banka soygunu er-
tesinde yakalanacaklarını anlayınca 
intihar etmişler, kadın olan üçüncü 
suç ortakları ise hücre evini havaya 
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uçurduktan birkaç gün sonra 
polise teslim olmuştur. Böylece, 
ırkçı-faşist terör örgütünün varlığı 
ortaya çıkmış, bu örgüte bazı devlet 
görevlilerinin de destek olduğuna 
ilişkin -zaman içinde haklı çıkan-  
kuşkular Alman kamuoyunu ve si-
yasetini ciddi biçimde sarsmıştır. 
Münih’te 2014’te kurulan ve bir 
türlü sonu gelmeyen mahkeme, 
NSU’nun hayatta kalan tek üyesi ile 
yardım ve yataklık yapanları yargıla-
maya devam etmekte, ancak ne ilgi-
li makamlar, ne de yargı bu örgütün 
çok derinlerdeki arka planını ortaya 
çıkarma gayreti göstermemektedir. 
Cinayetlere ilişkin gizli evrakın gö-
rülmemiş biçimde 120 yıl boyunca 
kamuoyuna açılamayacağı kararı 
alınmış, bu alışılmadık yasaklama 
da Alman devleti tarafından bir şey-
lerin gizlenmekte olduğu kanaatini 
iyice güçlendirmiştir.

2015 yazında Suriyeli sığınma-
cıların derme çatma teknelerle 
Ege’ye açılıp yaşamlarını yitirme 
pahasına Yunanistan’a, oradan da 
Balkan rotasını kullanıp Almanya’ya 
ulaşmaya çalışması Türkiye ile Av-
rupa Birliği arasında yeni bir krize 
yol açmıştır. Türkiye’nin daha önce 
müzakereleri başlamış olan Mülteci 
Geri Kabul Anlaşması’nı imzalama-
sı karşılığında Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşlarının AB ülkelerine vize-
siz seyahat etmesi kabul edilmiştir. 
Ancak, Türk fobisi burada da kendi-
ni göstermiştir. AB’nin önde gelen 
ülkesi Almanya’nın da etkisiyle vi-
zenin kalkmasının önüne bir takım 
engeller çıkarılmış, başka ülkeler-
den istenmeyen bir takım koşullar 
yerine getirilmeden vize muafiyeti-
nin gerçekleşemeyeceği Türkiye’ye 
bildirilmiştir. Aynı zamanda da Geri 
Kabul Anlaşması’nın öngördüğü 
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların 
ihtiyaçları için kullanılmak üzere iki 
yıl için altı milyar Avro ödenmesi ge-
rekirken bugüne kadar verilen söz-
lerin yerine getirilmediği ve sadece 
yedi yüz milyon Avroluk bir kısmın 
ödendiği görülmüştür. Bu anlaşma 

AB ile Türkiye arasında akdedilmiş 
olmasına rağmen Alman medyası 
sanki Türkiye’ye iane veriliyormuş 
gibi bir algı oluşturmuştur.  

Türkiye ile Almanya’nın ilişkileri-
nin bu denli kırılgan hale gelmesinin 
çeşitli nedenleri vardır.  Öncelikle, 
Almanya’da ve diğer Batı ülkelerin-
de 11 Eylül terör saldırılarından bu 
yana artarak gelen İslam korkusu 
ve düşmanlığı Doğuya karşı za-
ten var olan soğuk bakışı daha da 
geçerli kılmıştır. Siyasi kültürleri 
etkisi altına almış bulunan oryan-
talist kibir iyiden iyiye ortalığa 
çıkmış, tüm değerlendirmelerde 
ötekileştirilen Türkler ve Türkiye 
hasım bir dünyanın unsurları ola-
rak kabul edilmiştir. Kesinlikle eşit 
partner olarak görülmeyen Türkiye 
ile aynı göz hizasında bir diyalog 
da artık geçerli akçe olmaktan çı-
karılmıştır. Türkiye’nin daha bağım-
sızlıkçı her politikası, söylemi veya 
davranışı daima eleştiri konusu ya-
pılmış, Cumhurbaşkanı üzerinden 
Türkiye’ye bir vur abalıya söylemi 
(“Erdoğan bashing” ve “Türkei bas-
hing”) geliştirilmiştir. Esasen son 
yıllarda Almanya’da piyasaya sürü-
len çok sayıda yayının Türkiye’nin 
ulus devlet olarak meşruiyetini sor-

gulayıcı nitelikte olduğu, entelektü-
el düzeyde daha önce görülmemiş 
bir Türkiye düşmanlığı yaşandığı gö-
rülmüştür. 

Almanya’nın Türkiye bakışının bu 
denli olumsuz bir seyir izlemesinin 
bir diğer nedeni de yukarıda sözü 
edilen oryantalist yaklaşımla yakın-
dan ilgili olarak ülkedeki Türk varlı-
ğına karşı özellikle Angela Merkel 
döneminde artan hasmane tutum 
ve davranışlardır. Bu dönemde, sos-
yal demokratların da büyük ölçüde 
katılımıyla belirlenen entegrasyon / 
uyum politikası, göçmenlerin kültü-
rel, dinsel ve etnik aidiyetlerinin sor-
gulandığı, günümüzde ancak kültü-
rel ırkçılık olarak adlandırılabilecek 
kültüralist bir yaklaşımın ifadesidir. 
Aslında göçmenlerin ve onların son-
raki kuşaklarının içinde yaşadıkları 
eşit ve her türlü fırsata ulaşabilen 
bireyler olarak kabul edilmesi ge-
rekirken, onların ait oldukları kültür 
dairesine göre entegre edilebilir 
veya edilemez şeklinde gruplandı-
rılması yoluna gidilmiştir. Fiziki ırkçı-
lığın arka planda kaldığı bu çağdaş 
ırkçılık, hayata geçirilmesi tasavvur 
edilen entegrasyon modelinin ger-
çekleşemeyeceği keyfiyetini bir tür-
lü kabul etmemiş ve sonuçta Mer-
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kel politikalarının başarısız olması 
kaçınılmaz hale gelmiştir. Türk top-
lumuna rol model olarak empoze 
edilen bazı Türk toplumuna yabancı 
figürlerin kesinlikle kabul görmeme-
si, Türklerin Almanya’da yasalara ve 
normlara sadık olmalarına rağmen 
Türkiye’ye olan bağlılıklarını sürdür-
meleri ve Türk hükümetinin bu doğ-
rultudaki çabaları en hafif deyimiyle 
Almanya’yı bu konularda asabileş-
meye itmiştir. Entegre olma yetene-
ği olmadığı gerekçesiyle Türk toplu-
mu hedef tahtasına oturtulmuş ve 
Almanya’nın yaşadığı olumsuzluk-
lardan sorumlu tutulması yaygın bir 
tutum haline gelmiştir. Türk-Alman 
ilişkilerine Almanya’nın iç dinamik-
leri göz önüne alınmadan, bunlara 
bakılmadan yapılan çözümlemelerin 
doğru sonuçlara götürmediği ülke-
mizde tam olarak fark edilmemek-
tedir. Almanya’nın en büyük rahat-
sızlığı, günümüzde artan popülizmin 
de etkisiyle ülkedeki Türklerdir ve 
Müslüman mültecilerdir. 

En son olarak da Almanya’nın 
birleşmenin gerçekleştiği 1990 son-
rası Avrupa Birliği odaklı olmakla bir-
likte giderek bir dünya aktörü olma 
doğrultusunda yeni stratejiler geliş-
tirmesi, Türkiye ile olan ilişkilerinde 
ağırlık kazanmaya başlamıştır. 1949 
Anayasası Alman silahlı kuvvetleri-
nin ülke dışında görevlendirilmesini 
yasaklamıştı. Birleşme sonrası ya-

pılan anayasa değişikliği ile Alman 
askerlerinin çeşitli coğrafyalarda 
NATO çerçevesinde görevlendiril-
mesi söz konusu olmuştur. Ancak 
son zamanlarda Atlantikleşmeden 
uzaklaşma olgusu yaşanmaya baş-
lamış ve Almanya’nın öncülüğünde 
bir Avrupa ordusu kurulmasına gi-
dilmiştir. İmza aşamasındaki PESCO 
Anlaşması bu çerçevede değerlen-
dirilmelidir. Bu da AB’nin öncü ül-
kesi Almanya’nın NATO dışında bir 
uluslararası aktör olma ihtirasının 
işareti olarak değerlendirilmektedir. 
Bu aktörün, Balkanlar, Ortadoğu ve 
Kafkasya bölgesinde Türkiye ile ge-
lecekte rekabet içinde olması bek-
lenmektedir. Nitekim son zaman-
larda Türkiye’nin Batı Balkanlardaki 
yakın ilişkileri, Alman medyasında 
İslamlaşma tehlikesi olarak adlandı-
rılmaya başlanmıştır. 

Türkiye ile Almanya birbirleriyle 
iyi ilişkiler içinde bulundukları takdir-
de ki buna bir ölçüde mecburdurlar, 
ortaya çok ciddi bir sinerjinin çıkma-
sı beklenebilir. Sınırlarımız dışındaki 
en büyük Türkiye mahreçli Türk top-
lumu Almanya’da yaşamakta, her 
şeye rağmen 1961’de başlayan Türk 
işgücü göçünün üzerinden geçen 56 
yılın sonunda artık Alman toplumu-
nun ayrılmaz bir parçası haline gel-
miş bulunmaktadır. Türkler bugün 
hemen her ekonomik ve toplumsal 
sektörde temsil edilmektedir; ilk gi-

den işçilerimiz fabrikalarda alın ter-
leri ve bilek güçleriyle Almanya’nın 
kalkınmasına katkıda bulunmuşken 
genç kuşaklar beyin güçleriyle de 
yaşadıkları toplumun vazgeçilmesi 
mümkün olmayan bir parçası olmuş-
lardır. Türkiye Alman ekonomisi için 
büyük bir yatırım ve tüketim pazarı-
dır. 

İkili ilişkilerdeki gerginlikler Al-
manya’daki Türklerin özgüvenlerini 
tehdit etmekte ve hatta artan ırk-
çı şiddet nedeniyle güvenliklerini 
tehlikeye atmakta, iki ülkenin eko-
nomisine de zarar vermektedir. Do-
layısıyla bu gerginlik ortamı uzun 
müddet sürdürülecek nitelikte de-
ğildir. Son haftalarda Almanya Dı-
şişleri Bakanı’nın Türk mevkidaşını 
Antalya’da ziyaret etmesi ve Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Angela Merkel ile telefon görüşme-
si gözlemcilerce yumuşama işareti 
olarak değerlendirilmiştir. 24 Eylül 
2017 tarihinde yapılan Federal Par-
lamento seçimleri ertesinde henüz 
kurulamayan koalisyon hükümeti-
nin oluşmasından sonra Türkiye ile 
Almanya’nın mevcut sorunların gi-
derilmesi amacıyla yoğun bir diyalo-
ğa girmesi beklenmektedir. Gergin-
liklerin kimseye yarar sağlamadığı 
gerçeği bu diyaloğun başarılı olması 
için en önemli gerekçedir. 
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Kıbrıslı Rumlar, adanın tümünü ellerine geçirmek ve 
adayı Yunanistan’a bağlamak için 15 Temmuz 1974 tari-
hinde yaptıkları darbeyi çok pahalı ödediler. 18 Temmuz 
günü atamalı Cumhurbaşkanı Nikos Sampson, Kıbrıs 
Helen Cumhuriyeti’ni ilan edince, Türkiye garantörlük 
hakkını kullandı ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın EK 
1, Madde 4’ü gereğince Garantör olarak statü değişik-
liğine müdahale etti. 20 Temmuz 1974 sabahı başlayan 
askeri müdahale, 16 Ağustos 1974 tarihinde sonlandı-
ğı vakit, adanın tümünü Yunanistan’a bağlamayı hayal 
eden Rumlar, adanın yüzde 36,7’sini tamamen kaybet-
tiler.

Kaybettikleri toprakları silah zoru ile geri alama-
yacaklarını anlayınca, 1977 yılında, daha evvel terörist 
diye tanımladıkları ve “teröristlerle masaya oturmayız” 
dedikleri Kıbrıslı Türklerle masaya oturmayı ve kaybet-
tikleri toprakları, aynen Girit’te yaptıkları gibi, arkaları-
na Avrupa Devletleri’ni alıp müzakereler yolu ile geri 
almak stratejilerini uygulamaya başladılar. Bir taraftan 
müzakereleri oyalayıp uzatırken, diğer taraftan da Hu-
kuk yollarını denemeye başladılar. Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesi’nde (AİHM) davalar açarak, davaları 
kazanıp Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye’yi tazminatlarla bu-
naltmak ve karşılığında Kıbrıs’ta kaybettikleri toprakla-
rı geri almak çabasına girdiler.

İlk zafer, 12 Mayıs 2014 tarihinde geldi. AİHM 
Türkiye’yi 90 milyon Euro savaş tazminatına mahkûm 
etti. Karar gerçekte, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı nede-
niyle yargılandığı ve suçlu bulunduğu cezanın daha 
önce ertelenen tazminat hükmü ile ilgiliydi. Davanın 
başlangıç tarihi 22 Kasım 1994’tür. Kıbrıs Rum Yönetimi 
devlet olarak AİHM’ye, Barış Harekâtı sonrasında 1491 
Rum’un kaybolduğu ve 211 bin Rum’un da yerinden 
edildiği ve göçe zorlandığı gerekçesi ile başvurdu ve 
tazminat talebinde bulundu. AİHM, 1996 yılında davayı 
kabul etti ve yaklaşık 5 yıl sonra da, 10 Mayıs 2001 tari-
hinde, karara bağladı. Aldığı kararda Rumları haklı bu-
larak Türkiye’yi tazminat ödemeye mahkûm etti. AİHM 
bu kararın maddi ve manevi tazminata ilişkin bölümü-
nü ise ileri bir tarihe ertelemişti. 12 Mayıs 2014 tarihinde 

de tazminat kararını açıkladı.
Bu kararı emsal alan Rumlar, Türkiye’den farklı ge-

rekçelerle tazminat koparabilmek için her yolu dene-
meye başladılar. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ndeki (AİHM) da-
vaları almakla tanınan, ayrıca Titina Loizidu’nun avu-
katlığını da yapan, Rum avukat Ahilleas Dimitriadis’in 
Fileleftheros gazetesine yaptığı açıklamada “Bir süre 
önce bir inceleme yaparak kapalı Maraş bölgesinin, bir 
günde Türkiye’ye ne kadara mal olduğunu hesapladık-
larını, bir diğer deyişle, orada yaşayan insanların hak 
kazandıkları kira kaybının günlük olarak 1 milyon Euro, 
senelik olarak ise 365 milyon Euro olduğunu” söyleye-
rek yeni bir tazminat davasının yolunu ve yöntemini 
ortaya koydu.

Ahilleas Dimitriadis’in AİHM’de dava kazanması 
çok önemli bir başarı değil. Davayı kazandı diye de 
müthiş bir avukat olduğu zannedilmemeli. Davaya ba-
kan heyetin başkanının Yunanlı olması, Kıbrıs’ta Rum 
yönetiminin davetlisi olarak ailecek tatil yapması, Rum 
yönetiminden üstün hizmet madalyası alması ve heyet 
üyelerinden bir tanesinin bir başka Kıbrıslı Rum dava-
cı Arestis’in kocası olması, Loizidu davasında kararın 
Dimitriadis’in talep ettiği gibi çıkmasını sağladı. Bu ka-
rar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararıdır ama 
şaibeli bir karar olduğu da kesin.

Dimitriadis’in açıklamasında, 1964 yılında BM’nin 
resmi “Gerçekleri Tespit Komisyonu” (Fact Finding 
Commission) tarafından kaleme alınmış ve adı da Or-
tega1 olan Rapor’dan hiç söz edilmiyor. Raporun 2. 
sayfasında dökümü verilen Kıbrıslı Türklere verilen 
maddi zararın, yakılan yıkılan köylerin, el konulan za-
hire, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, yağmalan ev 
ve dükkânların toplamı C£ 843,500, yaklaşık bir milyon 
İngiliz Sterlini. Bugünün alım gücüne göre karşılığı 2 
Milyar Sterlin’den çok fazla. Rumlar bu tazminatı 

1 (Ortega Raporunun internet adresi: https://www.dropbox.
com/s/nqdsrn29xae58wl/Ortega%20Report%20-%20Tek%20
kitap.pdf?dl=0 )

Prof. Dr. Ata ATUNKIBRISLI 
RUMLAR 
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ödemeyi kabul etmemişler ve bu güne değin de öde-
memişler. Rumlar, kendileri zarar görünce tazminat 
istiyorlar ama kendilerinden istenince de hasıraltı edi-
yorlar.  

1963 yılında Kıbrıs’ta mevcut, 5 yıldız kıvamında 
denilebilecek iki tane Türk oteli vardı. Birisi Vakıfla-
ra ait Saray Otel, diğeri de A. Necati Özkan ailesine 
ait Bosphorus Otel. 21 Aralık 1963 tarihinde başlayan 
Rum saldırılarından sonra otel Rumların işgali altı-
na girmiş ve 1964 Haziran’ında da Rum Milli Muhafız 
Ordusu (RMMO) kurulunca, Bosphorus Otel, RMMO 
Genel Karargâhı olmuştu. Türk sahiplerinin bırakın içe-
ri girmesi, yanındaki sokaklarda bile dolaşması yasak-
tı. Dimnitriadis’in söyleşisinde böyle bir insanlık dışı 
uygulamanın tazminatını da görmedim.

Dimitriadis’in söyleşisinin odak noktasını oluşturan 
“Maraş” ise tam bir sahtekârlık ve evrakta tahrifat 
ile Rumların mülkiyetine geçmiş bir bölge. Gerçekte, 
Maraş, Abdullah Paşa Vakfı ile Lala Mustafa Paşa Vak-
fına ait. 1913 senesinden sonra, sistematik bir şekilde, 
Tapu Dairesi’nde çalışan Rumlar ve Ermeniler tarafın-
dan parça parça, varisleri kalmamış Türk malları, yalan 
dolan bir duyuru ile Rumların ve Rum Belediyesi’nin 
zimmetine geçirildi. AİHM dava açılmasını kabul etse 
bütün bunların tazminatı Rumlardan alınabilecek ama 
davayı açacak Kıbrıslı Türkün önce Rum Mahkemesine 
gitmesini ve orada hakkını almadığını düşünürse 
kendisine başvurmasını istiyor. Bugüne değin hiçbir 
Kıbrıslı Türkün davası Rum Mahkemeleri’nde sonlan-
madığı için Kıbrıslı Türklerin tazminat davaları daha 
AİHM’ye gidemedi.  

Rumlar şimdi yeni bir yol daha buldular. Bilinçli 
olarak ucu bize dokunmak üzere, daha doğrusu bizi 
sırtımızdan hançerlemek amaçlı, yeni bir tezgâh daha 
kurmaya başladılar. Bu çirkin tezgâhın başlangıcında 
bizler, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye, yokuz ama sonunda 
sadece biz varız.

Kıbrıs’ta Rumların, 1 Nisan 1955 yılında İngiliz Koloni 
(Sömürge) İdaresi’ne karşı başlattıkları başkaldırının 
askeri temsilcisi olan EOKA’nın, silahlı saldırılarından 
sonra Koloni İdaresi tarafından çeşitli yıllarda tutuk-
lanan EOKA’cılardan 35 tanesi “işkence gördükleri” 
gerekçesi ile İngiltere’ye dava açtılar ve tazminat 
talebinde bulundular.

Avukatların ortaya koyduğu örnek, o dönemde bir 
İngiliz sömürgesi olan Kenya’da, 1950’li yıllarda Mao 
Mao tarafından çıkarılan isyan sırasında toplama kamp-
larında tutulan 5 bin 228 Kenyalının İngiltere’de verdi-
ği hukuk mücadelesinin ardından İngiliz Hükümeti’nin 
2013’te, uzlaşı usulüyle, davacılara 19,9 milyon sterlin 
tazminat ödemesi.

Söz konusu davacıların 33’ü erkek ve 2’si kadın-
dır. Kadınlardan bir tanesi o dönemde 16 yaşında bir 
EOKA mensubu olduğu ve “İngiliz ordusundan su-
bayların kendisine korulukta tecavüz ettiği, ardından 
da EOKA’daki rolü nedeniyle barbarca sorgulandığı” 

iddiasında. Bu iddiasını da polise yapılan şikâyet baş-
vurusuna ve sonrasında şikâyetinin İngiliz “Guardian” 
gazetesinde yer almış olmasına da dayandırmakta. 

İşin püf noktası bu dava içinde tecavüz olayının da 
yer alması. Tecavüz savını bizim için de kullanacaklarını 
daha önceki yıllarda açıklamışlar ancak bugüne değin 
bu iddialarını gerçekleştirebilecek ve dava açabilecek 
bir ortam bulamamışlardı. Şimdi bunu yaratmaya 
çalışıyorlar.

İşte hinlik tam burada başlıyor. Kıbrıslı Türklerin 
uğradıkları soykırım ve mezalimden ötürü dava 
açılmasını önlemek adına “zamanaşımı” kuralını 
işleten Rumlar, söz konusu tazminat davasında, İngiliz 
yargıçların, Kıbrıs hukukunun geçerliliğini kabul et-
mesini istemiyorlar. Davanın -Türklere hak doğmasını 
engellemek adına-  illaki İngiltere’de ve de özellikle 
İngiliz Hukuku’na göre görülmesi talepleri var. Bunun 
gerekçesi de çok önemli: Kıbrıs Hukuku’na göre, İngiliz 
Hükümeti’nin avukatları davayı zamanaşımı içine so-
kabilecek, işkence ve tecavüz ile ilgili suçları EOKA’nın 
yaptıklarını ortaya koyup daha kolay savunabilecekler 
ve dava çökecek. Bu nedenle de illaki davanın hem 
İngiltere’de, hem de İngiliz Hukuku’na göre ele alınma-
sını istiyorlar ki, dava sürecinde, çok yıllar önce işlen-
miş olan bu suçlar zaman aşımına uğramadan devam 
etsin ve lehlerine sonuçlansın.

Hesaplarına göre, bu davanın ucu tam bu nokta-
da bize dokunacak. Aynen AİHM’de yaptıkları gibi, 
hâkimlere madalyalar vererek, ailece yaz tatillerini 
Kıbrıs’ta, masrafı Kıbrıs Hükümeti tarafından ödenerek 
geçirmeleri ve benzeri gönül almalarla sonuca ulaş-
tıkları gibi kendi çıkarları doğrultusunda kararlar aldı-
racaklar ve bu karar çerçevesinde de Türkiye’ye karşı 
hem işkence hem de tecavüz davaları açacaklar ve taz-
minat da isteyecekler.

EOKA’cıların utanmadan tazminat davası konusuna 
girmeleri bizim için farklı bir kapıyı aralayacak aslın-
da… Zira ne vakit bizim haklarımızı, 1955-1974 yılları 
arasında yaşadığımız soykırımı, cinayetleri, yağmayı, 
tecavüzleri, saldırıları, ev yakmaları ve benzeri suçları, 
1964 yılında Kıbrıs’ta inceleme yapan Ortega Başkan-
lığı’ndaki BM Komisyonu’nun hazırladığı raporda yer 
alan tazminatları talep edip dile getirdiysem bana hep 
söylenen zamanaşımı gerekçesiydi. 

Şayet zamanaşımı diye bir şey yoksa ve Rumların 
seçtiği bu yöntem kabul edilecekse, o vakit Kıbrıslı 
Türklerin elinde söz konusu dava açan EOKA’cıların ka-
lan ömürlerini hapislerde geçirtecek ve Kıbrıslı Türkle-
rin 1974’ten sonraki edinimlerimin, Rumların ödeyece-
ği tazminattan çok daha düşük olduğunu belgeleyecek 
veriler ve belgeler bulunmakta. 

Elbet, bir gün, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin haklı 
olduğunu vereceği kararla ortaya koyacak bir “Mahke-
me” çıkacak. 
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Rusya Federasyonu başkanı Vladimir Putin’in emir-
leriyle Rus ordusunun Kırım’a girerek işgal etmesi 
üzerine, küreselleşme dönemi resmen bitmiştir. Kü-
resel dönemde görülmeyen bir biçimde gerçekleşen 
bu işgal olayı bir dönemi kapatırken, yeni bir döne-
min başlamasına neden olmuş ve böylece küreselleş-
me aşaması sona ererken bunun doğal sonucu olarak 
kendiliğinden bölgeselleşme süreci başlamıştır. Kuzey 
yarıküre de Rusya’nın Kırım’a yönelik saldırı ve işgal ha-
reketi sonuç verince, İsrail’in talimatları ile IŞİD ismini 
taşıyan bir Sünni Arap örgütü de, Musul kentine saldı-
rarak, bu bölgede yaşamakta olan Türkleri bu şehirden 
sürerek ve Irak devletinin kuzey batı bölgesini işgal 
ederek, benzeri bir yeni bölgeselleşme dönemini ku-
zey yarıkürede başlatmıştır. Rusya Federasyonu bölge-
selleşme aşamasında kuzey yarıkürenin patronluğuna 
soyunurken, benzeri bir durumla Ortadoğu’nun tam 
orta bölgesinde Siyonist İsrail, kendisi merkezli yeni bir 
siyasal yapılanmanın önünü açmaya çaba gösteriyor-
du. Küreselleşme döneminde görülmedik bir biçimde 
gündeme gelen bu gibi siyasal girişimler, bölgeselleş-
me çağının öncü hareketleri olarak dünya tarihinde ye-
rini alıyordu. 

Küreselleşme süreci içinde, kendi devletleri ile karşı 
karşıya gelen büyük şirketlerin patronları hâlâ bütün 
dünya ülkelerini zorlayarak kendi patronajlarında 
yepyeni bir sömürge düzeni kurma çabasını inatla 
sürdürürlerken, artık yolun sonuna gelindiğini gör-
mekten kaçınırlarken, Putin’in askerlerinin tarihi Türk 
yurdu Kırım’a girişiyle beraber küresel imparatorluk 
hayallerinden uyanmak zorunda kalmışlardır. Rus or-
duları bir Türk yurdu olan Kırım’ı büyük bir saldırı ile 
işgal ederlerken, İsrail’in kumandasındaki Arap terör 
örgütü de, gene tarihi bir Türk yurdu olan Musul’u iş-
gal ederek bu kentte yüzlerce yıldır yaşamakta olan 
Türk topluluklarını yazın ortasında susuz Irak çöllerine 
sürmekten geri kalmamışlardır. Tam anlamıyla insanlık 
dışı böylesine bir haksız saldırı ve işgal olayından son-
ra her iki bölgede de, bölgelerin gelecekteki patronları 
konumunda görünen büyük ve güçlü devletler olarak 
Rusya ve İsrail kendi bulundukları coğrafyanın kesin bir 
patronluğuna soyunma girişimini bütün dünyaya ilan 

etmişlerdir. Asya kıtasının kuzey yarıküresinde, Pasifik 
Okyanusu’ndan Atlantik Okyanusu’na kadar uzanıp 
giden Rusya, dünyanın en geniş ülkesi olarak kendi 
bölgesinin patronluğunu bir kez daha Kırım işgali ile 
gözler önüne sererken, İsrail de sahip olduğu güçlü lo-
bileri ile Ortadoğu’nun en güçlü ülkesi olarak, Şii-Sünni 
çatışması, kışkırtması ile gene bölgesel bir patronluğa 
Büyük İsrail projesinin yeni adımları ile soyunuyordu. 
İki büyük dünya savaşı sonrasında merkezi coğrafya-
daki Müslüman denizi içinde bir küçük Yahudi devleti 
olarak İsrail dünya sahnesine çıkarken, bu kadar geniş 
bir İslam coğrafyasında ancak bölge devletlerinin par-
çalanmasını gerçekleştirerek bölgenin patronluğuna 
soyunabileceği için, Müslüman Arap dünyası içinde 
mezhepleri birbirine karşı kışkırtarak ve kendisini bü-
yütecek bir üçüncü dünya savaşı senaryosunu ancak Şii 
İran’ı karşısına alarak ve bu büyük devlete karşı bölge-
deki Sünni güçleri örgütleyerek gerçekleştirebileceği 
için, IŞİD isimli terör örgütünü hem besleyerek, hem 
de kışkırtarak, kendisi merkezli bir yeni bölgeselleşme 
planını yavaş yavaş devreye sokmaya çalışıyordu. Kırım 
ile Musul işgallerinin birbiri ardı sıra gündeme gelmesi, 
kuzey ve güney bölgelerinde birbirini izleyen yeni böl-
geselleşme süreçlerinin artık siyasal gündeme girdiği-
nin en açık göstergesi olarak dünya gündemindeki yeri-
ni alıyordu. Bütün dünyada nefretle karşılanan bu işgal 
hareketleri, beraberinde bölgeselleşme tartışmalarını 
açıkça dünya kamuoyunun önüne çıkarıyordu. 

Dünya durduk yerde küreselleşme aşamasına gel-
memiştir. İnsanlık tarihi incelendiğinde, yaşanan olay-
lar ve birbirini izleyen dönemlerin sonucunda bugünkü 
dünya düzeni ortaya çıkmıştır. İlk çağlardan bu yana 
dünya tarihi incelendiği zaman, tarih sahnesine çıkan 
her dönemin geçmişteki sürecin uzantısı olarak ger-
çekleştiği görülmektedir. İlkel dönem sonrasında ya-
şanan ortaçağ yılları modern çağların ortaya çıkması-
na giden yolu açmış, modern çağlarda yaşanan birçok 
olay da beraberinde postmodern bir arayış içinde yeni 
bir dönem olarak küreselleşme aşamasını gündeme 
getirmiştir. İlkel oluşumları, ortaçağın derebeylikleri 
izlemiş, krallıkları imparatorluklar dönemi takip etmiş, 
ulus devletler ise imparatorlukların çöküşü ile gerçeklik 
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kazanmıştır. Büyük ulus devletler arasındaki çekişme-
ler Birinci Dünya Savaşı’na yol açmış, İkinci Dünya Sava-
şı ise Atlantik güçleri ile birlikte Siyonist örgütlenmenin 
merkezi coğrafyaya gelmesini sağlamıştır. Dünyanın 
merkezi devleti olan Osmanlı İmparatorluğu’nun çö-
kertilmesi üzerine, orta dünyada küresel ekonominin 
patronları Büyük İsrail projesi doğrultusunda yeni bir 
bölgeselleşme planını devreye sokmuşlardır. Kuruldu-
ğu günden bu yana yarım asrı geçen bir süreçte, bir sa-
vaş devleti olarak hareket eden Siyonist devlet soğuk 
savaş döneminde, Sovyetler Birliği ve Türkiye Cumhuri-
yeti gibi laik siyasal yapılanmaları kendisini çevreleyen 
İslamcı potansiyele karşı büyük bir koruyucu şemsiye 
olarak kullanmış ve sosyalist sistemin dağılmasından 
sonra da, bölgede genişleyebilmenin yollarını, kü-
reselleşme döneminin özelliklerinden yararlanarak 
açabilmeye çalışmıştır. Küresel emperyalizmin büyük 
patronlarının çoğunluğunun Yahudi asıllı olmaları ve 
çoğunluğunun Siyonist plan doğrultusunda hareket et-
mesiyle, Siyonist bölgeselleşme planı, bütün Ortadoğu 
ülkelerine zorla dışarıdan dayatılarak ve bu doğrultuda 
merkezi alan haritasını değiştirebilecek girişimler birbi-
ri ardı sıra devreye sokularak gözler önüne serilmiştir. 

Küreselleşme olgusu bütün dünya kıtalarını küresel 
ekonomi üzerinden bir araya getirmeyi hedefliyordu. 
Uluslararası ilişkiler, devletlerarası düzen ve her türlü 
dış ilişki ekonomi temeline dayandırılırken, küresel pat-
ronların çıkarlarının korunmasına öncelik veriliyordu. 
Siyonist patronların çıkarları doğrultusunda şirketlerin 
büyümesi hedeflenirken, bunun doğal sonucu olarak 
devletlerin küçültülmesi planlanıyordu. “Küçük güzel-
dir” sloganını kendi kontrolleri altındaki medya organ-
ları aracılığı ile bütün dünya halklarının hafızalarına zor-
la kazıyanlar, harita üzerindeki devletlerin küçültülmesi 
doğrultusunda halklara zorla dayatma yapılıyordu. 
Dünya kamuoyu devletlerin küçültülmesiyle uğraştırı-
lırken, şirketlerin gizlice büyütülmelerinden hiç kimse 
söz etmiyordu. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu 
ve Dünya Ticaret Örgütü gibi küresel yapılanmaları, 
kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan çekinme-
yen para babaları kendi ekonomik çıkarlarını, sanki tek 
doğru ekonomik reçetelermiş gibi göstererek, evren-
sel düzeyde bir yalancılık ve sahtekârlık senaryosunun 
başoyuncuları olarak öne çıkıyorlardı. Bütün amaç, 
ekonomi biliminin getirdiği en yüksek düzeyde kazanç 
durumuna kavuşmak olduğu için, böylesine bir hedefi 
önleyebilecek ya da karşısına dikilecek bir siyasal güç 
merkezi olarak devletlerin üstünlüklerinin ortadan kal-
dırılması gerekiyordu. Ekonomi daha iyi yönetilecek 
diye devletlerin elinden alınınca, her ülkenin ekonomi-
sini uluslararası kuruluşlar üzerinden küresel patronlar 
yönlendirmeye başlamışlardır. Küreselleşme olgusu, 
sürekli çekişme ve çatışma halinde olan ulus devletle-
ri devre dışı bırakmak ve bu doğrultuda dünyayı eko-
nomi üzerinden şirketlerin çıkarları doğrultusunda 
yöneterek, bir avuç tekelci patronun en üst düzeyde 
zenginliğinin gerçekleştirilmesini hedefliyordu. Büyük 
şirketler evrensel düzeyde tekeller olarak, bütün dün-

yanın ekonomi üzerinden yönetilmesi planında, kendi-
lerine verilmesi planlanan ekonomik gücü kullanarak, 
en üst düzeyde çıkar sağlayabilme doğrultusunda var 
olan devletlerin hem güçlerini kıracak, hem de ekono-
miyi giderek küçültülen devletlerin elinden zorla ala-
caktı. Bu nedenle, küresel bir dünya düzeni için ulus 
devletlerin bu doğrultuda yıkılması gerekiyordu. 

Küreselleşmenin ne olduğu yıllar geçtikçe ortaya 
çıkmış ve cennet vaatlerinin arkasında dünyanın acı 
gerçekleri öne çıkmıştır. Dünyayı ekonomi üzerinden 
birleştirmeye çalışanlar, bu doğrultuda devlet düşman-
lığına soyunurlarken, halk kitlelerini sivil toplumculuk 
senaryoları ile kendi devletlerine karşı ayaklandırmış-
lardır. Küresel emperyalizmi gizlemek isteyenler halk 
kitlelerine kendi devletlerini faşist örgütlenmeler ola-
rak lanse etmişler, halk ayaklanmalarını kışkırtarak ve 
ekonomik alanda yoksulluk uçurumlarını genişleterek 
devlet yıkıcılığına elverişli zeminler hazırlamışlardır. 
Bu doğrultuda ilk operasyon olarak Sovyetler Birliği-
nin dağıtılması gündeme getirilmiştir. İkinci aşamada 
ise, Balkanların büyük devleti olan Yugoslavya fede-
rasyonunun dağıtılması sağlanmış bu doğrultuda Çek 
cumhuriyeti ile Slovakya devleti yollarını ayırmıştır. Ne 
var ki, sivil toplumculuk projeleri ile siyasal amaçlı insan 
hakları projelerinin, ulus devletleri dağıtmak üzere ulus 
devletlere yönelik yıkıcı komplolarda kullanılmasına 
rağmen, hiçbir ulus devlet dış baskı ve zorlamalar doğ-
rultusunda yıkılmamıştır. Emperyalizmin etnik grupla-
rı ulusal azınlık ilan ederek ayaklanmaya ve kopmaya 
doğru yönlendirmesi ile ulus devletler çok zorlanmış 
ama gene de varlıklarını koruyarak ayakta kalmasını 
bilmişlerdir. Bu doğrultuda Yugoslavya’nın dağıtılma-
sından sonra en çok Türk devleti zorlanmış, ülkenin 
güneydoğu bölgesinde ayrı bir ulus devlet oluşturmak 
üzere bölücü bir etnik hareket terör örgütü biçiminde 
ortaya çıkarılarak binlerce bölge insanının ölümüne 
neden olmuş ama her türlü dış baskı ve zorlamaya 
rağmen gene de Türkiye’de ikinci bir Yugoslavya türü 
dağılma senaryosu gerçekleştirilememiştir. Türk dev-
letinin bu konuda kararlı bir direniş göstermesi, Türk 
ulusunun her türlü kışkırtma girişimlerine karşı kararlı 
bir karşı tutum almasıyla, oyunlar bozulmuş ve böylece 
etnik grupların kışkırtılması ile ulus devletlerin parçala-
namayacağı açıkça ortaya çıkmıştır.

Türkiye demokratik yoldan ya da terör senaryoları 
ile bölünemeyince, ulus devletlerin gelecekte de varlık-
larını koruyacakları belli olmuş ve bu yüzden ulus dev-
letleri tasfiye ederek bir yerlere gidilemeyeceği kesinlik 
kazanmıştır. Yalanlar ve sahtekârlıklar ile küreselleşme 
süreci geleceğe dönük olarak sürdürülemeyince, bu 
kez 11 Eylül olayları tezgâhlanmış ve böylesine komp-
lolar ile binlerce insanın öldürülmesiyle, küresel em-
peryalistler kendilerini mağdur durumuna düşürerek 
gene emperyalist bir çizgide yollarına devam etmeye 
çalışmışlardır. ABD gibi dünyanın en büyük süper dev-
leti merkezden terör ile vurulurken, bu devletin gizli 
servisleri kullanılmış, ABD kendisini mağdur duruma 
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düşürerek bunun hesabını sormak görüntüsüyle, Irak 
ve Afganistan’a saldırılar düzenlemiş ve bu iki mazlum 
İslam devletini askeri güç kullanarak dağıtmaya çalış-
mıştır. İsrail’in güvenliği için Irak’a saldırılmış, Çin’in 
önünü kesmek üzere de Afganistan’da CİA tarafından 
örgütlenmiş göstermelik bir hedef olarak, El Kaide 
terör örgütü ile savaşa devam edilmiştir. Araplar ve 
Müslümanlar 11 Eylül saldırılarının suçlusu olarak ilan 
edilince, intikam alma gerekçesiyle doğu ve batı Av-
rasya bölgelerine saldırı kolaylaşmıştır. Irak ve Afganis-
tan savaşları belirli zaman dilimi içerisinde bu ülkelerin 
komşularına doğru taşınmaya çalışılınca, bölge ülkele-
rinden ciddi tepkiler gelmiş ve dünya jandarmalığına 
soyunan Amerikan ordusu, Irak ve Afganistan dışında 
açık bir savaşa girişememiştir. Böylece küreselleşmenin 
yeni bir emperyal saldırı olarak bütün dünya devletleri-
ni parçalama senaryosu iflas etmiştir. Küresel sermaye-
nin anavatanı olan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, 
sürekli yapılan yanlışlar yüzünden küresel emperyal 
saldırılara devam edemez hale gelmiş ve bu yüzden 11 
Eylül olaylarına rağmen, ABD Irak ve Afganistan dışın-
da hiçbir ülkeye yönelik bir askeri harekâta kalkışama-
mıştır. İsrail’in zorlamalarına rağmen İran ve Suriye’ye 
karşı savaş senaryolarına yönelmeyen Amerikan yöne-
timi, belirli bir aşamadan sonra kendisini sürekli savaş 
ve saldırı eylemlerine yönlendiren yeni muhafazakâr Si-
yonistlere ve küresel sermayeye karşı tavır koyarak, sa-
vaş devleti görünümünden çıkmaya yönelmiş ve daha 
sonra da gene eskisi gibi dünya düzeni koruyuculuğuna 
soyunmaya çalışmıştır.

Uluslararası kuruluşlar üzerinden küresel 
emperyalizmin bütün dünya ülkelerine zorla dayatılma-
sına rağmen, beklenen gelişmeler ortaya çıkamayınca 
küreselleşme süreci önce yavaşlamış ve daha sonra da 
durma noktasına gelmiştir. Küreselleşme döneminde 
beş büyük proje birbiri ardı sıra iflas etmiş ve uygula-
namaz duruma düşürülmüşlerdir. Öncelikle ABD mer-
kezli yeni bir dünya düzeni kurulamamıştır. İsrail’in gü-
venliği yüzünden Orta Doğu’ya hapsolan ABD, kıtalar 
üzerindeki kontrol gücünü kaybederken eskisi gibi bir 
süper güç olarak dünya liderliği yapamaz bir konuma 
gelmiştir. Küçücük İsrail yüzünden küresel hegemon-
ya düzenini elinden kaçıran Amerikan devleti, Irak ve 
Afganistan’dan askerlerini çekerek emperyal iddialarını 
geri çekmiş ve askeri güçlerini Pasifik Okyanusu bölge-
sinde örgütleyerek, geleceğe dönük ekonomik rakibi 
olan Çin ile Pasifik bölgesinde bir çekişmenin hazırlığı 
içinde olmuştur. Bir başka devlete angaje olmaktan 
kurtulamayan Amerikan devleti, kendi üstünlüğünü 
koruma yolunda Pasifik bölgesinde güvenlik arayışına 
kalkışmış, Çin’e Pasifik bölgesini bırakmamak üzere, 
kendi bölgesel güvenliği doğrultusunda Pasifik bölgesi 
öncelikli yeni bir güvenlik doktrini uygulamaya başla-
mıştır. İsrail’i kendi bölgesinde koruma uğruna elden 
kaçırılan küresel güç konumunun yeniden tesis edilebil-
mesi için, öncelikle ABD’nin kendi bölgesi olan Pasifik 
okyanusunda yepyeni bir yapılanmaya yönelmesi kaçı-
nılmaz olmuştur. Küresel bir sistem yeni dünya düzeni 

görünümünde kurulamayınca, ABD gibi bir süper güç 
de 11 Eylül benzeri yeni olaylar ile karşılaşmamak üzere, 
Atlas ve Pasifik okyanuslarındaki deniz gücünü takviye 
ederek, kendi bölgesindeki güvenliğini tesis etmeye 
çalışmıştır. Dünya haritası üzerinde yer alan ABD gibi 
büyük devletlerin kendi güvenlikleri açısından bölgesel 
yapılanmalara öncelik vermesi yüzünden, süper güç ko-
numundaki ülke de kendi güvenliğine öncelik vererek 
bölgesel yapılanmaya gitmiştir. 

