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Değerli okuyucularımız ANKA Strateji Dergisi’nin sekizinci 
sayısında ilk kez dijital baskıyla birlikteyiz. Dergimizin Temmuz-
Ağustos 2018 dönemli sayısını ANKA Enstitüsü örün (web) sayfası 
üzerinden yayınlıyoruz. 

Önceki sayımızın kâğıt ortamında basılı son sayı olduğunu sizlere 
duyurmuştuk. Ekonomik koşullar nedeniyle bu kararı almak zorunda 
kaldık. Şunu öncelikle belirtelim: dergimizin yayın politikasında 
ve içeriğinde değişikliğimiz olmayacak, sadece sizlere ulaşma 
yöntemimiz değişecek. Bu yolla daha büyük bir okuyucu kitlesine de 
ulaşmamız mümkün olabilecek. 

Temmuz ayı Kıbrıs Barış Harekâtımızın yıldönümüne rastlaması 
nedeniyle bizim için öncelikle Kıbrıs Davasını çağrıştırmaktadır. Kıbrıs 
Adası Türkiye Cumhuriyeti için jeopolitik, askeri, ekonomik, kültürel 
ve diğer tüm alanlarıyla vazgeçilmeyecek derecede önemlidir. 
İçinde bulunduğumuz küresel şekillenme döneminde en önemli 
mücadele, pazarlık ve paylaşım alanlarından birinin Doğu Akdeniz 
bölgesi olacağını söyleyebiliriz.  Önümüzdeki 5-10 yıllık sürede türlü 
türlü oyunlarla karşılaşacağız. Bu zorlu süreçte siyaset üstü Devlet 
Aklını destekleyerek doğru işler yapmak zorundayız. Konunun önemi 
nedeniyle bu sayımızda Kıbrıs konusunda dört makale yayınlıyoruz. 

Jeopolitik öncelikler Balkanları yakın gelecekte yeniden gündeme 
taşıyacaktır. Özellikle Yunanistan ve Makedonya konuları ilgi alanımız 
içinde olacak. Dergide konuyla ilgili bir yazımızı da bulacaksınız. 

İçinde bulunduğumuz dönemde öncelik arz eden diğer bir önemli 
ve sıcak konu ise İran. İran’la yapılan çok taraflı Nükleer Anlaşmaya 
yönelik Trump yönetiminin olumsuz tutumunun sonrasında başlayan 
sıcak dönem İran’ın yeniden şekillendirilmesine evrilecek mi? İran’da 
alt ve orta gelir sınıflarını büyük ölçüde sarsan ekonomik sıkıntılar 
olası bir sosyopolitik krizin habercisi olabilir mi? İran açısından zor bir 
dönem başlıyor. Dergide İran özneli iki yazımızı da bulabilirsiniz.

Küresel Ekonomik Durum ve Riskler, Yaklaşan Finansal Fırtına, 
Denizcilik ve Kabotaj, Filistin’e Bakış Açısı, Türk Hukukunda Laiklik, 
Milli Kahramanlara ve Ahde Vefa, ATATÜRK ve Bilim, Yaşamda Sabırlı 
Olmak konulu makalelerimizi de zevkle okuyacağınızı düşünüyorum.

Ağustos ayı ise Bağımsızlık Savaşımızla ve Zaferimizle 
özdeşleşmiştir.  Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşayacağından 
en küçük bir şüphe duymadık, duymayacağız. Şimdiden 30 Ağustos 
Zafer Bayramımızı kutluyorum. 

Konusunda uzman yazarlarımızın emeğiyle ve Başkan 
yardımcılarımızdan Sn. Faruk DİNÇ’in dizgisiyle (mizanpaj) hazırlanan 
içeriği faydalı bilgi, analiz ve değerlendirmelerle dolu sayımızı 
beğeneceğinizi umarak iyi okumalar ve huzurlu, sağlıklı ve başarılı bir 
yaz dönemi diliyorum. 
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ANKA Enstitüsü Başkanı
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Giriş
Türkiye’nin yakın çevresinde, özellikle de 

Ortadoğu’da yaşananlar, ABD’nin bölgeye yönelik he-
saplarından, İsrail’le ilişkilerinden, bölgenin enerji zen-
ginliğinden, İran’ı kuşatma iddiasından, Rusya ve Çin 
gibi bölgede nüfuzu artan rakiplerini geriletme çabala-
rından bağımsız düşünülemez. Bu bağlamda Kıbrıs’ta, 
Ege’de, Akdeniz’de yaşananlar, bir bütünün parçaları 
olarak görülmelidir. Türkiye gibi; üç yanı denizlerle 
çevrili, hem Asya hem Avrupa’da toprağı olan, Avrasya 
ve Ortadoğu açısından önemi büyük, jeopolitik değeri, 
stratejik önemi yüksek bir ülke, dış politikada hesap 
yaparken çok dikkatli olmalıdır. Sorunlar arasındaki 
bağlantıyı görmeyen, siyasal-iktisat bilmeyen, emper-
yalizmin Türkiye üzerindeki hesaplarını anlamayan hiç-
bir siyaset, başarılı olamaz. 