Sadece ekonomi üzerinden küresel bir düzeninin 
kurulamayacağı, siyasal gerçekler ile karşı karşıya kalı-
nınca anlaşılmıştır. Patronların çıkarı için geliştirilen kü-
resel emperyal düzenin hiçbir zaman kurulamayacağı 
yaşanan olaylar sonucunda açığa çıkmıştır. Yalnızca 
ekonomiye dayanan bir modelin gerçekçi olmadığı si-
yasal ve sosyal gerçeklerin göz ardı edilmesiyle yeni 
bir düzenin kurulamayacağı da gene geçen zaman içe-
risinde kesinlik kazanmıştır. Devletlerin elinden eko-
nomik alanın alınmasıyla halk kitleleri korumasız bir 
yeni sömürge düzenine sürüklenmiş, dünya halkları bu 
yüzden bir sosyal patlama noktasına gelmiştir. Gelir 
dağılımını bozan, eşitsizliği hızla genişleten, halk kit-
leleri üzerinde açlık ve yoksulluk çizgisini tırmandıran 
siyasal yaklaşımlar ve ekonomik reçeteler ile küresel 
emperyalizmin ne derece gerçeklere ters düştüğü bir 
kez daha ortaya çıkmıştır. Bir avuç azınlığı daha da zen-
gin eden, milyonlarca insanı açlık ve sefalet çizgisine 
mahkûm eden küreselci politikaların uygulanamazlığı, 
çeyrek asırlık bir zorlama dönemi sonrasında belli olma-
ya başlamıştır. Küreselleşmenin yanlışları ve bu doğrul-
tuda yapılan büyük hatalar, halk kitlelerinde ve dünya 
devletlerinde bu süper emperyalizm programına karşı 
ciddi bir karşı çıkışı gündeme getirmiş ve bu doğrultu-
da örgütlenen muhalefet partileri de, zaman içerisinde 
örgütlenerek siyasal iktidarı elde etme şansını yakala-
yabilmişlerdir. Batının önde gelen kapitalist merkezle-
rine bağlı bir biçimde politika yapan taşeron partiler 
bir süre sonra halk kitleleri tarafından dışlanınca, ülke 
gerçeklerine dayanan ulusalcı ya da sol partilerin siyasal 
alternatifler olarak ortaya çıktığı ve geliştirdikleri yeni 
ulusalcı, ya da solcu çözüm önerilerini savunarak siya-
sal iktidara gelme şansını elde edebildikleri görülmek-
tedir. Çeyrek yüzyıllık uygulamalara rağmen, küresel-
leşmeci emperyalizmin artık yolunda gitmediği, buna 
karşılık ulusal çıkarlara öncelik veren yeni yaklaşımlara 
halk kitleleri tarafından daha fazla şans tanındığı görü-
lünce, yavaş yavaş küreselleşme döneminin sona erdiği 
kesinlik kazanmıştır. Yıllarca büyük emperyal plan ve 
projelerin etkisi altında kalan halk kitlelerinin, küresel-
leşme karşıtı siyasal hareketlere ya da siyasal partilere 
destek olması da, böylesine bir dönemin sonuna gelin-
diğini herkese göstermiştir. Küreselleşmenin bitişi ile 
de bölgeselleşmenin önü açılmıştır. 

Bölgeselleşme olgusu hem bir anlamda küreselleş-
menin devamı olarak gündeme gelmiş, hem de büyük 
sermayenin bütün dünyaya dayattığı bir evrensel baskı 
düzenine tepki olarak da öne çıkmıştır. Küreselleşme 
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döneminde birçok ulus devletin iç yapısında önemli 
değişiklikler ortaya çıkmış, dışa açılmayla birlikte bir 
çok ulusal şirket sınır ötesi ticarete başlamış, uluslar 
arası rekabet düzeninde milli sermayenin taşıyıcısı 
olan şirketler, komşu ülkelere giderek karşılıklı ticaret 
antlaşmalarına girişmişlerdir. Küreselleşme akımının 
yoğun baskıları bütün ülkelerin geleneksel yapılarını 
sarsmış, yabancı şirketlerin dünyanın bütün ülkelerine 
gitmesiyle birlikte, harita üzerinde sarsıntı geçirmeyen 
devlet kalmamış, elektronik devriminin getirmiş oldu-
ğu yapısal değişimin sağladığı kolaylıklar da, bu doğ-
rultuda kullanılmaya başlanınca bütün ulus devletler 
dışa kapalı adacıklar konumundan hızla uzaklaşarak 
evrensel alanın yeni aktörleri durumuna gelmişlerdir. 
Uzaya yönelen teknolojik gelişmeler beraberinde uydu 
sistemi ile dünyanın izlenmesini ve yönlendirilmesini 
gündeme getirmiş ve bu gibi yeni olanaklar da küre-
selleşme doğrultusunda kullanılmaya başlanınca Asya 
ve Afrika kıtalarındaki en geri ülkeler bile dışa açılma 
rüzgârından kendilerini kurtaramamışlardır. Ülkelerin 
milli şirketleri dışa açılırken önceliği komşu ülkelere 
vermişler ve bu yönelimin giderek ağırlık kazanmasıyla 
birlikte de, komşu ülkeler arasında bir bölgesel eko-
nomik yapılanma arayışı kendiliğinden öne çıkmıştır. 
Özellikle komşu ülkelere öncelik veren ticaret anlayışı, 
diğer kıta ve bölgelere gitmenin getirdiği riskler nede-
niyle, daha da önem kazanarak serbest ticaret orta-
mında ve piyasa koşullarında etkin olmaya başlamıştır. 
Üçüncü dünya ülkelerindeki devlet ağırlıklı ekonomik 
yapılardan kurtulmak kolay olmamış, uzun süre devlet-
ler kendi ülkelerinin ekonomisinin yönlendirilmesinde 
etkili olurken, küreselleşme akımı bu duruma son ver-
mek üzere yola çıkmış ve geri kalmış ülkelerin yeni dün-
ya düzeni içerisinde piyasa ekonomisi çerçevesinde yer 
almasının önünü açmıştır. 

Uzun yıllar boyunca devletin yönettiği ekonomile-
rin pasifliği ortadan kaldırılırken, serbest piyasa ekono-
misi olgusu her yerde halk kitlelerine empoze edilmeye 
çalışılmış ve bu yoldan küresel ekonominin ilk adımları 
dünya kıtaları üzerinde atılmaya başlanmıştır. Ne var 
ki, batı kapitalizminin ileri düzeydeki zengin ülkeleri, 
küresel dönemi kendileri açısından yeni bir emperya-
lizm aşaması olarak gördükleri için dünyanın her ülke-
sine gitmişler ve uluslar arası piyasalardaki üstünlükle-
rini pekiştirerek, yeni yetme üçüncü dünya şirketlerine 
fırsat vermemişlerdir. Küresel ekonomi dönemi çeyrek 
asırlık bir zaman dilimini geride bırakırken, geçmişten 
gelen güçlü batılı şirketler dünya piyasalarında tam an-
lamıyla üstünlük sağlayarak, ortalığı boş bırakmamışlar 
ama üçüncü dünya ülkeleri üzerinden dış piyasalara 
açılmaya çalışan ulusal şirketlere fazla fırsat tanıma-
mışlardır. Büyük balığın küçük balıkları yediği küresel 
piyasalarda rekabet düzeninde birkaç yüz yıllık batılı 
dev şirketler ve tröstler, serbest piyasa ekonomisinin 
hem fırsatlarını, hem de nimetlerini kendi tekellerin-
de toplayarak pupa yelken bütün dünyayı kucaklama 
yolunda emin adımlar ile ilerlerlerken, serbest piyasa-

nın özgürlüklerine kanarak dışa açılan üçüncü dünya ül-
kelerinin şirketleri bir süre sonra rekabet etme şansını 
yitirerek, ya iflas etme noktasına gelmişler ya da aynı 
alanda çalışan büyük şirketler tarafından satın alınarak 
piyasadan çekilmeye zorlanmışlardır. Böylece, batılı 
kapitalistlerin bütün dünyaya yaymış olduğu bir yalan 
propaganda daha iflas etme durumuna gelmiştir. Dev-
letçi ekonomilere karşı ısrarlı bir biçimde savunulan 
serbest piyasa ekonomisinin öyle göründüğü gibi öz-
gürlükçü olmadığı, aksine perde arkasından dünyadaki 
olaylara yön vermekte usta olan batılı tekellerin, istedi-
ği gibi hareket ederek harita üzerindeki bütün devlet-
lerin hem doğal kaynaklarına el koyduklarını, hem de 
iç piyasaları ele geçirerek, küresel ekonominin istekleri 
doğrultusunda uzaktan kumandalı bir yönlendirme gi-
rişimine bütün dünya ülkelerini alet ettiklerini açıkça 
ortaya koymuştur. 

Dışa açılma masalları ve dış ticaretin nimetleri kan-
dırmacaları ile dünya piyasalarına yönlendirilen üçüncü 
dünya ülkelerinin şirketleri, bir süre sonra piyasanın 
vahşi kapitalist sistemine ayak uyduramadıklarını gör-
müşler ve bu duruma çare aramaya başladıkları aşa-
mada birleşerek dernekler kurmuşlar ve dernek çatısı 
altında meydana getirdikleri ekonomik dayanışma ça-
baları ile serbest piyasa ekonomisi içinde yola devam 
edebilmenin arayışı içerisinde olmuşlar ama bir türlü 
istedikleri gibi bir güçlü yapılanmayı batılı kapitalist şir-
ketlere karşı yaratamadıkları için, zamanla piyasadan 
çekilmek zorunda kalmışlardır. Batı ülkelerinde kapita-
list sistemin gelişmesi sırasında yaşanan acımasız vah-
şi kapitalist çatışmaların yeni benzerleri uluslar arası 
piyasalarda batılı dev firmalar ile yeni yetme üçüncü 
dünya şirketleri arasında yaşanmaya başlanmıştır. Kü-
reselleşme dönemi çeyrek asırlık bir zaman dilimini ge-
ride bırakırken, nelerin olamayacağı iyice ortaya çıkmış 
ve bu aşamadan sonra da nelerin olabileceği konusun-
daki arayışlar, daha gerçekçi temele dayanan bir doğ-
rultuda sürdürülmüştür. Küresel palavraların ortaya 
koyduğu gibi serbest piyasa ekonomisi üzerinden bir 
cennet düzeni insanlığın bütünü için hiçbir zaman söz 
konusu olmamış, aksine geçen asırlarda batı ülkelerin-
de yaşanmış olan vahşi kapitalistleşme olgusunun yeni 
versiyonları bütün Asya ve Afrika ülkelerinde zamanla 
yaşanmaya başlanmıştır. Yüzme bilmeyenlerin ilk gör-
dükleri suya dalarak boğulmalarına benzer bir doğrul-
tuda, yeni kurulan milli şirketlerin dış pazarlara açılarak 
yeni dünya düzeni içerisinde yer alma arayışları, so-
nunda iflas ya da daha büyük firmalar tarafından satın 
alınarak tasfiye edilme gibi olumsuz sonuçlar ile karşı-
laşmıştır. Küçük ve orta boy devletlerin gücü kendi şir-
ketlerini uluslararası piyasalarda destekleme konusun-
da pek de yeterli olamayınca, üçüncü dünya ülkeleri 
için yeni bir kaybetme senaryosu takır takır küreselleş-
me aşamasında yaşanmıştır. Çeyrek asırlık bir küresel 
ekonomi deneyimi, zenginleri daha zengin ederek, 
yoksulları daha yoksul yaparak, daha haksız bir düzen 
ve daha fazla ezilen halk yığınları ortaya çıkarmıştır. 
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Küreselleşme döneminde batılı zengin ülkeler ile 
rekabet edemeyen, girişilen serbest piyasa ekonomisi 
koşullarındaki yarışları kaybeden Asya, Afrika ve Latin 
Amerika ülkelerinde finans kapitalin emrindeki ulusla-
rarası tröstlerin daha güçlenerek bir küresel faşizme 
yönelmeleri dikkate alınarak toptan bir yeniden değer-
lendirme dönemine girilmiştir. Özellikle, son yıllarda 
dünyanın çeşitli kıtalarındaki ülkeler bir araya gelerek 
yeni dönemde neler yapabileceklerini tartışmaya 
başlamışlar, bölgesel ya da evrensel bir dayanışma dü-
zeni olmadan batılı emperyalist dev kuruluşlar ile baş 
edebilmenin mümkün olmadığı konusunda yavaş yavaş 
bir fikir birlikteliği sağlanmaya başlanmıştır. Küçük ülke-
ler bulundukları bölgelerdeki komşuları ile bir araya ge-
lerek kendilerini koruyabilecek bir bölgesel dayanışma 
arayışı içerisine girerlerken, orta boy ülkeler bulunduk-
ları bölgelere hapis olup yerelleşmeye sürüklenmemek 
için, diğer orta boy ülkeler ile çeşitli platformlarda bir 
araya gelerek büyük ülkelere ve onların dev firmalarına 
karşı kendileri için koruma sağlayabilecek bir alternatif 
küreselleşmenin arayışı içine girmişlerdir. Bazı orta boy 
devletler kendi bölgelerinde kendilerini merkez yapa-
bilecek ya da büyütebilecek yapılanmalara yönelmeyi 
kendi ulusal çıkarları açısından daha uygun bulabilmek-
tedirler. Bu gibi girişimlerin sonucunda, evrensel alan-
daki batılı bir küresel kapitalistleşmeye karşı yeni bir 
alternatif olarak gündeme gelen bölgeselleşme girişim-
leri gündeme gelebilmektedir. Özellikle, batı emperya-
lizminin küreselleşme görünümü altında büyük bir sal-
dırıya geçtiği Asya, Afrika ve Latin Amerika kıtalarındaki 
ülkeler bulundukları bölgelerde dışarıdan gelebilecek 
ekonomik saldırı ve baskılara karşı, bölgesel dayanış-
ma düzeni içine girerek komşuları ile kardeşçe birlikte 
yaşama düzeni oluşturmaya doğru kendiliğinden bir 
yönelişe geçtikleri anlaşılmaktadır. Küçük ve orta boy 
devletlerin küresel girişimler ile ekonomilerinin ellerin-
den alınmasıyla, ciddi bir tehlike altına giren, var olma 
ve yok olma çizgisinde çırpınan bir olumsuz durumdan 
kurtulabilmeleri için bölgeselleşme bir kurtarıcı olarak 
devreye girmiştir.

Bölgeselleşme oluşumunda Latin Amerika devletle-
rinin diğer kıtalara oranla daha ileri bir düzeyde olduk-
ları görülmektedir. Batı kapitalizminin küresel emper-
yalizme soyunması karşısında Latin Amerika ülkeleri 
ciddi bir dayanışma içerisine girmişler, MERCOSUR gibi 
bölgesel ekonomik dayanışma örgütleri oluşturarak, 
uluslararası finans kapitale teslim olmaktan kurtul-
maya çaba göstermişlerdir. Ayrıca, bu kıtada Chavez, 
Lula ve Morales gibi ulusal bağımsızlıkçı siyasal önder-
lerin öncülüğünde, Dünya bankasına alternatif olarak, 
Güney’in Bankası adı altında bir üçüncü dünya ekono-
mik yapılanması gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ayrı-
ca, Amerikan emperyalizminin Kuzey Atlantik ittifakı 
olan NATO örgütünü emperyalist amaçlı kullanmasına 
karşı da, bir Güney Atlantik ittifakı olarak SATO isimli 
yeni bir güvenlik kuruluşu karşı denge olarak devreye 
sokulmaya çalışılmıştır. Latin Amerika ülkeleri Brezilya 
ve Venezüella’nın öncülüğünde ABD emperyalizminden 

yakasını kurtarmaya çalışırken, Amerika Birleşik Devlet-
leri de Kanada ile Meksika’yı yanına alarak NAFTA adı 
altında bir Kuzey Amerika birliğini oluşturmaya çalışmış 
ve böylece bir Latin ülkesi olan Meksika’yı yanına ala-
rak, güney Amerika kıtasındaki Latin dünyasına karşı 
kullanabilmenin çabası içerisinde olmuştur. Benzeri 
çalışmaları Afrika Kongresi öncülüğünde Afrika Birliği 
örgütlenmesine giden Afrika ülkeleri de göstermiş ama 
böylesine bir birliğin emperyalistlere karşı kurulması-
nın öncüsü olan Libya lideri Kaddafi öldürülerek Afrika 
Birliği oluşumu önlenmek istenmiştir. Benzeri girişim-
leri Asya kıtasında Çin ve Rusya’nın öncülüğünde de 
görmek mümkün olmuştur. Çin kendi öncülüğünde bir 
Şangay İşbirliği örgütlenmesine giderken, Rusya da eski 
Sovyet ülkelerini içine almayı hedefleyen yeni bir Avras-
ya Birliği oluşumunu gene batı merkezli küresel emper-
yalizme karşı örgütlemeye kalkışmıştır. Asya, Afrika ve 
Latin Amerika kıtalarında batı emperyalizminin küresel 
saldırılarına karşı bölgeselleşmeye yönelirken, batı em-
peryalizminin bir uzantısı olarak öne çıkan Avrupa Bir-
liği oluşumunun üye devletlerin emperyal politikaları 
yüzünden durma noktasına geldiği görülmüştür. 

Dünyanın her kıtasında bölgeselleşme eğilimleri öne 
çıkarken, eski adı ile Ortadoğu denilen, merkezi coğraf-
yada böylesine bir oluşumun herhangi bir izine rastlan-
mamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun çökertilmesi 
sonrasında bölgeye gelen İngiltere ile İkinci Dünya Sa-
vaşı sonrasında merkezde yapılanmaya yönelen ABD ve 
İsrail ikilisi de bu coğrafyada eskisi gibi bir Arap, Türk ya 
da İslam Birliği’ne, bölgeselleşme süreci doğrultusunda 
izin vermemektedir. İngiltere Yakın Doğu Konfederas-
yonu planı ile bölgeye gelirken, ABD yarım yüzyıl sonra 
Büyük Orta Doğu projesi ile öne çıkmış, ABD’yi Federal 
Rezerv üzerinden yöneten Siyonist lobiler büyük İsrail 
İmparatorluğu arayışını merkezi coğrafyaya dayatırken, 
bir anlamda kendi çıkarları için düşündükleri küresel em-
peryalizmin alternatifi olarak, onlar da bölgeselleşmeye 
kalkışmaktadırlar. Kutsal kitaplar siyasal amaçlı olarak 
kullanılırken, din siyasal alanda öne çıkarılarak halk kit-
lelerinin önü kesilmeye çalışılmaktadır. Merkezî coğraf-
yada var olan bölge devletlerinin bir Merkezi Devletler 
Birliği oluşturarak, Atlantik güçleri ile Siyonizmin bölge 
devletlerini ve halklarını dışlayan bir bölgeselleşme mo-
delini ortaya koymalarına, Türkler, Araplar ve Farslar 
karşı çıkmakta, buna tepki olarak da bölgenin alt kimlik-
li gruplarını emperyalizm bölge devletlerini parçalama 
doğrultusunda kullanarak, bölge merkezli yapılanma-
da kendi modellerinin önünü açmaya çalışmaktadırlar. 
Küreselleşme dönemi sona ererken, dünyanın her kıta-
sında kendiliğinden bölgeselleşme modelleri öne çık-
maktadır. Ne var ki, merkezi coğrafyadaki ülkelerin bir 
Merkezi Devletler Birliği’ni Avrupa Birliği gibi oluştura-
rak, öne çıkmalarına, ne Atlantik emperyalizmi ne de İs-
rail Siyonizmi izin vermemektedir. Bu yüzden dünyanın 
her kıtasında bölgeselleşme yaşanırken, merkezi alan-
da buna eski patronlar izin vermemekte, merkezi dev-
letlerin birleşmesiyle meydana gelebilecek bir Merkez 
Birliği’ni önleme doğrultusunda, etnik ve dinsel grupları 
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kışkırtarak savaş sürecini kutsal topraklara dayatmak-
tadırlar. Dünyanın her kıtasındaki ülkelerin bölgeselleş-
me hakkı olduğu gibi, merkezi coğrafya halklarının ve 
devletlerinin de bölgeselleşme hakkı vardır ve bunu ön-
lemeye yönelik savaş senaryolarına Türkiye, İran, Irak, 
Suriye, Azerbaycan ve Gürcistan bir araya gelerek karşı 
çıkmak durumundadırlar. Küresel patronlara karşı böl-
gesel işbirliği öncelikle sağlanmalıdır. Her devlet bölge-
selleşme sürecini kendi çıkarları doğrultusunda değer-
lendirebilirken, böylesine bir hakkı merkezi devletlere 
tanımamak gibi haksız bir girişime izin verilemez. Alt 
kimlikli etnik gruplar da emperyalizmin bölgesel çıkar 
senaryolarına alet olarak, yaşadıkları ülkelerin devletle-
rine karşı çatışma senaryolarında kullanılmamaya bölge 
barışı açısından dikkat etmek zorundadırlar. Dünya kıta-
larında yer alan her bölgenin ülkeleri bir araya gelerek, 
emperyalizme karşı ciddi bir dayanışma senaryosuna 
yönelirken, böylesine bir hakkı Balkanlar, Kafkaslar ve 
Ortadoğu ile Orta Asya bölgelerinde yer alan devletlere 
tanımamak düşünülemez. 

Küreselleşme gibi bölgeselleşme de uluslararası bir 
olgudur. Haritada yer alan bütün devletler, küreselleş-
menin bittiği, bunun yerini bölgeselleşmenin aldığı bir 
aşamada dünyaya yeniden bakarak değişen jeopolitik 
dengeler doğrultusunda, kendi çıkarlarını dikkate alan 
ve koruyan yeni bölgesel dayanışma ve birleşerek gü-
venlik sağlama eğilimleri içinde olacaklardır. Küçük 
devletlerin büyük devletleri parçalamaya hiçbir zaman 
hakkı yoktur. Emperyal devletlerin de şimdiye kadar sür-
dürdükleri sömürü düzenini, sonsuza kadar dünyanın 
başına bela etmeye hiçbir zaman hakları bulunmamak-
tadır. Avrupa devletlerinin birleşerek bir Avrupa Birliği 
kurma hakkı varsa, bütün dünya ülkelerinin de komşu-
ları ile dışarıdan gelen emperyalist saldırılara karşı bir 
araya gelerek, kendilerini koruma ve emperyal merkez-
li terör ve savaş senaryolarına karşı ortak bir savunma 
düzeni oluşturmaya, doğal olarak hakları bulunmakta-
dır. Avrupa Birliği oluşumu bir siyasal gerçek ise, dün-
yanın orta bölgesinde yer alan devletlerin de Merkezi 
Devletler Birliği’ni kurarak Üçüncü Dünya Savaşı senar-
yolarını ve bu bölgeye dışarıdan müdahale edilmesi gi-
rişimlerini önleme hakları bulunmaktadır. Birleşmiş Mil-
letler çatısı altında oluşturulan uluslararası hukuk da, 
dünya barışının korunabilmesi açısından böylesine bir 
bölgeselleşmeyi ve bölgesel güvenlik örgütü oluşturul-
masını zorunlu kılmaktadır. Merkezi coğrafya devletleri 
ancak bu yoldan doğal kaynaklarını ve iç pazarlarını dışa 
karşı koruyabilecek ve komşuları ile dayanışma içinde 
güvenlik üreterek dünya barışına katkı sağlayabilecek-
tir. Küresel sermayenin satın aldığı medya organları ile 
gene küresel sermayenin finanse ettiği siyasal kadrolar 
ile örgütlerin de bu gerçekleri görerek kendi ülkelerinin 
ve halklarının ulusal çıkarları doğrultusunda emperya-
lizmin taşeronluğundan bir an önce kurtulmaları ge-
rekmektedir. İnsanlığın geleceğinde artık küreselleşme 
eğilimleri değil ama savunmacı bölgeselleşme süreci 
etkili olacaktır. Artık bu aşamadan sonra, hiç kimsenin 

eskisi gibi küreselleşme politikalarını dünya devletleri-
ne ve halklarına dayatmaları mümkün değildir. Bundan 
sonra, her ülkenin öncelikle kendi bölgesine bakarak 
ve komşuları ile birlikte yaşamak üzere, daha farklı bir 
bölgeselleşme sürecine kendi varlığını koruma doğrul-
tusunda yönelmesi kaçınılmazdır. Finans kapitalin kü-
reselci patronları da bu dünyanın değişen koşullarında 
bölgeselleşme gerçeğini kabul etmek durumundadırlar. 
Terör, savaş ve iç çatışmalar kışkırtma yolu ile kapita-
lizmin küresel imparatorluğunun kurulamayacağı artık 
kesinlik kazanmıştır. Küreselleşme bitmiştir ve bölge-
selleşme başlamıştır. Herkes bu gerçeğe göre hareket 
etmek zorundadır. Aksi durumda davrananlar, finans 
kapitalin küresel sömürge imparatorluğunun taşeron-
luğu doğrultusunda hareket ederek, kendi uluslarının 
ve devletlerinin çıkarlarına aykırı davranan ya da karşı 
çıkan, bir ihanet çizgisinde olacaklardır. Bu aşamadan 
sonra, ortaya çıkan bölgeselleşme örnekleri gerçeklik 
kazandığı için hiç kimse küreselleşme eğilimleri ile böl-
geselleşme olgusunu ortadan kaldıramaz.
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Giriş

Ortadoğu’dan söz edildiğinde 
daha çok etnik anlamda Arap, Fars 
ve Türklerin çoğunluk olduğu ve din-
sel anlamda Müslümanların yaşadı-
ğı bölge kast edilmektedir1. İslam, 
doğup geliştiği bu topraklarda 
farklı şekillerde algılanmış ve 
yorumlanmıştır. Siyasi, kültürel 
ve daha farklı etkenler İslami 
düşüncenin farklılaşmasına ve 
değişik mezheplere bölünmesine 

1 Tayyar Arı, Geçmişten Günümüze 
Ortadoğu Siyaset, Savaş ve Diplo-
masi, Marmara Kitap Merkezi yay., 
4.b, Bursa, 2008, s.25.

neden olmuştur. İslam dünyasında 
çoğunluğu oluşturan Sünni 
mezhepler ve gayr-i Sünni 
mezheplerin tamamının doğup, 
geliştikleri ve bugün de varlık-
larını sürdürdükleri bölgelerin 
Ortadoğu’da olması2 bu coğrafya-
nın mezhepsel çatışmaların mer-
kez üssü olmasına neden olmuştur.

Ortadoğu, Osmanlı Devleti’nin 

2 Mehmet Ali Büyükkara, ‘‘İslam 
Kaynaklı Mezheplerin Ortado-
ğu’daki Coğrafi Dağılımı ve Tah-
mini nüfusları’’, e-makâlât Mezhep 
Araştırmaları, VI/2, Güz 2013, s. 
321-354.

yıkılmasıyla birlikte Avrupalı dev-
letlerin (İngiltere-Fransa ve daha 
sonra da Amerika) egemenliği al-
tına girmiş olup, sonraki süreçte 
sahip olduğu istikrarlı yapısını kay-
betmiştir. Bölgede cetvelle sınırları 
belirlenen yeni devletler kurulmuş 
ve neredeyse yüz yıldır istikrar sağ-
lanamamıştır. Tarih boyunca de-
vam eden istikrarsızlık, 2011 yılında 
domino etkisi yaratan Arap Baharı 
ile devam etmiş, güvenlik sorunları 
ve nüfuz mücadeleleri ciddi boyut-
lara ulaşmıştır.

Tarihsel süreçte hep gergin bir 
fay hattı oluşturan Sünni ve Şii iliş-

ORTADOĞU’DA 
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kileri genelde siyasi olaylar doğrul-
tusunda ortaya çıkmıştır. Neredey-
se her dönem Şiiliğin ve Sünniliğin 
temsilciliğini yapan siyasi bir güç 
bulunmuştur3. Sünni-Şii mücadele-
si önceleri Osmanlı-İran arasında 
iken şimdi, İran-Suudi Arabistan 
merkezli yani Şii-Selefi mücadelesi 
halini almıştır.

Şii Hilali

Şii hilali kavramı, 2004 yılında ilk 
defa Ürdün Kralı Abdullah tarafın-
dan dile getirilmiştir. Şii egemen-
liği Irak, Suriye ve Lübnan’ı hatta 
Yemen’i de içine alan bölgeyi kap-
samaktadır4. Son dönemde Irak, 
Suriye, Lübnan, Filistin ve Yemen 
gibi ülkelerde merkezi yönetimin 
zayıflamasıyla birlikte, bu ülkelerde 
İran etkisinin artması Şii hilali söyle-
mini güçlendirmiştir.

Dünyadaki Şii nüfusuna bak-
tığımızda Müslüman nüfusun 
yaklaşık %15’ini oluşturmaktadır. 
İran’dan sonra bölgede en büyük 
Şii nüfus Irak’ta bulunmaktadır. 
İran’daki Şii nüfus yaklaşık 70 mil-
yon iken Irak’taki Şii nüfus toplam 
nüfusun %60-65’idir. Bahreyn’de 
Şii nüfus oranı %70, Yemen’de %35 
(Zeydi), Lübnan’da %35, Kuveyt’te 
%30, Katar’da %20, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nde %16, Suriye’de %10-
12 (Nusayri) ve Suudi Arabistan’da 
ise %5’dir5. 

İran, dış politikasında 
bir araç olarak Şii faktörünü 

3 Şaban Öz, ‘‘Şia’nın Aslı ve Do-
ğuşu Üzerine Görüşler’’, e-makâlât 
Mezhep Araştırmaları, I/2 Güz 
2008, s. 29-47.
4http://www.bilge-
sam.org/incele/1174/-
ortadogu%E2%80%99da-olusan-
yeni-dengeler-ve-%E2%80%9Csii-
hilali%E2%80%9D-soylemi/#.
WiFFSdJl8dU.
5 Mehmet Şahin, “Şii Jeopolitiği: 
İran İçin Fırsatlar ve Engeller”, 
Akademik Ortadoğu, C.1, S. 1, 
2006, s. 40.

kullanırken, Ortadoğu’nun diğer 
ülkelerindeki Şii gruplar da 
çıkarları doğrultusunda mezhepsel 
kimliklerini ön plana çıkararak İran 
ile yakınlaşmaktadırlar. Şii nüfusu 
sayısal olarak az gibi görünse de, 
ulus anlayışından farklı bir bağ 
oluşturduğundan Sünnilikten 
daha avantajlı bir durumdadır. 
İran’ın mezhep temelli dış 
politikasının kutuplaşmalara 
yol açması, Körfezdeki Sünni 
ülkelerin ABD’den silah alımlarını 
artırmalarına ve daha otoriter 
politikalara yönelmelerine neden 
olmaktadır. Yani Körfez ülkelerinin 
ABD’nin daha fazla etkisi altına 
girmesi anlamına gelmektedir. 
Bu durum İran›ın bölge genelinde 
yayılmasına göz yuman ABD›nin de 
işine gelmektedir6. 

İran ve Suudi Arabistan 
Rekabetinin Ortadoğu Devletleri 
Üzerindeki Etkisi

Daha önce de bahsettiğimiz 
gibi, Şii-Selefi çatışması son dö-
nemlerde genel anlamda İran ve 

6 Itamar Rabinovich, Orta Doğu’da 
Etnisite Çoğulculuk ve Devlet, 
Avesta Yayınları, 2004, s. 30; http://
www.bilgesam.org/incele/1174/-
ortadogu%E2%80%99da-olusan-
yeni-dengeler-ve-%E2%80%9Csii-
hilali%E2%80%9D-soylemi/#.
WiFFSdJl8dU.

Suudi Arabistan eksenli gerçekleş-
mektedir. İran’ın karşısında onu en 
sert şekilde eleştiren ve gerektiğin-
de her türlü eylemi meşru sayan bir 
anlayış olarak Selefilik bulunmak-
tadır. Bunu bir fırsat olarak değer-
lendiren İran, Selefilik eleştirisi adı 
altında Sünnilere söyleyemediği 
bir takım mesajları iletmiş oluyor. 
Bunu tehdit olarak algılayan Suudi 
Arabistan, Şiilere karşı tutumunu 
daha da sert bir şekilde dile getir-
mekte ve çatışma ortamını canlı 
tutmaktadır7.

İran ve Suudi Arabistan 
arasında yaşanan rekabet doğal 
olarak Şii-Selefi çatışmasını da kö-
rüklemiştir. Suudi Arabistan, iç ve 
dış politikada Vehhabiliği kullan-
makta, dini söylemlerle siyasi bir 
tutum sergilemektedir. Devletin 

neredeyse kurucu faktörü olan 
Vehhabiliği diğer ülkelere ihraç 
etme çabasında olan Suudi Arabis-
tan, içinde barındırdığı Şii azınlık ve 
etrafında bulunan Şii nüfusunun 
İran etkisi altında bulunmasından 
dolayı İran’a karşı düşmanca tavır 
sergilemektedir8.

7 Ahmet Yönem, ‘‘Şii-Sünni İlişki-
leri Bağlamında Günümüz Selefili-
ği’’, e-makâlât Mezhep Araştırma-
ları, VI/2 Güz 2013, s. 195-222.
8 Birol Akgün, Gökhan Bozbaş, 
‘‘Arap Dünyasında Siyasi Selefizm 

K
ü

r
e

s
e

l R
e

k
a

b
e

t



 Sayfa 30 Anka Enstitüsü

Irak’ta 2003’te başlayan ABD işgali öncesine kadar 
Şiiler, ülke içinde çoğunluğu oluşturmalarına rağmen 
ülke yönetiminde söz sahibi olamamışlardı. Sonraki sü-
reçte İran, Irak’taki Şiileri himaye ederek desteklemiş, 
onlara siyasi, ekonomik ve askeri yardımda bulunmak-
tan kaçınmamıştır9. 

Şiilerin iktidara gelmesi, ardından Sünni Arapla-
rın siyasi süreçten dışlanması ve baskı altına alınması 
Sünni grupların tepkilerine sebep olmuştur. Sünni 
Arapların siyasal ve toplumsal hayattan dışlanmasına 
tepki gösteren bölgesel ülkelerin başında ise Suudi 
Arabistan gelmiştir. Irak’taki Şii yönetiminin Sünni-
lere yönelik bu politikaları Suud yönetimi tarafından 
sık sık eleştirilmiştir. Bu gibi gelişmeler, İran ve Suudi 
Arabistan’a sınırı olan Irak’ı, iki ülkenin rekabet alan-
larından biri haline getirmiştir. Suudi Arabistan’ın Irak 
içerisindeki Sünni aşiretler aracılığıyla Şiilerin ağırlıkta 
olduğu hükümeti ve dolayısıyla İran’ı dengelemeye 
çalıştığı söylenebilir10. 

Suriye konusunda da İran’ın, Suriye’ye her türlü 
desteği vermeye hazır olduğu dünya kamuoyunca 
bilinmektedir, hatta uzmanlar tarafından İran’ın 

ve Mısır Örneği’’ Akademik Orta Doğu Dergisi, C.7, S. 
2, 2013, s. 18.
9 Veysel Ayhan, ‘‘Ortadoğu’daki Şii-Sünni Gerginliği 
ve Türkiye”, Ortadoğu Analiz, C.4, S.38, Şubat 2012, 
s.18-24.
10 http://ormer.sakarya.edu.tr/uploads/fi-
les/20160121192240_analiz148.pdf, s.11-12.

Vietnam’ı olarak değerlendirilmektedir11. Suriye’deki 
rejimin koruyuculuğunu üstlenmiş olan İran, Suriye’ye 
yapılacak her türlü operasyonun önünü kesmeğe çalış-
makta ve askeri anlamda Suriye’ye destek vermekte-
dir. Suriye ile İran ilişkilerinin temelinde mezhep birliği 
önemli bir rol oynamasına rağmen yakınlaşmalarında 
Arap Baharı sırasında Suriye’nin tutumu etkili olmuş-
tur. Ayrıca, İran-Irak savaşının başladığı dönemde 
İran’ın etrafında bulunan tek dost devlet Suriye idi ve 
Lübnan’da bulunan Hizbullah ile iletişim kurmak için 
Suriye önem taşımaktaydı12 

Suudi Arabistan ve Körfez İşbirliği Teşkila-
tı (KİT) üyeleri, bünyelerinde bulunan Şiilerin 
etkinlik kazanmaması için mevcut hükümetleri 
desteklemektedirler. Örneğin, Bahreyn’de nüfusun 
%65’ini oluşturan Şiilerin, ülke yönetiminde söz sahibi 
olmadıkları görülmektedir. 2011 yılında ayaklanan Şii 
grupları bastırmak için Körfez ülkeleri Bahreyn’e askeri 
yardımda bulunmuşlardır13. Bahreyn’de bulunan Şiiler 
üzerinde etkiye sahip olan İran etki alanını genişletme-
ye çalışmaktadır. Suudi Arabistan, içindeki Şii azınlığı 
büyük bir güvenlik tehdidi olarak algılayarak, onları 
bazı haklardan mahrum etmektedir. Suudi rejime göre 
ülke içindeki her Şii vatandaş potansiyel ajan gibi görül-
mekte ve Suudi yönetim Şiilere yönelik politikaları bu 
tehdit algısı içinde oluşturmaktadır14. 

İran ve Suudi Arabistan arasında çatışma 
konularından biri de ABD’ye karşı farklı tutum 
sergiliyor olmalarıdır. İran devrimi gerçekleştikten 
sonra Humeyni ABD’yi ‘‘büyük şeytan’’ ilan ederek ona 
ve Suudi Arabistan gibi ABD’nin kuklası olduğunu iddia 
ettiği devletlere karşı cephe almıştır15.

Son dönemde Tahran ile Riyad arasında tırmanan 
gerginliğin Ortadoğu’daki çatışmaların ve savaşların 
büyümesine yol açacağından endişe edilmektedir. İki 
ülkenin ekonomik ve askeri açıdan bölgenin en güçlü 
devletleri arasında yer almaları, aralarındaki rekabetin 
çok uzun zamandır sürüyor olması ve son dönemde 
her ikisinin de artan bir şekilde güç politikasına yönel-
meleri bu endişeleri besleyen faktörler olarak öne çık-
maktadır. 

11 Yeşim Demir, “İran’ın Vietnam’ı Suriye’de Türkiye 
mi İran mı Kazançlı Çıkacak?”, http://ankaenstitusu.
com/iranin-vietnami-suriyede-turkiye-mi-iran-mi-
kazancli-cikacak/
12  Pınar Arıkan, ‘‘Suriye’nin Nusayri Yüzü ve İran’’, 
Ortadoğu Analiz, C.4, S.43, Temmuz 2012, s. 18-29.
13  Veysel Ayhan, a.g.m., s. 21.
14 https://wpsa.research.pdx.edu/papers/docs/jfrancis-
co.pdf
15  Tayyar Arı, a.g.e., s. 532.
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Tahran ile Riyad Arasındaki Rekabetin Nedenleri

Her şeyden önce, bu rekabetin temel sebebi, Basra 
Körfezi’nin iki yakasındaki İran ve Suudi Arabistan’ın, 
hem petrol ve doğalgaz rezervleri açısından çok zengin 
olan Körfez bölgesinde, hem de bütün Ortadoğu’da 
üstünlük kurma mücadelesine dayanmaktadır. Bu mü-
cadele sadece zengin enerji kaynaklarını kontrol etme 
çabasıyla sınırlı kalmayıp, Lübnan, Irak, Yemen, Suriye, 
Afganistan, Pakistan ve Körfez bölgesinde mezhepsel 
ya da etnik açıdan kendisine yakın olan kesimleri ikti-
darda tutma konusunda izlenen politikaya kadar uzan-
maktadır. Söz konusu bu ülkelerin bir türlü istikrara 
kavuşamamalarının arkasında yatan sebeplerden biri 
de Tahran ile Riyad yönetimlerinin bu ülkelere yönelik 
müdahaleci politikalarıdır. Her iki ülkenin Ortadoğu’da 
izledikleri bu müdahaleci politikalar çoğu zaman “mez-
hepçi politika” olarak tanımlanmış ve eleştirilmiştir

Bu çerçevede, İran’ın Yemen, Lübnan ve Irak’ta 
izlemiş olduğu politikayı yayılmacı ve saldırgan olarak 
değerlendiren ve güvenlik boyutu ile ele alan Riyad 
yönetimi, kendi ülkesindeki Şii azınlığın da Tahran ta-
rafından kışkırtılacağı endişesiyle bir yandan içeride 
bu azınlığa karşı baskıcı politikalara yönelmekte, diğer 
yandan da silahlanma harcamalarını her geçen yıl artır-
maktadır16. 

Suudi yönetiminin bu şekilde silahlanması Tahran’da 
büyük bir endişeyle karşılanmış ve Riyad yönetimi Batı 
ile işbirliği yaparak İran’daki rejimi yıkmaya çalışmakla 
suçlanmıştır. Son dönemde ise İran, Suudi Arabistan’ı 
Sünni bir blok oluşturup İran ve Ortadoğu’daki diğer 
Şiileri tahakküm altına almaya çalışmakla itham etmek-
tedir. Bu güç mücadelesi her iki ülkeye oldukça yüksek 
maliyete sebep olmuştur.

Irak’taki nüfuzu her geçen gün artan İran için 
Suriye’de durumun mevcut haliyle korunması 
Hizbullah’a yardım koridorunun korunma altına alın-
ması anlamına gelmektedir. Suudi Arabistan ise, Esad 
rejiminin çöküşü sonrası ülkede çoğunluk olan Sünnile-
rin etkin olduğu bir rejimin hâkim olabilmesi için Tahran 
ile aradaki rekabetin önemli bir cephesi olarak Suriye’yi 
seçmiştir. Bu durum Tahran ile Beyrut’un bağlantısını 
keserken aynı zamanda Şam’da İran’ın etkisinin en aza 
indirilmesi anlamına gelmektedir17. Suudi Arabistan ise 
Suriye Ulusal Koalisyonu (SMDK) üzerindeki nüfuzunu 
artırmak ve bazı muhalif grupları bir araya getirerek 
kendi elini güçlendirmek istemiştir. 

16 http://ormer.sakarya.edu.tr/uploads/fi-
les/20160121192240_analiz148.pdf, s.8-9.
17 http://ormer.sakarya.edu.tr/uploads/fi-
les/20160121192240_analiz148.pdf, s.14.

Irak’ta, Şii temelli hükümetin kurulması ile İran’ın 
Ortadoğu’da nüfuz sahibi olma isteği net biçimde orta-
ya çıkmıştır. Irak’ta mezhep odaklı çatışmaların ve ge-
rilimin artmasında IŞİD’in rolü de göz ardı edilmemeli-
dir. Şii yönetiminin varlığı Arap Baharı sürecinde İran’ın 
nüfuz elde etme isteğinde itici güç olmuştur. İran’ın 
etki alanı kast edilerek Şii Hilali diye adlandırılan jeopo-
litik söylem, kendini Şii nüfusun temsilcisi kabul eden 
İran’ın bugün bir şekilde beslediği aktörlerin mücadele 
alanı olduğu kabul edilebilir. 

Lübnan, yapay sınırları ve tarihinde maruz kaldığı 
müdahaleler nedeniyle bölgede yaşanan problemlerin 
her zaman etkisi altında kalmıştır. Köklü problemlere 
sahip siyasi yapısı ve “ortaklıkçı” demokrasinin reel po-
litiği yansıtmaması ülke içindeki siyasi otorite boşluğu-
nu giderek daha da derinleştirmiştir18.

İran ve Suudi Arabistan’ın bölgedeki çatışan 
çıkarlarına dayalı güç savaşı ve bu güç savaşının Lübnan 
üzerinden temsilen yürütülmesi, Lübnan krizine dair 
çok sayıda olayın perde arkasında bu iki ülkenin yer 
aldığının bir göstergesi olmuştur. Suriye İç Savaşı ile 
birlikte söz konusu durum daha da derinleşmiş ve 
Lübnan’ı daha fazla etkilemeye başlamıştır. Tahran ile 
Riyad arasındaki rekabetin krize dönüşmesinin zaten 
işlerin yolunda gitmediği Lübnan’da olumsuz etkiler 
yaratma potansiyeli, Lübnan içerisindeki, belli ölçüler-
de geçmişe de dayalı, ittifak ve ihtilaflardan kaynak-
lanmaktadır. Lübnan’daki siyasi otorite boşluğu, bölge 
üzerinde hâkimiyet kurmak isteyen aktörler tarafından 
sıklıkla manipüle edilmiş ve Lübnan vekâlet savaşları-

nın etkisi altında varlığını sürdürmeye çalışmıştır19. İran 
tarafından desteklenen Hizbullah’ın bir silahlı direniş 
örgütü olarak Lübnan’da ve bölgede güçlenen varlığı 
başta Sünniler olmak üzere diğer grupların güvenlik 

18 Nur Köprülü, İlker S. Ebrem, “Lübnan’da Çoklu Güç 
Paylaşımı ve Ortaklıkçı Demokrasi Zeminin Arap Ayak-
lanmaları Sonrası Geleceği”, Akademik Ortadoğu, C.8, 
S.1, (2013), s. 2.
19 http://ormer.sakarya.edu.tr/uploads/fi-
les/20160121192240_analiz148.pdf ,s.17.
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endişelerinin artmasına yol açmıştır20. 

İran’ın bölgedeki eylemleri ve Hizbullah’ın faaliyet-
leri, Sünniler başta olmak üzere, Lübnan’daki Hizbul-
lah karşıtlarının, Suudi Arabistan, Katar ve Batılı müt-
tefikleri ile ilişkilerini daha bağımlı hale getirmektedir. 
Her iki rakip siyasi grup, birbirlerine karşı müttefikleri 
ile kuvvetlenmekte, safların karşılıklı olarak ayrışması 
ve ittifaklar içindeki bağın kuvvetlenmesi de Lübnan 
içerisindeki ayrışmayı derinleştirmektedir. Dolayısıyla, 
Lübnan, içinde bulunduğu kaos ve kriz ortamından 
dış aktörlerin müdahalesi olmaksızın çıkamayacağı bir 
noktaya gelmiştir. İsrail’e karşı mücadelesi ile belli bir 
popülarite yakalayan Hizbullah, Suriye’de rejimin ya-
nında aktif olarak savaşa katılmasını takiben Lübnan 
içerisindeki meşruiyetini hızla kaybetmeye başlamış-
tır21. 

Suudi Arabistan ile İran arasındaki rekabetin kriz 
halini alması beraberinde Lübnan’ı daha istikrarsız bir 
duruma sokacaktır.

İran ile Suudi Arabistan’ın Yemen’de etkinlik kurma 
mücadelesi birbiriyle bağlantılı iki ana unsur üzerinden 
değerlendirilebilir: Yemen’i yönetecek aktörün kim 
olacağı ve jeopolitik rekabet.

İran için Yemen, Irak, Suriye ve Lübnan gibi ülke-
lerle karşılaştırıldığında ikincil öneme sahip bir ülke 
olmuşsa da, Yemen’de etkili olmak için kullanabileceği 
(ve kullandığı) en önemli araç ideolojik olarak ABD ve 
İsrail karşıtlığı bir söylem geliştiren Husilerdir22. Jeopo-
litik açıdan bakıldığında, Irak’ın genelini özellikle güne-
yini Şii milisler aracılığıyla kontrol eden İran’ın, Yemen’i 
de Husiler eliyle kontrol etmesi, Suudi Arabistan’ı çev-
relemesi anlamına gelmektedir23. Yani, Şii Hilalinin son 
noktasıdır.

Bugün… 

ABD Başkanı Donald Trump’ın Mayıs ayında Suudi 
Arabistan’a ziyareti ardından başlayan Katar Krizi, Kör-
fezde ve İslam Dünyasında bölünmeyi beraberinde ge-
tirmiş, dolayısıyla dayanışma ve işbirliği organizasyonu 
olan Körfez İşbirliği Teşkilatı’nı (KİT) da sonlandırmış-
tır. Dolayısıyla Katar Krizi, bundan sonraki olayların ha-
bercisi olmuştur denilebilir.

20 A.g.m., s.8. 
21 http://ormer.sakarya.edu.tr/uploads/fi-
les/20160121192240_analiz148.pdf, s.19.
22 Mehmet Ali Akyurt, “Yemen 2010”, Ortadoğu Yıllığı 
2010, Ed. Kemal İnat, Muhittin Ataman ve Cenap Çak-
mak, Küre yay., İstanbul, 2010, s. 318.
23 “Interview with David Ottaway”, Pomeas, 15 
Temmuz 2015, http://www.pomeas.org/index.php/
interviews/494-interview-with-david-ottaway

Barack Obama döneminde İsrail, özellikle İran ile 
yapılan nükleer anlaşma nedeniyle müttefiki tarafın-
dan bölgede kendini tecrit edilmiş olarak görürken, 
ABD’nin Trump ile yeniden terörün yok edilmesi için 
Ortadoğu’da varlığını hissettirmesi İsrail’i rahatlatmış-
tır.   

Petrol zengini Suudi Arabistan’ın son günlerdeki 
politik dönüşümleri, bölgeyi de etkisi altına almıştır. 
Suudi Arabistan’ın Lübnan Başbakanı Saad Hariri’nin 
istifa etmesinde etkili olması, İran’ın Şii Hilali içinde 

olan Lübnan ve Filistin’de de etkin olmak istediğinin 
bir göstergesidir. ABD’nin de, petrol zengini Ortado-
ğu üzerinde egemenlik kurmasının önünde bir engel 
olarak gördüğü İran’ı ortadan kaldırma amacıyla Sünni 
ve Şii Müslümanlar arasındaki mezhepsel gerilimleri 
kasten körüklemeye çalıştığı da göz ardı edilemez. Bi-
lindiği gibi ABD, Suudi Arabistan üzerinde en etkili ülke 
konumundadır.

Şii Hilalinin son çemberini oluşturan Yemen’de 
2015’te başlayan savaşın ne zaman biteceği de hala 
belirsizliğini korumaktadır.  

İran, Körfez ülkelerinde Suudi Arabistan’ı 
etkisizleştirmeye çalışmaktadır. Suudi Arabistan ve 
müttefiklerine karşı Katar’ı destekleyen İran, Körfez 
bölgesindeki etkisini arttırmaya devam etmektedir24. 

İran ve Suudi Arabistan eksenli mücadele do-
ğal olarak Türkiye’nin bölgedeki politikalarını da 

24 http://www.basnews.com/index.php/tr/opini-
on/392373



Sayfa 33

etkileyecektir. Suudi Arabistan bir bakıma Ankara’nın 
karşısına çıkarılmış bir rakip olacaktır. Türkiye’nin yeni 
dış politika belirleyip bölgede etkin bir şekilde kalması 
gerekmektedir.

Sonuç

Ortadoğu, tarih boyunca dini ve siyasi çatışmalara 
sahne olmuştur. Günümüzde de bazı güçler tarafından 
mezhepsel farklılıklar kullanılarak, bölgede çatışma 
ortamı oluşturulmuştur. Bunun da kaynağında iktidarı 
elinde tutan kesimlerin, farklı mezhepsel ve etnik grup-
ları bir tehdit olarak görerek anayasal hak ve hürriyet-
lerden bu kesimleri mahrum etme olgusu vardır.

Bölgede en gergin ilişkiler Suudi Arabistan ve İran 
arasında yaşanmaktadır. İran bölgede elde etmiş 
olduğu çıkarların korunması için mücadele ederken 
Suudi Arabistan ise kendisine tehdit olarak gördü-
ğü İran’ın yayılmacı politikasının yansıması olan ‘‘Şii 
Hilali’’nin etkinliğini kırabilmek için her türlü dış politika 
girişimlerini kendisi için meşru görmektedir. Bu arada 
bu iki ülkenin kendilerini İslam’ın tek temsilcisi olarak 
görmesi aralarındaki tarihsel husumeti derinleştirmek-
tedir.

Bu mücadele özellikle 2011 yılından sonra Şii-Selefi 
sıcak çatışması olarak karşımıza çıkmıştır. Her iki kesim 
arasındaki çatışma, bölgesel bir nitelik kazanmış olup 
son dönemlerde Suriye ve Irak gibi ülkeleri etkisi altına 
almıştır. Ayrıca her iki ülke yönetimlerinin varlık sebebi 
ve meşruiyeti bağlı oldukları mezheplerden kaynaklan-
maktadır. Bu nedenle ne İran, ne de Suudi Arabistan 
Ortadoğu’da mezhep çatışmalarının durması için adım 
atmayacaklar gibi görünmektedir.

Sadece Ortadoğu’nun değil, İslam dünyasının da 
önemli devletleri olan İran ve Suudi Arabistan’ın, bu-
güne kadar vekâletle yürüttükleri çatışmayı doğrudan 
yürütür hale gelmeye doğru yaklaşmaları bütün 
Ortadoğu için ciddi riskler oluşturmaktadır.

ABD’nin İran’ı bölgeden uzak tutmak istemesi doğ-
rultusunda, Suudi Arabistan’ın faaliyetleri ABD’nin böl-
gesel politikalarına yardımcı olmaktadır ve uzun vade-
de de böyle olacağı görülmektedir.
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  İbrahim COŞKUN

Giriş
Kuzey Kore (KDHC*)’nin nükleer gücü ve füze de-

nemeleri, son yılların hatta son günlerin dünya gün-
deminden düşmeyen tartışmalarının en başında gel-
mektedir. KDHC neden nükleer silah-füze sahibi olmak 
istemekte ve uzun menzilli nükleer füze denemeleri 
gerçekleştirmektedir? Küçük ve kapalı ekonomisi olan 
fakir bir ülke, neden nükleer silah üretmeye çalışmakta 
ve bu konuda dünyanın hâkimlerine kafa tutmaktadır? 
Ekonomik sebepler mi, siyasi sebepler mi, yoksa askeri 
sebepler mi ya da başka bilinmeyenler mi KDHC’yi bu 
yola itmektedir? Bu makalede bu soruların yanıtlarına 
ulaşmaya çalışacağız.

Resmi adı Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti 
(KDHC),  nüfusu yaklaşık 25 milyon, yüzölçümü 122 bin 

760 km2 olan bu ülke; etnik olarak homojen olup tama-
men Korelilerden oluşmaktadır ve siyasi olarak komü-
nizmle yönetilmektedir.1 

1905’ten 1945’e kadar Japon işgalinde kalan Kore 
yarımadası, 1945’te tıpkı Almanya gibi ikiye bölünmüş-
tür ve 38. Paralelin kuzeyinde SSCB etkisinde, güneyin-
de ise ABD etkisinde iki ayrı devlet oluşmuştur. 1948 
yılında Kore Halk Cumhuriyeti kurulmuş ve Sovyet 
ordusu çekilmiştir. 1950’de iki taraf arasında çıkan sı-
nır çatışmaları savaşa dönüşmüş ve Türk askerinin de 

1 http://www.mfa.gov.tr/kuzey-kore-siyasi-gorunumu.tr.mfa, 
Erişim Tarihi: 27Ekim 2017.

*Yazının devamında Kuzey Kore yerine, resmi adı olan Kore 
Demokratik Halk Cumhuriyeti’nin kısaltması olan KDHC kulla-
nılmıştır.

KUZEY KORE’NİN 
NÜKLEER GÜCÜ
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bir tugayla katıldığı NATO duruma müdahil olmuştur. 
1953’te, her iki taraf tekrar eski sınırlarına çekilerek ya-
pılan ateşkes anlaşmasıyla savaşı sona erdirmişlerdir.2

Kuzey Kore’nin Nükleer Silah ve Füze Çalışmalarının 
Tarihçesi

KDHC’nin 1970’li yıllara dayanan füze programı ve 
nükleer silah geliştirme çalışmalarının tarihsel gelişimi 
özet olarak şöyledir:

1976-1981: KDHC, Sovyetler Birliği’nden aldığı 
SCUD-B füzesi ve Mısır’dan tedarik ettiği fırlatma ram-
pasını kullanarak, füze geliştirme programını başlattı.

1994: KDHC ile ABD arasında anlaşma imzalandı. Bu 
anlaşmaya göre, KDHC uluslararası destekle birlikte iki 
yeni nükleer reaktör inşa edilmesi karşılığında eski nük-
leer reaktörlerini sökmeyi kabul etti.

2002: ABD, KDHC’nin nükleer silah geliştirmek için 
gizli bir program yürüttüğünü kabul ettiğini ve bunun 
da 1994 tarihli anlaşmanın ihlali anlamına geldiğini 
açıkladı.

2003: KDHC, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlen-
mesi Antlaşması’ndan çekildi ve elinde nükleer silahlar 
bulunduğunu ilan etti.

2005: KDHC, 6 ülkenin katılımıyla yürütülen görüş-
meler kapsamında ABD, Güney Kore, Japonya, Çin ve 
Rusya ile enerji ve ekonomi alanlarında işbirliğine gi-
dilmesi karşılığında nükleer programını sona erdirmeyi 
kabul etti.

Temmuz 2006: Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik 
Konseyi, KDHC’ye nükleer programını sonlandırma 
çağrısı yapan bir karar aldı. Bu karardan kısa bir süre 
sonra, KDHC 7 ile 10 adet Taepedong-2 uzun menzilli 
füze denemesi yaptı ve Ekim 2006’da ilk nükleer silahı-
nı başarıyla test ettiğini açıkladı.

Eylül 2007: Pekin’de 6 ülkenin katılımıyla yapılan 
görüşmelerde, KDHC nükleer tesislerini kapamayı ta-
ahhüt etti.

Aralık 2008: Pekin’de yürütülen görüşmeler, 
KDHC’nin nükleer faaliyette bulunduğu düşünülen 
tesisleri uluslararası denetime açmayı kabul etmemesi 
üzerine sonuçsuz kaldı.

Şubat 2012: ABD, KDHC’nin gıda yardımı karşılığında 
uzun menzilli füze fırlatmamayı ve nükleer faaliyetlerini 
durdurmayı kabul ettiğini açıkladı.

Şubat 2013: KDHC, üçüncü nükleer denemesini ger-
çekleştirdi. Bunun üzerine BM tarafından bir dizi yeni 
yaptırım kararı alındı.

2 http://www.tarihiolaylar.com/ulkeler/kuzey-kore-163, Erişim 
Tarihi: 27Ekim 2017

Ocak-Mart 2016: KDHC, hidrojen bombası deneme-
si yaptığını açıkladı. Ancak ABD’ye göre bu açıklama 
inandırıcı değildi. Ayrıca KDHC, elinde minyatür nükle-
er savaş başlıkları bulunduğunu açıkladı.

15 ve 25 Nisan 2016: KDHC, iki orta menzilli Musu-
dan füzesi fırlattı. Güney Kore Savunma Bakanlığı, bu 
denemenin başarısız olduğunu açıkladı.

Eylül 2016: KDHC, bir nükleer savaş başlığı attığını 
açıkladı. Güney Kore, patlamanın 10 kiloton gücünde 
olduğunu bildirdi.

Ekim 2016: KDHC, fırlatmanın hemen ardından ha-
vada infilak eden bir balistik füze denemesi gerçekleş-
tirdi.

Şubat-Mart 2017: KDHC, balistik füze denemesi 
gerçekleştirdi ve füze Japon Denizi’ne düştü. KDHC, 
Japonya’ya doğru en az 4 balistik füze attı. Bunlardan 
üçü Münhasır Ekonomik Bölgesi’nin içine düşerken, 
biri bu bölgenin dışına isabet etti.

18 Mart 2017: KDHC, yeni geliştirdiği, yüksek itiş gü-
cüne sahip roket motorunu denedi.

Nisan 2017: Güney Kore ordusu, KDHC’nin Japon 
Denizi’nde 5 Nisan’da füze denemesi yaptığını açıkladı. 
Bu deneme, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in Washing-
ton ziyareti öncesinde gerçekleşti. Güney Kore ve ABD 
ordusu, KDHC’nin 16 Nisan’da Sinpo limanı yakınların-
dan balistik füze fırlattığını ancak atıştan kısa bir süre 
sonra füzenin havada infilak ettiğini açıkladı.

14 Mayıs 2017: Güney Kore ve ABD ordusu, KDHC’nin 
başkent Pyongang’ın yaklaşık 100 kilometre kuzeyinde 
bulunan bir bölgeden balistik füze denemesi yaptığını 
duyurdu.

21 Mayıs 2017: KDHC, yeni bir roket türü denemesi 
yapmasından bir hafta sonra orta menzilli bir balistik 
füze denemesi yaptı. Resmi haber ajansı KCNA, KDHC 
lideri Kim Jong-un’un “karadan karaya, orta-uzun 
menzilli Pukguksong-2 stratejik balistik füzesinin” 
fırlatılmasını bizzat yerinde takip ettiğini ve “hızla seri 
üretime geçilmesi gerektiğini” söylediğini bildirdi.

29 Mayıs 2017: Güney Kore ordusu, KDHC’nun doğu 
kıyısından kısa menzilli bir balistik füze fırlattığını du-
yurdu. Fırlatılanın Scud tipi bir füze olduğu belirtildi.

8 Haziran 2017: KDHC, Wonsan kentinin yakınların-
dan birkaç tane gemisavar seyir (cruise) füzesi fırlattı. 
Güney Kore ordusu, atılanların kısa menzilli, karadan 
gemiye seyir füzeleri olduğunu ve denize düşmeden 
önce yaklaşık 200 kilometre mesafe kat ettiğini bildir-
di. Bu deneme de BM’nin yeni yaptırım kararı almasın-
dan altı gün sonra yapıldı.

4 Temmuz 2017: KDHC, ABD’nin bağımsızlık günün-
de Japon Denizi’ne bir balistik füze attı. Bu füze, 930 
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kilometre yol kat etti.
28 Temmuz 2017: KDHC, Hwasong-14 kıtalar arası 

balistik füzeyi, bu kez gece vakti test etti. Bunun, bu-
güne kadar en uzun mesafe kat eden ve en yüksek 
giden füze olduğu açıklandı. KDHC, bu füzeyle birlikte 
ABD’nin anakarasının da artık füze menzili içinde oldu-
ğunu ilan etti.

9 Ağustos 2017: KDHC, Pasifik Okyanusu’nun batı-
sında bulunan ABD’ye ait Guam adasına yönelik “ope-
rasyon planı” hazırladığını açıkladı. Resmi haber ajansı 
KCNA’de yayınlanan açıklamada, ordunun söz konusu 
planı Ağustos ortasında tamamlayıp, onay için Kim’e 
sunacağı belirtildi. Resmi yayın organları, Hwasong-12 
füzesinin Japonya’nın üzerinden geçerek, Guam’a yak-
laşık 30 kilometre mesafede denize düşebileceğini du-
yurdu.

Ağustos 2017: KDHC, 25 Ağustos’ta üç kısa menzilli 
füze fırlattı. ABD ordusundan yapılan açıklamada, fü-
zelerden birinin fırlatmadan hemen sonra havada in-
filak ettiği, diğer ikisinin ise kuzeydoğu yönünde 250 
kilometre mesafe kat ettiği belirtildi. 29 Ağustos’ta 
ise, KDHC tarafından fırlatılan bir füze Japonya’nın ku-
zeyinin üzerinden geçti. Füzenin azami irtifa olan 500 
kilometre yükseklikte, yaklaşık 2 bin 700 kilometre yol 
kat ettiği açıklandı. Analistler, bunun KDHC tarafından 
yeni geliştirilen Hwasong-12 füzesi olduğunu belirtiyor. 
Pyongyang da yaptığı açıklamayla bunu doğruladı.3

Eylül 2017: KDHC bugüne kadarki en büyük nükleer 
denemesini 3 Eylül’de ve bu yılki ikinci balistik füze de-
nemesini de 15 Eylül’de yaptı. 15 Eylül’de yapılan dene-
menin 6,3 büyüklüğünde depreme sebep olduğu ileri 
sürüldü.

28 Kasım 2017: KDHC, “En güçlüsü” olduğu iddia 
edilen Hwasong-15 füzesini denedi. Pyongyang füze-
nin 4475 kilometrelik bir irtifaya ulaştığını ve 53 dakika 
içinde 950 kilometre yol aldığını açıkladı. Bununla tüm 
ABD topraklarını vurabileceğini iddia etti.4

KDHC’nin Nükleer Gücü Nedir?
Bilindiği gibi, nükleer silahlar ilk olarak, 1945 yılın-

da II. Dünya Savaşı’nın sonuna doğru ABD tarafından 
Japonya’ya atılmalarıyla tarih sahnesine çıkmıştır. Ato-
mun parçalanması esasına dayandığı için “Atom bom-
bası” olarak isimlendirilmiş ve bombardıman uçakla-
rından atılmıştır. Korkunç bir etki ve güce sahip olan 
nükleer silahlanma yarışı bu tarihten sonra başlamıştır. 
Ta ki, 1 Haziran 1968’te nükleer silahsızlanmanın sağ-
lanması amacı ile imzaya açılan Nükleer Silahların Yayıl-
masının Önlenmesi Anlaşması (NPT – Non-Ploriferation 

3 https://www.haberler.com/kuzey-kore-nin-nukleer-silah-ve-
fuze-9981425-haberi/, Erişim Tarihi:25 Ekim 2017.
4 http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42160337, 
Erişim Tarihi: 29 Kasım 2017.

Treaty) yürürlüğe girene kadar. Şu anda NPT’ye taraf 
olan ülke sayısı 189’a ulaşmıştır.5 Ancak bu anlaşma-
ya göre, BM Güvenlik Konseyi’nin 5 daimi üyesi (ABD, 
Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere) dışında hiçbir ülkenin 
nükleer silah sahibi olmaması ve olanların da bunları 
imha etmesi gerekirken bugün sayı Hindistan, Pakis-
tan, İsrail ve KDHC’nin dâhil olmasıyla artmıştır.

BM Genel Kurulu’nca Temmuz 2017’de, Nükleer Si-
lahların Yasaklanması Anlaşması 122 ülkenin desteğiyle 
kabul edildi. ABD, İngiltere, Rusya, Fransa, Çin gibi BM 
Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri ve diğer nükleer 
silah sahibi ülkelerin boykot ettiği toplantıya Türkiye 
dâhil 59 ülke katılmadı. Nükleer karşıtı ülke ve gruplar 
yeni anlaşmayla bu silahların tamamen imhası için ya-
sal zorunluluk getirmeyi amaçlıyor.6

KDHC’nin elinde bulunan tahmini füze ve kapasite-
leri bazı kaynaklarda şöyle geçmektedir.7

KDHC yöneticileri, Irak ve Libya gibi ülkelerin par-
çalanmasının nükleer silaha sahip olmamalarından 
kaynaklandığını düşünmekte, bu nedenle nükleer silah 
ve ABD›ye ulaşabilecek kıtalararası balistik füze sahibi 
olmak istemektedir.8

Hangi Ülke Ne Kadar Nükleer Güce Sahip?
Business Insider’ın yaptığı çalışmaya göre dünya 

üzerinde 14 bin 995 nükleer silah bulunuyor. 
Ülkelere göre nükleer silah tablosunda, KDHC’nin 

60 nükleer bombası olduğu tahmin edilmektedir.9 
Bu ülkeler dışında, ABD’nin NATO üyesi Türkiye, 

Hollanda, Almanya, İtalya ve Belçika’da nükleer si-

5 http://www.greenpeace.org/turkey/tr/campaigns/di-er-
kampanyalar/nuekleer-silahs-zlanma/npt-anla-mas/, Erişim 
Tarihi: 04 Kasım 2017.
6 https://www.ntv.com.tr/dunya/nukleer-silahlari-yasaklayan-
anlasma-bmde-kabul-edildi, mBE1f7 y0H0aKt_ 32vn19lw, 
Erişim Tarihi: 04 Kasım 2017.
7 http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-41279950, 
Erişim Tarihi: 03 Kasım 2017.
8 http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40883177, 
Erişim Tarihi: 25 Ekim 2017.
9 http://t24.com.tr/haber/hangi-ulkede-ne-kadar-nukleer-
guc-bulunuyor,419439, Erişim Tarihi: 25 Ekim 2017.
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lahlarından bir kısmını bulundurduğu bilinmektedir. 
Örneğin Türkiye’de İncirlik üssünde 50 adet yeni nesil 
uçaklardan atılabilen “B61-12” termonükleer bomba 
olduğu E. Hv. Plt. Tümg. Beyazıt Karataş tarafından da 
dile getirilmiştir. 10

KDHC lideri Kim Jong-un, “Büyük güç şovmenle-
rine, onların sınırsız yaptırım ve engellemelerine rağ-
men ülkemizin nükleer gücünü tamamlama amacına 
ulaşacağını açıkça göstereceğiz. Nihai amacımız ABD 
ile gerçek güç dengesini tesis etmek ve Amerikalı yö-
neticilerin askeri bir seçenekten bahsetmeye cesaret 
edememesi.” ifadesini kullandı.11

Bölgedeki Askeri Güç Dengeleri

Güney ve Kuzey Kore askeri güçleri karşılaştırmalı 
olarak tabloda görülmektedir.

KDHC’nin Güney Kore’ye göre askeri kuvvetleri 
daha fazla görünmesine karşı, teknolojik olarak Güney 
Kore’nin daha üstün olduğu kabul edilmekle beraber, 
kanımızca bu karşılaştırmaya ABD üsleri de dâhil edil-

10 https://www.aydinlik.com.tr/incirlik-te-nukleer-tehlike-var-
turkiye-ekim-2017, Erişim Tarihi: 16 Kasım 2017.
11 http://www.milliyet.com.tr/kuzey-kore-den-flas-nukleer-
dunya-2520945/, Erişim Tarihi: 25 Ekim 2017.

melidir. Çünkü KDHC’de başka bir ülkenin askeri gücü 
bulunmamaktadır. Aşağıdaki haritada Kore yarımada-
sındaki tüm askeri güçler dikkate alınınca, KDHC’nin 
fazla miktardaki askeri harcamaları, füze denemeleri 
ve nükleer silah sahibi olma arzusu daha iyi değerlen-
dirilebilir.  

Kore yarımadasında ABD, Kore Savaşı’ndan bu yana 
askeri varlık bulunduruyor. Güney Kore’de 28 bin ABD 
askerinin bulunduğu, bunun 9 bininin hava kuvvetleri 
personeli olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca, ABD burada 
300 M1 Abrams tankı ve zırhlı araç; Seongju bölgesinde 
ise, kısa ya da orta menzilli füzeleri vurabilecek THAAD 
füze savunma sistemi bulundurmaktadır. Japonya’da 
çoğunluğu donanma personeli olan 47 bin ABD askeri 
bulunmaktadır. Japonya’nın Yokosuka kenti ABD’nin 
yedinci filosunun merkezidir ve USS Ronald Reagan 
uçak gemisi dâhil 20 gemi burada bulunmaktadır.

“Daimi uçak gemisi” olarak tanımlanan Guam 
Adası’nda da önemli sayıda ABD gücü bulunuyor. An-
dersen Hava Üssü’nde ABD’nin B-52, B1-B Lancer ve 
B2-Spirit gibi stratejik bombardıman uçakları yer alıyor. 
Mart ayında ABD Hava Kuvvetleri’nin Guam’a ek olarak 
on iki B-52 ve on iki B-1B uçağı konuşlandırdığı yönünde 
haberler çıktı. KDHC’de, ABD’nin bombardıman uçak-
larının varlığı nedeniyle Guam çevresindeki sulara füze 
fırlatacağı tehdidinde bulunmuştu.12

KDHC Neden Nükleer Güç Olmak İstemektedir?
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Kore, 1945’de Ku-

zey ve Güney Kore olmak üzere iki ayrı devlete bö-

12 http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40883177, 
Erişim Tarihi: 25 Ekim 2017
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lündü. SSCB etkisindeki KDHC’nin 
1950’deki Kore’yi birleşme hamlesi 
ise Soğuk Savaş’ın ilk sıcak çatış-
masıyla sonlandı. 1953’teki ateşke-
se kadar süren savaşta ABD; KDHC, 
SSCB ve Çin’e karşı Birleşmiş Millet-
leri harekete geçirmişti. 1957’den 
itibaren de Güney Kore’ye nükleer 
silah sokmaya başladı.13

KDHC de SSCB’nin nükleer 
şemsiyesinde olduğu için 1970 yı-
lında NPT’yi imzalamıştı. Ancak 
1990’dan sonra SSCB’nin fiilen son 
bulması ve tek kutuplu dünyaya 
dönülmesi, Irak ve Afganistan’ın 
ABD tarafından işgal edilmesi so-
nucunda KDHC de politika değişik-
liğine giderek nükleer teknolojiye 
yatırım yapmaya başladı. Tarihsel 
gelişimini özetlediğimiz gibi, KDHC 
ayakta kalabilmesinin ve olası bir 
ABD işgaline karşı direnebilmesinin 
biricik yolunun nükleer güç sahibi 
olmaktan geçtiğini değerlendirerek 
bu alanda girişimlerini artırdı ve 
son yıllarda açıktan füze ve nükleer 
silah denemeleri yapmaya başladı. 
Bu arada, en büyük düşman bildiği 
ABD’ye karşı açıktan tavır almaya, 
tehditler savurmaya devam etmek-
tedir.

KDHC, SSCB’nin dağılması ve 
Çin’in de dünyaya daha açık bir 
politika izlemesiyle bir anlamda 
ideolojik olarak kendisini yalnız his-
setmeye başlamış ve bu nedenle 
de askeri anlamda kendi kendine 
yetecek adımları atmaya karar ver-
miş görünüyor. Ayrıca bu durum 
KDHC’nin, zaten bölgede en çok 
ABD askeri gücü bulunduran ve 40 
yıl işgali altında kaldığı Japonya’ya 
da güvenmemesi; asırlarca Çin ve 
Rusya’nın Kore yarımadasındaki 
hâkimiyet mücadelelerini de unut-
madığını gösteriyor.

13 BİLGEN Ela, Nükleer Savaş Büyüsü, 
19 Ağustos 2017. http://www.birikim-
dergisi.com/haftalik/8473/kuzey-kore-
nukleer-savas-buyusu, Erişim Tarihi: 07 
Kasım 2017.

Değerlendirme ve Sonuç
KDHC, Kore Savaşı’nda 3 yıl 

boyunca ABD uçakları tarafından 
bombalanmış ve içinde binlerce si-
vilin de bulunduğu insan ölmüştü. 
Bu durum KDHC halkında büyük bir 
travma ve ABD’ye karşı nefrete dö-
nüşmüş durumdadır. Yönetim de 
bu durumu, halkın savaşa hazır tu-
tulması amacıyla propaganda ara-
cı olarak kullanmaktadır.14 KDHC 
yönetimi, halkına başka sorunla-
rını unutturmak ve birlik ve bera-
berliğini koruyarak rejimini ayakta 
tutmak için füze denemeleri ve 
nükleer silah üretme çabalarını kul-
lanarak ABD ile gerginliği devam 
ettirmek istemektedir.

Dünya medyasının ezici çoğun-
luğunu elinde bulunduran Batı 
basını, KDHC hakkında yıllardır 
olumsuz propagandasını sürdür-
mektedir. Öyle akla hayale gel-
meyecek haberler çıkmaktadır ki, 
sanki KDHC başka bir gezegendey-
miş gibi. İnsan hakları ihlalinden 
diktatörlük suçlamasına ve hatta 
halkın giyim kuşamına ve saç kesim 
şekline bile karışıldığına kadar.15 
Tek adam yönetiminin ve insan 
hakları ihlali veya başka olumsuz 
uygulamaların olduğu birçok ülke 
mevcut bilindiği gibi. Ancak, Batı 
ve ABD’nin çıkarlarını savundukları 
müddetçe bu ülkelerin yönetim 
şekli hiç gündeme gelmemekte-
dir. Ne zaman ki çıkarlar çatışmaya 
başlıyor, hemen çeşitli suçlamalar 
gündeme getirilmektedir. Batı’nın, 
yumuşak güç olarak da bilinen, 
medya vasıtasıyla yaptığı bu tip 
propaganda yöntemini yıllardır 
kullandığı bilinmektedir. Bu 
nedenle, KDHC hakkında medyada 
çıkan bu tip haberler çok iyi 
irdelenmeli ve mümkünse, birkaç 
kaynaktan teyit edilmelidir.

14 Matthiasvon Hein, Deutsche Welle 
Türkçe, http://www.dw.com/tr/kuzey-
kore-abd-nefretinin-k%C3%B6keni /a-
40367439, Erişim Tarihi: 12 Kasım 2017.
15 http://listelist.com/kuzey-kore-ya-
saklar/, Erişim Tarihi: 17 Kasım 2017.

KDHC’nin nükleer silahları 
tartışılırken 1968 yılında imzalanan 
ve BM Güvenlik Konseyi’nin beş 
daimi üyesine (ki bunlara nükleer 
beşli de denmektedir: ABD, İngilte-
re, Rusya, Fransa ve Çin) nükleer si-
lah bulundurma yetkisi veren NPT 
anlaşmasının hakkaniyete ne kadar 
uygun olduğu da değerlendirilme-
lidir. Ayrıca, BM Genel Kurulu’nca 
Temmuz 2017’de, Nükleer Silah-
ların Yasaklanması Anlaşması 122 
ülkenin desteğiyle kabul edildi. 
Ancak “nükleer beşli” başta olmak 
üzere nükleer silah sahibi ülkeler, 
anlaşma kararının oylandığı ilgili 
BM toplantısını boykot etti. Çünkü 
bu anlaşmaya göre, nükleer silah 
sahibi ülkelerin ellerindeki nükleer 
silahların tamamının yok etmesi 
gerekmektedir. Bu oylama sonu-
cu, KHDC veya nükleer silah elde 
etmek isteyen herhangi bir ülkeye 
karşı çıkan ülkelerin samimiyetle-
rinin sorgulanmasının gerektiğini 
göstermektedir. 

KDHC’nin artık açıktan füze de-
nemeleri yapmasına, nükleer silah 
sahibi olduğunu ilan etmesine ve 
ABD’yi tehdit etmesine rağmen, 
ABD neden doğrudan müdahale 
etmemektedir? Hâlbuki Afganis-
tan, Irak, Libya ve Suriye’de olduğu 
gibi dünyanın birçok ülkesine doğ-
rudan, NATO veya BM’yi kullanarak 
çıkarlarını korumak maksadıyla te-
reddütsüz askeri harekât yapmak-
tadır. KDHC’nin diğer ülkelerden 
farkı nedir? Bunun için birkaç ne-
den ileri sürülebileceğini değerlen-
diriyorum.

Birincisi, bölgenin gergin bir 
atmosferde tutulması ABD’nin çı-
karları için uygundur. Böylelikle 
Güney Kore’ye, Japonya’ya silah 
ve askeri teknoloji satmaya devam 
ederken bu ülkelerdeki askeri var-
lığını da güçlendirmektedir.16 Do-

16 http://www.dw.com/tr/abd-
ve-japonyadan-kuzey-koreye-
kar%C5%9F%C4%B1-ortak-
karar/a-39902649, Erişim Tarihi: 18 
Kasım 2017.
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laylı olarak, bölgenin güçlü ülkeleri Rusya ve Çin’e 
karşı da gücünü artırarak Uzak Doğu politikasını 
sürdürmektedir. Doğrudan Çin ve Rusya’nın bölgedeki 
hâkimiyetini artırmasına önlem alamadığı için KDHC’nin 
nükleer silah edinme çabaları ve füze denemelerini 
kalkan olarak kullanmaktadır.17

İkinci olarak ABD’nin KDHC’ye doğrudan müdaha-
le etmemesi / edememesinin nedeni, tarihten ders çı-
karmış olmasından dolayı da olabilir. Çünkü ABD, Kore 
Savaşı’nda BM’yi de arkasına almasına rağmen 3 yıl sü-
ren bir savaştan kesin zaferle ayrılamamış ve bugünkü 
statükoyu kabul etmek durumunda kalmıştır. Benzer 
sonucu yaşamamak ve biraz da hem dünya, hem de 
kendi kamuoyundan gelebilecek muhtemel tepkiler-
den çekindiği için doğrudan müdahale taraftarı gözük-
memektedir.

17 https://tr.sputniknews.com/asya/201708211029788652-
abd-guney-kore-askeri-tatbikat/, Erişim Tarihi: 18 Kasım 2017.

Üçüncü olarak ise, ABD’nin KDHC’ye doğrudan 
müdahalesi başta Çin ve Rusya gibi dünya ve bölge si-
yasetini yönlendiren ülkeler başta olmak üzere birçok 
ülkenin de sıcak çatışmaya müdahil olmasına neden 
olabilecektir. Rusya tekrar eski gücüne kavuşurken18 
Çin de bir Süper Güç olma yolunda son adımları at-
mıştır.19 Ayrıca Çin ve Rusya, ABD’nin emperyal ham-
lelerine artık sahada cevap vermeye de başlamıştır. 
Örneğin, Rusya’nın Suriye’deki çatışmaya müdahil ola-
rak bölgedeki üslerini kullanarak askeri varlığını artır-
ması ve Çin’in de “Bir Kuşak Bir Yol” (OBOR- One Belt 
One Route) olarak adlandırılan 21’inci Yüzyılın en büyük 
ekonomik projesine20 başlamış olmasıdır. Bu şartlarda 
ABD iki kere düşünmek zorundadır.  

Sonuç olarak; ABD ve KDHC arasındaki gerilimin sı-
cak bir çatışmaya dönüşmeyeceği, bu vesileyle ABD’nin 
bölgedeki askeri varlığını artırarak21 hem ekonomik, 
hem de askeri çıkarlarını korumak isteyeceği, Rusya22 
ile Çin’in23 de kendi bölgesel çıkarlarını korumak için 
KDHC’ye gizli ve açık desteklerini sürdürecekleri, BM 
veya uluslararası diğer örgütlerin ve devletlerin diyalog 
yoluyla sorunun çözümü için girişimlere devam edeceği 
ve tüm bunlara karşın KDHC’nin de füze denemelerine 
devam ederek nükleer silah kapasitesini artıracağı de-
ğerlendirilmektedir.

18 ATLI Altay Dr- Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar 
Merkezi, http://www.yenisafak.com/hayat/cin-dunyanin-yeni-
super-gucu-mu-2614412/, Erişim Tarihi: 18 Kasım 2017.
19 https://www.stratejikortak.com/2017/03/turkiye-ve-
rusyanin-askeri-gucleri.html/, Erişim Tarihi: 18 Kasım 2017.
20 ERTÜRK Sinan Dr., ‘’Kim Jong Un Mahallenin Delisi Mi 
Dunyanın Kurtarıcısı Mı?’’, Anka Enstitüsü, 13 Kasım 2017, 
http://ankaenstitusu.com/kim-jong-un-mahallenin-delisi-mi-
dunyanin-kurtaricisi-mi/, Erişim Tarihi: 21 Kasım 2017.
21 https://www.aydinlik.com.tr/abd-hava-kuvvetleri-jetlerini-
pasifik-te-konuslandiriyor-dunya-kasim-2017, Erişim Tarihi: 23 
Kasım 2017.
22 ÖNEŞ Gözde, 2000’li Yıllarda Kuzey Kore ve Rusya İlişkileri, 
http://www.tuicakademi.org/kuzey-kore-rusya-iliskileri/, Eri-
şim Tarihi: 20 Kasım 2017.
23 DEDEKOCA Ersin, ABD Gölgesinde Çin-Kuzey Kore İlişkileri, 
http://ankaenstitusu.com/abd-golgesinde-cin-kuzey-kore-
iliskileri/, Erişim Tarihi: 20 Kasım 2017.
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Giriş 

II. Dünya Savaşından sonra İngiltere’nin hegemon-
yasının sona ermesinin ardından, onun halefi duru-
mundaki ABD, uluslararası ölçekte ‘‘hegemon güç’’ 
olarak dünya sahnesindeki yerini aldı. Hegemon kavra-

mı Latincede ‘’lider’’ anlamına gelir. Hegemonya kavra-
mı ise, siyaset bilimi literatüründe, ‘‘bir şehir devletinin 
diğer şehir devletleri üzerindeki üstünlüğü’’ anlamında 
kullanılır. Hegemonya kavramı son 50-60 yıldır gele-
neksel olarak otorite, liderlik ve tahakküm kavramları-
nın bir kombinasyonu olarak siyaset bilimi literatürüne 

KÜRESEL 
VE BÖLGESEL 
TERÖR

Osman N. ARARAT
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girdi. Uluslararası ilişkilerde ‘‘uluslararası hâkimiyet’’ 
şeklinde algılanmaya başlandı ve bu üstünlüğe ve 
ayrıcalığa sahip olan devletler ise ‘‘hegemonik güç’’ 
olarak adlandırıldı.[1] 

Berlin duvarının 1989 da yıkılması, uluslararası ilişki-
lerde paradigmaların değişmesine yol açtı.  ‘’Barış, De-
mokrasi, Özgürlük, Hürriyet’’ gibi temel kavramlar öne 
çıktı. 20. yüzyıl adeta mutlu bir sonla bitmiş, 21. yüzyıla 
dünya liberal demokrasinin ve kapitalist ekonominin 
zaferi ile girilmişti. Soğuk savaşın bitimi ile birlikte ve 
teknolojinin de desteğiyle dünya, 21. yüzyıla küresel-
leşmeye doğru atılan adımlarla girdi. Küreselleşme 
ideolojisi, demokrasi ve liberalleşme rüzgârı ile güçlen-
di, barış dolu bir dünya tasavvurunu ön plâna çıkardı. 
Öyle sanıldı ki, duvarların yıkılışı ile özgürlüklerin, insan 
haklarının, evrensel demokrasinin önünde hiçbir engel 
kalmayacaktı. Oluşturulan yeni algı, tüm dünya ve in-
sanlığın özgürlük ve barış dolu bir hayata kavuşacağı 
yönündeydi. Oysa bu yeni dönemin ömrünün ne kadar 
süreceği ise belirsizdi.[2]

Diğer taraftan hegemonik gücün küresel lideri, 
bu yolda çok sağlam bir evlilik kurduğu İngiltere ile 
birlikte, hatta İngiltere gözetiminde dünya çapında 
‘’Tek Devlet’’ ideolojisi çerçevesinde iktidar peşinde 
koşarken, oluşturduğu işbirlikçi ağıyla dünyayı 
kuşatmak için çaba gösterdi. Sözde demokrasi ve 
demokratikleşme maskesi altında petrol ve silaha 
dayalı ekonomik hegemonya modelini öne çıkardı. 

Soğuk savaşın sona ermesi ve Berlin duvarının yı-
kılmasının getirdiği iyimser hava ne yazık ki çok kısa 
sürdü. 11 Eylül’de ABD de gerçekleştirilen büyük çap-
lı eylem, ‘’teröre’’ küresel tehdit niteliği kazandırdı. 
Saldırıyı düzenleyenlerin Müslüman olması, etnik 
problemleri ve mezhep çatışmalarını gündeme getirdi. 
Yeni stratejilerin doğmasına yol açtı.

Hegemon güçler, en zor mağlup edilen insan 
organının beyin olduğunu bildiklerinden sadece 
psikolojik savaşın etkili bir silahı olan propaganda ile işe 
başladılar, ancak bununla da yetinmediler.[3] 

Onun yanında sistematik zihin yönlendirme yöntem-
lerini de eklediler ve geniş bir işbirlikçi kadro oluştura-
rak. Latin Amerika’dan Afrika’ya, oradan Ortadoğu’ya, 
oradan da Avrasya’ya kadar dünyayı çember içine ala-
cak stratejiler geliştirdiler. Tıpkı balıkçı teknelerinin, 
ağlarını balık sürülerinin çevresine sererek sürüyü ku-
şatması gibi.[4] 

Pentagon’un siyasi danışmanı, İsrail yanlısı Samuel 
P. Huntington tarafından 1993’te makale olarak yazı-
lan, ‘’Medeniyetler Çatışması’’ tezi, 1996’da kitap haline 
geldi. Hungtington, söz konusu tezinde, ‘’Uygarlıklar 

arasındaki fay hatları, geleceğin savaşlarının cephe hat-
larını teşkil edecek’’ derken, kastettiği şey Hıristiyan-
Müslüman çatışmasıydı. Huntington, özellikle radikal 
İslamcı terörün tüm dünyayı saracağını öngörüyordu. 
Nitekim öyle de oldu. İslami mezhep ve tarikatlar ona 
göre harekete geçirilebilecek en etkili fay hatları idi. 
Huntington’un uygarlık dediği olgu, ulus-devlet yapı-
larında herkesin herkesle savaştığı anarşik bir düzenin, 
yani terörün yükselişini kaçınılmaz hale getirdi. Öyle ki, 
20. yüzyılın son çeyreğinde siyasal İslami hareket tüm 
dünyayı sardı. Çeçen hareketi ile Rusya’ya kadar yayıla-
rak alıcı buldu.

Hegemonik güçler ortaya çıkardıkları ‘’Küreselleş-
me ve Yeni Dünya Düzeni’’ kavramı ile birlikte, yeniden 
bir savaşa girmek zorunda kalmadan kendi çıkarları için 
dünyanın dört bir tarafında devşirme adamlar buldular. 
Tüm dikkat ve ideolojilerini, dünyanın en büyük enerji 
kaynağı olan petrolü elinde bulunduran Orta Doğu üze-
rine yoğunlaştırdılar. Arzın merkezi konumundaki Or-
tadoğu referans noktası kabul edildi. Bunun için büyük 
yatırımlar yapıldı. Büyük paralar harcandı.  Yatırım yapı-
lan ülkelerden biri de Ortadoğu’ya yakınlığı ile bilinen 
Türkiye idi. Hegemonik gücün stratejistleri artık eskisi 
gibi savaşlarda fiziki cepheler açılmasını istemiyorlardı. 
İcat ettikleri yeni savaşın adı ‘‘Vekâlet Savaşları’’ idi. So-
ğuk savaş döneminden itibaren sıcak çatışmaya girmek 
istemediler.

Uluslararası ilişkilerde savaş ve diplomasi yöntem-
lerinin yanı sıra, dış politika kararlarının uygulanmasın-
da “üçüncü yöntem”den söz edilir. Bu yöntem, hedef 
veya rakip ülke ile ilan edilmemiş bir savaşı kapsayan 
örtülü ve gizli yöntemlerdir. Örtülü operasyonlar askeri 
ve siyasi seçeneklerden sonra gelen üçüncü seçenek-
tir. Böylece doğrudan bir savaşa girmeksizin ve ulusal 
gücü topyekûn bir mücadeleye sokmaksızın asimet-
rik hale getirilmiş bir savaş ile sonuç alınmaktadır.[5] 
İslam’ı siyasallaştırarak kullanmak, yukarda sözü edilen 
üçüncü yöntemin uygulanması için en elverişli şartları 
ve en uygun zemini oluşturuyordu. 

Soğuk savaşın bitimi ile birlikte durgunluk yaşayan 
güvenlik ve savunma harcamaları birden bire artmaya 
başladı. Terörle mücadele başlığı altında büyüyen büt-
çelerle birlikte askeri harcamalar en az iki kat arttı. Dün-
yadaki toplam askeri harcamalar 2000 yılı itibariyle798 
milyar dolar iken, 2016 da 1.68 trilyon dolara ulaştı.[6] 

Siyasal İslam’ın Doğuşu

İslam dinini siyasi bir ideolojiye dönüştürüp, buna 
göre yönetmek istedikleri devleti ele geçirmeye çalışan 
örgütlere “Siyasal İslamcılar” denilmektedir. Bunlar 
içerisinde, I. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkanlar-
dan biri, hemen hemen ilki: “Müslüman Kardeşler (İh-
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van)” örgütüdür. Bilahare, 11 Eylül’den sonra sahaya 
sürülen ve İhvanın türevleri diyebileceğimiz IŞİD, Nus-
ra, El-Kaide ve Taliban gibi ‘’Radikal İslamcı Örgütler’’ 
ve haçlılara taşeronluk yapan PKK/KCK/PJAK/PYD/YPG 
gibi etnik-bölücü çeşitleri türemiştir. Oysa İslam bir ide-
oloji dini değildir, siyasi rejim de getirmemiştir. Hür ola-
rak yaratılan insanı ve toplumu muhatap alır, her türlü 
baskıyı reddeder, ezeli ve ebedi mesajlarıyla siyasetin 
üstündedir. Dürüstlük, adalet ve güzel ahlâkı kurtuluş 
yolu olarak görür.[7] 

Vekâlet Savaşları

20. Yüzyılın son çeyreğinde ulus-devlet modelinin 
öngördüğü seküler yapının ABD’nin çıkarlarına hiz-
met etmediği görüldü. Bunun için İslami eğilimler ön 
plâna çıkarıldı. ABD siyasal İslamcıları kullanmaya baş-
ladı. Özellikle sıcak çatışma bölgelerinde bulunan, ve-
kil olarak tayin ettikleri devletleri ve El-Kaide IŞİD gibi 
küresel, PKK gibi, PYD/YPG gibi, PJAK gibi bölgesel 
terörist grupları kullanarak, yoğun olarak uyguladığı 
örtülü operasyonlarını vekâlet savaşları ile sürdürmeye 
başladı. Diğer bir ifadeyle, örtülü operasyonlar yerini 
açıktan yürütülen vekâlet savaşlarına bıraktı. Başlan-
gıçta IŞİD bölgesel bir terör örgütü gibi görünse de, 
zamanla Irak ve Suriye dışına taşarak Avrupa, Afrika ve 
Atlantik’te de adını duyurmaya başlayınca küresel ni-
telik kazandı. Son 10 yılda karşılaşılan en büyük tehdit 
olmakla birlikte aynı zamanda “Boko Haram” gibi ör-
gütlere de ilham kaynağı oldu. 

11 Eylül olayından sonra Büyük Ortadoğu Projesi 
(BOP) devreye sokuldu. Afganistan ve Irak işgal edildi. 
Amaç, sözde küresel terörle mücadele stratejisi adı al-
tında kapsadığı bölgelere demokrasi getirmekti. ABD 
tarafından 2013’de El Kaide kökenli “Irak-Şam İslam 
Devleti (IŞİD)” kurularak sahaya sürüldü.

“Müslüman ülkeleri birbirlerine kırdırma” düşün-
cesi BOP’la projelendirildi, “Arap Baharı” ile uygu-
landı. Asıl amaç Arap coğrafyasındaki ulus-devletleri 
küçük parçalara bölmek, eyaletlere ayırmak, sözde 
diktatörlüğe son vermek, demokrasi ve özgürlükçü 
yönetimler getirmekti. Mağrip ülkeleri dâhil, Irak ve 
Suriye ulus-devlet iken terör bataklığına sürüklendi. 
Gelecekleri belirsiz ve karanlık hale getirildi. Söz konu-
su proje kapsamında, İsrail’in etrafındaki İslam kuşağı 
delik deşik edildi. İsrail’e genişleyeceği bir alan açıldı. 
Irak ve Suriye’de savaş ve çatışmalar derinleştirildi,  ba-
taklığın çapı büyüdü. Doğal olarak Türkiye bundan çok 
etkilendi. Türkiye-Suriye sınırı Afganistan-Pakistan sını-
rına benzetildi. IŞİD’li teröristler Ankara ve İstanbul’da 
canlı bomba olarak kullanıldı. Çok sayıda insanımız kat-
ledildi. Her ne kadar proje olarak daha eskiye dayansa 
da, Fetullah Gülen hareketi (FETÖ) bu dönemde büyü-

tülüp palazlandı. 15 Temmuz hain darbe girişimi bunun 
sonucu olarak ülke tarihine kara bir leke olarak geçti. 

Göç ve Mülteci Sorunu

Her ne kadar dünyadaki geçmişi 19. hatta 18 yüzyıla 
kadar uzansa da, kitlesel göç ve mültecilik meselele-
ri, yaşadığımız dönemin en önemli sorunlarından biri 
haline geldi. Başta terör olmak üzere çeşitli neden-
lerden dolayı çaresizlik ve fakirlikten kırılan insanlar 
göçe zorlandı ve bir süre sonra göçmen sorunu mül-
teci sorununa dönüştü. Yaşadıkları yeri terk etmeye 
mecbur bırakılmış insanların sayısı 2017 yılına gelin-
diğinde 65 milyonu aşmıştı. Sadece Suriye’de son 6 
yıl içerisinde22 milyonluk nüfusun 5 milyonu başka 
ülkelere iltica etmişti.[8] Bu sayının 3 milyon 275 bini 
halen Türkiye’de. Kaçak göçmen meselesi ise ayrı bir 
sorun olarak Avrupa’nın başına iş açtı ve yeni bir tehdit 
olarak ortaya çıktı. Zira ‘’göçmen ile terör’’ özdeş ka-
bul edilmeye başlandı. IŞİD ideolojisinin dünyanın her 
yerinde taraftar bulduğu bir dönemde, göç ve mülteci 
sorununun arttıkça, terörün de artarak devam edece-
ği kaçınılmazdı. Avrupa’nın en demokratik ülkelerinde 
bile İslami terör tehdidi gündemin ilk maddesini teşkil 
etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmauel Macron 2017 
Ağustos’da yaptığı bir konuşmada, Fransa’nın dış poli-
tikadaki birinci önceliğinin “İslami Terör” ile mücadele 
olduğunu deklere etti.[9]

2017’de Neler Oldu?

Geçtiğimiz yıl dünyada ve Türkiye’de güvenlik ve 
beka sorunlarıyla karmaşık bir yıl oldu. Ortadoğu’da ki 
karmaşık durum daha da belirgin bir hâl aldı. Güvensiz-
lik, istikrarsızlık ve belirsizlik beraberinde yeni sorunlar 
getirdi.

Trump’ın Suudi Arabistan gezisi, Suudlarla yapılan 
300 milyar dolarlık silah anlaşması, Katar krizi, Kuzey 
Kore tehdidi, Rusya, İran ve Türkiye’nin, Suriye’nin ge-
leceği ile ilgili Soçi’de aldığı kararlar, NATO’da Türkiye 
ile ilgili yaşanan skandal, Rakka olayları, Kuzey Irak’taki 
bağımsızlık referandumu, Suriye’de yaşanan olaylar ve 
gelişmeler, ABD’nin PYD/YPG’ye her türlü lojistik des-
teği sağlaması, son olarak İsrail’in Kudüs’ü başkent 
yapma hamlesi ve ardından Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in 
başkenti olarak ilan etmesi ve tanıması, 2017’ye damga 
vuran olaylar olarak arşivlere geçti. Diğer yandan 2017 
de Avrupa’da ve Türkiye’de gerçekleştirilen terörist 
saldırılar hafızalarda yer etti.

• Ocak 2017’de İstanbul’da yeni yılın ilk gecesi Rei-
na isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 
39 kişi hayatını kaybetti. 

• Şubat/Mart 2017’de Paris Orly Havaalanı ve Lo-
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uvre Müzesi yakınlarında meydana gelen olaylarda 
saldırganlar vurularak etkisiz hale getirildi.

• Mart 2017’de bir saldırgan, Londra’nın merkezin-
deki köprüde bir otomobili yayaların üzerine sürdü 
ve bir polisi bıçakladı. 4 kişi hayatını kaybetti. İngiliz 
güvenlik güçleri saldırganı vurdu.

• Nisan 2017’de İsveç’in başkenti Stockholm’de bir 
saldırgan kullandığı kamyoneti önce insan kalaba-
lığı üzerine, daha sonra da bir alışveriş merkezine 
sürdü. 5 kişinin öldüğü saldırıda 15 kişi de yaralandı.

• Nisan 2017’de, Rusya’nın St. Petersburg kenti 
metrosunda bir patlama meydana geldi. Patlamada 
11 kişi yaşamını yitirdi, 45 kişi yaralandı. 

• Mayıs 2017’de Manchester’de Amerikalı şarkıcı 
Ariana Grande’nin konseri sonrası Salman Abedi 
adlı terörist kendini havaya uçurdu. 23 kişi hayatını 
kaybederken, 120 kişi de yaralandı. Hayatını kaybe-
denlerin çoğu çocuktu. En küçüğü ise 8 yaşındaydı.

• Haziran 2017’de Londra’da 3 saldırganın bulun-
duğu kargo aracı Londra Köprüsü’ndeki yayaların 
üzerine sürüldü. Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

• Ağustos 2017’de Barcelona’da, Barcelona’nın 
en işlek caddelerinden Las Ramblas’ta bir minibüs 
insanların arasına daldı. Saldırıda 12 kişi hayatını 
kaybetti, 80’den fazla kişi yaralandı. Polis, olayı bir 
terör saldırısı olarak nitelendirdi. Saldırıyı IŞİD üst-
lendi.[10]   

• Ağustos 2017’de İstanbul Emniyet Müdürlüğü-
nün Vatan Caddesindeki binasına gelen IŞİD’li bir 
teröristin bıçaklı saldırısı sonrası bir polis memuru 
şehit oldu. 

• Kasım 2017 Mısır’ın Sina Yarımadası Ariş kentin-
de Cuma namazı sırasında bir camiye intihar saldı-
rısı düzenlendi. 305 kişi hayatını kaybetti, 120 kişi 
yaralandı. Saldırının IŞİD bayrağı taşıyan 25-30 kişi-
lik bir grup tarafından yapıldığı açıklandı. Mısır’da 3 
günlük, Türkiye’de 1 günlük yas ilan edildi.[11] 

2017 de dünyada gerçekleştirilen terör saldırıla-
rı, emperyalizmin ürettiği radikal İslami terörün bir 
sonucudur. IŞİD artık sadece Irak ve Suriye’de değil, 
Kuzey Afrika’dan Fransa’ya, Almanya’dan Belçika’ya, 
Afganistan’dan Nijerya’ya kadar geniş bir alanda faa-
liyette. Avrupa ve Afrika’daki son saldırılar, kendileri 
tarafından beslenen ve palazlandırılan terör odakları-
nın yine kendilerini vurması şeklinde tezahür ettiğinin 
somut göstergesidir. 

2018 ve Sonrasını Nasıl Okuyabiliriz?

Terörizm belirli bir bölge veya devletin sorunu de-
ğildir. Soğuk savaş sonrası ortaya çıkan ‘’Yeni Dünya 
Düzeni’’ asimetrik saldırıların etkisi ve tahribat gücü-
nün artmasına yol açtı, halen de açmaya devam et-
mektedir. Bu nedenle küresel ve bölgesel gelişmelere 
paralel olarak terörün geniş anlamda dünyanın çeşitli 
yerlerinde etkisini sürdüreceği, önümüzdeki kısa ve 
orta vadede küresel terörizmin ulus devletlerin ulus-
lararası istikrarına yönelik olarak 21. yüzyılın en önemli 
sorunlarından biri olmaya devam edeceği, böylece ola-
sı siber saldırılarla birlikte güvenlik sorunlarının daha 
da artacağı, kaçak göç ve göçmen-mülteci sorunlarının 
dünyanın başını ağrıtmaya devam edeceği değerlendi-
rilmektedir.

Mevcut gelişmeler, bölgedeki aktörlerin stratejile-
ri ve sorunun karakteri birlikte değerlendirildiğinde, 
özellikle Irak ve Suriye’de kalıcı bir istikrarın kısa va-
dede gerçekleşmeyeceğini göstermektedir. Bunun-
la birlikte, küresel ölçekte ABD dış politikasını teröre 
endekslemeye devam ederek sözde terörle mücade-
le üzerinden sürdürme gayretlerinin hız kaybetmesi 
ve ortak payda olan petrol bölgelerini hakim olma ve 
kontrol etme iç güdüsüyle hareket etmesinden vaz-
geçmesi beklenmemektedir.

Öte yandan, önümüzdeki kısa ve orta vade de 
Avrupa, Afrika, Asya gibi büyük coğrafyalarda bitmek 
ve tükenmek bilmeyen küresel ve bölgesel asimetrik 
saldırıların tüm insanlığı ve uluslararası barış ve 
güvenliği ciddi ölçüde tehdit etmeye devam edeceği, 
esasen yüzyıllardır büyük öneme sahip jeopolitiğin 
öneminin daha da artacağı ve Kuzey Kore’nin nükleer 
denemelerine devam edebileceğinden bahsetmek 
mümkündür.

Arzın merkezi konumundaki Ortadoğu’da esasen 
sosyal ve ekonomik gelişmişlik sorunu yoktur. Asıl so-
run, küresel güçlerin bölgedeki kendi çıkarları için böl-
ge ülkelerini birbirine düşürmek ve kendi iktidarlarını 
korumaktır. Trump’ın Kudüs üzerinden son çıkışı bu-
nun bariz göstergesidir. Söz konusu güçler bölgeden 
elini eteğini çekmedikçe, bölge ülkelerini silahlandır-
mak politikası ve eyleminden vazgeçmedikçe terör, 
göç, sefalet, acı, kan ve gözyaşı Ortadoğu’nun kaderi 
olmaya devam edecektir.[12]

Nasıl ki, Ortadoğu dünyanın enerji kaynağı ise, Asya 
da altın, gümüş doğal gaz, kömür gibi çeşitli zengin 
maden kaynakları bakımından dünyanın yeni cazibe 
merkezidir. Bu durum, ABD’nin yakın gelecekte dış 
politikasını Asya-pasifik eksenine kaydırmasına neden 
olabilir. Trump’ın Amerika’nın pasifikte ki korumacılık 
politikasının işaretlerini geçtiğimiz yıl vermesi bu ihti-
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mali kuvvetlendirmektedir. Trump’ın terörle mücadele 
maskesi altında, tıpkı Ortadoğu’da uyguladığı benzer 
stratejiyi, Pasifikteki bölge ülkelerini ekonomik ve 
sosyal olarak çökertme politikası olarak da kullanabi-
leceğinden söz etmek mümkündür. Nitekim Trump, 
bunun ilk işaretini ve mesajını Asya’da öncelikli hedef 
olarak tespit edilen İran’a karşı vermiştir. Bu bağlamda 
önümüzdeki orta vadede Ortadoğu’daki çatışmaların 
ve küresel terörizmin Asya-Pasifiğe kayması, bilahare 
daha önce yapılan plânların, Asya-Pasifik ekseninde uy-
gulamaya geçirilmesi beklenebilir.

Kuzey Kore’nin son zamanlarda sıklığını artırdığı 
nükleer denemelerine karşılık, ABD’nin askeri mü-
dahale tehdidi yöneltmesi, önümüzdeki dönemde 
bölgedeki tansiyonun artmasına yol açabilir. Trump, 
New York’taki BM Genel Merkezi’nde yaptığı konuş-
mada, ülkesinin ve müttefiklerinin savunmak zorunda 
bırakılması halinde Kuzey Kore’nin yok edilebileceğini 
belirtmiştir.

Diğer yandan, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak 
ilan edilmesi, ‘’Büyük İsrail’’ projesinin bir parçasıdır. 
Bunu tanıyan ve tüm dünyaya deklere eden Trump’ın 
bu davranışı, Ortadoğu’da zaten var olan çatışmayı iyi-
ce derinleştirerek yeni radikal İslami terör örgütlerinin 
ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu durumdan sadece 
bölge halkı değil, tüm dünya olumsuz etkilenebilir. 

Bir tarafta ABD ve koalisyonu oluşturan batı, di-
ğer tarafta Rusya, Çin, Hindistan, İran, Kuzey Kore 
ve diğerleri. Çizilen senaryoya göre, İsrail’in Suudi 
Arabistan’ı İran’a karşı kışkırtmaya devam edeceği, 
arkasına ABD, İsrail ve diğer koalisyon güçlerini alan 
Suudi Arabistan’ın İran’a saldırabileceği, bu saldırının 
başlangıçta asimetrik savaş şeklinde uygulanabile-
ceği, ABD’nin Rusya’yı çevreleme ve kuşatma pro-
jesine karşılık Rus-ABD ilişkilerinin giderek tırmana-
bileceği, bu çerçevede Rusya-Çin-Hindistan-İran ve 
Kuzey Kore’nin ittifak yapabileceği, bu kapsamdaki 
gelişmelere gebe Sünni-Şii çatışması senaryosunun 
gerçekleşmesinin giderek hız kazanacağı ve böylece 
başlangıçta Sünni-Şii çatışması ile başlayan gerginliğin 
nihayet III. Dünya Savaşına dönüşerek Asya-Pasifik 
ekseninde hem asimetrik, hem konvansiyonel ve hem 
de nükleer karakterde ve melez savaş şeklinde cereyan 
edebileceği değerlendirilmektedir. 

Türkiye Ne Yapmalı? 

Merkezi Avustralya’nın Sidney şehrinde bulunan 
‘’Ekonomi ve Barış Enstitüsü’’ tarafından 15 Kasım 2017 
de yayımlanan ‘’2017 Küresel Terörizm Endeksi’’ne 
göre dünya genelinde terörden en çok etkilenen 10 
ülke sırasıyla, Irak, Afganistan, Nijerya, Suriye, Pakis-
tan, Yemen Somali, Hindistan, Türkiye ve Libya olduğu 

ifade edildi. Anılan endekse göre, Türkiye’nin 2015’de 
27. sırada, 2016’da 14. sırada, 2017’de ise 9. sırada 
olması dikkat çekicidir.[13] 

Jeopolitik açıdan Balkanlar, Kafkaslar ve Orta 
Doğu’nun merkezinde kritik coğrafyada bulunan Tür-
kiye, bulunduğu coğrafyada yıllardır bitmek tükenmek 
bilmeyen asimetrik tehdit ve bunun sonucu terörle iç 
içe ve yan yanadır. Çıbanbaşı olarak niteleyebileceği-
miz Irak ve Suriye ile burun burunadır. “2017 Küresel 
Terörizm Endeksi”ne göre dünya genelinde terörden 
en çok etkilenen 10 ülke içinde yer alması bunun somut 
ifadesidir. 

Geçmişteki güvenlik politikalarındaki yanlış tespit 
ve uygulamalar aslında bugüne özgü değildir. Bün-
yesinde barındırdığı enerji kaynakları ile hegemonik 
güçlerin daima cazibe merkezi durumunda olan Orta 
Doğu’da Türkiye’nin izlediği politikalardaki arıza yıllar 
öncesine dayanmaktadır. 

Jeopolitik açıdan kritik bir coğrafyada bulunan 
Türkiye, mevcut konjonktür içerisinde yeni güvenlik 
politikaları ve stratejiler üretmek zorundadır. 
Türkiye’nin stratejik istihbarat üretme kabiliyeti 
artmalı, strateji öngörü için bu çerçevede yeni bir 
savunma stratejisi hedeflemeli ve geliştirmelidir. Zira 
“hedef” stratejinin anahtarıdır.

Bir örnek olarak, geçtiğimiz Kasım ayında Soçi’de 
Rusya ve İran birlikte kol kola verilen fotoğraf, NATO ve 
ABD’nin son zamanlarda Türkiye’ye karşı olumsuz tu-
tumuna karşı verilmiş ve Suriye’nin geleceğinin sadece 
ABD’nin tekeline bırakılmayacağına işaret eden doğru 
bir fotoğraftır. Türkiye’nin dünya üzerinde bulunduğu 
jeopolitik konumunun ve coğrafyasının önemi 
nedeniyle, gelişen konjonktür çerçevesinde böyle bir 
fotoğraf vermesi ve yeni bir paradigma oluşturması 
uygun bir hareket tarzıdır. Söz konusu fotoğraf ABD’yi 
rahatsız etmişse, demek ki doğru bir fotoğraftır.

Türkiye, tarihsel süreç içerisinde coğrafyası-
nın dikte ettiği konjonktür gereği, Osmanlıdan beri 
Avrupa’nın bir parçasıdır. Ortadoğu’nun da bir parçası-
dır. Türkî Cumhuriyetleri ve Avrasya’nın da bir parçası-
dır. NATO’nun da bir parçasıdır. Türkiye Karadeniz’de, 
Akdeniz’de ve Ege’de güçlü olmak zorundadır.

Bu nedenle Türkiye sadece bir tarafa yüzünü döne-
rek bağlı kalamaz. Batıya dönük olduğu gibi, kuzeye, 
doğuya ve güneye de dönük olmalıdır. Uluslararası iliş-
kilerde gelinen nokta ve milli menfaatleri Türkiye’nin, 
denge üzerine kurulu yeni paradigmalar oluşturmasını, 
her yöne karşı istikrarlı, mesafeli ve dengeli bir politika 
izlemesini zorunlu kılmaktadır.

Bununla birlikte, ABD’nin Suriye’deki PYD/YPG 
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unsurlarına karşı tutumu, Rusya’dan S-400 füzeleri-
nin alımı ve Kudüs’ün başkent olarak tanınması gibi 
nedenlerle Türk-Amerikan ilişkileri kopma noktasına 
gelebilir. Yukarda çizilen senaryo çerçevesinde, olası 
bir III. Dünya Savaşı çıkma ihtimaline karşı, Türkiye 
ABD’nin gelecekteki muhtemel büyük Asya-Pasifik 
stratejilerinin bir parçası olmaktan kurtulmak için, böl-
ge ülkeleri ile bir ittifak arayışına,  girebilir hatta ittifak 
yapabilir. ABD’nin tuzağına düşmemek için Irak ve 
Suriye’de politikalarında yaptığı hatayı, ABD-İran ara-
sındaki ilişkilerde tekrarlamamalıdır. 

Sonuç

20. yüzyılın son dönemleri umut ve iyimserlikle 
doluydu. Kırılma noktasını oluşturan Berlin duvarının 
yıkılması sosyal ve siyasal alanda büyük bir dönüşümün 
müjdecisi oldu. Barış, demokrasi, özgürleşme hareket-
leri büyük beklentilerin doğmasına yol açtı. Oysa etnik 
ve mezhep problemlerini gündeme getiren “Medeni-
yetler Çatışması” çoktan devreye girmişti. Yeni dünya 
düzeninde, bir tarafta çöken komünist rejimler, diğer 
tarafta bunun getirdiği belirsizlik ve istikrarsızlık orta-
mı dünyadaki dengeleri değiştirdi. Dünyayı çok yönlü 
tehdit ve risklerin ortaya çıkardığı çatışma eksenine 
oturttu. Basit sorunlar bile büyük krizler doğurdu. 

Soğuk Savaşın bitimiyle birlikte küreselleşme kav-
ramı, dünyayı tanımlamak için kullanılan yeni bir para-
digmaydı. Şimdi bu paradigma değişti. Tek başına ka-
lan ABD’nin küresel güç ve tek devlet olma yolundaki 
emelleri, artan göç olayları ve mülteci sorunu, Çin’in 
ekonomik yayılması, Rusya’nın son 10 yılda giderek 
daha da belirginleşen jeopolitik atağı ve askeri yayılma 
çabaları küreselleşmeyi, güvenlikçi anlayışa doğru sevk 
etti. 1987’de Ronald Reagan’ın Berlin’de yaptığı konuş-
mada ki “yıkın duvarları” talimatı, şimdilerde yerini 
Trump’ın “duvar korur” söylemine bırakmış durumda. 
Berlin duvarının yerini Meksika duvarı aldı.[14]

Önümüzdeki 2018 ve hemen akabindeki dönemde 
tırmanan siyasi ve askeri gerginliklere ve ardından çıka-
bilecek olası krizlere rasyonel bir yaklaşım göstermek 
ve hazırlanmak gerekiyor. 
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 Korcan ROMYA

2017 yılını geride bıraktığımız 
bu süreçte, gerek yurtiçinde, ge-
rekse yurtdışında yaşanan pek çok 
problemin etkileri altında yeni yıla 
başlamaktayız. Ülkemiz açısından 
baktığımızda, 2016 yılına kıyasla 
2017 yılı şiddetin, terör saldırılarının 
ve geniş çaplı siyasi krizlerin nispe-
ten daha az yaşandığı bir yıl olmuş-
tur. Ancak hangi açıdan bakarsak 
bakalım 2017’nin parlak geçen bir 
yıl olduğunu söylemek pek müm-
kün değil. Yaşadığımız bu senede 
önceki senelerdeki gibi sarsıcı et-
kileri olan büyük krizler yaşanma-
dı, fakat gerek Türkiye’de gerek 
Dünya’da yaşanan ekonomik ve 
siyasi gelişmelerin 2018 ve sonrası 
için ciddi sarsıcı etkiler doğurması 
kuvvetle muhtemeldir. 

Özellikle Türkiye açısından 
2017’yi ele aldığımız zaman, mev-
cut tablo içerisinde gitgide çıkma-
za doğru sürüklenen ekonomik 
yapının daha da karamsar bir sü-
rece doğru ilerlediğini görmekte-
yiz. Dünya piyasaları bu sene biraz 
daha olumlu bir seyir izlese bile 
bizim için bu sene, geçtiğimiz yıl-
lardan itibaren filizlenen sorunların 
artık açıkça kendini gösterdiği bir 
yıl olmuştur. Enflasyon çift haneli 
rakamlara yükselerek ciddi bir soru-
na dönüşmüştür. Merkez Bankası 
bağımsızlığını tamamen yitirmiş, 

elinde mevcut olan araçlarla 
ekonomiye müdahale etmesine 
müsaade edilmediği için, kulağını 
tersten gösterecek alternatif yollar 
icat ederek faiz ve kura müdahale 
etme çabasına girişmiştir. Bu çaba 
Merkez Bankası’nın, gerekli araç-
larını kullanamayışından dolayı 
geciken müdahalelerinden ve al-
ternatif araçların verimsizliğinden 
kaynaklı olarak boşa gitmektedir. 

Netice itibariyle faiz oranları ol-
ması gerektiği seviyelerden uzak 
kalarak ekonominin gidişatına 
zarar vermiştir. Türk Lirası, dolar 
ve avro karşısında sene içerisinde 
zaman zaman toparlanma hare-
ketleri gösterse de genel itibariy-
le değer kaybına devam etmiş ve 
sene sonu itibariyle ciddi kayıplar 
yaşamıştır. Türk Lirası’nın dünya-
daki bütün ülke para birimlerine 
kıyasla daha da değer kaybetmesi, 
yakın vadede 210 milyar dolara ula-
şan dış borç için finansman ihtiya-
cı olan Türkiye’nin bu sorunu nasıl 
çözeceği merak konusu olmuştur. 
Türk Lirası’ndaki değer kayıplarının 
bu finansman maliyetini de günden 
güne artırması, sorunu olduğun-
dan daha ciddi seviyelere ulaştır-
mıştır. Çarkı döndürebilmek adına 
finansman elde edebileceğimiz dış 
kanallar da, Türkiye’nin uluslararası 
alanda yaşadığı sorunlardan ötürü 

tehlikeye girmektedir. 
2016 senesi ile bu seneyi kar-

şılaştırdığımızda Türkiye’nin bu 
sene büyüme oranının arttığını 
göreceğiz. Geçen sene yüzde 2,9 
olan büyüme oranı bu sene içeri-
sinde yüzde 5-6 arasında bir oranla 
seneyi tamamlayacaktır. Buna kar-
şın diğer ekonomik verilere baktığı-
mız zaman büyüyebilmek pahasına 
bozulan verilerle karşılaşmakta-
yız. İşsizlik, enflasyon, cari açık ve 
bütçe açığı artmıştır. Bu açıdan 
2017 yılının parlak bir yıl olmadığını 
söyleyebilmekteyiz.

2017 yılı içerisinde hem yurtiçi, 
hem de yurtdışı siyasi gelişmeler-
den bazıları bu sene içerisinde çok 
konuşuldu ve önümüzdeki seneler-
de de çok konuşulacaktır. Bitirdi-
ğimiz yıl içerisinde etki bırakan ve 
gelecek yıllarda da etkisini hisse-
deceğimiz birkaç gelişmeyi incele-
mek, hem 2017’ye hem de 2018’e 
ışık tutacaktır. Yazının devamında 
ayrı ayrı ele alınan bu konular, bu 
sene yaşanan ancak ekonomik 
bağlamda önümüzdeki sene içeri-
sinde büyük sıkıntılara yol açabile-
cek konulardır. 
Kuzey Kore-ABD Gerilimi

2017 yılının en ciddi sorunla-
rından birisi Kuzey Kore’nin füze 
denemeleriyle başlayan ve ABD-

2017 YILINDA YAŞANAN 
SİYASİ GELİŞMELERİN 
2018 YILINDAKİ OLASI 
EKONOMİK ETKİLERİ
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Kuzey Kore liderlerinin sözlü 
sataşmaları sonucu daha da artan 
gerilim olmuştur. Kuzey Kore ile 
ABD arasında tırmanan gerilimin 
sıcak çatışmaya dönüşme ihtimali 
sene içerisinde finansal piyasalarda 
ciddi dalgalanmalar yarattı. Bu so-
run, içinde bulunduğumuz yüzyılın 
en büyük finansal çöküşüne yol 
açabilecek yerlere gitmeye müsait 
durumdadır. Sene sonu itibariyle 
tansiyon düşmüş gibi olsa bile 
sene içerisinde ülkeler arasındaki 
gerginlik önceki yıllara kıyasla 
ciddi ölçüde arttı. Riskin varlığını 
hala koruması ve Kuzey Kore’nin 
nükleer programına daha da hızlı 
bir biçimde devam etmesi krizin 
önümüzdeki yılda da canlı kalaca-
ğının göstergesidir. Özellikle ABD 
başkanı Trump’ın Kuzey Kore lideri 
Kim-Jong-Un ile olan sözlü atışma-
larına devam etmesi krizi daha da 
büyütmektedir. 

Krizin sıcak çatışmaya dönüş-
mesi durumunda, olay sadece böl-
gesel anlamda insani ve siyasal bir 
kriz yaratmakla kalmayacak, dünya 
ekonomisinin ve finans piyasala-
rının büyük ölçekli çöküşüne yol 
açacaktır. Bölgenin çatışma alanı-
na dönüşmesi, Kuzey Kore sınırına 
çok yakın bölgede büyük üretim 
tesisleri ve başkenti olan Güney 
Kore ile birlikte dünyanın fabrikası 
olarak görülen Çin ve Japonya’yı 
birinci dereceden etkileyecek ve 
belki de içine çekecektir. Bu süreç 
içerisinde dünyanın en gelişmiş 
ve üretken ekonomilerinin tam 
ortasında çıkabilecek yıkıcı bir sa-

vaş bütün ticari ve finansal hayatı 
durduracaktır. Ticaret yollarının ka-
panması ve büyük üretim merkez-
lerinin dünyanın dört bir tarafına 
ihraç ettikleri ürünlerinin piyasa-
dan çekilmesi, ciddi arz sorunları 
yaratacaktır. ABD’nin savaşın için-
de olması kendi kaynak ihtiyacını 
ciddi ölçüde artıracağı için, bizim 
gibi gelişmekte olan ülkelerin döviz 
bulması neredeyse imkânsız hale 
gelecektir, bu da ciddi bir finans-
man krizi yaratacaktır. 

Bu süreçte Çin ile Kuzey Kore 
arasındaki ticari ilişkilerden dolayı 
ABD’de Çin’e yaptırım yapılması 
gerektiğine dair söylemler sıkça 
gündeme gelmektedir. Böyle bir 
durumun gerçekleşmesi halinde, 
yaptırımlar karşılıksız kalmaya-
caktır. Bu da finansal düzen adına 
küresel ölçekte başka tür sıkıntılar 
çıkmasına yol açacaktır. Ticaret 
tarifelerinin bir silah olarak devre-
ye sokulması, küresel ticari düzeni 
olumsuz etkileyecektir. Türkiye’nin 
hammadde ve tüketim ürünleri-
ne ulaşması zorlaşacaktır. Bu kriz 
sıcak çatışmaya dönüşmese bile 
önümüzdeki yıllar içerisinde ger-
ginliğin artması ve savaşın kıyısın-
da bir duruma dönüşmesi halinde 
hem bölge ekonomisi, hem de 
dünya ekonomisi ciddi anlamda 
yara alacaktır. Dünyada arz sıkın-
tılarının oluştuğu ve finansal siste-
min kriz çanları çalmaya başladığı 
bir dönemde Türkiye kendi mevcut 
ekonomik sıkıntılarıyla beraber ya-
şanan gelişmelerin etkisini olması 
gerekenden daha fazla hissede-

cektir. Özellikle Türkiye’nin borcu-
nun endişe verici seviyelere geldi-
ği ve finansman ihtiyacı duyduğu 
bir dönemde küresel piyasaların 
böylesine büyük bir gerginlikle çal-
kalanması veya sıcak çatışmanın 
çıkması Türkiye’nin dış kaynak bul-
masını zora sokacaktır. Bu da ülke-
miz adına ayrı, sarsıcı bir krize yol 
açacaktır. 
Avrupa Birliği Bölgesindeki Huzur-
suzluklar

Bu sene Avrupa Birliği bölge-
sinde en çok ilgi çeken üç gelişme; 
Fransa ve Almanya seçimleri ile 
Katalonya’nın bağımsızlık referan-
dumu olmuştur. Almanya’da hü-
kümet kurma aşamasında sorunlar 
yaşanması, Fransa’da da başkan 
olarak seçilen Macron’un ülke için-
deki desteğini kısa sürede ciddi öl-
çüde kaybetmesi ve İngiltere’nin 
de ayrılma sürecinde olması, birli-
ğin lokomotifi konumunda olan iki 
büyük ülke ve Avrupa Birliği bölge-
sindeki ekonomik düzen için endi-
şeleri arttırmaktadır. 

Diğer taraftan Katalonya’da 
gerçekleştirilen referandumun gi-
dişatı konusunda endişeler devam 
etmektedir. Son gelişmeler sürecin 
Katalonya’daki bağımsızlık yanlı-
larının beklediği gibi gitmediğini 
göstermektedir. Bağımsızlık ilanı-
nın siyasi alanda ciddi bir etkisi ol-
mamıştır. Ancak bu sürecin henüz 
bitmemiş olması ve bölgenin gele-
ceğinin nasıl şekilleneceği ile ilgili 
belirsizlikler, risklerin önümüzdeki 
senelere de taşınabileceğini gös-
termektedir. 

Katalonya’daki süreç önümüzdeki 
sene tekrar alevlenirse İspanya ve 
Avrupa Birliği bölgesinde büyük 
siyasi krizlere yol açacaktır. Özellikle 
Avrupa Birliği’nden ayrılma 
taraftarı olan ülkelerin veya kendi 
ülkelerinden ayrılma taraftarı olan 
bölgelerin, Katalonya’daki sürecin 
gidişatına göre hareketlenme 
ihtimalleri birlik içerisindeki zor 
toparlanmaya başlayan ekonomik 
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yapıyı sarsacaktır. Avrupa Birliği 
bölgesi 2008 krizinden bu yana 
yaşadığı durgunluğu hala aşabilmiş 
değildir ve bu yüzden her siyasi kriz 
bu durgunluğun aşılması önünde 
büyük engeller yaratmaktadır. Av-
rupa Birliği bölgesindeki ekonomik 
toparlanma da Türkiye’nin büyük 
yararına olacaktır. Türkiye’nin en 
önemli ihracat pazarı olan Avrupa 
Birliği’nde yaşanabilecek her kriz, 
birinci dereceden ekonomimizi 
etkileyecektir ve kendi ekonomik 
sıkıntılarımızı içinden çıkılmaz hale 
getirecektir. 

Rıza Sarraf Davası ve Ceza Alacağı 
İddia Edilen Bankalar

Yaşadığımız sene içerisindeki en 
ilginç olaylardan bir tanesi de bu-
dur. 17-25 Aralık sürecinde medya-
da oldukça ses getiren iş adamı Rıza 
Sarraf’ın ABD’de tutuklanmasıyla 
başlayan dava süreci, Halkbank’ın 
genel müdür yardımcısının da tu-
tuklanmasıyla boyut değiştirmiştir. 
Henüz farkına varılmasa da bu-
nun, önümüzdeki sene içerisinde, 
büyük bir krize dönüşme ihtimali 
vardır. İlk aşamada pek bir önemi 
yokmuş gibi görünen bu süreç, 
içerisinde Halkbank’ın ve pek çok 
bürokratın isminin de geçmesiyle 
ses getirmeye başlamıştır.

Bu davanın esas konusu, 
ABD’nin baskısı sonucu İran’a karşı 
uluslararası alanda uygulanan eko-
nomik ambargonun, Rıza Sarraf’ın 
komisyon karşılığı aracılık ettiği 
bir sistemle delinmesidir. Bu da-
vada iddia edilene göre, Türkiye 
İran’dan petrol ve gaz ithalatı yap-
maktadır ancak İran’a uygulanan 
uluslararası ambargo sebebiyle bu 
ithalatın ödemesi doğrudan İran’a 
yapılamamaktadır. Bunun için İran 
Halkbank’ta bir hesap açmıştır ve 
ödemeler de bu hesaba yapılmış-
tır. İşte bu aşamadan sonra da bu 

paranın İran’a taşınması gerekliliği 
doğmuştur ve bu aşamada da Rıza 
Sarraf aracılık yapmıştır. İran’ın 
Halkbank hesabındaki paraları Rıza 
Sarraf’ın şirketlerinden altın almak 
için kullanılmış ve ardından da bu 
altınların da Dubai’ye ihracatı ger-
çekleştirilmiştir. Bu altınlar burada 
nakde çevrilerek, bavullarla İran’a 
sokulmuştur. İran’a yönelik kıy-
metli maden ambargosu başladık-
tan sonra ise süreç başka yöntem-
lerle devam etmiştir. İddianameye 
göre bu aşamada Türkiye’den pek 
çok üst düzey yetkili bu sürece des-
tek olmuştur. 

Bu olayın endişe verici yanı 
olayın kendisinden ziyade, bu sü-
reçten dolayı Halkbank’ın ve beş 

bankanın daha ceza alma ihtima-
li olmasıdır. Bankaların yükümlü 
olduğu uluslararası bankacılık 
düzenlemeleri gereği de bu ceza-
nın ödenmesi gerekecektir. Ceza-
nın maddi yükü bir yana bu tür bir 
durumun, uluslararası alanda Tür-
kiye’deki bankaların güvenilirliğini 
sarsma ihtimali bulunmaktadır ki bu 
da bankaların uluslararası finans-
man kaynaklarını etkileyecektir. Bu 
sürecin sonunda Türkiye’nin büyük 
bankaları ciddi bir kriz yaşayabilir 
ve bu da doğrudan Türkiye’de eko-
nomik gidişat üzerinde daraltıcı bir 
etkiyle sonuçlanabilir. Yaşanma 
ihtimali olanlar piyasada bir panik 
dalgası yaratacak ve Türk lirasının 
ciddi değer kayıpları yaşamasına 
neden olacaktır. 

Bu süreçten çıkacak siyasi krizle-
rin de Türkiye-ABD ilişkilerini büyük 
ölçüde gereceği açıktır. İddianame-
de eski bakanların adının geçmesi, 
delil olarak sunulan ve yurtiçi gö-
rüşmelerin telefon kayıtlarını da 
içeren bilgilere ABD makamlarının 
nasıl ulaştığı sorunu ve olayın Tür-
kiye üzerinde siyasi baskı unsuru 
olarak kullanılma ihtimali ciddi 
diplomatik krizlere yol açabilecek 
düzeydedir. Bunun da, maalesef 
dışa bağımlı ekonomik yapımızdan 
dolayı, yurtiçi piyasalarda katlana-
rak artan etkilerle sonuçlanabilme 
riski bulunmaktadır. Sonucu nere-
ye bağlanırsa bağlansın bu sürecin 
gidişatı dahi ekonomi üzerinde risk 
algısı oluşturarak olumsuz etkiler 
yaratacaktır.
Kredi Garanti Fonu ve Varlık Fonu

2017 yılında kurulan Varlık Fonu 
ve yıllar sonra tekrar hortlatılan 
Kredi Garanti Fonu bu senenin 
ve muhtemelen önümüzdeki se-
nelerin gündem maddelerinden 
olmaya devam edecektir. Varlık 
Fonu’nun popülaritesi gitgide azal-
sa bile fonun dışarıdan borçlanma, 
finansman sağlama amacıyla kul-
lanılacağının iyice ortaya çıkması, 
önümüzdeki yıllarda devletin bü-
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tün önemli varlıklarının “ipotekle-
nebileceği” riskini yaratacağından 
tekrardan popülaritesine kavuşa-
caktır. 

Kredi Garanti Fonu ise genel an-
lamda piyasalarca ve iş dünyasınca 
olumlu karşılanan bir fondur. Çok 
fazla işletme ve kurum bu krediden 
faydalandı (360 bin’e yakın kişi ve 
220 milyar TL’den fazla kredi). Bu 
fonun kurulma amacı, sene başı 
itibariyle artan döviz kurlarının da 
etkisiyle daralan piyasayı canlan-
dırmak ve yatırımları, kapasiteleri 
ve istihdamı arttırmaktır. Bir nevi 
de piyasadaki para akışını canlan-
dırarak bir nevi zaman kazanmak-
tı. Peki, sene sonu itibariyle ne 
faydalar gördük? Örneğin, işsizlik 
rakamlarındaki yükseliş, fonun 
yatırımlara ve istihdama yönelik 
pek bir katkısı olmadığını göste-
recektir. Fon sayesinde kullanılan 
kredilerin nerelere gittiğini inceler-
sek, umulanın gerçekleşmediğini 
görmemiz kaçınılmazdır. Bu fon-
dan kullandırılan kredilerin epey 
büyük bir kısmı vadesi gelen hatta 
geçen borçların tekrar çevrilme-
si amacıyla kullanıldı. Borç çevir-
meyenler de çektikleri kredilerle 
gayrimenkul, mevduat, döviz veya 

hisse senedi gibi araçlarla yatırım 
yapma yoluna gitti. Özellikle son 
günlere kadar gördüğümüz, bor-
sada yerli yatırımcının da talebiyle 
yükseldikçe yükselen endeks ve 
son zamanlarda görülen mevdu-
at artışı bunun bir göstergesidir. 
Kredilerin bir diğer kısmı da araba, 
ev vb. alanlarda tüketim harcama-
sına dönüştü. Özellikle borcu olan 
veya projelerini sürdürmek için 
krediye başvuran inşaat sektörü 
şirketlerinin durumunun daha da 
kötü olma riski bulunmaktadır. 
Konut sektöründe gittikçe 
düşen satış rakamları, sektörde 
çıkabilecek krize çare olmamış 
sadece ertelemiştir. Bunlar dışında 
krediyi amacı doğrultusunda yatı-
rım, kapasite artırımı ve iş geliştir-
me amacıyla kullanan kesim küçük 
bir orandadır.  

Sonuç olarak, bu fon en çok 
bankalara yaradı. Hem bol kese-
den kredi dağıtarak karlarını ciddi 
ölçüde arttırdılar, hem de kendi 
sorunlu kredilerini çeşitli yöntem-
lerle halı altına süpürebildiler. Ya-
rarlı olabilecek, ekonomiye ciddi 
katkılar sağlayabilecek bu sistem, 
aceleci ve katı olmayan bir düzene 
oturtulduğu için verimsiz bir hale 

gelmiştir. Ancak 2018 yılı itibariy-
le, bu kredilerin vadesi dolmaya 
başladıkça asıl sıkıntı kendini gös-
terecektir. Geçtiğimiz yıl ödene-
meyen kredilerin, geri çevrilmesi 
sorununu büyüterek ötelemekten 
başka bir işe yaramayacaktır. Asıl 
yapılması gereken, piyasaya para 
süren bu sistemin yanında ekono-
miyi toparlayıcı önemleri alabil-
mektir. Bol keseden kredi dağıtıldı, 
piyasa nefes aldı ancak piyasada 
işler gerçek manada canlanmadı. 
Kar marjları ve üretim de artmadı-
ğı için bu fon sayesinde halı altına 
süpürülen batık krediler katlanarak 
büyüyecek ve devletin bütçesine 
büyük bir yük olarak geri dönecek-
tir. Artan döviz kuru nedeniyle, do-
lar veya avro üzerinden borcu olan 
şirketlerin zararı gitgide büyümek-
tedir. Merkez Bankası’nın üzerin-
deki faiz baskısı da bu soruna tuz 
biber ekmektedir. Dolayısı ile önü-
müzdeki dönemde Türkiye’yi ciddi 
bir batık kredi krizi beklemektedir. 
Bu kriz devletin bütçesine ciddi 
bir yük getirecektir ve maalesef ki 
katlanılan bu yük arzulanan faydayı 
sağlamayacaktır. 
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 Prof. Dr. Lütfü ÇAKMAKÇI

Ülkemizde toplam tarım alanı 1990’da 27 milyon 
856 bin hektardı. Bu alan 2014 de 23 milyon 811 bin hek-
tara düşmüştür. Bunun sonucu olarak tarımsal üretim 
gerilemiştir. Örnek olarak, 1990-2013 döneminde bak-
lagiller üretimi %43 azalarak 2 milyon 13 bin tondan 1 
milyon 148 bin tona düşmüştür, çünkü para kazanama-
yan çiftçilerin önemli bir kesimi tarımdan vazgeçmiştir.

Gezici Araştırma Şirketi, çiftçilerin durumunu ve 
algısını belirlemek üzere 1-6 Nisan 2014 tarihlerinde 

TÜİK örneklem verilerini dikkate alarak bir araştırma 
yapmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çiftçiler geçine-
mediklerini söylüyor. Çiftçilerin %87,60’ı zorunlu har-
camalardan sonra ellerinde para kalmadığını, %72,40’ı 
ahırlardaki hayvan sayısının azaldığını, %35,50’si çiftçili-
ği bırakarak göç ettiğini, %38,1’i kooperatifçiliğe önem 
verilmesini, %65,9’u ise “tarla tarımından çok hayvan-
cılığa önem verilmesini ve devlet desteklerinin artırıl-
masını, %19,3’ü mera alanlarının kalmadığını ve %22,1’i 

TARIMSAL 
KOOPERATİFLER 

VE 
KENT TARIMI 
TÜRKİYE İÇİN 

YENİ ÇIKIŞ YOLU 
OLABİLİR Mİ?
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toprağın eskisi gibi verimli olmadığını, %30,2’si suyun 
kalmadığını, %38,6’sı iklimin değiştiğini ve %70,8’i nehir-
lerinin kirlendiğini belirtmiştir1.

Bu noktadan hareketle, Türkiye’nin mutlaka tarım 
alanında atılım yapması ve tarımdan beslenen nüfu-
sun ekonomik durumunu düzeltmesi gerekmektedir. 
Çünkü ekilen tarım alanları yıllar içinde küçülmüş ve bu 
yoksullaşmaya yol açmıştır2.

Bilgi ve teknoloji çağı olan zamanımızda bir yandan 
insanın mutluluğu, insanca yaşaması ve hayatını kolay-
laştırabilmesi için birçok yeni teknolojiler geliştirilirken, 
diğer yandan bu teknolojilerden yararlanmak bir yana, 
günlük yaşamını en basit koşullarda bile sürdürmekten 
uzak kitlelerde artış görülmeye başlanmıştır3.

Dolayısıyla yeni çözümlere ihtiyaç bulunmaktadır. 
Özellikle tarımsal üretim için uzmanlara yeni iş sahaları 
açmak, küçük sermayeyi yan yana getirerek gelirlerini 
güvence altına almak ve sağlıklı beslenme güvence-
si yaratmak için yeni yaklaşımları gündeme getirmek 
gerekmektedir. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi “Kent tarımını Koope-
ratifler eli ile geliştirmek tarımsal üretim için bir çözüm 
yolu olabilir mi?” sorusunu irdelemekte yarar bulun-
maktadır. 

Kentsel tarım, Kentin sosyal ve ekonomik kay-
naklarını yeniden kullanarak, yine o kentin ihtiyacını 
kısmen de olsa sağlayan tarımsal ürünlerin yetiştirilip 
işlenmesini ve dağıtımını hedefleyen bir sistemdir4.

Kentsel tarım gıda güvenliği, sağlıklı ve yeterli bes-
lenme, ekonomik gelir sağlama, mikro klimanın iyileş-
tirilmesi, kentsel katı ve sıvı atıkların işlenmesi ve geri 
kazanımı, sosyal bütünleşme, biyoçeşitliliğin korunma-
sı, karbon ayak izinin azaltılması, kentsel açık alanların 
üretken kılınması, hava kalitesinin artırılması yönünden 
büyük öneme sahiptir.

Esasında, ülkemizde belirli bir dönem kent tarımı 
uygulaması İstanbul’da Kuzguncuk Bostanı, Yedikule 

1 http:// dergi.usiad.net/83.Sayi/Bildiren_Sayi_83.pdf Prof. Dr. 
Mustafa KAYMAKÇI
2 http://www.addkarsiyaka.com/haber-1620-bartu-soral-
konferansi.html
3 http://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/
es-muharrem-şengül-ramazan-türkiye’de-kentsel-yoksulluk-
gebze-örneği.pdf 
4  Mougeot, L.J.A. 2000. Urban agriculture: definition, pre-
sence, potentials and risks. In: Bakker, N., M. Dubbeling, 
S.Guendel, U. Sabel Koschella, H. de Zeeuw (eds.). 2000. Gro-
wing Cities, Growing Food, Urban Agriculture on the Policy 
Agenda. DSE, Feldafing Germany, 1-42

Bostanları (Topkapı’dan Yedikule’ye kadar alanda) Lan-
ga Bostanları’nda görülmüştür5. Bu nedenle ülkemizde 
kent tarımı yeniden gündeme getirilmek zorundadır, 
çünkü Türkiye %60’ını gençlerin oluşturduğu 80 milyon 
nüfusu ile dinamik bir demografik yapı göstermekte-
dir. Ancak, tercihini hizmet sektörüne yönelten Türkiye 
üretimden kopmuş, tarımını büyük şirketlerin insafına 
terk etmiş ve böylelikle, küçük üretici büyük oranda işini 
ve gücünü kaybetmiş, şehirlerin varoşlarında bilmediği 
bir yaşam tarzına yönlendirilmiştir. Bu durum işsizli-
ği tırmandırmıştır çünkü hükümetler kooperatifleri 
destekler görünse de kooperatifler vahşi kapitalist 
düzenle rekabet edemediği için çoğu amacının dışına 
itilmiştir.

Oysa kooperatif, ortak ekonomik, sosyal ve kültürel 
ihtiyaç ve istekleri bir işletme yoluyla karşılamak üzere 
gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu 
ve demokratik olarak kontrol edilen özerk bir kurum-
dur. Kooperatifler, toplumsal kalkınmayı geliştiren ve 
ticari işletmeler için temel oluşturan özgün bir modele 
dayanmaktadırlar. Bu işletmeler aşağıdaki özellikleri 
bünyesinde barındırmaktadır ve bu çok önemli görev-
leri üstlenmiştir.

•	Ortakların sahipliği, ortaklarına hizmet etme ve 
ortaklarınca yönetilme,

•	Kendi kendine yetme, kendi kendine sorumluluk, 
demokrasi, eşitlik, adalet ve dayanışma ile birlik oluş-
turma,

•	 İlkelere dayalı işletmecilik,

•	Gönüllü ve açık üyelik,

•	Ortakların demokratik kontrolü,

•	Ortakların ekonomik katılımı,

•	Özerklik ve bağımsızlık,

•	Eğitim, öğretim ve bilgilendirme,

•	Kooperatifler arası işbirliği,

•	Topluma karşı sorumluluk6.

Ayrıca kooperatifler sürdürülebilir bir iş modelini 
oluşturmaktadır. Kooperatifler yerel ekonomileri güç-
lendirmekte ve yaşam koşullarını iyileştirmektedir. 
Bunlara ilaveten insanlara sorumluluk kazandırmakta 
ve katılımcılığı artırmaktadır.

5 http://www.milliyet.com.tr/yedikule-bostanlari-kentsel-ta-
rim-ekonomi-2466064/
6 http://koop.gtb.gov.tr/kooperatifler-hakkinda/kooperatifci-
lik-ilkeleri
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Bilindiği gibi, kentler kültürel, ekonomik ve sos-
yal birikimin yoğunlaştığı yerler olduğundan nüfusun 
çok olduğu yaşam alanlarıdır. Aynı zamanda kent-
ler, tüketim odaklı endüstriyel bir yaşam tarzının 
dayatıldığı mekanlar olduğundan ekolojik ve toplumsal 
krizin yoğunlaştığı yerler haline gelmiştir7.

Beslenme en temel insani gereksinmelerin başında 
gelmektedir. Kentte sıkışan insana sağlıklı bir yaşam 
ortamı yaratmak, tarımsal üretimi geliştirmek ve kent 
tarımı ile ucuz meyve, sebze ve hayvansal ürünleri tü-
keticiye ulaştırmak ve istihdama yardımcı olmak kent-
ten yararlananların ortak kaygısı olmak zorundadır.

İklim değişikliği, çölleşme, toprakların giderek 
verimsizleşmesi, toprak kaybı, tarımdaki girdilerin 
(ilaç, gübre) toprağı fakirleştirmesi, sel baskınlarının 
artması, çiftçi gelirlerinin düşmesi, rant baskısıyla kırsal 
toprağın azalması gibi daha birçok nedenle boğuşan 
tarımın geleceği üzerindeki belirsizlikler “Kentte tarım 
yapılabilir mi ve nasıl yapılabilir?” düşüncesini son yıl-
larda birtakım uygulamalarla gündeme sık sık getir-
mektedir8.

7 https://kendineyeterlitoplum.wordpress.com/2011/05/09/
permakulturle-kenti-donusturmek-emet-degirmenci/
8 http://sendika62.org/2016/05/kentte-tarim-kentsel-ciftlik-
ve-uygulamalar-ismail-kilinc/

Ayrıca üretilen gıdaların %30’u çöpe gitmektedir9. 
Bir yönde geleceğin tarımı nasıl olmalı tartışmaları sü-
rerken, bir diğer yönde de dünyanın değişik ülkelerin-
de kentte tarım ya da kentsel çiftlik uygulamaları ve 
projeleri dikkati çekmektedir. Kentte tarım düşüncesi 
yeni bir olgu da değildir10. Esasında, kırsalın ürünü kenti 
besleyebilmekteydi. Ancak kırsal nüfusun kentte yer-
leşmesinden sonra kentsel nüfusun gıda gereksinimini 
karşılayacak kaynak azalma eğilimi göstermiştir. Bu 
durum kentsel tarım uygulamalarını tekrar gündeme 
getirmiştir.

Burada üzerinde durulması gereken konu “sürdü-
rülebilir kent” kavramıdır. Sürdürülebilir kent kendine 
yeterli, gelişmesini ekolojik açıdan düzenleyen, geri ka-
zanımı ön düzlemde olan, tüketim ve üretimi dengeli, 
bağımlığı az olan, konut ve ulaşımı kolaylaştıran, kamu 
hizmetlerini artıran ve çeşitlendiren, demokratik katı-
lımı sağlayan kenttir. Kentsel tarım da bu kente katkı 
sağlayabilir ya da bu kentin amaçlarından biridir11. 

9 http://www.gidahareketi.org/Yilda-1,3-Milyar-Ton-Gida-
Cope-1576-haberi.aspx
10 http://sendika62.org/2016/05/kentte-tarim-kentsel-ciftlik-
ve-uygulamalar-ismail-kilinc/
11 Açıkgöz,S, Bollukçu, P. ve Gökçe ,G.2013. Dönüşen Peysaj 
ve Kent Tarımı  BAIXBRCGAT Tarım Parkı Barselona Ispanya 
Peysaj Mimarlığı 5.Kongresi 11-17 Haziran 
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Bu noktada hipotetik olarak hesaplama yaparsak; 
30 kooperatif üyesi 200 dönüm araziyi 10 yıllığına ki-
raladığında 30 sağmal inek, 60 koyun, 500 yumurta, 
500 etlik tavuk hayvancılık yatırımı, bağ bahçe, yem 
bitkileri, baklagillerden oluşan sistem kurabilir. Bu sis-
temde 2 ziraat mühendisi, 1 ziraat teknisyeni, 1 işçi ve 
3 bekçi ve bahçıvan ile üretim gerçekleştirilebilir ve 
istihdam yaratılır. Yapılan fizibilite çalışmasına göre 
bir milyon TL’lik tarımsal kredi kullanıldığında tüm ya-
tırımların başa baş noktasına ulaşması 5 yılda sağlan-
maktadır. Böylece üyeler sağlıklı hayvansal ve bitkisel 
üretimden yararlanacaktır. Kendine yeten bir tarımsal 
sistem ortaya çıkmaktadır. Gübre, hayvan yemi üretimi 
için gerekli girdiler sistemden elde edilecektir. İhtiyaç 
fazlası ürünler dışa satılacağından ürünün elde kalma 
riski bulunmamaktadır. Bu arazilerin şehrin 15-30 km 
bandında yer alması rekabet açısından büyük önem 
taşımaktadır.

Şekil 1’de görüleceği gibi 200 dönümlük alanda 

hem profesyonel hem de hobi amaçlı üretim yapılabil-
mekte, küçük bir yatırımla 7 kişiye -2 ziraat mühendisi, 
1 ziraat teknisyeni, 1 işçi ve 3 bekçi-bahçıvana- iş imkânı 
yaratılmaktadır.

Bu proje devlet tarafından desteklendiğinde tarım-
sal üretim bir bütün olarak ele alınacak, hayvancılık ve 
et üretimi açısından önemli bir dar boğazın aşılmasına 
yardımcı olunacaktır. Ayrıca hazinenin elinde bulunan 
araziler tarımsal üretime sokularak tarımda sürdürüle-
bilirlik sağlanacaktır. İş imkânı yaratılacak, toprakların 
tarım dışı kullanımına engel olunacaktır. Bu sayede en 
az 200 dönümlük alan üretime açılacağından verimlilik 
artacaktır. Bir başka yaklaşımla arazi toplulaştırması 
doğal olarak ortaya çıkacaktır. Bu modelle koopera-
tifler güç kazanacaktır. Ayrıca TBMM tarafından ya-
yınlanan 5488 sayılı Tarım Kanununun Tarım Politika-
larına uygun bir yapı ortaya çıkacaktır. Küçük sermaye 
tarımda gelişme imkânı bulacak ve yeni iş alanlarının 
açılması için kaynak yaratılmış olacaktır. 
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Ne zamandır üzerinde konuşulan “yerli ve milli 
otomobil” projesi 4 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanımız 
tarafından detaylandırıldı. Projenin “babayiğit” ola-
rak nitelendirilen ortakları Anadolu Grubu, BMC, Kıra-
ça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding oldu. Prototipin 
2019’a yetişeceği, ticari satışlara ise 2021’de başlanacağı 
öngörülüyor. Değişik modellerde üretilecek olan yerli 
otomobilde hedef dünya çapında bir marka yaratmak. 

Bu yazıda detaylandırmaya çalışacağım görüş, bu 
projenin Türkiye için şu anda riskli bir proje olduğu ve 
bir seçim yatırımı gibi göründüğüdür. Bununla birlikte 
bu projeyi ülkenin yararına çevirmenin mümkün oldu-
ğunu düşünüyorum ve bu yönde bazı önerilerim var.

Yazıya başlamadan önce iki önemli noktanın altını 
çizmek istiyorum:

•	 Türk mühendis ve işçilerinin yerli otomobil ürete-
bileceği konusunda en ufak bir şüphem yok - zaten 
1961’de ürettiler bile!  Fakat Türk iş dünyasının bu 
projeye son derece temkinli yaklaştığı da çok açık.

•	 Otomotiv sektörü uzmanı değilim. Diplomalarım 
endüstri mühendisliğinde, iş yaşamımı da araştırma-
cı, eğitmen ve akademik yönetici olarak geçirdim. 
Fakat mesleki (de)formasyonum nedeniyle eleş-
tirel düşünmeyi, araştırma yapmayı biliyorum ve 
düşündüklerimi yazabiliyorum.

Yazının başında dünyada ve Türkiye’de otomotiv 
sektörünü özetlemem gerek. Bu temel bilgiler olmadan 
bu kadar iddialı bir proje hakkında fikir yürütülemez.

Dünyada Otomotiv Sektörü: Tarihçe 

Otomobil üretimi konusunda 19’uncu Yüzyılda çoğu 
Almanya’da (Marcus, Daimler, Otto, Maybach, Benz, 
Schönbein) olmak üzere çok ciddi çalışmalar yapıldı. 
El freni, akü, vites, dört silindirli motor gibi hâlâ kulla-
nılan birçok teknoloji 1800’lü yıllarda geliştirildi. Dün-
yada ilk kitle üretimi 1903’te Ford (Model T) ile başla-
dı ise de, 1900’lü yılların başlarında Avrupa’nın birçok 
ülkesinde yerli otomobil üretimine başlanmıştı. Özetle, 
endüstriyel otomobil sektörü 100+ yaşındadır. 1900’le-
rin başında otomotiv sektöründe buhar, hidrojen, elekt-
rik ve benzin ile çalışan araçlar yarıştılar. Benzinin galip 
gelmesi ile diğer yakıtlar sahneden çekildi. Yani alteratif 
yakıt denemeleri de otomobilin tarihi kadar eskidir1.

Yeni oluşan bir sektörde, ilk yıllarda çok sayıda firma 
olması, bu sayının zaman içinde çok azalması ve olgun-
laştıktan sonra sektöre girmenin çok zor olması birçok 
sektörde gözlemlenen ortak özelliklerdir. 1896-1930 
arasında ABD’de 1800 civarında otomobil üreticisi var-
dı, fakat 1940’larda bu üreticilerin çoğu kapanmıştı2. Şu 
anda ise ABD’de 3 büyük (ve 20 civarında küçük) üretici 
kalmıştır. Çeşitli nedenlerle kapanmış olan Amerikan 
otomobil üreticilerinin listesini şuradan 3 görebilirsiniz.

Dünyada Otomotiv Sektörü: Üretim

2015 yılı itibarı ile dünyada yıllık motorlu araç üretim 
kapasitesi 125,6 milyon olup, 2022’de bu kapasitenin 

1 (https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_automobile)
2 (http://www.carhistory4u.com/the-last-100-years/car-
production)
3 (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_defunct_automobi-
le_manufacturers_of_the_United_States)
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141,1 milyon olması beklenmektedir4. Bu kapasitenin ya-
rısından fazlası (Çin, Japonya, Hindistan ve Güney Kore 
sayesinde) Asya-Pasifik bölgesindedir.

Uluslararası Motorlu Araç Üreticileri Organizasyonu 
(OICA) verilerine göre, 2016 yılında 72 milyonu oto-
mobil ve 23 milyonu ticari araç olmak üzere 95 milyon 
motorlu araç üretilmiştir5. Açık ara ile en çok üretim 28 
milyon ile Çin’de gerçekleşmiş, Çin’i 12 milyon ile ABD, 9 
milyon ile Japonya ve 6 milyon ile Almanya takip etmiş-
tir. Bu sıralamada Türkiye 1,5 milyon araç ile 14. sırada 
bulunmaktadır. Marka olarak bakıldığında ise, Toyota 
ile Volkswagen 10 milyonun üzerinde üretim ile ilk iki 
sırayı almakta, bu iki devi 8 milyona yakın bir üretim ile 
Hyundai/Kia ile GM, 6,5 milyon ile Ford, 5,5 milyon ile 
Nissan ve 5 milyon ile Honda takip etmektedir. Sektör-
de belli firma ve ülkelerde yoğunlaşma vardır: En büyük 
10 üretici küresel üretimin toplam %71’ini gerçekleştirir-
ken, 6 ülkeye ait 20 firma üretimin %90’ına hâkimdir.

Kanımca yerli-milli otomobil üretimi hedeflenirken, 
bu işi başarmış ve başaramamış olan ülkelerin otomo-
tiv tarihlerinin dikkatle okunması akıllıca olur. OICA 
verilerine göre, dünyada 54 ülkede otomobil üretimi 
yapılmakla birlikte, “yerli” otomobil üretimi kapasite-
sine sahip sadece 13 ülke bulunmaktadır: Avustural-
ya, Çin, Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, 
Malezya, Rusya, Güney Kore, İsveç, İngiltere ve ABD. 
Bu listede Malezya’nın bulunmasını ilginç buldum ve 
tarihçesine kısaca göz attım. Malezya’da Proton şirke-
ti 1983’te kurulmuş, ilk yıllarında Mitsubishi lisansı ile 
araç üretmiş ve 2000 yılında yerli otomobil üretimine 
başlamıştır. İlk yerli otosu olan Waja, Mitsubishi moto-
ru ile üretilmiş, yerli pazarda başarısız olmuş ve dolaylı 
olarak Malezya’nın diğer oto üreticisi olan Perodua’nın 
doğmasına neden olmuştır. Motoru da Malezya’da ya-
pılan ilk model Proton Gen 2 ise 2004 yılında piyasaya 
çıkmıştır. Şu anda Malezya’nın pazar lideri yerli oto üre-
ticisi olan Proton değil, Toyota lisansı ile üretim yapan 
Perodua’dır. Öte yandan Proton’un kuruluşundan 21 yıl 
sonra yerli motor üretebilmiş olmasını takdir etmek ge-
rekir.

Dünyada Otomotiv Sektörü: Ekonomi

Şüphesiz ki otomotiv endüstrisi dünyadaki en 
önemli endüstrilerden birisidir. American Automotive 
Council’in6  Avrupa Komisyonu verilerine dayandırdığı 
bilgiye göre 2014 yılında dünyada en çok yatırım 240 

4 (https://www.statista.com/statistics/266852/capacity-of-the-
global-automobile-production-industry/)
5 (http://www.oica.net/category/production-statistics/2016-
statistics/)
6 (http://www.americanautocouncil.org/capital-investment)

milyar dolar ile otomotiv sektöründe yapılmıştır. Bu 
yatırım, yazılım ve bilgisayar hizmetleri ile kimya sek-
törünün yaptığı yatırımın toplamından fazladır. Bunun 
yanında otomotiv sektörü Ar-Ge için de yılda 100 milyar 
doların üzerinde harcamaktadır7. Bu rakamın bu kadar 
yüksek olmasının nedeni, otomobilin teknolojiyi en et-
kin kullanan ürün olmasıdır. Günümüzün gelişmiş araç-
larında 70 ila 100 arasında bilgisayar bulunmakta ve 100 
milyon satır kod kullanılmaktadır. Sektörün büyüklüğü-
nü vurgulamak amacıyla iki rakam daha verelim: sadece 
Volkswagen 570,000 kişi istihdam etmektedir ve sade-
ce GM 2013 yılında tüm dünyada reklama 5,5 milyar do-
lar (gelirlerinin %3,5’i) harcamıştır8. 

American Automotive Council’e göre, yeni bir oto-
mobil fabrikası kurmanın maliyeti 1 ile 2 milyar dolar 
arasında olup, bu fabrikada birden fazla platform üre-
tilmesi durumunda birkaç yüz milyon dolar daha gerek-
mektedir. Başabaş noktasına gelmek için 5-8 yıl gerekir 
ve bu dönemdeki belirsizlikler ciddi riskler oluştururlar. 
Market Realist’e göre9 otomobil üretimi çok karmaşık 
bir iştir ve yeni bir modelin geliştirilmesi yıllar alabilir 
(örnek: yeni Ford F-150 beş yılda geliştirildi).

Bu bölümü şöyle özetleyebilirim: Otomotiv sektörü 
son derece olgun ve oturmuş, devasa bir sektördür, ka-
pasitesinin epey altında üretim yapmaktadır ve bu sek-
törde kurulum, üretim, Ar-Ge, ve reklam maliyetleri son 
derece yüksektir.

Türkiye’de Otomotiv Sektörü: Tarihçe 

Burada kısa bir özetle yetineceğim; daha detaylı bir 
tarihçe için TSKB’nin 2017 “Otomotiv Sektör Raporu”nu 
öneriyorum10.

Ülkedeki ilk deneme üretimi 1929-34 yılları arasında 
Ford tarafından günde 48 araç kapasitesi ile yapılmıştı.  
Günümüz üretiminin temellleri ise 1950’li yıllarda atıldı.  
1954 yılında kurulan ilk üretim hattı ile Türk Willys Over-
land önce orduya jip ve kamyonet, sonra da kamyon ve 
otobüs üretti. Binek otomobil üretimi ise 60 yıl önce 
Koç’un Ford’dan “montaj hakkına sahip bayi” imtiya-
zı alması ile başladı. İlk Türk otomobili olan Devrim ise 
1961 yılında Eskişehir Devlet Demiryolları fabrikasında 
üretildi, fakat düşük talep nedeniyle ekonomik ölçeğe 
ulaşılmasının mümkün olmadığı bir dönemde üretildi-

7 (https://www.selectusa.gov/automotive-industry-united-
states)
8 (http://marketrealist.com/2015/02/automotive-companies-
spend-heavily-advertising-rd/)
9 (http://marketrealist.com/2015/02/shift-growth-global-
automotive-industry/)
10 (http://www.osd.org.tr/sites/1/upload/files/Otomotiv_Sek-
tor_Raporu_TSKB-2208.pdf)
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ğinden prototip seviyesinde kaldı. Yani aslında ilk “yerli 
otomobil” konusunda geç kalmadık, tam tersine fazla 
erken davrandık. Fakat maalesef aradan geçen 56 yıl 
içinde “Devrim ruhu”nu koruyamadık ve montajcılığın 
pek ötesine geçemedik.

Devrim kadar “yerli” olmasa da (İngiliz Reliant des-
teği ile) seri üretilebilen ilk Türk otomobili Anadol’dur. 
1966-84 arasında Otosan 87 bin adet fiberglas otomobil 
üretmiştir. 1971’de ise Tofaş ve Oyak, İtalyan ve Fransız 
lisanslarıyla imalat hatlarını kurdular. Devlet bu sektö-
rün gelişiminde büyük bir rol oynadı: Kapsamlı bir ithal 
ikamesi programı çerçevesinde yabancı otomobil ithali 
gerek yüksek gümrük ile gerekse ithalat lisansı belgele-
ri kısıtlandı, yerli üreticilerin teknoloji ithali ise tercihli 
döviz kurları ve vergi muafiyetleri ile desteklendi. Ka-
nımca, ülkede güçlü bir otomotiv sektörünün oluşması-
nı sağlayan bu korumacı politikalar, aynı zamanda ino-
vasyonu da geciktirdi. Dış rekabetin engellendiği bir iç 
pazarda bırakın inovasyonu, kaliteli üretime bile gerek 
yoktur çünkü eski teknoloji ve düşük kalite ile yüksek 
getiri mümkündür. Böyle olunca da dış pazarlara açılma 
şansınız olmaz ve “Türk otomobili” gerçekleşemez. Bu 
korumalı dönemde bile Türk sermayesi otomotiv işine 
tek başına girmekten kaçınıp yabancı ortaklar ile çalıştı.

Gümrük birliği 2000’den sonra otomotiv sektöründe 
ciddi bir değişime yol açtı. Hem dışarıda üretilen araçla-
rın getirdiği rekabet baskısı, hem ithal edilen hammade 
ve ara malına erişimin ucuzlaması, hem Ar-Ge faaliyetle-
rinin (mecburen) hızlanması, hem de Uzak Doğulu üre-
ticilerin Türkiye’de üretim yaparak Avrupa pazarlarına 
gümrüksüz girebilme fırsatı, otomotiv sektörünü nite-
lik ve nicelik açılarından ciddi olarak geliştirdi. Maliyet-
ler düştü, yabancı ortaklıklar arttı, kalite arttı, verimlilik 
arttı, üretim arttı, dolayısıyla da rekabet gücü arttı ve 
otomotiv sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden 
birisi oldu. Fakat ne yazık ki üretimde yerlilik oranı %60’ı 
pek geçemedi11 ve üretici firmalar “yerli” otomobil için 
en önemli eksiğimiz olan motor üretimi konusunda ya-
tırım yapmaktan kaçındılar.  

Türkiye’de Otomotiv Sektörü: Üretim

Otomotiv endüstrimizde otomobilden otobüse tüm 
segmentlerde üretim yapılıyor. Toplam motorlu taşıt 
üretimi 2000’de 430 bin civarında iken 2015’te 1,46 mil-
yona yükseldi. Bu üretim ile Türkiye taşıt araçları üreti-
minde Avrupa’da 5. ve dünyada ise 14. sıraya yerleşti. 
Ticari araç üretiminde ise Avrupa’da birinciyiz. 2015’te 

11 (http://www.hurriyet.com.tr/iste-yerli-arac-gerce-
gi-40581814, http://www.tedas.gov.tr/sx.web.docs/tedas/
docs/yayinlar//binek%20tasitlarda%20yerli%20muhteva%20
oranlari%202015.pdf)

Japonya ve ABD 2000 yılında yapmış oldukları adet ba-
zında yıllık üretimin altında üretim yapmakta iken, aynı 
dönemde Türkiye’nin yıllık üretim adedini üçe katlama-
sına sevinirken, yine aynı dönemde Hindistan ve Çin’in 
yıllık üretim adetlerini sırasıyla 5 ve 12’ye katladıklarının 
da farkında olmak gerek.  

Ülkedeki otomotiv üretim kapasitesi 2016 itibarı ile 
1,73 milyon. Bu sektörde kârlılık için en az %80 kapasi-
te kullanımı gerekiyor ve biz bu oranı kolaylıkla yaka-
layamıyoruz. Otomotiv ana sanayisindeki yıllık kapasi-
te kullanımı kriz yılı olan 2009’da %57’ye kadar düştü. 
2009’dan sonraki 5 yılda yıllık oranlar %72, %73, %68, 
%74 ve %70 oldu. Son iki yılda ise kullanım oranı önce 
hedeflenen %80’e, sonra da %86’ya çıktı. 2017 yılında 
en büyük otomotiv müşterimiz olan Avrupa pazarında 
sadece %3 büyüme bekleniyor, iç pazarda ise %14 daral-
ma bekleniyor. Dolayısıyla, 2017 için kapasite kullanım 
oranlarını yüksek tutmak zor olabilir.

Bu sektörün ilginç bir yanı, ülkede üretimin çoğu 
ihraç edilirken ülkede satılan araçların çoğunun ise 
ithal edilmesidir. (Ürettiğimiz araçların %77’sini ihraç 
ediyoruz, Türkiye’de satılan araçların ise %65’i ithal.) İh-
raç edilen araç girdilerinin yarısına yakınının ithal olma-
sı nedeniyle bu durum, dev bir otomotiv endüstrisine 
sahip olmamıza karşın bu sektörde açık vermemize yol 
açıyor. Dolayısıyla, hem iç piyasada ithal talebini azal-
tacak hem de ihraç edilen araçların yerli içerik oranını 
artıracak bir otomotiv projesinin ülke ekonomisine bü-
yük katkı sağlayacağı çok açık.  

Türkiye’de Otomotiv Sektörü: Ekonomi

2016 yılında 24 milyar dolar ile toplam ihracattan %17 
pay alan otomotiv sektörü son 11 yıldır Türkiye’nin ihra-
cat şampiyonudur. Bu sektörde son 10 yılda 156 milyar 
dolarlık ihracata karşılık 141 milyar dolarlık ithalat ger-
çekleştirilmiştir. 156 milyarlık ihracata sevinebiliriz de, 
üretimde dışa bağımlılık nedeniyle bunun %90’inin itha-
lat ile karşılanmasına üzülebiliriz de.  

Dünyada görülen yoğunlaşma Türkiye’de daha da 
belirgin: En büyük 5 üretici toplam üretimin %97’sine 
hâkim. Sektördeki 3 büyük, 2016 yılında 383 bin adet ile 
Tofaş, 340 bin adet ile Oyak-Renault ve 334 bin adet ile 
Ford Otosan oldu. Bu üçlüyü sektöre daha sonra girmiş 
olan Hyundai Assan 230 bin ve Toyota 151 bin ile takip 
etti.  

İhracat şampiyonumuz olan otomotiv dünyada 
olduğu gibi Türkiye’de de en fazla Ar-Ge harcaması 
yapan sektörlerden: Ar-Ge 250 listesindeki en büyük 10 
otomotiv ana sanayi firması, 250 firmanın yapmış oldu-
ğu toplam harcamaların %40’ını oluşturdu. 2014’te yapı-
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lan Ar-Ge harcaması sıralamasında Tofaş 548 milyon TL, 
Ford ise 328 milyon TL ile açık ara ile ilk iki sırada. Fakat 
sonra gelen 9 firmanın toplam Ar-Ge harcaması sadece 
242 milyon TL. Özellikle üretimde ikinci olan Oyak’ın Ar-
Ge’ye sadece 21 milyon harcamış olması dikkat çekici.  

Bu bölümü de şöyle özetlemek mümkün: Ülkemizde 
olgun, büyük ve önemli bir otomotiv sektörü vardır, 
fakat bu sektör hep yabancı ortaklar ile çalışmış, yüksek 
oranda ithal girdi kullanmış ve inovasyon ve kalite ko-
nularında geri kalmıştır.

Otomotiv sektöründe beklenen ekonomik ve ku-
rumsal değişimler neler?

Bu soruyu 2 farklı kaynaktan yararlanarak cevapla-
maya çalışacağım.

1)   TSKB Otomotiv Sektör Raporu12:

• Küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet 
koşullarına paralel olarak dünya otomotiv sanayin-
deki üretici firma sayısı, birleşme ve satın almalar 
yoluyla giderek azalmaktadır. Küresel düzeyde re-
kabetin artması, tüketicilerin daha fazla özellik ta-
lep etmesi, bazı pazarlardaki sınırlı büyüme, Ar-Ge 
çalışmaları ve teknolojik gelişmelerin getirdiği yük-
sek maliyetler şirketlerin tek başına ayakta kalabil-
mesini zorlaştırmakta ve stratejik ortaklık kurulma-
sını zorunlu kılmaktadır. 

• Diğer sektörlere kıyasla sınırlı sayıda aktörün yer 
aldığı otomotiv sektöründe önümüzdeki yıllarda 
da konsolide olma potansiyeli bulunmaktadır. Olası 
konsolidasyonda itici güç ürün çeşitliliğini artırmak 
için yatırım ve geliştirme maliyetlerini paylaşma 
ihtiyacı olacaktır. Konsolidasyonlar sektörde zayıf 
durumda görünen üreticilerin uzun vadede hayatta 
kalması için kaçınılmaz görünmektedir.

2)   PwC 2017 Otomotiv Beklentiler Raporu13

Satış ve karlılığın artması nedeniyle güçlü gibi gö-
rünen küresel otomotiv endüstrisine iki önemli perfor-
mans göstergesi ile bakıldığında ciddi sorunlar görülür.  

• Yatırımcı getirisi: Son 5 yılda S&P500’deki firma-
ların ortalama getirisi %14,8, Dow Jones Endüstriyel 
firmalarının da ortalama getirisi %10,1 olmuş iken, 
oto imalatıcısı şirketlerin ortalama getirisi sadece 
%5,5 olmuştur.  

12 (http://www.osd.org.tr/sites/1/upload/files/Otomotiv_Sek-
tor_Raporu_TSKB-2208.pdf)
13 (https://www.strategyand.pwc.com/trend/2017-
automotive-industry-trends)

• Yatırımın geri dönüşü: 2016 yılında en büyük 10 
oto üreticisinin yatırımlara geri dönüş oranı %4 oldu, 
ki bu sektördeki sermaye maliyetlerinin ancak yarısı 
civarında. 

Bu rakamlar ışığında bakıldığında, bu sektörün di-
ğerlerinden daha az çekici olduğunu görülüyor. Önü-
müzdeki 5 yıl içinde bu sektörde az sayıda kazanan çı-
kacaktır. Kazanan olabilmek için hem kısıtlı kaynakları 
en yaratıcı şekilde kullanabilmek, hem de sektörün ge-
leceğindeki belirsizlikler ile başedebilmek gerekli. 

Otomobillerde gördüğümüz yeni inovasyon dal-
gasının en kayda değer özelliği müthiş bir hız ile geliş-
mesinden çok, inovasyonun genişliği, yani uygulama 
alanlarının çokluğu. Bu dalga bilinen otomobilin birçok 
özelliğini değiştiriyor, üretimini zorlaştırıyor ve maliyet-
leri artırıyor. Bunların yanında artan emniyet ve çevre 
düzenlemelerinin maliyetleri de endüstriyi zorluyor. Bu 
maliyet zorlamalarına bakıldığında üreticiler için basit 
bir çözüm görünmüyor, fakat çözümün bir parçası sek-
törde konsolidasyon olacak. Konsolidasyonun yanında 
3 önlem daha görünüyor: 

1. Araç platformlarının ve üretim tesislerinin payla-
şımı ile Ar-Ge ve satınalma maliyetlerinin düşürülme-
si (Nissan ile Mercedes’in platform paylaşımı, GM ile 
Ford’un ortak 10 vitesli bir şanzıman geliştirmesi), 

2. Daha fazla geliştirme işinin teknoloji satıcılarına 
aktarılması (özellikle İnternet bağlantıları ve bilgi / 
eğlence sistemleri için), 

3. Dağıtım sistemlerinin yeniden tasarlanması (ör-
neğin, bayiler yerine web üzerinden satış ve envan-
ter sistemlerinin teknoloji ile daha iyi kontrol edil-
mesi).

4. Bu iki kaynak da sektörün yakın gelecekte dar 
boğaza gireceğini ve maliyet düşürmek için şirket 
birleşmeleri olacağını öngörüyor.  

Yeni Bir Otomobil Modelini Üretebilmek İçin Gereken 
Yatırım Nedir?

Üç kaynaktan alıntı yapacağım:

1) 2015 yılında Fiat Ege’nin lansmanı sırasında 
çıkan bir habere göre, Fiat için başka ülkede tek bir 
araç üretiminin yatırım tutarı yaklaşık 750 milyon euro. 
Aynı platform üzerinde, 3 farklı araç üretebilmek için 
Türkiye’de Ege’ye yapılan yatırım ise 1 milyar dolar. Bu 
yatırım ile hedef14 2023’e 580 bin sedan ile 700 bin HB 
ile SW’den üretmek. Buradan çıkan sonuçlar: 

14 (http://www.hurriyet.com.tr/iste-turkiyenin-en-yerli-
otomobili-29884614)
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•	Eski ve yerleşmiş bir marka için bile yeni bir model 
üretimi için gereken yatırım 1 milyar dolara yakın.  

•	Türkiye’de 2015 yılında, aynı platform üzerinde 3 
farklı araç üretebilmek için 1 milyar dolar harcandı. 
Tek aracın üretime başlaması için 520 milyon dolar 
gerekiyordu.

•	Bu maliyetlere yeni fabrika kurulma maliyetleri, 
dağıtım ağı oluşturma maliyetleri, yeni bir markayı 
tanıtma maliyetleri dâhil değil.

2) Volkswagen yeni kuşak bir Golf üretimi geliştir-
me maliyetinin 1,2 milyar dolar olacağını öngörüyor. 
BMW yeni 7 serisini geliştirmek için 800 milyon dolar, 
iBMW markasını geliştirmek için ise neredeyse 4 milyar 
dolar harcadı. Bu proje çerçevesinde iki yepyeni araç 
geliştirildi (i3 ve i8), karbon fiber gövde imalatı için 
yeni bir üretim tesisi oluşturuldu, karbon fiber altyapısı 
geliştirildi, Leipzig’de yeni bir fabrika inşa edildi ve bu 
araçların dağıtımı için yeni bir sistem kuruldu. Buradan 
anlaşılacağı gibi, yeni bir otomobil üretmenin maliyeti 
“ne ile başlandığına” ve “ne kadar yenilik planlandığı-
na” bağlı olarak çok değişkenlik gösteriyor. Şimdiye 
kadarki en pahalı geliştirme maliyetlerinden birisi 
Ford’un 1990’da neredeyse tümüyle sıfırdan tasarlanan 
ve geçmiş modeller ile çok az parça paylaşan Mondeo/
Contour/Mercury/Mystique serisi için harcanan 6 mil-
yar dolar oldu15. Burada unutulmaması gereken önemli 
noktalar, Ford’un dünyanın en bilinen markalarından bi-
risi olduğu, birçok üretim tesisinin olduğu ve çok yaygın 
bir bayi ağının bulunduğudur.

3) IHS Global’in 30 yıl kıdemli otomobil analisti 
John Wolkonowicz’e göre yeni bir model geliştirmenin 
maliyeti 1 milyar dolardan başlar ve eğer model tü-
müyle yeni ise 6 milyar dolara kadar çıkabilir16. Bu ma-
liyet bilinen bir markanın, var olan bir üretim tesisi ve 
dağıtım ağı kullandığını varsayar. Maliyetin bu kadar 
yüksek olmasının nedeni, Michigan Üniversitesi’nden 
araştırmacı Bruce Belzowski’ye göre, otomobilin son 
derece karmaşık bir araç olmasıdır: “15 yıl boyun-
ca her marşa bastığınızda yüzbinlerce parçanın tıkır 
tıkır çalışması ve tüm testlerden geçmesi beklenir.” 
Ford Küresel Ürün İletişim Direktörü Said Deep’e 
göre “Otomobiller uçaklardan hatta uzay mekiğinden 
çok daha karmaşıktırlar. Bir otomobil için gereken 
mühendislikten daha fazla mühendislik gerektiren bir 
şey yoktur.” Yeni bir otomobil geliştirme ekibinde yüz-
lerce mühendis bulunur. Bu mühendisler, şasi, gövde, 

15 (https://www.quora.com/How-much-does-it-cost-to-
develop-a-car#)
16 (https://www.autoblog.com/2010/07/27/why-does-it-cost-
so-much-for-automakers-to-develop-new-models/)

süspansiyon, şanzıman, motor, kontrol sistemleri ve 
diğer ana sistemler üzerinde çalışmak üzere ekiplere 
ayrılırlar. Bunun yanında başka bir ekip ses ve vibrasyon 
üzerinde çalışır, bir ekip güvenlik ve çevre regülasyonla-
rı üzerinde çalışır, bir ekip farklı büyüklükteki insanların 
kullanabilmesi için ergonomik bir yapı üzerinde çalışır, 
bir ekip de eğlence ve haberleşme sistemleri üzerinde 
çalışır. Bu mühendisler çözümler geliştirip çözümleri 
ve oluşturulan sistemleri defalarca test ederler (per-
formans testi, dayanıklılık testi, benzin kullanımı testi, 
aerodinamiklik testi, güvenlik testi) ve her test maliyeti 
yükseltir. Testlerin bazıları için prototipler gerekir, bazı 
testler çok sıcak veya çok soğuk iklimlerde yapılırlar. 
Mühendislerin yanında iç ve dış tasarımcılar, model 
geliştiriciler, üretim uzmanları, hat çalışanları, satın al-
macılar, pazarlama uzmanları, danışmanlar, muhasebe-
ciler, insan kaynakları ve bilişim teknolojileri uzmanları, 
destek hizmeti sağlayıcıları ve yöneticiler gereklidir. 
Wolkonowicz’e göre “Yeni bir model gelişimi inanılmaz 
derecede karmaşık bir iştir ve binlerce kişiyi yıllarca 
meşgul eder”. Tüm bu insan kaynağı maliyetlerinin ya-
nında varolan bir üretim tesisini yeni bir modele hazırla-
mak gerekir ki bu da son derece pahalı bir işlemdir. Yeni 
bir üretim tesisi gerekiyor ise, bu maliyeti bir milyar 
dolar daha artırabilir. Yeni model geliştirme maliyetleri 
yıllar içinde gelişen teknoloji, yükselen rekabet, artan 
müşteri beklentileri ve güvenlik ve çevre regülasyonla-
rı nedeniyle ciddi bir artış göstermiştir. Bu maliyetlerin 
gelecekte daha da yüksek olması beklenmelidir.

Bu bölümdeki verilere dayanarak ve ülkede olan (ve 
olmayan) otomotiv teknolojilerini gözönüne alarak sı-
fırdan üretilecek yeni birkaç modelin geliştirilmesi, yeni 
bir üretim tesisinin kurulması, yeni bir dağıtım ağının 
oluşturulması ve yeni bir markanın yaratılması için ge-
reken maliyetin 10 milyar dolar civarında olabileceğini 
düşünüyorum.

Teknoloji Otomotiv Sektörünü Yakın Gelecekte Nasıl 
Etkileyecek?

Bu bölümde ise 5 kaynaktan alıntı yapacağım.

1) Alix Partners Otomotive Sektor Raporları17:

Alix Partners otomotiv endüstrisini dev teknolojik 
mücadelelerin beklediğini belirtiyor ve endüstrinin ge-
leceğini şekillendirecek olan 4 ana akımı C.A.S.E. olarak 
adlandırıyor: Connected (ağa/webe bağlı), Autonomo-
us (otonom), Shared (paylaşılan), Electrified (elektrik-
li). Bu dev atılımların finansmanı için küresel otomotiv 
endüstrisinde yeni bir konsolidasyon ve ortaklıklar dö-

17 (https://www.alixpartners.com/insights-impact/automoti-
ve-outlook-2017)
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nemi geldiğini belirtiyorlar.

- Connected: Kısa dönemde webe bağlanma için 
gereken yazılım ve donanım sektörünün 20 milyar 
dolardan 40 milyar dolara çıkacağı öngörülüyor. Geç-
tiğimiz dönemde üreticilerin araçlardaki iletişim ve 
eğlence sistemlerinde donanım odaklı çözümlerden 
yazılım odaklı çözümlere geçtiğini belirten bültende, 
2025 yılında üretilen her otomobilin gömülü sistemler 
veya akıllı telefon entegrasyonu ile internete bağlı hale 
geleceği beklentisi vurgulanıyor.

- Autonomous: Otonom araçlar birdenbire gel-
meyecek. Park desteği veren asistanlar, adaptif sürat 
kontrolleri, acil durum freni, şerit değiştir(me)me des-
teği, kör nokta, yakınlık veya sürat uyarıları gibi sistem-
ler birçok otomobile entegre edildi bile. 5 ile 10 sene 
içinde tam otonom araçlar teknik ve ticari olarak müm-
kün hale gelecek, fakat hukuki sorunların çözülmesi 
otonom sürüş altyapılarının tamamlanmasını 2035’e 
kadar geciktirebilir. 2017 itibarı ile ankete katılan müş-
terilerin %97’si otonom araçlardan haberdar ve %30’u 
otonom araç satın alacaklarını belirtiyor.

- Shared: Neredeyse tüm otomotiv üreticile-
ri otomobil paylaşımı deneyimlerine başladılar. 
Zipcar’da görüldüğü gibi yüksek yatırım gerekliliği ve 
sürdürülebilir gelir önemli birer sorun. Fakat yılda %30 
artış gösteren bu sektör gelecek için çok önemli ol-
maya aday. Uber ve Lyft gibi şirketler kısa süre içinde 
umulmadık derecede başarılı oldular. (İstanbul’daki 
trafik yoğunluğu nedeniyle araç kullanımı oranları daha 
yüksek olabilir, fakat Fortune dergisinde yayınlanan bir 
araştırmaya göre ortalama bir otomobilin kullanılma 
oranı ancak %5’tir18. 100,000 TL’lik bir yatırımın sadece 
%5 kullanılmasını ekonomik olarak açıklamak zor oldu-
ğundan bu düşük oran paylaşım ekonomisi için önemli 
bir fırsattır.)   

- Electrified: 2015 itibarı ile piyasada 50 civarında 
elektrikli otomobil var ve 2025’e kadar yıllık büyüme 
tahminleri %24 ile %31 arasında. Elektrikli motor kul-
lanmayan üreticiler bile hızla şanzımanda elektrikliye 
dönüyorlar. 2016 yılında elektrikli otomobil pazarı tüm 
pazarın %1’ine ulaştı. 2030 yılında satılacak otomobille-
rin üçte ikisinin hibrid veya pilli olması bekleniyor.

C.A.S.E. teknolojilerinin uygulamasında birçok hu-
kuki ve altyapısal sorun var. Fakat teknoloji ve müşteri 
beklentileri hızla gelişiyor. Bu teknolojiler otomotiv sek-
törünün geleceğini belirleyecek ve hiçbir üretici bunları 
gözardı edemez -hele piyasaya yeni girmeye çalışan bir 

18 (http://fortune.com/2016/03/13/cars-parked-95-percent-
of-time/)

üretici. Fakat bu teknolojilerin geliştirilip uygulanması-
nın otomotiv sektörüne maliyeti onlarca milyar dolar 
olacak. Bu maliyet hâlihazırda üzerinde çalışılmakta 
olan güvenlik, konfor ve yakıt verimliliğini artırma ve 
çevre koruma proje maliyetlerinin üzerine eklenecek. 
Otomotiv ve dijital sektörlerindeki yakınlaşmaya rağ-
men, veri ve yazılım kullanarak yüksek kâr marjlarına 
alışmış olan bir bilişim/teknoloji firmasının düşük kâr 
marjli ve yüksek yatırım maliyetli otomotiv sektörüne 
girmesi beklenmiyor. Dolayısıyla otomotiv sektörünün 
bu maliyetleri farklı şekillerde göğüslemesi gerekecek. 
Geçmişte farklı nedenler ile deneyimlediğimiz Ford’un 
Mazda’yı satın alması, Ford ile Jaguar’ın, Daimler ile 
Chrysler’in birleşmesi, Renault-Nissan-Mitsubishi it-
tifakı gibi başka satın almalar, ortaklıklar, ittifaklar ve 
birleşmeler de beklemek gerekir. Örneğin zenginleşen 
Çin ve Hindistan firmalarının küçük Batı firmalarını satın 
alması mümkündür. 

2) Daha önce alıntı yaptığım TSKB Otomotiv Sek-
tör Raporu da benzer vurgular yapıyor:

Öte yandan küresel otomotiv endüstrisi bugünlerde 
dijitalleşme, otonom sürüş ve alternatif enerjilerle 
çalışan yeni araç teknolojileri konularında büyük bir 
devrime hazırlanmaktadır. Otomotiv endüstrisindeki 
bu dönüşüm aslında bilişim teknolojileri ile endüstriyi 
bir araya getirmeyi planlayan “Endüstride Dijital 
Dönüşüm” ile eş zamanlı olarak ortaya çıkmaktadır. 
Otomotiv endüstrinin gelecek 5-10 yıl içinde yapacağı 
yeniliklerin geçtiğimiz 50 yılda ortaya koyduğu 
ilerlemelerden çok daha büyük boyutta olacağı tahmin 
edilmektedir. Önümüzdeki yıllarda araçlara ileri düzeyli 
sensör, lazer, kamera, GPS, ağ bağlantı ve karar verme 
gibi cihazlar entegre edilerek sürücünün yerine karar 
alabilen yapay zekâya sahip araçların üretilmesi plan-
lanmaktadır. Bununla birlikte emisyon salınımının azal-
tılması ve yakıt tüketiminin 100 kilometrede 2 litreye 
kadar düşürülmesi amacıyla alternatif yakıt tüketebilen 
çift güç kaynaklı (hibrit) motorlar geliştirilmektedir. 
Enformatik ve elektroniğin araçlarda giderek daha faz-
la paya sahip olması, alternatif yakıtlarla çalışan yeni 
araç teknolojilerinin geliştirilmesi ve araç sürücülerinin 
kademeli olarak daha pasif duruma geçecek olması 
(otonom araçlar) endüstride ürün geliştirmeden satış 
sonrası hizmetlere ve yan sanayiden sigortacılığa kadar 
birçok alanda temelden değişimi zorunlu kılacaktır. 

3) GE’nin hazırladığı 2017 Otomotiv Sektörü rapo-
ru19 ise beklentileri şöyle özetliyor: Otomotiv sektörü 
çok yoğun bir değişim sürecine giriyor. Önümüzdeki 
birkaç yıl içinde otomotiv endüstrisi olarak bildiğimiz 

19 (https://www.ge.com/digital/blog/state-automotive-2017-
outlook)
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şey “hareketlilik endüstrisi” olarak yeniden tanımlana-
cak. Bu endüstride insanların ve yüklerin ulaşımını sağ-
layan bir sonraki kuşakta ürün ve hizmetlerle beraber, 
malzeme ve dijital bilimlerdeki yeni teknolojiler ile or-
tak kullanım ve yolculuk paylaşımı gibi iş modelleri de 
kullanılacak. Bu eğilimlerin bir tanesi bile sektörde ciddi 
bir değişikliğe yol açacak kadar altüst edici. Hep birlikte 
düşünüldüğünde ise tüm sektörü yeniden tanımlaya-
caklar. Sektöre teknoloji dünyasından gelen oyuncular 
da katılacak. Yeteri kadar hızlı hareket edemeyen ve 
adapte olamayan şirketler geride kalacak ve rekabet 
edemeyecekler. Sektördeki manzara, oyuncular ve güç 
dinamikleri tümüyle değişebilir.

4) Girişimcilik için en önemli sitelerden birisi olan 
Techcrunch20 ise yukarıda daha önce sözü edilen tek-
nolojilerin yanında tasarımda ve otomobil kullanımın-
da artırılmış gerçeklik, üretimde 3 boyutlu yazıcılar ve 
otonom sürüşte yapay zekâ uygulamalarının önemini 
vurguluyor.

5) KPMG 2017 Küresel Otomotiv Yöneticileri Anke-
ti21

Türkiye’den de 23 yöneticinin dâhil olduğu, 42 ül-
keden 1000’e yakın otomotiv yöneticisi ile yapılan bu 
anket, üst düzey otomotiv yöneticilerinin gelecek bek-
lentileri hakkında iyi bir fikir veriyor. Anketi yapan kuru-
ma göre internete bağlı ve dijitalleşmiş otomobil talebi 
nedeniyle, otomotiv ve dijital dünyaları zorunlu fakat 
rahatsız bir yakınlaşma sürecinde. Çevresel kaygılar ne-
deniyle pilli elektrikli veya yakıt hücreli (fuel cell) araç 
üretimi geleceğin önde gelen eğilimi olarak ortaya çıkı-
yor. Bunun yanında, otomotiv şirketlerinin değer zincir-
lerinde, üretilen otomobilin yanısıra yeni oluşan dijital 
otomotiv ekosisteminde hizmet ve veriye dayalı yeni iş-
ler geliştirmeleri gerektiği netleşiyor. Otomotiv endüst-
risinin aynı anda yönetilmesi gereken evrimsel, devrim-
sel ve altüst edici güçler tarafından şekillendirildiğinin 
vurgulandığı raporda, otomotiv yöneticilerinin işlerinin 
çok zor olduğu belirtiliyor. Altyapı sorunlarından dolayı, 
şu anda geleceğin yakıtının ne olacağını öngörmek zor; 
pilli, yakıt hücreli, hibrid ve benzinli teknolojiler hâlâ 
rekabet halinde. Otonom araçların piyasaya çıkması ile 
araç satın alma kriterlerinin neredeyse tamamen deği-
şeceği ve tüketicilerin araç hareket halinde iken neler 
yapabilecekleri (sosyalleşme, çalışma, eğlenme) ile ilgi-
lenecekleri düşünülüyor.  

- Yöneticilerin %85’i dijital ekosistemin otomobil sa-
tışından daha fazla gelir yaratacağını, %76’si ise internet 

20 (https://techcrunch.com/gallery/the-top-7-trends-in-the-
auto-industry-for-2017/)
21 (https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/xx/
pdf/2017/01/global-automotive-executive-survey-2017.pdf)

bağlantılı bir otomobilin, bağlantısız 10 otomobilden 
daha fazla gelir getireceğini düşünüyor.  

- Belki daha da önemlisi, yöneticilerin %83’ü oto-
motiv sektöründe ciddi bir iş modeli devrimi beklentisi 
içinde.  

- Yöneticilerin %59’u, günümüzün araç sahiplerinin 
yarısının 2025 yılından sonra (paylaşım ekonomisi ne-
deniyle) bir daha otomobil almayacağını düşünüyor. Bu 
beklentinin gerçekleşmesi durumunda, sektörün yıllık 
araç üretiminin ciddi bir şekilde azalması şaşırtıcı olmaz.  

- Yöneticilerin %82’i önümüzdeki 10 yıl içinde Go-
ogle gibi bir teknoloji şirketinin devrim sayılabilecek 
yenilikler ile otomotiv sektörüne girmesini bekliyor. Bu 
gerçekleşirse geleneksel üreticilerin üretimlerinde cid-
di düşüşler olabilir.

- Yöneticilerin %84’ü gelecekte otomotiv sektörü-
nün yakıtının “veri” olacağını düşünüyor. Yani sektör 
tümüyle şekil değiştirme sürecinde: Artık donanımdan 
değil veriden para kazanılacak.  

- Yöneticilerin çoğu, jeopolitik ve global ekonomik 
sorunların şirket stratejilerini belirleyeceğini söylüyor. 
Rapor özellikle Türkiye’nin siyasi ve ekonomik sorunlar 
nedeniyle risk taşıdığını belirtiyor.  

- Yöneticilerin %60’ı 2025 yılında Avrupa Birliği’nin 
parçalanacağını ve bunun otomotiv sektörünü ciddi 
olarak etkileyeceğini düşünüyor. 2025’e kadar en yük-
sek risk taşıyan ülkeleri ise ABD, Çin, Brezilya, İngiltere, 
Almanya ve Fransa olarak sıralıyorlar.  

- Yöneticilerin üçte ikisi 2030 yılına küresel otomo-
tiv üretiminin sadece %5’inin Batı Avrupa’da yapılacağı-
nı öngörüyorlar.  

- Yöneticiler, Çin’in dev bir pazar olmakla birlikte 
inovasyonda fazla rol oynamayacağını düşünüyorlar. 

- Yeni bir ürünün lansmanı için en ideal pazarları 
Çin, Almanya ve ABD olarak görüyorlar. 

- Yöneticilerin dörtte üçü, küresel satışlarda Çin’in 
%29 olan günümüzdeki pazar payının 2030’da %40’ın 
üzerine çıkacağını düşünüyor.  

Bu kaynaklardan benim çıkardığım sonuç, sektörün 
teknoloji ve beklentilerin tetiklemesi ile başdöndürü-
cü bir hızla değişmekte olduğu. Dünyanın hâlihazırda 
en ileri teknolojiye sahip tüketici ürünü olan otomo-
bil, evrimsel, devrimsel ve altüst edici güçler tarafın-
dan eşzamanlı etkileniyor. İş yapma ve para kazanma 
modellerinin değiştiği, şirketlerin dev yatırım maliyetleri 
ile baş edebilmekte zorlandığı ve ortaklıklar kolladığı 
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bir döneme giriyoruz. Bunun yanında teknolojide ve 
kullanım alışkanlıklarındaki değişikliklerin küresel talebi 
düşürme riski de var.  

Yerli ve Milli Otomobil Projesinin Değerlendirmesi

Bu proje Türkiye için son derece önemli bir 
potansiyel taşıyor. Sıfırdan ülkemizde üretilen ve tüm 
hakları Türkiye’ye ait olan bir otomobil markası otomo-
tivde dışarıya bağımlılığımızı azaltır, cari açık sorununa 
önemli bir katkıda bulunur, ciddi bir istihdam yaratır, 
ülkeye dövizin yanında prestij de kazandırır. Bu iddialı 
marka ile rekabet edebilmek için ülkedeki diğer otomo-
tiv üreticileri de Ar-Ge çalışmalarına hız verip ürünleri-
ni geliştirirler. Başarılı bir yerli bir otomobil, ülkemizin 
otomotiv sektöründeki sıradan oyunculardan birisi 
olmak yerine oyun kuruculardan birisi olmasını sağlar. 
Gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere doğru ka-
yan bu sektörde güçlü bir marka üreticisi olmak, ileride 
başka ülkelerdeki üreticiler ile farklı işbirliklerini de be-
raberinde getirebilir. Bu doğrudan faydaların yanında, 
otomobildeki yerlilik oranını artırabilmek (ki bu oranın 
%100 olması gerekli değil) için yapılan çabalar dev bir 
Ar-Ge faaliyeti tetikler ve hem otomotiv sektöründe 
hem de geleceğin otomobilleri için son derece önemli 
olan bilişim ve iletişim teknolojilerinde önemli adımla-
rın atılmasına sebep olur. Böylelikle ülkemizden başka 
dünya markaları (örneğin araç-içi çalışma veya eğlence 
sistemleri, araç paylaşımı sistemleri) çıkmasına da kat-
kıda bulunabilir. En karmaşık sektörlerden birisi olan 
otomotiv sektöründeki gelişmeler diğer birçok üretim 
sektörünü de doğrudan etkiler ve Türkiye’nin bölgesel 
bir üretim merkezi olmasına katkı sağlar. Belki de en 
önemlisi, başarılı bir yerli otomobil vatandaşlarımızın 
özgüvenini artırır ve gençlere doğru hedeflere doğru 
kaynaklar ile yüründüğünde başarılı olunabileceğini 
gösterir.

Ülkemizin nüfusuna, gelir seviyesine, coğrafi ko-
numuna ve ekonomik hedeflerine bakıldığında yerli 
bir otomobilimizin olması gerektiği sonucuna varmak 
zor değil. Şu anda Avrupa’da her 1000 kişiye 570 araç 
düşerken, bu oran ülkemizde 190. Bu oranın en bariz 
belirleyicisi ülkede kişi başına düşen gelir. Avrupa’yı ya-
kalayamazsak bile ülke zenginleştikçe bu oranın artaca-
ğını biliyoruz. Bunun yanında, ülkede şu anda 16 milyon 
araç var ve bu araçların ortalama yaşı 12 yıl. Önümüzdeki 
yıllarda bu araç parkının önemli bir kısmının yenilene-
ceğini varsayabiliriz. Dolayısıyla, ülkemizin orta gelir 
tuzağından kurtulup zenginleşebilmesi durumunda (ki 
böyle bir proje bu hedefe ulaşmamıza katkıda buluna-
caktır) ülkede uzun vadede 20 milyon araçlık bir talep 
oluşabilir. İleri teknoloji ürünü ve makul fiyata satılan 
yerli bir otomobil bu piyasanın önemli bir kısmını ele 

geçirebileceği gibi ciddi sayılarda ihraç da edilebilir.  

Peki, neden şimdiye kadar ülkemizde yerli otomobil 
üretilmedi? Tarihçe bölümünde de belirttiğim gibi, üre-
ticilerimiz ithal ikamesi döneminde kolay yoldan para 
kazanmayı tercih ettiler ve kanımca sektörün erken 
dönemi yerli otomobil perspektifinden bakıldığında 
heba edildi. Gümrük birliği sonrası başlayan rekabetçi 
dönemde ise üreticilerimiz ancak mecbur oldukları ka-
dar inovasyon ve kalite peşinde oldular. Yerlilik oranını 
(devletin zorlamasına rağmen) çok yükseltemediler. 
Günümüzde ise otomotiv devlerimiz katma değeri yük-
sek parçaları ithal edip, ülkemizde üretilen katma de-
ğeri düşük parçalar ile biraraya getiriyorlar ve nispeten 
ucuz işgücü avantajı ile üretim ve ihracat yaparak ken-
dilerini tatmin edecek bir kârlılığa ulaşıyorlar. Maliyeti-
nin neredeyse yarısı ithal parçalara dayanan bir sektör 
ile büyük hacimlerde ihracat yapılsa bile cari açığa ciddi 
bir katkı mümkün değil. Dolayısıyla, tam yerli otomobil 
üretimine ulaşamasak bile, otomotiv sektörünün ithal 
parça kullanımını azaltacak Ar-Ge çalışmaları ülke eko-
nomisi için son derece önemli.

Ne yazık ki yerli otomobil projesi için epey geç kal-
mış olduğumuzu düşünüyorum ve şu anda başlanacak 
bir yerli otomobil projesini çok riskli buluyorum. Neden-
lerini sıralayayım.

1. İlk bölümün sonunda özetlediğim gibi otomotiv 
sektörü son derece olgun ve oturmuş, devasa bir 
sektör, kapasitesinin epey altında üretim yapmakta ve 
bu sektörde kurulum, üretim, Ar-Ge, ve reklam maliyet-
leri son derece yüksek.

2. İkinci bölümün sonunda özetlediğim gibi 
ülkemizde olgun, büyük ve önemli bir otomotiv sektörü 
var, fakat bu sektör hep yabancı ortaklar ile çalışmış, 
yüksek oranda ithal girdi kullanmış, ayrıca inovasyon ve 
kalite konularında geri kalmış. Yerli üretim kaslarını ye-
terince geliştirmemiş dışa bağımlı bir otomotiv endüst-
risinden, yerli otomobil üretimi beklemek çok gerçekçi 
değil.   

3. Üçüncü bölümün sonunda özetlediğim gibi 
küresel sektörün yakın gelecekte dar boğaza girmesi 
ve maliyet düşürmek için şirket birleşmeleri olması bek-
leniyor. Böyle bir gelecekte yeni kurulan bir “yerli oto-
mobil” şirketinin başarılı olması oldukça zor görünüyor. 
Sektöre sıfırdan üretim yapacak bir oyuncu olarak gir-
mek için hiç de iç açıcı bir iklim değil bu.

4. Kanımca projenin en zor kısmı tasarım ve üretim 
veya dağıtım ve servis değil, markalaşma ve pazarla-
ma. Her sektörde marka olmak son derece önemli ama 
markalaşmak çok büyük maliyet gerektiriyor. Dünya ça-
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pında marka olmayı başarabilmiş çok az örneğimiz var. 
Vestel Venüs örneğinde görüldüğü gibi başarılı bir yerli 
ürün iç piyasada bile tercih edilmeyebiliyor (pay %7).

5. Başlangıç maliyetlerinin konu alındığı bölümde-
ki verilere dayanarak sıfırdan üretilecek yerli otomobil 
için gereken maliyetin 10 milyar dolar civarında olabi-
leceğini düşünüyorum. Ülkenin geleceği için gerekirse 
bu yükün altına girilmelidir. Fakat kanımca şu iki soru 
kritiktir: 

- 10 milyar dolarımızı endüstriyel bir ürün (veya 
ürünler) için harcayacak isek en iyi harcama yerli oto-
mobil üretimi midir? 

- Yerli otomobili sadece iç piyasa için üretemeye-
ceğimize göre, bu harcamayı yaptıktan sonra ortaya 
çıkacak olan otomobillerin dünya piyasasında tutulma 
olasılıkları nedir?

6. Teknolojik beklentiler bölümün sonunda da 
belirttiğim gibi sektör teknoloji ve beklentilerin tetik-
lemesi ile başdöndürücü bir hızla değişiyor. Dünyanın 
hâlihazırda en ileri teknolojiye sahip tüketici ürünü 
olan otomobil, evrimsel, devrimsel ve altüst edici güç-
ler tarafından eşzamanlı etkileniyor. İş yapma ve para 
kazanma modellerinin değiştiği, şirketlerin dev yatırım 
maliyetleri ile başedebilmekte zorlandığı ve ortaklıklar 
kolladığı bir döneme giriyoruz. Bunun yanında tekno-
lojide ve kullanım alışkanlıklarındaki değişikliklerin kü-
resel talebi düşürme riski de var. Bu sektöre yeni bir 
“yerli üretici” olarak girmek için tarihteki en kötü dö-
nemde olma ihtimalini yüksek görüyorum. Öte yandan, 
sektörün böylesine altüst olduğu bir dönemde, sektör-
de (yerli otomobil olmasa da) yeni tekno-girişimler için 
çok önemli fırsatlar çıkacağını düşünüyorum.

7. Duyurulan yerli otomobil konsorsiyumu ko-
nusunda bir kaygım var: Gruba otomotivde üretim, 
ihracat, gelir ve Ar-Ge açılarından sektörümüzün 
devleri dâhil değil.  Dâhil olan 5 firmadan üçü otomotiv 
üretimi yapıyor. Fakat bu firmaların üçü de binek oto-
mobili üretmiyor ve toplam kapasiteleri yılda ancak 40 
bin araç. Bu konsorsiyumun yerli araç için gerekli olan 
yılda 300-400 bin araçlık üretim kapasitesine ulaşması 
zor olabilir. Daha önemlisi Türkiye’nin en fazla Ar-Ge 
harcaması yapan ilk 3 firması arasında yer alan Ford ve 
Tofaş’ın içinde yer almadığı bir konsorsiyumun, tekno-
lojik yönden dünyada rekabet edebilecek bir otomobil 
üretebilme ihtimali de düşük.

8. Cumhurbaşkanımızın bu proje için “babayiğit” 
arayışı oldukça uzun sürdü. Özel sektörün, devletin bu 
kadar istekli olmasına rağmen, bu projeye girmekten 
kaçınıyor olması projeyi olumsuz olarak değerlendir-

dikleri anlamına gelir. Yerli otomobil konusu ilk defa 
2011’de gündeme geldiğinde otomotiv sektöründeki 
oyuncular değerlendirmelerini yapıp projeye dâhil ol-
mamaya karar verdiler22:

- Rahmi Koç: “Biz 1965’te yerli otomobil Anadol’u 
çıkardık. Hindistan’da Tata kendi arabasını yaptı ama işi 
biraz zor. Bizim de o istikamette çalışmalarımız var ama 
bu öyle bir konu ki kendi otomobilini yalnız Türkiye’de 
yapıp muvaffak olmak çok zor. Çok zor, ama bakacağız. 
Başbakanımız öyle söyledi” 

- Tuncay Özilhan: “Ben yerli otomobile ihtiyaç ol-
duğu görüşüne katılmıyorum. Evet, Türkiye markalar 
yaratmalı ama bu otomobilde olmamalı. Çünkü ihtiyaç 
yok. Türkiye, geç olsa da markalar yaratmaya başladı. 
Ama otomotivde hem marka kolay iş değil, hem de ge-
rekli değil. Volvo, Saab yaşayamadı. GM, Ford bile yaşa-
tamadı bu markaları. Çinliler aldı. Ben marka için verilen 
çabadansa hükümetin yatırım teşviği vermesi gerektiği-
ne inanıyorum.”  

9. Cumhurbaşkanımız 18 Mayıs 2017’de TÜSİAD 
Yüksek İstişare Konseyi Toplantısında şöyle konuştu:

“Bundan sonra bizim dünya çapında bilinen, tanınan, 
değer üreten markalara ihtiyacımız var. Siyasi irade ola-
rak biz bu konuda iş adamlarımızın arkasında olduğumu-
zu her fırsatta ifade ediyoruz. Buna rağmen mesela yerli 
otomobil konusunda arzu ettiğimiz neticeye ulaşamamış 
olmaktan üzüntü duyuyorum. Burada sektörün içinde 
olan birçok girişimcimiz var. Kendi pazarımızın, ihracat 
potansiyelimizin ve bu alandaki birikimimizin büyük-
lüğü ortada iken böyle bir adım atılmaması çok düşün-
dürücüdür. TÜSİAD üyelerinden bu konuda cesaretli bir 
atılım bekliyorum ve bunu TÜSİAD üyeleri yapar. Eğer şu 
salondan bir babayiğit çıkartamıyorsak dükkânı kapatıp 
gitmemiz lazım.”

Böylesine tetikleyici bir konuşmadan sonra bile 
TÜSİAD’dan bir babayiğit çıkmadı. Bunun üzerine Cum-
hurbaşkanımız istenilen babayiğit ekibini kurabilmek 
için TOBB’u devreye soktu.

10. Bu proje konusunda karamsar olmamın bir baş-
ka nedeni de, bu tür dev projelerin hep seçim öncesinde 
gündeme getirilmesi. Yerli otomobil tasarımını hakkıyla 
yapacak isek 3 yıla ihtiyacımız var. Mayıs 2019’a proto-
tipin yetiştirilmesi pek gerçekçi değil ve bu gündem an-
cak seçim kaygısı ile açıklanabilir.

22 (http://www.milliyet.com.tr/isin-babalari-burada-yerli-oto-
mobil-uretelim-ekonomi-1342079/)
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Peki, Ne Yapmalıyız?

Riski yüksek diyerek bu projeden vazgeçmek yerine 
projeyi biraz değiştirmeyi (ve böylelikle hem riski, hem 
de maliyetleri düşürmeyi) önereceğim.  

1. Dünyada marka olma hedefini bir süreliğine erte-
lemeli ve önce iç piyasada başarıyı hedeflemeliyiz.

2. Küçük, hafif ve ekonomik bir model ile başlama-
lıyız.  

3. İlk modelin yerli içeriği konusunda da çok talepkar 
olmamalı ve erişmenin nisbeten kolay olduğu %65’i he-
deflemeli, 10 yılda bunu %85’e çıkartmaya çalışmalıyız.

4. Yazıda bahsedilen teknolojilerin tamamını ilk mo-
dele entegre etmeye çalışmamalı fakat gelecekteki 
otomobiller için olmazsa olmaz olan yenilenebilir ener-
jiyi (pilli veya yakıt hücreli) şart koşmalıyız.  

5. Geleneksel otomobil model üretimi metodoloji-
si yerine, girişimcilik metodolojisini kullanarak en kısa 
zamanda kullanıcının işini görecek olan en yalın ve en 
sade ürünü (minimum viable product) oluşturmalı, ola-
bildiğince ekonomik bir fiyat ile (hatta ilk başta zarar 
ederek) piyasaya sunmalı ve bu ürünü müşteri geri bil-
dirimleri doğrultusunda hızla geliştirmeliyiz.  

6. Ürün iç piyasada başarılı olduktan sonra dış piya-
salara açılmak için tercihen bir Çin otomotiv firması ile 
işbirliği yapmayı düşünmeliyiz. Bu şekilde hem dünya-
nın en büyük piyasasına girmemiz kolaylaşır, hem de 
küresel bir dağıtım ve servis ağına kavuşuruz.

7. İnovasyonu sadece konsorsiyumdaki beş şirket-
ten beklememeli ve hemen bir “otomotiv teknopar-
kı” kurmalıyız. Bu teknoparka hızlı bir başlangıç vere-
bilmek için, yurt dışında yüzlercesi bulunan otomotiv 
startuplarından, örneğin, 25 tanesini satın almalı ve bu 
startupları girişimciliğe hevesli 500 genç Türk mühendi-
si ile biraraya getirmeliyiz. Hedef bölgesel bir otomotiv 
inovasyon merkezi kurmak olmalı.

8. Daha teknoparka girecek seviyeye gelmemiş gi-
rişimler için büyük şehirlerde birer otomotiv kuluçka 
merkezi/hızlandırıcısı açarak gençleri teknoloji girişim-
ciliğine özendirmeliyiz.

9. Projenin aslında bir otomobil projesi değil, bir 
yazılım, donanım, veri ve yapay zekâ kullanan ulaşım 
projesi olduğunu sürekli hatırlamalı ve hatırlatmalıyız. 
Bu bağlamda Zorlu ile Türkcell’in konsorsiyumda olması 
çok doğru ve önemli. Teknoparkta mutlaka otomobil dı-
şındaki ulaşım araçları üzerinde de çalışmalar yapılmalı.

10. Projenin başarılı olması için devletin bir seri ön-
lemler alması gerekebilir.  Örneğin:

- Üretilen araç satışa çıktıktan bir müddet sonra 
benzinli ve mazotlu araçların satışına kısıtlamalar 
getirilmesi

- Yerli elektrikli araçlar için çeşitli vergi indirimle-
ri veya muafiyetleri sağlanması

- Pil dolum istasyonlarına çeşitli dönüşüm teş-
vikleri verilmesi

- Pil dolum maliyetlerinin olabildiğince düşük 
vergilendirilmesi 

- Belirli bir zaman içinde taksilerin tamamının 
yerli elektrikli araç olması

- Kiralık araç filolarının tamamının elektrikli ol-
ması

- Leasing kullanılacak tüm ticari filoların elekt-
rikli olması

- Şehir merkezine (örneğin tarihi yarımada) 
sadece elektrikli araç ile girilebilmesi 

- Yerli aracın üretimine başlanmasından 10 
yıl sonra benzin ve mazot fiyatlarının ikiye 
katlanması 

- Yerli aracın üretimine başlanmasından 15 yıl 
sonra benzin ve mazotlu araçların trafikten 
tümüyle men edilmesi

Bu şekli ile yerli otomobil projesinin bir başarı 
hikâyesine dönüşme ihtimalini oldukça yüksek görüyo-
rum. Endüstriyel bir başarı bu ülkeye çok iyi gelecektir. 
Tüm babayiğitlerin yolu açık olsun.

Not: Konu hakkında gazetelerde yayınlanan kısa ya-
zımın üzerine Tesla örneği üzerinden bir eleştiri geldi: 
Elon Musk kapasite fazlası olan bir dönemde küçük bir 
sermaye ile bu işe girdi ve başarılı oldu. Tesla’nın çok ba-
şarılı olduğu doğrudur. Senede ancak 100 bin araç üre-
tebilen ve kâr edemeyen bir firmanın değeri (51 milyar), 
senede 6,5 milyon araç üretebilen ve 10 milyar dolar kâr 
edebilen Ford’un piyasa değerini (48 milyar) geride bı-
rakmıştır! Fakat Elon Musk’un Tesla projesi bırakın yerli 
otomobili, bir otomobil projesi bile değildir; Musk yola 
fosil yakıt kullanımını sona erdirmek amacıyla çıkmış-
tır. Musk, Tesla için sadece 70 milyon dolar yatırmıştır 
ama vizyonu ve erken başarıları sayesinde devletten 5 
milyar dolara yakın bir destek almayı başarmıştır ve şu 
anda iştahlı yatırımcılar sayesinde Ar-Ge’ye milyarlarca 
dolar harcayabilmektedir. Özetle, çağımızda yeni ve 
başarılı bir otomotiv üreticisi olabilmenin yolu farklı bir 
teknoloji vizyonu ortaya koyup devletin ve yatırımcıla-
rın dikkatini çekebilmekten geçmektedir.
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12 Eylül ürünüydük. Zorla 
Atatürkçülük öğrettiler, 
en zor sorularla sınavlar 
yaptılar. Öğrenmenin hazzına 
varamadan, başarısızlığın 
farkına vardık. Hep en zor 
dersti. Geçmesi kolay, hayatta 
kalması zor. 1920, 1921, 1922 
ve derken 1938’e geldiğimizde 
buruk da olsa “nihayet dersin 
sonuna geldiğimizi hissederek” 
rahatladığımız bir öğrencilik 
kurguladılar. İçeriği hemen 
pas geçip hep sınava çalıştık. 
Ailene ve arkadaşlarına yüzünün 
kara çıkmaması için bilmen 
gereken özet şuydu: Bir adam 
var, aslında adam değil süper 
kahraman, silahı yok, parası yok, 
ordusu yok; her yer düşman 
halkın haberi yok, bilgisi yok; 
bu adamın aslında halkı da yok. 
Olmayan halka meclis açıyor, 
olmayan halktan ordu kuruyor. 
Dünyanın medeni ülkelerinin 
vekil savaşçı tayin ettiği Yunanlar 
başta olmak üzere, İngiltere, 
Fransa, İtalya, Rusya gibi 
devletlerin işgal ettiği ülkesini 
düşmandan temizliyor. 

M. Kemal ATATÜRK

ŞAŞMAZ PUSULA

 Dr. Sinan ERTÜRK
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Hikâyenin bir de baş tarafı var. Büyük topraklara 
hükmeden, yıkılmaya yüz tutmuş bir imparatorluğun 
subayıdır. İmparatorluğun asker gönderemediği top-
raklarına tek başına gider, oradaki halkı gayri-nizami 
harp konusunda eğitir ve gerilla savaşı ile başarılar 
kazanır. Yetmez, yarbay rütbesi ile tümen komutanı 
olur. Devam etmekte olan Çanakkale muharebelerinin 
en kritik noktasında ortaya çıkar, dünyanın en büyük 
donanmasının tüm gücüyle yüklendiği savaşın kaderini 
değiştirir. Hemen peşinden, “nasıl olsa Paşa görevle-
ri veriyoruz, o da yapıyor” diye düşünüp Paşa yapar, 
doğuya gönderirler. Rahat durmaz, elindeki küçük 
kuvvetlerle yıllardır işgal altındaki Muş ve Bitlis’i düş-
mandan kurtarır. Orada işi bitince, şimşek bile olma ih-
timali olmayan Yıldırım Orduları Grubu’nun komutasını 
verirler ki gücü aslında tümenden biraz hallicedir. Bir-
kaç manevra yapar, askerin tamamının tifo, dizanteri, 
kolera ve sıtma etkisinde olduğunu fark eder. Durumu 
derin bir siyasi tarih öngörüsüyle birleştirerek ateşkes 
antlaşmasında en çok avantaj sağlayacağımız, Misak-ı 
Millî ilan edildiğinde en çok araziyi elde tutabileceği-
miz ve aynı zamanda vatan evlatlarının can güvenliğini 
sağlayacak bir hatta birliğini çeker. Askerlik hayatı bo-
yunca düşmana karşı daha üstün kuvvete sahip olmak 
nasip olmaz, ama yenilgisiz bir komutan olmak ona na-
sip olacaktır.

Hikâye ne kadar inanılmaz, ne kadar imkânsız olur-
sa olsun, biz bu hikâyenin içine doğduk. Tabii ki gere-
ken önemi vermedik, çünkü inanılmaz değildi, olmuş-
tu. Hem de bu topraklarda, demek ki çok da mühim bir 
şey değildi. Biz dersi geçecek not alsak yeterdi. Öyle 
yaptık, içeriği zaten boş olan dersin içine hiç bakmadık.

Ama zaman geçmeye devam ediyordu ve bize öğ-
retecekleri vardı. Mademki biz ısrar etmiş örgün öğ-
retimden bunu öğrenmemiştik, zaman bize bunu bur-
numuzu sürterek öğretecekti. Yaşımız kemale erince, 
bize bu derslerde imkânsız olarak anlatılanların daha 
imkânsızlarının da olduğunu kemiklerimizde hissettik. 
Keşke bize onu, onun söylediklerinin hangi ortamlar-
da söylendiğini, nasıl söylendiğini etüt eden bir şekilde 
öğretselerdi.

Bugün küçük ve yerel bir takım başarılarla başımız 
dönerken, ülkeyi kurtarmak için olmayan milleti ayağa 
kaldırıp organize eden ve sonuçta düşmanı denize dö-
ken kişi “hah tamam, şimdi oldu” deyip oturmaz. Yani 
tüm düşmanları yenince savaş biter ama film bitmez. 
Asıl savaşın şimdi başladığını söyler. Tabii ki söylemekle 
yetinmez, hastalığı teşhis eder, çaresinin ne olduğunu 
da bulur:

“Siyasi, askerî zaferler ne kadar büyük olursa 
olsunlar ekonomik zaferlerle taçlandırılmaz-

sa kazanılan zaferler kalıcı olmaz az zamanda 
kaybedilir.”1

“Efendiler, tarihimizi dolduran bunca başarı-
lar, zaferler veyahut yenilgiler, yok olmalar ve 
felâketler, bunların, tümü; gerçekleştikleri devir-
lerdeki iktisadî durumlarımızla ilişkili ve ilgilidir. 
Yeni Türkiye’mizi hak ettiği yere ulaştırabilmek 
için, mutlaka ekonomimize birinci derecede 
önem vermek zorundayız.”2 (Hastalık ekonomik 
yetersizliktir.)

“Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yal-
nız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan 
olmak.”3 (Bunun için çok çalışmak gerekecek-
tir.)

“Bu millet, ekonomik bağımsızlığını elde ederse 
o kadar kuvvetli temel üzerinde yerleşmiş ve iler-
lemeye başlamış olacaktır ve artık bunu yerinden 
kımıldatmak mümkün olmayacaktır. İşte düş-
manlarımızın, hakiki düşmanlarımızın bir türlü 
rıza göstermedikleri budur.”4 (Düşmanlarımızın 
hiç uyumadığını herhalde artık görmüşüzdür.)

O zamanlar nüfusun %90’ı gibi bir oranı köylerde ya-
şadığı, elindeki stratejik üstünlüğün Anadolu’nun eşsiz 
ve geniş coğrafyası olduğunu bilerek harekete geçir-
mesi gereken kitleye de gereken işareti verir:

“Milli ekonominin temeli, ziraattır.”5

“Türkiye’nin gerçek sahibi efendisi, gerçek üretici 
olan köylüdür.”6 (Çok kısa bir sürede sonuç ve-
recektir. Türkiye, 15 yıl gibi bir sürenin sonunda 
yeterli sermaye birikimine sahip olmamasına 
rağmen, tarım toplumundan sanayi toplumuna 
geçişi sağlayabilecek altyapıyı kurar.)

Ekonomik kalkınmanın da tek başına değerli olma-
dığını bilerek ülkenin, milletin ve geleceğin niteliğini 
artırmak için çalışmalara başlar. Bu niteliği artırmak ha-
yatının önceliği haline gelir. İnsanları dürüst, ahlâklı ve 
ilkeli olan ülkelerin geleceğinin sağlam olacağı değer-
lendirmesiyle söylevler verir:

1 (1923, İzmir) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 111)
2  http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-demecleri/
turkiye-iktisat-kongresini-acis-soylevi-izmir
3 (1923, İzmit) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 63)
4 (1923, İzmir) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 114)
5 (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, Ankara, 1997, Cilt I, s.412)
6 (1922, Ankara) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. I, Ankara, 1997, s. 240)
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“Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda 
ahlâklısını severim.”7 (Çünkü sporcular göz 
önündedir. Rol model sporcular yetiştirebilmek 
ülkenin geleceğinde ahlaklı insanların sayısını 
artıracaktır.)

“Hiçbir millet yoktur ki ahlâk esaslarına dayan-
madan yükselebilsin.”8 (Bu konuda hiç şüphesi 
yoktur. Bu nedenle her konuda olduğu gibi, bu 
konuda da rol model olur. İnsanların kendisini 
örnek almasına neden olacak kadar efsanevi-
dir.)

“Cumhuriyet yüksek ahlâki değer ve nitelikle-
re dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir. 
Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar 
yetiştirir.”9 (Cumhuriyetin en önemli ideallerin-
den birisini çok net olarak verir. Bugün en çok 
ihtiyacımız olan ne? Belki meşgul olan, hatırla-
mayan, kendisini yormak istemeyenler vardır 
diye biz ipucunu verelim: A H L Â K)

Her konuda iyi olmanın başlangıcının “nereden gel-
diğini bilmek” olduğuna inanmaktadır. İnancını tarih 
çalışmalarının yönlendirilebilmesi ve bilimsel bir tabana 
oturtulabilmesi için kurumsal hamlelerle destekler. 
Tarihçilere şöyle öğüt verir:

“Tarih yazmak tarih yapmak kadar önemlidir. 
Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen ger-
çek insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır.“10 (Bazı 
menfi iddialara rağmen, Türkler, Cumhuriyet 
ile bilimsel tarih anlayışına sahip olarak tarihini 
öğrenme fırsatı bulmuştur.)

Nitelikli ve her yönden medeni bir toplum olmanın 
önemli unsurlarından biri olarak sanatı görmektedir. 
Sanatçılara verdiği önemi birçok söylevinde göstermiş-
tir:

“Hepiniz mebus olabilirsiniz... Vekil olabilirsiniz 
hatta cumhur reisi olabilirsiniz... Fakat sanatkâr 
olamazsınız. Hayatlarını büyük bir sanata vakfe-
den bu çocukları sevelim.”11

“Sanata önem vermeyen bir millet büyük felake-
te mahkûmdur.”12 

7 (Yücel Dergisi Cilt X, Sayı 57, 1939, s. 130)
8 (1919, Kırşehir) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 4)
9 (1925, İzmir) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 242)
10 (Utkan Kocatürk, ATATÜRK’ün Fikir ve Düşünceleri, AKDTYK 
ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1999, s. 163)
11 (1927, Ankara) (Sümerbank Dergisi, Cilt 3, Sayı. 29, 1963, 
s. 149)
12 (1923, Adana) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 130)

“Müzik yaşamın neşesi, ruhu, sevinci ve her 
şeyidir.”13 (Batı’nın 300 yılda ulaştığı kültür-sa-
nat seviyesine 15 yıl gibi kısa bir sürede attığı 
temellerle ulaşılabilmesini sağlayacak bir yapı 
oluşturmuştur. Ancak idarede zaman zaman 
sanata yaklaşım değişikliği nedeniyle bunlar 
sekteye uğramıştır.)

“Medeni olmayan insanlar, medeni olanların 
ayakları altında kalırlar.”14 (Afganistan, Irak, Lib-
ya, Suriye, S. Arabistan, Lübnan ve diğer örnek-
leri (şimdilik) uzaktan yaşayarak bunları bize 
anlattı.)

Atılan temellerin yerinde ve isabetli olduğunu gör-
mesine rağmen bunun sadece ve sadece ekonomik ve 
siyasi alanda tam bağımsız olarak sağlanabileceğini bil-
mektedir:

“Tam bağımsızlık ancak ekonomik bağımsızlık ile 
mümkündür.”15 (Bugünleri görerek söylediği 
önemli sözlerden biridir.)

“Cumhuriyet millî egemenlik temeline dayanan 
halk hükümetidir.”16

“Kuvvet birdir ve o milletindir.”17

“Hükümetin iki amacı vardır: Biri milletin ko-
runması, ikincisi milletin refahını sağlamaktır. 
Bu iki şeyi sağlayan hükümet iyi, sağlamayan 
kötüdür.”18 (Vatandaşların, kendisini idare 
eden hükümetlerde ne araması gerektiğini çok 
kısa ve basit özetlemiştir.)

Ona göre bağımsızlığın en önemli boyutlarından bi-
risi de adaletin bağımsızlığıdır:

“Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin dev-
let hâlinde mevcudiyeti kabul edilemez.”19

“Gerçeği konuşmaktan korkmayınız.”20 (Sadece 
bağımsız adaleti olanların gerçeği konuşmak-
tan korkmayacağı bilinciyle ikisinin birbirini 

13 (1925, İzmir) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 243)
14 (1925, Akhisar) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, 
ATATÜRK Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 234)
15 (1922, Ankara) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, 
ATATÜRK Araştırma Merkezi, C. I, Ankara, 1997, s. 243)
16 (ATATÜRK, Nutuk, AKDTYK ATATÜRK Araştırma Merkezi, 
Yay. haz. Prof.Dr. Zeynep Korkmaz, Ankara, 2000, s.300)
17 (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, Ankara, 1989, Cilt I, s.423)
18 (1923, Adana) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 125)
19 (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, Ankara, 1945, Cilt I, s.58)
20 (Utkan Kocatürk, ATATÜRK’ün Fikir ve Düşünceleri, AKDTYK 
ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1999, s.265)
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besleyeceğini değerlendirmiştir.)

Son zamanlarda moda olan bir akım da Atatürk’ün 
inancının farklı gösterilmeye çalışılmasıdır. Bunun böy-
le olmadığını anlamak için hayatta iken söylediklerini 
üstünkörü bir okumayla bile anlayabiliriz:

“Bizim dinimiz en makul ve doğal bir dindir ve 
ancak bundan dolayıdır ki son din olmuştur.”21 
(Hem inançlıdır, hem de kendi dinini diğerlerin-
den üstün tutmaktadır.)

“Bir dinin doğal olması için akla, fenne, ilme ve 
mantığa uygun olması lazımdır. Bizim dinimiz 
bunlara tamamen uygundur.”22 (Moda olan bu-
günkü akımlara tezat oluşturacak şekilde bilim 
ve mantığa ilintiyi vurgulayarak dinini yücelt-
mektedir.)

“Biz, ilhamlarımızı, gökten ve gaipten değil, doğ-
rudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”23 
(Gaipten haber vermenin dine aykırı olduğunu 
bilmekte ve yaptıklarını dine uygun olmayan 
bir tabana oturtmayı istememektedir.)

“Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkla ilgisi ol-
madığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı 
dinsiz olmak sanıyorlar. Asıl dinsizlik onların bu 
düşüncesidir. Bu yanlış yorumu yapanların ama-
cı, Müslümanların dinsizlere esir olmasını iste-
mek değil de nedir? Her sarıklıyı hoca sanmayın, 
hoca olmak sarıkla değil, akılladır.” 24 (Tek amacı 
İslam’ı yüceltmek olan bir cümledir.)

“Kıyafet tarzımızı aşırıya vardıranlar, kıyafetle-
rinde aynen Avrupa kadınını taklit edenler dü-
şünmelidir ki, her milletin kendine özgü gelenek, 
görenekleri ve kendisine özgü millî özellikleri var-
dır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi 
olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği 
milletin aynı olabilir, ne kendi milliyeti sınırlarında 
kalabilir. Bunun neticesi şüphesiz ki hüsrandır.”25 
(Kıyafet devriminin gereğinden fazlasının ya-
pılmasının hem taklit olacağını hem de bizim 
ruhumuzu bozacağını dile getirerek yine inanç-
larının seviyesini göstermiştir.)

21 (1923, İzmir) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 94)
22 (1923, İzmir) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 94)
23 (1937, Ankara) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, 
ATATÜRK Araştırma Merkezi, C. I, Ankara, 1997, s. 423)
24 (1923, Adana) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK 
ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara 1997, Cilt II, s. 132)
25 (1923, Konya) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK 
ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara 1997, Cilt II, s. 154)

“Türk milleti daha dindar olmalıdır. Yani, bütün 
sadeliği ile dindar olmalıdır demek istiyorum. 
Dinime, bizzat gerçeğe nasıl inanıyorsam öyle 
inanıyorum.”26 (Bu cümleyi kuran adamın inan-
cı hakkında olumsuz düşünebilmek mümkün 
müdür? O tarihte bütün güç elindedir; “Ne din, 
ne kitap! Her şey benim.” diyebilecek siyasi bir 
güce sahip olmasına rağmen sürekli imanının 
ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir.)

“Bizi yanlış yola sevk eden habisler, biliniz ki çok 
kere din perdesine bürünmüşlerdir.”27 (Sorgu-
lamadan inanmanın düşmanların iştahını ka-
bartan bir durum yarattığını düşünmektedir. 
Sorgulamanın ve inancın bir arada olması ge-
rektiğini düşünmektedir. Biraz izinden gidebil-
meyi deneseydik 15 Temmuz rezilliğini bu ülke 
yaşar mıydı?)

Medyanın önemini o günden kavramış ve bunu be-
yan etmiştir:

“Türkiye basını, Cumhuriyet’in etrafında çelikten 
bir kale vücuda getirecektir. Bir fikir kalesi, zihni-
yet kalesi. Basın mensuplarından bunu istemek, 
Cumhuriyet’in hakkıdır...”28 (Bu önemi vurgular-
ken, aslında görev de vermiş, “kaleminizi sat-
mayın” demiştir.)

Avrupa ve Amerika’da kadınların hayata katılması 
konusunda henüz engellerin olduğu bir devirde, çok 
kesin bir tavırla kadınlara her türlü hakkı bir öncü ola-
rak sağlamıştır:

“Bir toplum aynı amaca bütün kadınları ve erkek-
leri ile beraber yürümez ise ilerlemesine teknik 
olarak imkân ve bilimsel olarak ihtimal yoktur.”29

“Şuna kani olmak lazımdır ki dünya yüzünde 
gördüğümüz her şey kadının eseridir.”30

“Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki 
cins insandan oluşmaktadır. Mümkün müdür ki 
bir toplumun yarısı topraklara zincirlerle bağlı 
kaldıkça diğer kısmı göklere yükselebilsin? Şüp-
he yok ilerleme adımları dediğim gibi iki cins ta-
rafından beraber, arkadaşça atılmak ve gelişme 
sahalarında ve yenilikte birlikte mesafe almaları 

26 (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, Ankara, 1997, Cilt III, s.93)
27 (1923, Adana) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 131)
28 (1924, İzmir) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 171)
29 (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, Ankara, 1997, Cilt II, s.153)
30 (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, Ankara, 1997, Cilt II, s.89)
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lazımdır...” 31

GDO’lu pirincin henüz olmadığı bir devirde, gün ge-
lip düşmanlarımızın bizim yiyeceklerimize etki edebile-
ceğini de öngörmüştü herhalde:

“Bütün gıda ihtiyaçlarımızın kalitesini yükseltmek 
hastalık ve zararlıları ile uğraşmak için gereken 
teknik ve yasal her önlem zaman geçirilmeden 
alınmalıdır.”32 (Gıda güvenliği ile ilgili kurumsal 
çalışmalar ve aşılama dâhil araştırmalar için bü-
yük yönlendirmeleri olmuştur.)

Milletine son ana kadar inanmayı seçmiştir, çünkü 
milletinin yüksek bir ruhta olduğuna inanmaktadır:

“Dünya üzerinde yaşamış ve yaşayan millet-
ler arasında ruhen demokrat doğan tek millet 
Türklerdir.”33

Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmeye çalışacaklarını tabi 
ki onlarca yıl önceden görmüş ve harcının neden sağ-
lam olduğunu anlatmaya çalışmıştır:

“Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trabzonlu, İstan-
bullu, Trakyalı ve Makedonyalı hep bir ırkın evlat-
ları, hep aynı cevherin damarlarıdır.”34 (Peki, ne-
rede o kafatasçı suçlamalarına kaynaklık ettiği 
söylenen ideoloji?)

“Bu memleket dünyanın beklemediği, asla ümit 
etmediği bir ayrıcalıklı oluşumun olağanüstü 
çıkışına sahne oldu. Bu sahne yedi bin yıllık, en 
aşağı bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgârları 
ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağ-
murları ile yıkandı, o çocuk tabiatın yıldırımların-
dan, şimşeklerinden, kasırgalarından evvela kor-
kar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın 
babası tanıdı, onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat 
çocuğu oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk 
oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı 
aydınlatan güneştir.”35 (Görüleceği üzere onun 
“Türk” kavramı kan ve kafatasından değil uzun 
bir süre aynı coğrafyayı paylaşmakla ve ülküde 
bir olmakla ilgilidir.)

31 (1925, Kastamonu) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, 
ATATÜRK Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 226-227)
32 (1937, TBMM.) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, AKDTYK 
ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara 1997, Cilt I, s. 413)
33 (Ord. Prof. KARAL Enver Ziya, ATATÜRK’ten Düşünceler, 
MEB.lığı, Bilim ve Kültür Dizisi, s.148)
34 (1932, İstanbul) (Cumhuriyet Gazetesi, 05 Ekim 1932)
35 (Vecize, Millet Dergisi, Sayı : 16, 1948, s., 10-11 ve Türk 
Kültürü, 1969, s:85, Fethi TEVETOĞLU “ATATÜRK’ün Türk’ü 
ve Türkiye Cumhuriyetinin Tarifi” isimli makalesinde yer 
almaktadır. Ayrıca adı geçen vecizenin ATATÜRK’ün el yazısı 
ile bizzat yazdığı orijinal metninin tarihçi Cemal KUTAY’ın özel 
arşivinde bulunduğu belirtilmektedir.)

“Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasın-
da millî birlik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve 
yeteneklerinin olgunluğudur.”36 (Vatan ve yurt 
kavramının sadece milli birlik ve beraberlik ile 
gerçekleşebileceğini söylemektedir.)

“Ne mutlu Türk’üm diyene!” 37 (Dikkat çekicidir 
ki, “diyene” demiştir, “olana” değil. Onun milli-
yetçiliği nüfusu en çok olanın ismi altında “ırk” 
birliğine yaslanmadan ve ayrımcılık yapmadan 
tüm renklerin ve çeşitlerin birliğine yöneliktir.)

Savaştığı, karşısında askerlerini kaybettiği ordunun 
topraklarımızda can veren askerleri için “Bu memle-
ketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar! 
Burada bir dost vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn 
içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçikle yanyana koyun ko-
yunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen 
Analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız, bizim bağrı-
mızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat 
uyuyacaklardır. Onlar, bu toprakta canlarını verdikten 
sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.”38 diyebile-
cek kadar yüksek gönüllüdür. Milleti arkadan vurmaya 
çalışanların kendisine zırh yaptığı “Yurtta barış, Dün-
yada barış” sözü onlardan yıllarca evvel UNESCO tara-
fından “yapmaya çalıştıklarımızın özetini içeriyor” de-
nilerek “motto” haline getirilmiştir. Yetmemiş “barışa 
verdiği katkı nedeniyle” 1981 yılı dünyada ATATÜRK yılı 
ilan edilmiştir.

“İstikbal göklerdedir” derken bilimin, teknolojinin 
nereye gideceğini öngörmüş ve buna yönelik kurumsal 
uygulamalarda bulunmuş, uçak fabrikası bile kurmuş-
tur. Bugün süper güçler de dâhil olmak üzere 39 ülkenin 
meselesi haline gelmiş Suriye/Irak meselesini o günden 
görerek SADABAT paktını kurmuştur. Kısacık ömründe 
yüzlerce yıla sığamayacak ilklere öncülük etmiştir. Han-
gi problemle karşılaşırsanız karşılaşın çözüme giden bir 
yöntemi yıllar önceden bulmuş ve uygulamıştır. Bu süre 
içinde insan kırmamış, gönül almış ve hep insanlara say-
gı gösterip fikirlerini almıştır. Epey uzunca bir süredir 
araştırılmasına rağmen “yerden yere vurulan” mutedil 
devletçilik ekonomi politikası da dâhil olmak üzere şu 
ana kadar siyaset okumalarında ve uygulamalarında he-
nüz bir konuda yanıldığı görülmemiştir.

36 (4 Şubat 1935) (ATATÜRK’ÜN Tamim, Telgraf ve Beyanna-
meleri, AKDTYK ATATÜRK Araştırma Merkezi, Ankara, 1991, Cilt 
IV, s.643)
37 (1933, Ankara) (ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, ATATÜRK 
Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 319)
38 http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-30/anzak-gozuyle-turk-
askeri-ve-ataturk
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Sabredip bu yazıyı okuyanlara önerimiz Atatürk’ü anlaşılmaz olarak değil, “ne zaman, neyi, neden” öyle yap-
tığını belirterek anlatmalarıdır. Bir de kendilerine siyasi çözüm soranlara dünya üzerinde “ŞAŞMAZ PUSULAYA” 
sahip tek milletin üyesi olmanın gururuyla onu işaret etmeleridir.

M. Kemal ATATÜRK

Beni görmek demek 
mutlaka yüzümü görmek 
demek değildir. Benim 
fikirlerimi, benim 
duygularımı anlıyorsanız ve 
hissediyorsanız bu yeterlidir. 



 Sayfa 70 Anka Enstitüsü

ANKA Strateji Dergisi’nin üçüncü sayısında siz de-
ğerli okurlarımızla, anketlerin, istatistiklerin çarpıtılma-
sı konusundaki alışkanlıklarımızı dile getirmeye ve bu 
hal sebebiyle yaşadığımız sıkıntıları ve ödemeye mec-
bur kaldığımız bedeli arza çalışmıştım. O yazının ya-
yımlandığı günlerde ve devamında, ülke olarak yine bu 
hal ve bu halden doğan yeni örnekleri birlikte yaşadık. 
Fert başına düşen milli gelir rakamı, büyüme hızı gibi 
konularda açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalar için 
uluslararası ilgili bazı kuruluşlardan değişik yorumlar 
geldi. Bir kısmı bu rakamların doğru olamayacağına 
dairdi. Bu acı bir tablodur. Benim ülkemin resmi kurum 
ve kişileri bir kısım rakamlar -resmi- açıklayacak ve bu 
açıklamalar uluslararası platformlarda hesaba alınma-
yacak, dalga geçilecek… Öyle olmadı mı?

Anket ve istatistikler konusundaki çarpıtma hasta-
lığımızdan doğan problem ve sıkıntıların tabiidir ki, dış 
siyaset ve ticaret ilişkilerimize de, negatif olarak yan-
sıyacak olması kaçınılmazdır. Dünyadaki bütün ülkeler 
için geçerli olan ve uluslararası siyaset ve ticaret piya-
sasını ilgilendiren; güven ve istikrar sağlayıcı, ilişkilerin 
müspet ya da menfi yönde gelişmesine sebep olan 
çeşitli kriterler vardır. Bir takım uluslararası değerlen-
dirme kuruluşları ya da başka bir ifade ile uluslararası 
kurum ve kuruluşların yaptığı değerlendirmeler ülkele-
rin dünyadaki itibar ve güven sıralamalarında önem arz 
etmektedir. Biz istesek de istemesek de beğensek de 
beğenmesek de sesimizi çok fazla dozda yükselterek 
oraya buraya göndermelerde bulunsak da, eğer ki; ha-
limiz ortaya konulmuş ve kabul görmüş kriterlere uy-
muyor ise yapacak fazla bir şey yok demektir.

“Kanun hâkimiyeti endeksleri”, “istikrar / istikrar-
sızlık endeksleri”, “siyaset ve iş ahlakı endeksleri”, 
“dünya adalet endeksi”, “güven endeksleri” vb. dünya 
ülkelerini sıralamalara koyan onlarca endeks ve bunla-
rın kabul görmüş kriterleri var. Bu çalışmaları ülkeler 
önemsemek, ciddiye ve dikkate almak zorundadırlar. 
“Bize ne?”, “Bizi ilgilendirmez.” diyebilme şansları ve 
lüksleri yoktur. Yukarıda saydığımız endekslerde halle-
ri “negatif” gözüken ülkelerin, uluslararası siyasi ilişki-
ler ve ticarete dair konularda zorluklara maruz kalacağı 
kesindir. Mesela, yolsuzluk, güvensizlik, istikrarsızlık, 
adaletsizlik gibi konularda “negatif” değerlerde gezen 
ülkelerin uluslararası piyasada dışlayıcı siyasi-ticari işle-
re muhatap olacağı, olduğu açıktır. Mesela, Türkiye’nin 
AB üyeliği konusunda yaşanan süreçte en büyük aleyh-
te faktör, bu endekslerle ilgili iç açıcı olmayan halimiz-
dir. Biz bu işi, adamlara çokça bağırarak çözeceğimizi 
zannediyoruz… Yine çokça ve yüksek sesle bağırınca 

uluslararası ilgili kuruluşların korkup da “kredi notu” 
yükseltme gibi bir gayretleri olmayacağı işin öteki 
tarafı (!)…

Dünyada ilerlediği farz edilen, medeniyeti yakala-
mış bütün toplumlarda, elde edinilen kazanımları ve 
bu sayede gelinen hali yakalama uğrunda büyük uğraş-
lar verilmiştir. Medeni, modern, ileri bir ülke ve toplum 
olabilmenin en temel şartlarından biri ve en önemlisi 
adalet mekanizmasının düzgün işleyişidir. Engizisyon 
mahkemelerini gören ülkelerden tutunuz da, Stalin’li, 
Hitler’li, Marcos’lu, Pinoche’li infazları gören toplum-
lar, astığı astık, kestiği kestik diktatörleri yaşayan dev-
letler “kanunla hâkimiyet” veya “üstünlerin hukuku” 
diye vasıflandırılan insanlık dışı günlerini geride bırak-
mak; “kanun hâkimiyeti” ve “hukukun üstünlüğü” 
noktasına gelmek için büyük kavgalar vermişler, be-
del ödemişlerdir. Milyonlarca can, mal kaybedilmiştir. 
Adalet mekanizması dediğimiz ve mahkemelerdeki 
savcılarla, hâkimlerle temsil edilen adalet organları-
nın yıllarca kral, sultan, diktatör, şah, sıfatlı kişilerce 
yönlendirildiği ülkeler gördük. Bu ülkeleri keyiflerince 
yönetenler bu kurumlarda görev alacak kişileri kafa-
larına göre tayin etmişlerdir ve bu sayede “kanunla 
hâkimiyet” ve “üstünler hukuku” hüküm sürmüştür. 

İşte uluslararası endekslerin en önem verdiği ve 
vazgeçemeyeceği konu bu adalet kavramıdır, adaletin 
işleyişine dair değerlendirmelerdir. Dünya Bankası’nın 
Dünya Yönetim İndikatörleri var. Bunlar arasında Ka-
nun Hâkimiyeti İndikatörü çok önemlidir…

Türkiye, burada 100 üzerinden 55 puana sahip. ABD 
ve Batı Avrupa ülkelerinin 90-100, İspanya, Portekiz, 
Japonya vs. ülkelerin 75-90 puan aralığında oldukları 
gözleniyor. Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelerle 40-75 
puan aralığında olan durumdayız. Her sene yenilenen 
bu endeksin yukarıda belirttiğimiz verileri 2015 yılına 
ait… 2014’te puanımız 59,5 iken 2015’te 55,3’e düş-
müş… Anayasa değişikliklerimiz sonrası kim bilir nere-
lere düştük?...

Peki, Dünya Bankası çeşitli konulardaki 
“indikatör”lere neden ihtiyaç duyuyor ve Yönetişim 
İndikatörleri arasında yer alan “kanun hâkimiyeti indi-
katörü” ile ne amaçlanmaktadır? Cevap tektir, yatırım-
cı kararlarına yol göstermek…

Aynı konuda faaliyet gösteren ve endeks hazırlayan 
bir diğer proje de, DÜNYA ADALET PROJESİ…

2014 yılında endekste 72. sırada olan Türkiye, 
2015’te 102 ülke arasında 80. sırada ve 2016’da 113 ülke 
arasında 99. sırada yer bulabilmiştir.

Üstümüzde veya altımızda sıralanan ülkeleri 

      DÜNYADA İYİ BİR  
  YERLERDE OLABİLMEK

Şevket Bülent YAHNİCİ
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sayarak moralimizi daha fazla bozmak istemiyorum. Siz 
hali anladınız!...

Güven, yolsuzluk, kanun hâkimiyeti, istikrar gibi 
konularda yapılan değerlendirmeleri öfkeli nutuklarla 
defetmek imkân dışıdır(!) ve aynı zamanda akıl, mantık 
dışıdır… “Bunlar bizi sevmeyenlerin işi”, “faiz lobileri-
nin işi”, “bunları Yahudiler yaptırıyor” gibi “eyyyy” diye 
başlayan nutuklar endeksleri değiştirmiyor. “Yolsuzluk 
Endeksi”, “İktidara Dayalı Hırsızlık Endeksi”, “Güven”, 
“İstikrar”, “İnsan Kalitesi” konulu endekslerde keşke 
kaliteli, temiz, istikrarlı, güvenli, adaletli vasıflarıyla nite-
lendirilen ülkelere yakın; diğerlerinden uzak olabilsek…

Birleşmiş Milletler’e ait bir belgede “kanun 
hâkimiyeti” aşağıdaki cümlelerle tarif ediliyor. Sadece 
bu tarifteki anlamı kafamızda tartıp Türkiye’ye uygular 
ve objektif de olursak, endekslerde ne sebeple kötü 
durumda olduğumuz sorusunun cevabını bulmuş olu-
ruz…

“… kanun hâkimiyeti bütün şahısların, devletin ken-
disi dahil bütün kurumların ve özel veya kamuya ait bü-
tün kişiliklerin, açıkça ilan edilmiş, insan hakları norm-
larına ve standartlarına uygun kanunlara karşı hesap 
vermesini, bu kanunların eşit ve bağımsız uygulanması-
nı öngören bir yönetişim ilkesidir. Bu ilke aynı zamanda 
hukukun üstünlüğü, kanun önünde eşitlik, kanuna karşı 
hesap verme, kanunun uygulanmasında adalet, kuvvet-
ler ayrılığı, karar vermeye katılım, hukukta şüphenin 
bertaraf edilmesi, rastgelelikten kaçınma, usulde ve hu-
kukta şeffaflık ilkelerini de gerektirir.”1

Değerli bir bilim adamı olan Yazar Prof. Dr. İskender 
Öksüz 7.12.2013 tarihli Star Açık Görüş’teki yazısında bir 
başka endeksle ilgili bir değerlendirme yapıyordu. Sayın 
Öksüz’ün ele aldığı konu “Yolsuzluk Endeksi” değer-
lendirmeleriydi. Son değerlendirme yılı 2012 olan rapor-
ları ele almaktaydı. 170 civarı ülkenin değerlendirildiği 
raporlarda yüksek puanlarla Danimarka, İsveç, Norveç, 
Finlandiya gibi ülkeler uluslararası performans ölçüleri-
nin hemen hepsinde önde gözüküyordu. Türkiye yine 
gerilerde… Öksüz, hali aşağıdaki satırlarla yorumlamış-
tı:

“Türkiye 49 puanla Malezya ve Küba arasında 57’nci 
sırada yer alıyor. 49 geçer not değil. Türk memuru yol-
suzluğa, hırsızlığa bulaşmaz…mı? Bütün diğer Türk 
Cumhuriyetleri de bizim arkamızda yer tutmuşlar. Müs-
lüman rüşvet almaz, yetim hakkı yemez…mi? Bizim 
üstümüzde Müslüman ülke olarak Katar, Birleşik Arap 
Emirlikleri ve Brunei Sultanlığı var. Bunlar bağımsızlık-
larına son 50 yıl içinde ulaşmış, nüfuslarının toplamı 
İstanbul kadar üç ülke. Dünya Müslümanlarının hemen 
tamamı rüşvetçi, yolsuzluğun en yaygın olduğu ülkeler 

1 Report od the Secretary-General on the Rule of Law and 
Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, 
http://www.un.org/en/ruleoflaw/ (erişim: 15 Ocak 2014)

arasında ve bizim de altımızda. Mısır, İran, Suudi Arabis-
tan ve Endonezya… Hep oradalar. Eski komünist ülke-
lerle yan yana rüşvetçiler ve kamu hırsızlarıyla birlikte 
oturuyorlar.”2

“Algılanan Yolsuzluk Endeksi” veya “Algılanan 
Yozlaşma Endeksi” adıyla yayımlanan bir çalışmayı da, 
Uluslararası Şeffaflık isimli bir sivil toplum kuruluşu 
yapıyor. 2015 sonuçlarını 2016’da yayınladılar. Türkiye 
49 puandan 41 puana gerilemiş gözüküyor. 169 ülke 
arasında 2012’de 57. sırada olan yerimiz 2014’te 67. ve 
2015’te 69. sıraya gerilemiş. Bangladeş bizden daha 
iyi durumda. Avrupa ülkeleri arasındaki kıyaslamada 
39 ülke arasında 32. sıradayız. Bizden sonra eski SSCB 
ülkeleri sıralanıyor. Yolsuzlukta bizden hızlı yükselen 
(!) diğer bazı Müslüman ülkeler de bizimle yarışıyor.  
Yolsuzluk göstergeleri kötü… Acı ama yolsuzluğun  
“Bismillah”lı hali…

“Siyasi İstikrarsızlık Endeksi” adı verilen çalışmalar 
da var. Bunlarda halimiz iç açıcı değil. 173 ülke arasında 
55. sıradayız. Burada başarının ölçüsü yukarlarda değil, 
gerilerde yer alarak sağlanıyor. Tepede Zimbabve var 
(!)

“Bütün bu birbirine benzer endekslerin neticesi ne-
dir?” diye soracak olursak veya bana “Ne demeye getiri-
yorsun?” derseniz, cevap basittir: Dünyada yalnızlaşan, 
dışlanan, itibarsızlaşan bir Türkiye…

En güçlü temsil edildiğimiz NATO’da bile işler pek 
öyle iyi değil… AB malum… Ortadoğu berbat ötesi. 
ABD bize aldırmazı oynamakta, bildiğini okuyor, Müslü-
man ülkeler bir başka âlem. Kimi üçe, dörde bölünmüş 
–Libya-, kimi adeta iç savaşta -Irak, Suriye, Mısır- İran 
Suudi’yi bir kaşık suda boğacak, Suudi kendi içinde, dı-
şında kabileler arası kavga ile meşgul ve Vehhabilik der-
dinde, Şiilik başka kavgada… Türk kökenli devletler de-
seniz; onlar kendi kavgalarında, zaten Türkiye de kendi 
havasında (!)… Hal bu…  Biz neredeyiz? “Adalet”, “gü-
ven”, “istikrar”, “kanun hâkimiyeti”, “hukukun üstün-
lüğü”, “siyasette ahlak” vb. endekslerde iyiye doğru 
değil de, kötüye ve yanlışa eğilimli tavrımız bizi dün-
yada daha fazla yalnızlığa ve dışlanmaya götürecektir. 
Böyle giderse BM Genel Kurulunda bizi dinleyen üç-beş 
kişi de kalmayacaktır. Son örnekte olduğu gibi boş sa-
lona konuşur dururuz. “Stratejik derinlik” saçmalığının 
bizi getirdiği yer BM’nin boş koltuklarıdır…

Bütün bu sebepler ve neticelerinden dolayı endişem 
sonsuz ve bu yüzden AKIL, MANTIK, İZAN için dua edi-
yorum…

2 Star Açıkgörüş, 07.12.2013 http://www.star.com.tr/acikgo-
rus/musluman-ulkeler-guven-indeksinde-neden-geride-ha-
ber-813729/
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Şahin Efe YILMAZ

ZEYBEKLİK 
GELENEĞİ 2017
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Zeybekler tarihini incelediğimizde görüyoruz ki; 
her zeybeğin ayrı bir zeybek oluş hikâyesi vardır. Bu ko-
nuda Aydın 57’nci Tümen Komutanı Miralay Mehmet 
Şefik Aker Bey, Genel Kurmay Başkanlığı arşivinde bu-
lunan, 1937 yılı basımı, İstiklal Harbinde 57’nci Tümen 
ve Aydın Milli Cidali adlı eserinde şöyle demektedir:

Üç sınıf zeybek vardır; 
1- Hiç kimseye, hatta hükümete, boyun 
eğmemek maksadı ile eline, silahına, 
zekâsına güvenerek, hâkim ve müsta-
kil yaşamak için zeybekliği kabul eden-
ler. 
2- Elinden istemeyerek bir cinayet 
çıkması ve buna benzer bir cürüm 
işlemesi üzerine kanundan kaçmak 
maksadı ile zeybekliği kabul edenler.  
3- Sırf cinayet işlemek, hırsızlık, 
uğursuzluk etmek gibi sefil maksatlar-
la zeybek olanlar.

Âşık Paşazade Tarihi sayfa 205’te efeler için şöyle 
denir:

“Efeler, Oğuz kavmine mensupturlar. Serdengeçti-
ler, Dalkılıçlar olup, bunlar uçlara yerleştirildiler.”

Cevdet Paşa, Tezakir’de zeybek için: “Zeybek ba-
hadırları dağlarda, taşlarda keklik gibi seğirdirlerdi. 
Tüfekleri hep nev-icad şeşhane idi. Zeybekler mehalik 
ve muhatarattan (tehlikeden, zarar ve ziyandan) sakın-
maz, yorulmaz ve usnamaz şuhu u şen sanki askerlik için 
yaratılmış bir kavim. Doğrusu insanın güzel bir soyu.” 
demektedir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu; Türk romancı, gaze-
teci, şair ve diplomat zeybekler için der ki;

“Efe, ahlak mezhebinin keşişi, bir fazilet tarikatının 
dervişi, bir erlik ve mertlik doktrinin, serdengeçtisi ve 
fedaisidir.”

Osmanlı döneminin son günlerinde, asayişin ve 
sosyal düzenin bozulmasından etkilenerek, dönemin 
koşulları gereği asli vazifelerinden kısmen uzaklaşan 
zeybekler, Milli Mücadele günlerinde Sarı Zeybek Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ile asli vazifelerine geri döndü-
ler.

Bu sebeple, bu milli geleneği sadece Osmanlı döne-
mindeki bir takım yanlış uygulamalar ile anmak ve an-

latmak insanları yanılgıya sürükler. Zira toplumun her 
kesiminde ve devletin her kurumunda iyiler ve kötüler 
olmuştur mutlaka. Fakat biz neticeye baktığımızda gö-
rüyoruz ki; Milli Mücadele günlerinde bu yiğitler, üstün 
hizmetler icra ettiler.

Yıl 2017… Devletimize ve milletimize hizmet etme-
nin, hizmet üretmenin, faydalı olmanın, örnek olmanın 
ve bizden sonrakilere kendi alanımızda rehber olma-
nın çeşitli yolları var. 

Çok açık bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bugün 
bizim kendi alanımızdaki çabamızın ne yerel yönetici-
ler farkındalar, ne de sözde kültür yaşatanlar farkın-
dalar. Ben, onların bu durumu fark edemediklerinin 
de farkındayım! Bu hallere üzülüyorum fakat üzülmek 
çare değil, bunu biliyorum. Bu sebeple de kendimi çö-
züm üretmek mecburiyetinde hissediyorum. 

Bugün belki kimse farkında değil ama yurt içinde 
ve yurt dışında faaliyet gösteren binlerce zeybek, efe, 
folklor dernekleri ve halk dansları toplulukları var. Bu 
ekiplerde de on binlerce kız-erkek gençlere dans sana-
tını öğretiyorlar. Bu çok güzel. Fakat dans sanatı yanın-
da bu kız ve erkek onbinlerce gence zeybeklik, efelik, 
yiğitlik geleneğinin esasları, şahsiyeti yani geleneğin 
“ruh hali” öğretilmiyor. Bunu sıkça tekrar ediyorum. 
Çünkü manzara içimi acıtıyor. Bir şeyler yapmak 
istiyorum. Örnek teşkil etmek istiyorum. Yapılan yanlış 
uygulamarı ifade edip, doğrularını da işaret etmeye 
çabalıyorum. Yoksa imanlı, inançlı, vatansever ve milli-
yetçi bir zamane zeybeğim diye nasıl gezebilirim? 

Üzülerek söylüyorum ki bugün herhangi bir yöre-
de faaliyet gösteren derneklerde iki ayrı gruplaşma 
mevcut. Bakınız bu gözden kaçan fakat çok önemli 
olan bir sosyal hadise! Bir grup zeybeklik geleneği-
nin dans koluna mensup olarak yani zeybek dansları-
nı icra ederek kendince geleneği temsil ediyor ve bir 
şekilde geçimini de temin ediyor. Diğer bir grup ise 
Ahmet Efe’nin, Mehmet Efe’nin torunuyum diyor fa-
kat öte yandan yanlış uygulamaların içerisinde yer 
alıyor, kimileri de gördüğü yanlış uygulamalara itiraz 
ediyor. İşi, içinden çıkılmaz hale getiren hadise ise; 
derneklerdeki genç dansçı zeybekler ile zeybek torunu 
olan gençlerin gelenekten bihaber olmaları… Her iki 
tarafında! Çünkü her yörede ayrı uygulamalar mevcut. 
Ve okuyan, araştıran, üreten, bilgileri karşılaştırıp 
sorgulayan, yanlışlıkların düzeltilmesi için çabalayan 
bir avuç insan var. Hepsi o kadar… 

İşgal günlerinde, işgalciler ile birlikte hareket 
ettikleri için zeybekler tarafından hesaba çekilenlerin 
yakınları, mücadele sonrasında her fırsatta zeybekleri 
karalamak ve hatıralarının doğru yaşatılmasına engel 
olmak için herşeyi yapmışlardır. Bugün bile internet 
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ortamında bilgi kirliliği yaratılarak bu durum sürdürül-
mektedir…

Örnek vereyim... Bir şehirde, bir dernek var. O der-
nek mensupları, derneğin sosyal medya hesabında 
profil resmi olarak kendi yöresinde yaşamış bir efenin 
fotoğrafını kullanıyor. Fakat kullandıkları fotoğraf, bir 
başka diyarın efesine ait! Durum bu kadar vahim! Bu-
nun sebebi de şudur: Bir tarihte, bir gazeteci, bir yazı 
hazırlamış ve hazırladığı yazıya internetten görsel arar-
ken sosyal medyada beğendiği bir fotoğrafı eklemiş! 
Hadi bakalım buyurun cenaze namazına! Hal böyle 
olunca o yazıyı gören, art niyetli ya da bilgisiz bir kişi, 
kopyala yapıştır yöntemi ile sosyal medya hesapların-
da paylaşmış. Bir süre sonra da o yanlış bilgi, bir nesli 
etkilemiş! Şimdi birisi çıkıp da “Hayır o yanlış, o konu 
öyle değil, doğrusu bu” dediğinde “vebalı” oluyor. 
Üzülüyoruz bu hallere… Düzeltmek için çabalıyoruz… 
Çünkü bu da bir milli vazife!

Sarı Zeybek Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün bu konudaki sözlerini anım-
sayalım:

* “Bir millet, irfan ordusuna sa-
hip olmadıkça savaş meydanlarında 
ne kadar parlak zaferler elde ederse 
etsin, o zaferlerin köklü sonuçlar ver-
mesi ancak irfan ordusuyla mümkün-
dür. Bu ikinci ordu olmadan, birinci 
ordunun elde ettiği kazançlar sönük 
kalır. Milletimizi gerçek kurtuluşa 
ulaştırmak istiyorsak, bizi ölümden 
kurtaran ve hayata götüren bugün-
kü idare şeklimizin sonsuzluğunu isti-
yorsak, bir an önce, büyük, kusursuz, 
nurlu bir irfan ordusuna sahip olmak 
zorunluluğunda bulunduğumuzu 
inkâr edemeyiz.” (1923, Kütahya-
ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, 
ATATÜRK Araştırma Merkezi, C. II, 
Ankara, 1997, s. 167-168)

* “Öğretmen Hanımlar ve Öğretmen Efendiler;

Bu irfan çatısı altında hepinizi bir arada görmek-
ten ve hepinizi de selâmlamaktan son derece mutlu-
yum. Müdür Beyefendinin çok güzel açıklayıp anlattığı 
memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, mutluluk 
hedefine ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri 
vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin 
geleceğini yoğuran irfan ordusu. Bu iki ordunun her ikisi 
de kıymetlidir, yücedir, verimlidir, saygıdeğerdir; fakat 
bu iki ordudan hangisi daha kıymetlidir, hangisi birbiri-
ne üstün tutulur. Şüphesiz böyle bir tercih yapılamaz, bu 
iki ordunun ikisi de hayatidir. Yalnız siz, bilgi ve anlayış 
ordusundan olanlar, sizlere içinde olduğunuz ordunun 
kıymet ve kutsallığını anlatmak için şunu söyleyeyim ki, 
sizler ölen ve öldüren birinci orduya niçin öldürüp niçin 
öldüğünü öğreten bir orduya aitsiniz.

Saygıdeğer öğretmen Hanımlar ve öğretmen Beyler, 
biz, iki ordudan birincisine, vatanı çiğnemeye gelen düş-
man karşısında kan akıtan birinci orduya, bütün dünya 
bilir ve bütün dünya şahit oldu ki, pek mükemmel olarak 
sahibiz. Vatanın dört yıl önce düştüğü büyük felâketten 
sonra yoktan var olan bu ordu vatanı yok etmeye gelen 
düşmanı vatanın namus ocağında boğup yok etti. Yalnız 
işimiz, yalnız bu orduya sahiplikle bitmiş, amacımız yal-
nız bu ordunun zaferiyle sona ermiş değildir. Bir millet 
ilim, anlayış ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanla-
rında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zafer-
lerin devamlı sonuçlar vermesi ancak irfan (bilmek, anla-
mak) ordusuyla geçerlidir. Bu ikinci ordu olmadan birinci 
ordunun kazançları ölüdür. Milletimizi gerçek mutluluğa 
ve kurtuluşa ulaştırmak istiyorsak ve milletimize sağlam 
ve verimli bir gelecek vermek istiyorsak, bizi ölümden 
kurtaran ve hayata götüren bugünkü idare şeklimizin 
sonsuzluğunu istiyorsak, bin an önce büyük, mükem-
mel, nurlu bir bilgi, anlayış ordusuna sahip olmak zorun-
da olduğumuzu inkâr edemeyiz.” (Hâkimiyet-i Milliye, 
02.04.1923)

* “Savaş, nihayet meydan savaşı sadece karşı karşıya 
gelen iki ordunun çarpışması değildir. Milletlerin çarpış-
masıdır. Meydan savaşı milletlerin bütün varlıklarıyla, 
bilim ve teknik alanındaki seviyeleriyle, ahlaklarıyla, 
kültürleriyle kısacası bütün maddi ve manevi güç ve ni-
telikleriyle ve her türlü vasıtalarıyla çarpıştığı bir sınav 
alanıdır. Bu alanda, milletlerin gerçek güç ve kıymetleri 
ölçülür. Sonuçta yalnız maddi güçlerin değil, bütün güç-
lerin özellikle ahlaki ve kültürel gücün üstünlüğü kesin-
likle ortaya çıkar. Bu sebeple meydan savaşında yenilen 
taraf milletçe ve memleketçe, bütün maddi ve manevi 
varlığıyla yenilmiş sayılır. Böyle bir sonucun ne kadar feci 
olabileceğini tahmin edersiniz. Yok oluş sadece savaş 
alanındaki orduya ait olamaz. Aslında, ordunun mensup 
olduğu millet feci sonuçlara uğrar. Tarih, birtakım boş 
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hayallerle, başlarındaki hükümdarların, hırslı politikacı-
ların oyuncağı durumuna düşen istilacı orduların, istilacı 
milletlerin uğradığı bu çeşit feci sonuçlarla doludur.

Türk vatanını ele geçirmek fikrini, Türk’ü esir etmek 
hayalini genel, büyük bir ideal hâline getirmeye çalı-
şanların layık oldukları kötü sondan kurtulamadıklarını 
gözlerimizle gördük... Kendilerine bir milletin geleceği 
emanet edilen adamlar, milletin kuvvet ve kudretini yal-
nız ve ancak yine milletin gerçek ve ulaşılabilir çıkarları 
yolunda kullanmakla yükümlü olduklarını bir an hatır-
larından çıkarmamalıdırlar. Bu adamlar düşünmelidirler 
ki, bir memleketi ele geçirmek; o memleketin sahip-
lerine egemen olmak için yeterli değildir. Bir milletin 
ruhu ele geçirilmedikçe, bir milletin azmi ve iradesi kı-
rılmadıkça, o millete egemen olmanın imkânı yoktur.” 
(1924, Dumlupınar-ATATÜRK’ün Söylev ve Demeçleri, 
ATATÜRK Araştırma Merkezi, C. II, Ankara, 1997, s. 
184)

Ata’mızdan aldığımız bu manevi vazife ile beni 
ağabey bilen, seven ve sayan, Ege Bölgesi’nin çeşitli 
yörelerinde yaşayan ve bir şekilde zeybeklik geleneği 
ile ilgilenen, bir derneğe ya da dans topluluğuna men-
sup olan erkek ve kız kardeşlerimize vazifeler verdim. 
Siteler, sayfalar ve gruplar kurdurdum, onları destek-
ledim. Bu, ruhu ve şahsiyeti güzel gençler, kendi yö-
relerinde efelik ruhu için çaba sarf ediyorlar. Onlar ile 
gurur duyuyorum. Çünkü yaptıkları işi para, makam, 
rütbe ve mülk için değil; devlete ve millete kendi cep-
helerinde hizmet edebilme niyeti ile yapıyorlar. Ve 
inanın bana, üzerine zeybek kostümü giyip, bıyık bıra-
kıp, bir Harmandalı oynayıp, meydanlarda kasılıp ben 
efeyim diye gezinenlerden çok daha faydalı icraatlara 
imza atıyorlar. 

Bazen bu konularda yazarken üzülüyorum. Çünkü 
durum ortada. Yani alkışlanacak işler yok ki! Aksine, ne 
yana baksam eleştirilecek yanlış işler var! Tabi tüm bu 
üzücü durumlar yaşanırken, milli ruhumuzu yükselte-
cek işler de oluyor. Bizler, tespit edebildiğimiz zeybek 
mezarlarını ziyaret ediyoruz, fotoğraflarını yayınlıyo-
ruz ve ders-tez hazırlayacak olan gençlerimize kaynak 
sağlıyoruz. Sağlamaya çalışıyoruz… Bunu yapmak 
zorundayız. Biz bunu yapmaz isek, bu gençler yanlış 
bilgilenmeye devam edecek! Buna izin veremeyiz.

Bu arada 2017 yılı içerisinde gerçekleştirilen, Üç 
Mehmet’in Dansı Tiyatrosu, Çakırcalı Mehmet Efe 
Dans Tiyatrosu, Atçalı Kel Mehmet Efe sinema filmi 
gibi faaliyetler ile de; her ne kadar eleştirilecek yerleri 
olsa da gurur duyuyoruz ve onları daha iyilerinin ya-
pılması için destekliyoruz… Ayrıca, yeni çekilen Yörük 
Ali Efe belgeseli, Adnan Menderes Üniversitesi öğren-
cileri tarafından çekimlerine başlanan Zeybekler bel-
geseli ve iki ayrı üniversitede hazırlıklarına başlanan 

Zeybek kısa film çekimleri, yeni yetişen gençliğin daha 
donanımlı bir şekilde kültürel faaliyetler icra etmeye 
yöneldiğini göstermektedir. Ve bu durum kuşkusuz 
bizleri sevindirmektedir.

Bizim bir de Necat Çetin hocamız var. Ege’de dağ 
taş gezer, kaynak arar, belge arar, bulduklarını bize 
yollar, paylaşır ve gençler faydalansın diye yayınlar. 
2017 yılı içerisinde son çalışması, bilgi, belge, arşiv 
kayıtları ve fotoğrafları ile Kuvayımilliyeci Ödemiş 

Mursallılı İsmail Efe Destanı’dır. Kültüre hizmet, sar-
maş dolaş fotoğraflar ile değil; işte böyle çalışmalar, 
fedakârlıklar ve icraatlar ile olur…

2017 yılı içerisinde, Efelik Ruhu ekibi tarafından 
gerçekleştirilen zeybek mezarlarının tespit edilme-
si, fotoğraflanması, Milli Mücadele kahramanı efe-
lerin fotoğraflarının bulunması ve yayınlanması, Üç 
Mehmet’in Dansı Tiyatral Gösterisi, Çakırcalı Mehmet 
Efe Tiyatro Gösterisi, Atçalı Kel Mehmet Efe sinema 
filmi, yeni belgeseller ile kısa film çalışmaları ve Necat 
hocanın çalışmaları önemli hizmetlerdi. 

Naçizane ben de; 2017 yılı içerisinde Kuvayımilliye 
Efeleri, Zeybekname ve Albay Demirci Mehmet Efe 
kitaplarını yazarak geleneğe katkı sağlamaya çalıştım.

Tüm bu çalışmaları daha profesyonel hale getire-
bilmek ve çok daha faydalı hizmetler üretebilmek için 
bir zeybek müzesi kuralım dedik, kimseden ses yok! 
Bir zeybek akademisi kuralım dedik, kimseden ses 
yok! Bir zeybek federasyonu kuralım dedik, kimseden 
ses yok! Bir zeybek danışma meclisi kuralım dedik, 
yine kimseden ses yok! 

Dilerim bir gün bu icraatları yapabileceğimiz gün-
ler gelir. Dilerim bu icraatları yapmamıza vesile olacak 
yöneticiler bir gün gelir. Ve dilerim çok geç olmadan 
bu önemli geleneğin daha fazla yozlaştırılmasına en-
gel olma yolunda sesimizi duyan yöneticiler yetişir… 
Zira bu gelenek ve bu ruh bize her çağda gereklidir… 
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Dr. Deniz ACARAY

Türk Dil Kurumu Büyük Türkçe Sözlüğü’nde “seç-
kin” sözüne getirilen üç ayrı ama birbirine benzer tanım 
bulunmakta: 

1. Benzerleri arasında niteliklerinin yüksekliğiyle 
göze çarpan, üstün, mümtaz,

2. Bir toplumda saygın ve etkin mevkilerde bulu-
nan ve toplumun eğitim, ekonomi, siyaset, askeriye, 
din, sanat vb. alanlarıyla ilgili etkinliklerin denetimini 
elinde tutan (kişi veya grup), elit,

3. Bir toplumun büyük kesimini oluşturan halk 
kütlesi dışında kalan küçük bir aydın kesiminden olu-
şan kütle.

Bu tanımlar siyasal katılmanın düzeylerini irdeleye-
ceğimiz bu yazımızda hareket noktamızdır. Bu konu-
yu incelememizin sebebi ise Cumhuriyetimiz ve onu 
korumak için en iyiyi arayışın bir gereğidir. Görece ileri 
bir aşamaya gelen her toplumda toplumsal bölünme 
ve iktidar olguları nasıl kaçınılmaz olarak ortaya çıkı-
yorsa, seçkin olgusu da hemen hemen her toplum-
da göze çarpan bir gerçek. 17. yüzyılda üstün kaliteli 
malları nitelemek için kullanılan bu sözcüğün kullanım 
alanı sonraları genişleyerek birinci sınıf askeri birlikler 
veya soyluluğun üst mertebeleri gibi üst toplumsal 

tabakaları ifade etmeye başlamıştır. Ancak İtalyan 
kuramcılar Pareto ve Mosca yazıları ile diğer yazarlar-
dan Dahl, Schumpeter, Berelson, Eckstein, Michels ve 
Sartori klasik demokrasi kuramına karşı getirdikleri yo-
rum ve eleştiriler neticesinde kendi demokrasi kuram-
larını oluşturmuşlardır. Onların oluşturdukları yeni de-
mokrasi kuramının ortak noktası seçkinlerin aktif olarak 
yer aldığı ve yönetme hakkına sahip olduğu ve halkın 
yönetime sınırlı katılmasını doğru ve gerekli gören yak-
laşımdır. Yukarıda zikrettiğimiz yazarların ileri sürdük-
leri tezler birbirlerinden farklılık arz etmekle beraber 
ortak noktaları demokratik elitizmin genel ilkeleri sa-
yılabilecek şekilde şöyle özetlenebilir:

1. Demokrasi “halkın, halk tarafından, halk için yö-
netilmesi” temel tanımı bakımından gerçekçi değil-
dir. Çağdaş modern demokrasiler halk tarafından 
yönetim ilkesine uygun değildir.

2. Siyasi iktidar hiçbir toplumda insanlara eşit ola-
rak dağıtılmaz. Bazı kesimler diğerlerine oranla 
iktidara daha fazla sahiptirler. Bu gerçeği ortadan 
kaldırmak imkânsızdır. (Pareto’nun eşitsizlik varsa-
yımı) 

3. Halk yığınları genellikle siyasete ve siyasal faali-
yetlere karşı ilgisizdirler, üstelik alt sosyo-ekonomik 

CUMHURİYET 
İÇİN KATILIMCI 
DEMOKRASİ
Demokratik Elitizm–Seçkincilik 
ile Katılımcı Demokrasi 
Tartışmaları 

Cehalet, esaretten beterdir.

Yahya Kemal
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tabakalarda bulunanlar arasında çok güçlü anti-de-
mokratik ve otoriter eğilimler mevcuttur. Özellikle 
yapılan deneysel araştırmalar, “halk” unsurunda 
klasik kuramcıların aradığı akılcılık, kamusal ve po-
litik sorunlara ilgi duyma, demokratiklik gibi nitelik-
lerin bulunmadığını göstermektedir. Bundan dolayı, 
istikrarlı, yaşayabilir bir demokraside halkın oynaya-
cağı rol sınırlı olmalıdır.

4. Demokrasi, ancak, demokratik değerlere bağlı, 
onu sürdürebilecek yeteneklere sahip bir liderler 
(elitler) kadrosuna dayandığı takdirde yaşayabilir. 
Birden çok elit veya liderler kadrosunun, siyasal ik-
tidar için yarışması ve yönetme yetkisini seçimler 
yoluyla kazanması söz konusudur. Burada halkın iş-
levi kendisini yönetecek elitleri seçmekten ibarettir. 
Halktan beklenen diğer bir etkinlik ise tepki göster-
mektir. Bu tepki, yarışan elitleri harekete geçirme 
ve onların politikalarını etkileme biçiminde olma-
lıdır. Çünkü siyasal kararları egemen halk vermez, 
bu kararlar onlara sunulur. Kanaat oluşturma süreci 
halktan başlamaz, halktan geçer. Ancak belirtme-
miz gereken bir husus, özellikle Sartori’ye ait olan 
bu görüşün Schumpeter tarafından paylaşılmadığı. 
Aşağıda da belirttiğimiz gibi; Schumpeter, temsilci-
leri mektup bombardımanına tutmak türünden faa-
liyetleri bile seçmenle liderler arasındaki iş bölümü-
ne aykırı görmektedir.

5. Halkın seçimler arası dönemlerde toplumsal ka-
rar alma süreçlerini etkilemeye yönelik faaliyetleri 
de liderler arası işleyen bir mekanizmadır. Yeniden 
seçilmek isteyen siyasal liderler ara dönemlerde 
seçmenlerin istemlerine duyarlı olmak zorundadır-
lar. Bu mekanizma sayesinde vatandaşların karar 
alma süreçlerine aktif katılmalarına gerek kalma-
maktadır. (Dahl)

6. Özellikle Sartori’nin getirdiği yorum ve eleştiri-
ler; sıradan vatandaşlardaki kayıtsızlığın (apathy) 
nedeninin, ileri sürüldüğü gibi cahillik, yoksulluk, 
yeterli bilgiye sahip olmama gibi somut olgular ol-
madığı yolundadır. Ona göre bu sorunun cevabını 
aramak akıntıya kürek çekmektir. Kayıtsızlık olgusu 
kimsenin kusuru değildir. Kışlalı’nın da Sartori’dan 
aktardığı paralel bir düşünce, yetenekli azınlıkların 
ülkeyi yönetmelerinin, demokrasinin kusuru değil, 
güvencesi olduğudur. Ancak, tersi olması durumun-
da sistem yozlaşır, bozulur. Ona göre; birçok demok-
rasinin seçkin azınlıkların çabalarıyla kurulduğu ve 
halk ayaklanmalarıyla yıkıldığı, çağdaş diktatörlerin 
kendilerini halk oylamasıyla meşrulaştırdıkları unu-
tulmamalıdır. Antidemokratik yöneticiler kendilerini 
atar ve halka bunu onaylatmak isterler. Demokratik 
seçkinler ise kendilerini halka önerirler. Halkın yö-

netilmekten kaçınması söz konusu olamaz. Önemli 
olan, nasıl yönetileceğinin, hangi türden seçkinle-
rin benimseneceğinin saptanmasıdır. Hatta buna 
benzer bir yaklaşımı Michels’te de gözlemliyoruz: 
Michels de aynı doğrultuda seçkinlerin bütün top-
lumlarda kaçınılmaz olarak var olacağı kanısındadır 
ve yurttaşların büyük çoğunluğu siyasal konularla il-
gilenmedikleri için kişinin refahı ile toplumun refahı 
arasındaki ilişkiyi göremezler. Kendi dışında ve yuka-
rıdan gelen bir itici güç olmadıkça kendi başına ha-
rekete geçemeyen kitleler, yönetilmek gereksinimi 
içindedirler. Zaman zaman yakınsalar bile, çoğunluk 
için, kendileriyle ilgilenecek, kendilerinin sorunla-
rıyla uğraşacak birilerini bulmuş olmak memnunluk 
vericidir.

Siyasal katılma konusunda oldukça kapsamlı ça-
lışmalar sunan katılımcı ve feminist yazar Pateman 
ise; elitçi demokrasi kuramına öncülük eden yazar 
Schumpeter’in  “klasik demokrasi kuramı”na getirdiği  
“gerçekçi” revizyona karşı çıkmakta, demokrasiyi dar 
anlamda ele alarak, liderler arasında cereyan eden bir 
yarışma, bireylerin halkın oyu için yarışarak mücadele 
ettikleri ve bu sayede karar alma iktidarını kazandıkları 
bir kurumsal düzenleme olarak tanımlayan ve demok-
rasiyi liderler arası bir yarışa indirgeyen anlayışı reddet-
mektedir. Pateman’a göre; Schumpeter’in teorisinde 
katılma için tek yol/araç, liderleri seçmek için oy kul-
lanmaktan ibarettir. Aktif olması gerekenler liderlerdir. 
Schumpeter; seçmenlerin, temsilcilerini mektup bom-
bardımanına tutmalarını da, bunun seçmenlerin temsil-
cilerini kontrol etme girişimi- çabası olduğu, bu çabanın 
da liderlik tasavvuruna tümden aykırı olduğu gerekçe-
siyle demokratik metoda aykırı görmekte ve Pateman 
tarafından eleştirilmektedir.

İstikrarlı ve yaşayan bir demokrasi ihtiyacına 
çözüm getirdiği iddiasıyla ya da demokrasiye istikrar 
sağladığı kanısıyla ortaya atılan ve yaygın bir etki ve 
üne kavuşan bu teoriyi, insan haklarının korunması 
ve iktidarın sınırlandırılması özelinde değerlendirmek 
durumundayız. Öncelikle kavramsal bir ayrıma 
değinmekte yarar var. Bir toplumda ekonomik, sosyal, 
kültürel bakımlardan seçkinlerin olması, insanlık 
tarihi kadar eski olmasa da uzun geçmişe dayanan bir 
tarihsel olgudur. Ancak; insan haklarının en iyi şekilde 
gerçekleştirildiğine ve korunduğuna inanılan bir sistem 
olarak demokrasilerde, sınırlı bir halk katılımı öngörerek, 
yöneticilerin seçkinlerden oluşması gerektiğini 
savunmak ayrı bir şeydir. Sadece iyi ve istikrarlı 
bir yönetim gereği bakımından düşünüldüğünde 
mantıklı gelebilecek bu öneri ve yaklaşımlar, insan 
haklarının korunmasını en iyi şekilde sağlayabilme işlevi 
bakımından tam tersi bir şekilde mantıksız ve etik dışı-
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dır. Pasif bir katılma ve kamusal kararların alınması ile 
uygulama süreçlerinden uzak tutulma, halk için, kendi 
makûs talihiyle baş başa kalması demektir. Bu şekilde 
yönetimden uzak tutulma sistem içinde kurumsallaş-
tırıldığı takdirde, uzun vadede insanların kendilerini 
varlık âleminde konumlandırmaları ve anlamlandırma-
ları da imkânsızlaşacak ya da önemini kaybedecektir. 
Doğrudan demokrasinin uygulanmasının imkânsızlığı 
ve temsil olgusunun kaçınılmaz olarak karşımıza çık-
tığı günümüzde, insanların hem birey hem de yurttaş 
olarak farkındalıklarının olması ve artması, hak ve öz-
gürlüklerinin sahibi ve aktif yüklenicisi olabilmeleri için 
katılımın mümkün olabildiğince artırılması, katılım ka-
nallarının açık tutulması gerekmektedir. İyi ve istikrarlı 
bir yönetimin sağlayacağı refah düzeyi, insan haklarının 
kendiliğinden gerçekleşmesini sağlamaz. Geri kalmış 
veya gelişmekte olan ülkelerin ortak bir özelliği olarak, 
hak ve özgürlüklerin (tavandan tabana) bahşedildiği 
toplumların siyasal kültürleri incelendiğinde bu gerçek 
apaçık ortadadır. Zaten, insanlar bu bahşedilmiş hak ve 
özgürlükler dünyasında yönetime, sahip olmaya bile la-
yık olmadıkları, onlara ait olmayan bir üstün ayrıcalıklı 
konum-mertebe olarak bakmakta ve onu hiçbir zaman 
ulaşamayacakları, erişmeyi hayal dahi edemeyecekleri 
bir statü olarak görmektedirler. Demokratik elitizmin 
savunucularının elitlerde aradıkları kriterler arasında 
“erdem” ve “adalet-adaletli olmak” gibi insan hakları-
nın en temel değerlerinin bulunmaması, insan hakları-
nın korunması beklentisinin hüsranla sonuçlanacak bir 
hayalden öteye geçemeyeceğinin de belirtisidir. Yönet-
me yetkisini elde eden elitler; halkın hak ve özgürlükle-
rinin koruyucusu değil, kendi sahip oldukları zenginlik 
ve statünün savunucusu ve gözetmeni olacaklardır. 
Böyle bir demokrasinin elitler arasında bir yarışa indir-
geneceği öngörüsü doğrultusunda ayrıca denebilir ki, 
elitler kendi aralarındaki bu yarışta kazanmak ve rakip-
lerini ekarte etmek uğruna halka ancak bir avuç taviz 
ve boş vaatlerde bulunacaktır. Yönetime geldiklerinde 
de seçim arifesinde edilen vaatler, verilen sözler unutu-
lacak, halktan gelen taleplere kulaklar kapanacaktır. Bu 
tür toplumlarda giderek eğitim sisteminin yozlaşacağı 
ve insanların özgürlük anlayışlarının zayıflayacağını ve 
etik dışı bir boyuta – kavrayışa dönüşeceğini söylemek 
kehanet değildir. Bu süreçte, toplumsal adalet de örse-
lenecek ve dayanışma kültürü git gide kaybolacaktır. 
Seçkinler sınıfına erişim kanallarının açık tutulması ve 
bu sınıflara mensubiyet için her hangi bir soyluluk şartı-
nın aranmaması, saydığımız sonuçların gerçekleşmesini 
engellemeyecektir; zira adalet ve hakkaniyet duygula-
rından uzaklaşmış bir toplumun üyeleri seçkinler düze-
yine erişebilmek için giriştikleri yarışta “amaca ulaşmak 
için her yol mübahtır” düsturunu benimseyecek ve ter-
cihlerini adil ve dürüst bir istikamette yapmayacaklar-

dır. Bu tür toplumlarda cam tavan sendromunun etkisi 
de açıkça gözlemlenebilir, sadece siyasal alanda değil 
ekonomik ve sosyal hayatın her alanında bir özgüven 
eksikliği açıkça yansıma yapabilir. Böyle bir toplumun 
kültürel ve siyasal bunalımlara girmesi ve ulus bilincini 
kaybetmesi çok muhtemeldir. 

Günümüzde, özellikle Türkiye’de de son yıllar-
da yaşanan sancılar bu türde bir sosyolojik olgudan 
beslenmektedir. Medyaya ve sosyal paylaşım site-
lerine en çok yansıyan serzenişler, halkın büyük ço-
ğunluğunun benimseyeceği alternatif siyasal lider-
ler çıkmaması-çıkamaması doğrultusundadır. Ulusal 
düzeyde yayınlanan ve önemli bir kamuoyu oluşturma 
potansiyeli bulunan programlarda entelektüel ya da 
aydın kimliğiyle konuşan bazı kimselerin bile, bilerek 
veya bilmeyerek “bizi yönetenler”, “başımızdakiler”, 
“ ‘bize’ ya da ‘kadına’ verilen haklar”,  “devlet büyük-
lerimiz” vb. söylemleri sıklıkla ve rahatlıkla söyledikleri 
görülmektedir. Bu tür söylemler, fahiş bir hata olma-
sının yanı sıra, sıklıkla söylenerek kamuoyu nezdinde 
bir normalleştirme ve kanıksamaya sebep olduğu dü-
şünülmektedir. Bu kanıksayışın da etkisiyle, görül-
düğü üzere, seçkinciliğe alışmış ve bunu kanıksamış, 
özümsemiş toplumlar kendi içinden etkili ve makbul 
liderler çıkartamamaktadır. Bunun nedeni, oligarşinin 
tunç yasasının örümcek ağı gibi toplumu kuşatması ve 
etkisiz ve edilgen bir konuma indirgemesidir. Ekonomik 
hayata yansıması da tıpkı Osmanlı dönemi ekonomik 
hayat gibidir. Halkın ekonomik- ticari hayattan uzak, 
sadece tüketici, az oranda ilkel tarım üreticisi olduğu 
toplumlarda ekonomik ve ticari gelişmenin de önüne 
ket vurulacak, ulusal sermaye birikimi de mümkün 
olmayacaktır. Bir ülkenin ulusal sermayesinin–ekono-
mik bağımsızlığının, siyasal bağımsızlığı için ne kadar 
hayati bir unsur olduğunu hatıra getirdiğimizde; elit-
lerden oluşan bir yönetim sistemi, o ülkeye insan hak-
ları standartları ve güvenceleri getiremeyeceği gibi, 
elitlerin ekonomik ve siyasal güçlerinin de ülkenin 
bağımsızlığıyla birlikte kaybolmasına sebep olacaktır. 
Bu süreci yaşayan toplumlar, hak mücadelesi vermek 
bir yana, kurbağaların içinde bulundukları suyun yavaş 
yavaş ısıtılarak kaynatılmasındaki aymazlık durumuna 
benzeyen gaflet uykusundan uyandıklarında artık çok 
geç kalmış olacaklardır. Saydığımız tüm bu gerekçeler 
doğrultusunda demokratik elitizm, demokrasinin gü-
vencesi olmak bir yana, bizce demokrasiye en büyük 
tehdit ve tehlikedir. Alt sosyo–ekonomik gruplarda 
var olduğu öne sürülen otoriter eğilimler de, demok-
ratik elitizm için gerekçe teşkil etmesi bir yana, bizzat 
seçkinci anlayışın yarattığı bir kültürel sonuçtur. Uzun 
vade bile sayılmayacak bir zaman diliminde, saydığımız 
bu etki ve sonuçlar nedeniyle Cumhuriyetin yıkılarak 
sistemin monarşiye evrileceği ve aynı zamanda kuvvet-
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ler ayrılığı mekanizmasının da zayıflayarak mutlak ik-
tidar yapılanmasına yol açacağı tehlikesi göz ardı edil-
memelidir. Mutlak iktidar yapılarının hüküm sürdüğü 
devletlerin toplumlarında ise tebaa kültürünün yerleşik 
olduğunu tarihimizden ders alarak aklımızda tutmak 
gerekmektedir.

Türkiye’de şimdiye kadar seçkinci bir demokrasi an-
layışının egemen olduğu gerçeği göz ardı edilmemekle 
birlikte; kurucu iradenin her ne kadar seçkinlerden oluş-
sa da seçkinci olmadığı düşünülmektedir. Bir sonraki ya-
zımızda detaylı bir şekilde incelemeyi düşündüğümüz 
Atatürkçü düşünce sistemi veya Kemalizm açısından kı-
saca söyleyebileceğimiz birkaç söz vardır: Kemalizm’in 
bir ideoloji olup olmadığı tartışmaları bir tarafa, ona ge-
tirilen eleştirilerden en önemlisi genel olarak seçkinci 
olduğu yönündedir. Kemalist Devrim’in hayatın zaruri 
hamleleri olduğu, nazariyecilikten gelmediği yönünde 
Atatürk’ün en yakınında bulunanlardan Recep Peker’in 
beyanları bulunmaktadır. Nitekim Atatürk’ün “Doktrin 
istemem. Donar kalırız. Biz yürüyüş halindeyiz” sözü 
Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından aktarılmıştır. 
Sadri Ertem de aynı düşünce doğrultusunda “…Türk 
inkılâbının, evvela teorilerinin, edebiyatının yapılması 
beklenseydi kim bilir daha ne kadar gözler yollarda kala-
caktı” demektedir. Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti için 
belirlediği kurucu altı ilke incelendiğinde aralarında laf-
zi olarak demokrasinin geçmediği görülecektir. Ancak; 
bu altı ilkenin içinde demokratik devlet anlayışı içkindir. 
Nitekim cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkeleri tarihsel kö-
kenleri farklı medeniyetlerden gelmekle beraber ikisi 
de katılımcı demokrasi anlayışını benimseyen ve gerekli 
kılan ilkelerdir. Hatta laiklik de egemenliğin kaynağının 
beşeri irade olması gerekliliği bakımından demokratik 
anlayışı içerir. Mustafa Kemal Atatürk’ün halkın içinden 
çıkan eşsiz bir lider olarak halkına duyduğu sadakat, 
bağlılık ve güven onun kurucu altı ilkeyi oluşturmasın-
da bizce en önemli saiklerden olmuştur. O yüzden ege-
menlik iradesinin tecelli ettiği 23 Nisan günü çocukla-
ra, 19 Mayıs mücadele azmi ve girişimcilik bakımından 
gençlere, 29 Ekim de Cumhuriyet bayramı olarak tüm 
halka emanet edilen bayramlarımızdır. Bu emanetle-
rin bir avuç seçkinin inisiyatifine bırakılması halkın bu 
değerleri yeterince idrak edip sahip çıkamadığının bir 
göstergesi olacaktır. Oysa Atatürk “Türk; öğün, çalış, 
güven” derken, bize, Cumhuriyete sahip çıkmak için 
önemli bir rehber eylem dizgesi bırakmıştır. Sıklıkla se-
vinmek, gururlanmak, iftihar etmek anlamında “övün-
mek” fiiliyle karıştırılan “öğün”;  kelime kökeni olarak 
“ög”-“ök” kökünden gelmekte, “öğrenme” “öğretim” 
“öğrenim” “öğüt” gibi kelimelerinin de ortak kökü 
olan “akıl” anlamındadır. Hatta annesini kaybeden ço-
cuğa öksüz denmesi de kadim Türk kültüründe kadının 
sahip olduğu değerin bir göstergesi olarak ortaya çık-

maktadır. Dolayısıyla, başta öğünerek yani düşünerek, 
kurgulayarak, aklımızı kullanarak iktidarların eylem ve 
işlemlerini takip edip eleştirerek, gerektiğinde destek, 
gerektiğinde itiraz ederek katılımcı birer yurttaş olmak, 
siyasete girdi oluşturmak hepimizin yurttaşlık görevidir. 
Cahil kalma lüksümüz bulunmamaktadır. Aksi durum 
Yahya Kemal’in de dediği gibi esaretten beter olacaktır.

“Dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olu-
nuz.” diyen ve savunduğu görüşleriyle uyumlu yaşam 
tarzıyla tüm dünyanın saygınlığını kazanan Mohandas 
Karamçand (Mahatma) Gandhi’nin bu sözünde, öz-
gürlük arayan herkese bireysel ve kolektif anlamda 
çok önemli bir mesaj bulunmaktadır. Yüzyıllardır pek 
çok filozofun ve siyasal bilimcinin özgürlük, eşitlik, 
adalet gibi temel değerlerle çevrili bir yönetim arayı-
şı, tiranların ve diktatörlerin acımasız ve zalimane yö-
netimlerine karşı çareler ve yollar aradığı eserlerinde 
ufuk çizgisinde, farklı kapsam ve uygulamalarına rağ-
men hep demokrasi görünmüştür. Demokrasi sadece 
düzen ve asayiş sağlayıcı bir yönetim sistemi olarak 
değil, aynı zamanda özgürlük ve adalet timsali bir mo-
del, ekonomik–sosyal–kültürel ve siyasi boyutlarıyla 
ayrı birer derinliğe sahip zengin bir içerik, bir metafor, 
soyut bir fenomen olarak algılanmıştır. Bu itibarla bir 
ideal–ütopyadır. Bu ütopyaya gerçeklik kazandıracak 
olan şey ise eylemdir, düşünceye uygun harekettir. 
Demokrasi, sadece söylem dağarcığından ibaret bir 
siyaset teorisi olarak kabullenilip, ona uygun bir siyasal 
yaşam tarzı benimsenmez ve hayata geçirilmezse, ne 
kadar savunulursa savunulsun, yapılan şey havanda 
su dövmek olur. Bir insan nasıl ki okuma-yazmayı, yüz-
meyi, bisiklete binmeyi yaşayarak, yaparak öğrenirse, 
demokrasi de demokratik eylemlerde bulunularak öğ-
renilebilir. Bu itibarla demokrasinin bireye yüklediği 
hem negatif hem de pozitif yükümlülükler bulunmak-
tadır. Kendi hayatıyla ilgili kararları kendisi alması ve 
yürütmesi bakımından bireysel pozitif; ama aynı ilkeyi 
başkaları için de benimseme ve başkalarının hayatına 
müdahale etmeme, özellikle ata-erkil aile uygulamala-
rında görünen otoriter–müdahaleci davranışlarda bu-
lunmama şeklinde saygı gösterme, karışmama yüküm-
lülüğü bakımından da bireysel negatif bir yükümlülüğü 
vardır. Bireyin salt bireysel yükümlülükleri dışında aynı 
zamanda kolektif yükümlülükleri de vardır. Bunlardan 
ilki, toplumsal olaylara aktif olarak katılma, ilgi–bilgi–
tepki şeklinde üç boyutlu kapsamda sahipleneceğimiz 
eylemler dizgesi olarak kolektif pozitif; kolektif eylem-
ler ve karar alma süreçlerinin işleyişinde varılan konsen-
süslere-uzlaşmaya muhalif olsa bile saygı göstermek 
biçiminde de kolektif negatif yükümlülük. 

Bir başka dikkat çekmek istediğimiz husus ise, de-
mokrasinin hayata geçirilmesi bakımından, demokrasi 
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kültürünün yerleşmesinin hayati önemi. Toplumsal 
ya da kamusal olana karar verilirken, karar alma süre-
cinden uzak tutum ve tavır sergilemek bilinmelidir ki, 
muhalif olmayı haklı kılacak bir gerekçe olamaz. Bu, 
demokrasilerde etik değerlerin de yerleşik bir temel 
direk olduğunun göstergesidir. Bu nedenle bir toplum 
yönetim sistemi olarak demokrasiyi arzu ediyor ve düş-
lüyorsa, demokrasinin temel gereklerine uygun davran-
malıdır; kamusal olana kamu olarak karar verip, toplum 
üyelerinin karar alma süreçlerine olabildiğince katılım 
imkânı sağlamalıdır. Demokrasiyi gerçek anlamda yaşa-
ması, bunu kültür olarak benimsemesine bağlıdır. Daha 
önceki yazılarımızda, kültürün siyasal toplumsallaşma-
daki önemine değinmiştik. Vurgulamamız gereken ise, 
demokratik kültürün kuşaklar boyu yaşaması ile ilgi-
li. Nasıl ki kültür toplumun genel davranış kalıplarının 
toplumsallaşma yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılması 
sayesinde, o toplumun sürekliliğini güvence altına alır 
ise, demokratik kültür de demokrasinin değerlerini ve 
tecrübelerini siyasallaşma yoluyla kuşaktan kuşağa ak-
tararak insan hak ve özgürlüklerini güvence altına alır. 
Aksi takdirde; bizler, yurttaşlar olarak, demokrasiyi is-
tiyormuş gibi davranırsak, demokrasi de varmış gibi 
görünür. İnsan hakları da kâğıt parçaları üzerinde yazılı, 
gerçekleşmesi birer hayal olan sözlerden ibaret kalır. 

Daha önceki yazılarımızda demokrasiyi biçimsel ve 
maddi unsurları açısından farklı iki düzlemde ele alıp, 
demokratik kurumları incelemiştik. Demokrasinin te-
melinde eşitlik ilkesinin bulunduğunu, bu ilkenin de etik 
bir değer olarak, özsel bir eşitlik inanışı olması gerek-
tiğini, ayrıca da demokrasinin bireye ödev yüklediğini 
ifade etmiştik. Demokratik elitizm ile ilgili yukarıda yap-
tığımız değerlendirmede de karşı olduğumuz noktaları 
açıklarken, katılımın sınırlı tutulmasının insan haklarının 
korunmasına yaptığı olumsuz etkilerini de kısaca değer-
lendirmeye çalıştık. O nedenle; mefhumu muhalifinden 
hareketle, insan haklarının korunması ve gerçekleşmesi 
için demokrasinin yaşayan bir demokrasi olması gerek-
mektedir. Bunun için de, dinamik katılma hayati bir öne-
mi haizdir. Yalnız tüm bu düşünce ve yargılarımız yine 
de olması gereken alana ait. Olan ise maalesef, her za-
man istediğimiz gibi bir tablo değil. O yüzden, her top-
lumun demokrasi algısı ve seviyesi, onun kültürel tarihi 
ve dokusuyla ilişkili. Bize düşen ise, bu olan ile olması 
gereken arasında yaşanan çekişmede, azimli ve erdemli 
bir yurttaş olarak ilgili, bilgili ve tepkili olabilmek ve tüm 
bu mirası gelecek kuşaklara aktararak olanın çıtasını 
olması gereken seviyeye yaklaştırmak. Rousseau’nun 
dediği gibi özgürlük, canının istediğini yapmak değil, 
kendi koyduğu kurallara göre yaşamaktır. Bu sözün 
sadece bireysel bir anlam taşımadığı, kolektif boyutta 
idrak edilmesi gerekliliği açıktır. Sözlerimizi Etienne de 

La Boetie’nin özgürlükle ilgili doyumsuz eserindeki iç 
burkan yorumuyla sonlandıralım: “Gözü pek kişiler is-
tedikleri iyiliği elde etmek için tehlikeye atılmaktan hiç 
korkmazlar, akıllı kişiler ise hiç bir güçlükten kaçınmazlar. 
Alçak ve uyuşuk kişiler ne kötülüğe katlanmayı ne de iyi-
liğe yeniden kavuşmayı bilirler. İyiliği dilemekle yetinirler; 
onu elde etme isteği doğal olarak bu kişilerde bulunması-
na karşın, onu yürekten arzulama erdemi alçaklıkları ta-
rafından yok edilmiştir. Elde edildiğinde kişileri hoşnut ve 
mutlu kılacak her şeyi arzulamak olan bu istek, bu istenç, 
bilgelerle cesurlarda olduğu gibi akılsızlarla korkaklarda 
da bulunur. Bu şeyler içinde yalnızca bir tanesi eksiktir; 
doğa insanları bunu arzulamaktan yoksun kılmıştır: Bu, 
özgürlüktür. Özgürlük öylesine büyük ve öylesine hoş 
bir iyiliktir ki, bir kez kayboldu mu tüm kötülükler arka 
arkaya sıralanır; bu durumdan sonra hala yok olmamış 
iyilikler ise kullukla yozlaştıklarından dolayı lezzetlerini 
tümüyle kaybederler…” .
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YENİ BİR YILA 
MOTİVASYONLA 
BAŞLAMAK VE 
DEVAM 
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Yeni bir yıl başladı; her şeyin gönlünüzce olacağı gü-
zel bir yıl dilerim öncelikle. Yeni yıl demek yeni yıl karar-
ları demektir; yeni hedefler demektir, bir şeyleri değiş-
tirmek için, ilk adımları atmak için güzel bir dönemdir 
Ocak ayı.

Diğer yandan; hayatta ne istiyor olursak olalım iş bir 
noktada motivasyona gelip dayanır. Plan program ya-
parız ama eyleme geçmek ve sürdürmek için motivas-
yona ihtiyaç duyarız, üstelik bunun gelip geçici olmama-
sı ve bir süre boyunca kalıcı olabilmesi de çok önemlidir.

Motivasyon konusu benim koçluk çalışmalarında 
özellikle üzerinde durduğum bir konudur, ayrıca kişiden 
kişiye ve konudan konuya değişen motivasyon kaynak-
ları söz konusu olabilir. Burada bir görüşme yapmıyoruz 
ama yine de size yardımcı olabilecek fikirlerimi kısaca 
bu yazı kapsamında sizlerle paylaşmak istedim.

Amaç, motivasyonun kardeşi gibidir. Bir yola çıkar-
ken bir amacımız olmalı. “Neyi istiyorsun?” sorusu ka-
dar “Niye istiyorsun?” sorusunu da kendimize yönelt-
meliyiz. Nedenler çok önemlidir; bizi yorulduğumuzda 
taşıyacak olan şey çoğu durumda nedenlerimizdir ve 
güçlü nedenleri olan kişiler için nasıllar daha kolay çö-
zülür.

Seçenekleri görebilmek önemlidir, tek bir yol veya 
tek bir yöntem yoktur, sizi hedefinize ulaştırabilecek 
farklı yöntemler olabilir ve bunları fark etmek çok 
önemlidir.

Değerler önemlidir, paylaşım ve iletişim gibi değer-
leri çok güçlü olan kişiler birileri ile birlikte çok daha ko-
lay yol alırlar, bu nedenle yol arkadaşlığı yapmak önem-
lidir.

Karar almak ve arkasında durabilmek motivasyon 
açısından önemlidir. Başlangıçtaki kararımızı sürekli 
sorgularsak motivasyon da azalacaktır.

Güzel şeylere inanmak önemlidir, bir yola çıktığı-
nızda şanslı olduğunuza inanırsanız işiniz bir nebze 
kolaylaşır ve güzel inançlar motivasyonu artırır.

İzlenen yol ve yöntemlerin size uygun olup olmadığı 
önemlidir, özgürlüğünüze çok düşkün birisiyseniz çok 
katı kurallar size uygun olmayabilir, biraz daha esnek 
bir yol haritası orta ve uzun vadede işinizi kolaylaştırır.

Aynı anda çok sayıda konuyla ilgilenmek de moti-
vasyonu azaltabilir, bir şey değişince pek çok şey olum-
lu anlamda değişebilir, sizin için önemli olan tek bir ko-
nuyla başlayabilirsiniz.

Motivasyon kendi içimizdeki ateştir, sürekli olarak 
dışarıdan motivasyon alamayız, bu nedenle size iyi 
gelen şeylerden bir demet oluşturup kendi enerjinizi 
yüksek tutmaya çalışın.

Son olarak da gerçekçi hedefler belirlemek gere-
kir, biraz sabırlı olmak gerekir, büyük hayalleriniz olsun 
ama küçük adımlar atın gerekirse, gerçekçi hedefleriniz 
yoksa bir süre sonra motivasyonunuz azalabilecektir.

Bu geniş kapsamlı konuyu elimden geldiği ölçüde 
anlatmaya çalıştım.

Yeni yılla birlikte hedeflerinize doğru ilerlemenizi ve 
yıl bittiğinde benim için güzel bir yıl oldu demenizi arzu 
ederim.

Sevgi ile kalın.
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Notre Dame: Quasimodo 
Musical  - MEB Şura Salonu 

Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; “Notre 
Dame – Quasimodo Musical”, izleyicisiyle 
buluşuyor.

Fransız İhtilali sonrası Fransa’nın karanlık 
günlerinden kesitler veren bir müzikal. 
Oyunda çirkin ve kambur Kilise zangocu 
Quasimodo ile Fransa’nın ruhani ve dini lideri 
Claude Frollo’nun, semtte yaşayan çingene 
Kızı Esmeralda’ya olan aşklarını, Zangoç 
ile Papaz’ın ruhlarında oluşan ikilemleri 
ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan 
danslarıyla goz dolduran,Türk oyuncularin yer 
aldigi Türkçe bir müzikal.

“Leonardo Da Vinci Expo: 
Dahi İstanbul’da”

Dünyanın en büyük ve en kapsamlı Leonardo 
Da Vinci sergisi, İstanbul’da…

Maslak’taki UNIQ Müze’de “Leonardo Da Vinci 
Expo: Dahi İstanbul’da” adıyla açılan sergide Da 
Vinci’nin orijinal eskizlerinden yola çıkılarak 
oluşturulan 100 replikasıyla birlikte, orijinal el 
yazması, tablo ve çizimlerin de dahil olduğu 
200’e yakın eseri sergilenecek.

Sergi, 7 Nisan 2018’e kadar ziyaretçilere 
açık olacak.

ETKİNLİKLERDEN SEÇMELER

Dünyanın en büyük ‘Leonardo Da Vinci Makineleri 
Koleksiyonu’nun en önemli özelliği, sergide yer alan 
replikaların orijinal tasarımlara bağlı kalınarak ahşap ve 
metalden yapılmış olması. Sanayi tipi hiçbir birleştirici 
unsurun kullanılmadığı replikalarda tek bir vida 
kullanılmazken, Da Vinci’nin orijinal eskizlerinden yola 
çıkılarak hayata geçirilmiş olan bu çalışmaların bazıları 
orijinal boyutlarında olup, bazıları ise ebatları 60 cm ile 5 
metre arasında değişen replikalardan oluşuyor.

İstanbul - UNIQ Müze

24 Ocak 2018
Saat: 20.30

Ankara
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Han Tiyatrosu Ünal Gürel S. - İzmir
 24 Ocak 2018, Çarşamba

 20:30

“Sekiz farklı öyküden her biri ayrı bir 
toplumsal yaraya parmak basmaktadır. “

Nadejda Tzanova Chopin Resitali

The Podium Hall - Ankara
 27 Ocak 2018, Cumartesi

 20:00
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03 Aralık 2017
Ankara Piyano Festivali: 
BUGGE WESSELTOFT

Norveç’in sınırları zorlamayı seven ve 
günümüzün en yenilikçi piyanistlerinden 

Bugge Wesseltoft, Ankara Piyano Festivali 
kapsamında ilk defa 8 Şubat’ta Ankara Palas’ta 

sahne alıyor.

BİFO & BORUSAN QUARTET

Borusan Sanat’ın iki yıldızı BİFO ve Borusan 
Quartet bu konserde bir araya geliyor. 
Ödülleriyle, seslendirdikleri prömiyerlerle 
ve kayıtlarıyla kurulduğu 2005 yılından beri 
Türkiye’de klasik müzikseverlerin yakından 
izlediği Borusan Quartet, oldukça yoğun 
geçen bir kayıt, turne ve konser sezonunun en 
parlak anlarından birini BİFO ile paylaşacak. 
Müzikseverlerin uzun zamandır beklediği bu 
buluşma, Louis Spohr ve Dmitri Şostakoviç’in 
iki başyapıtının sunulacağı muhteşem bir 
akşamda gerçekleşecek.

22 ŞUBAT 2018 PER 20.00 • İSTANBUL LÜTFİ KIRDAR 
ICEC

SASCHA GOETZEL şef
BORUSAN QUARTET

SPOHR Yaylı Çalgılar Dörtlüsü için Konçerto, Op. 131
ŞOSTAKOVİÇ 8. Senfoni, Do minör, Op. 65
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