ABD patentli Büyük Ortadoğu Projesi’nin (BOP)[1] 
inişli çıkışlı bir süreçte, özellikle de, 2010 yılı Aralık ayında 
başlayan Arap Baharı sonrasında farklı ülkelerde, farklı 
şekillerde güncellendiği dikkate alınırsa, Türkiye’nin de 
hedefte olduğu görülür. Bu nedenle Türkiye içeriden 
sıkıştırılmakta, dışarıdan kuşatılmaktadır. Bu kapsam-
da, Alevi ve Kürt kökenli Türkiye Cumhuriyeti yurttaş-
larının mezhepsel ve etnik kimlikleri üzerinden ABD 

1  BOP’un adı sonradan Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika 
Projesi (GOKAP) olarak değiştirilmiştir. 

ve AB, Türkiye’ye dayatmalarda bulunmaktadır. PKK 
terör örgütünü muhatap almasını, terörle mücadele 
değil, müzakere etmesini istemektedir. Batı emperya-
lizmi, Fener Rum Patrikhane’nin statüsü, Heybeliada 
Ruhban Okulu’nun açılıp açılmaması, sözde soykırım 
iddiaları konusunda taraftır. Türkiye’nin kırılgan, dış 
borcu yüksek, yabancı kaynağa bağımlı ekonomik 
yapısını da kullanarak Türkiye’ye baskı yapmaktadır. 
Kıbrıs’ta, Ege’de, Karadeniz’de Türkiye’yi yeni ödünler 
vermeye zorlamaktadır. İran, Irak ve Rusya ile ilişkileri-
ni bozmaya çalışmaktadır. Türkiye’nin Suriye konusun-
da izlediği yanlış siyasetin de bir kez daha kanıtladığı 
gibi, Türkiye’nin hatalarından da yararlanan emperya-
lizm, Türkiye’yi dört bir yandan kuşatmaktadır. 

1) Kıbrıs’ta Değişen Siyasetin Ağır Sonuçları 
Dış politikada Türkiye’nin en haklı ve güçlü oldu-

ğu başlıklardan biri olmasına karşın, en yalnız kaldığı 
konu, Kıbrıs meselesidir. Avrupa Birliği’nin, hem kendi 
koyduğu yasalara, hem Kıbrıs’la ilgili antlaşmalara, hem 
de uluslararası hukuka aykırı olarak, Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi’ni, tüm adayı temsilen ve Kıbrıs Cumhuriyeti 
adıyla tam üye yapması, Türkiye’yi daha da zora 
sokmuştur. Türkiye’yi yöneten siyasi heyetin de KKTC 
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı yalnız bırakması, 
Kıbrıs konusundaki devlet politikasından vazgeçmesi, 
Denktaş’ı kamuoyu önünde sert sözlerle eleştirmesi, 

Doç. Dr. Barış DOSTER

TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKASINDAKİ 
DEĞİŞİM VE ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİ



Sayfa 5

Annan Planı’nı desteklemesi, Türkiye’nin daha da ze-
min kaybetmesine neden olmuştur. KKTC’nin dünya-
dan tecrit edilmiş olmasının, maruz kaldığı ekonomik 
ambargoların, uluslararası havacılığın ve para siste-
minin parçası olamamasının, ticaret yapamamasının 
KKTC halkını bezdirdiğini ve umutsuzluğa sürüklediği-
ni de unutmamak gerekir.  

Türkiye hariç, halen tek bir ülkenin bile KKTC’yi ta-
nımaması, Türkiye’nin başarısızlığı olduğu kadar, Türk 
dünyasının ve İslam âleminin de birlikten yoksun, et-
kisiz olduğunun kanıtıdır. Buna karşın Yunanistan ve 
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, AB içinde de olsa birleşmiş, 
bir yandan Mısır, diğer yandan İsrail’le, enerji odaklı iş-
birlikleri geliştirmeye yönelmişlerdir. Güney Kıbrıs Rum 
Kesimi, Akdeniz’de kendine ait olmayan kıta sahanlı-
ğında Avrupalı ve ABD’li şirketlere ihale dağıtmaya baş-
lamıştır. İtalya’nın önemli enerji şirketi ENİ, Akdeniz’de 
Rumlar adına petrol ve doğalgaz aramak için çalışma-
lara başlayınca, bu faaliyetleri Türkiye’nin tepkisini 
çekmiştir. ENİ’nin arama yaptığı bölge sadece KKTC’yi 
değil, Türkiye’yi de ilgilendirmektedir. Türkiye’nin kıta 
sahanlığı bölgesinde yer almaktadır, Antalya açıkların-
dadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, Rumların Türkiye’yi hiçe 
sayan bu hamlelerini boşa çıkarırken, Ankara’ya karşı 
en sert tepki, hiç beklenmedik şekilde Mısır’dan gel-
miştir. Mısır, Türkiye’ye karşı çok sert bir açıklama yap-
mıştır.[2] 

2) Türkiye’nin Güvenliği Kıbrıs’tan Başlar
Türkiye, sadece Kıbrıs’taki soydaşları için değil, 

Türkiye’nin güvenliği için de adaya önem vermek-
tedir. Bu kapsamda adada; Türk-Yunan dengesinin; 
Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün; iki ayrı halkın, 
iki eşit, egemen ve bağımsız devletin varlığının kabul 
edilmesi gerekir. KKTC tarafındaki Mehmet Ali Talat-
Mustafa Akıncı zihniyeti, ne kadar büyük ödün verirse 
versin, adada tarafların mülkiyet, toprak ve güvenlikle 
ilgili garantilerde uzlaşmaları zordur. Türk tarafının sü-
rekli olarak “Biz daha yapıcı, daha uzlaşmacı tarafız. 
Dünya bizim çözümden yana olduğumuzu gördü.” de-
mesi, bu tutumuyla övünmesi, aslında “Biz daha çok 
ödün veren tarafız.” anlamına gelmektedir. KKTC’nin 
eski cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın, konumunu 
ve sıfatını unutarak, “Bağımsız KKTC bir hayaldi.” di-
yerek, Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan’ın eline 
büyük koz vermesi, KKTC’nin bağımsızlığı ilan edildi-
ğinde, üzüntüden ağladığını söylemesi, Türk tarafını 
temsil eden, adadaki Türklerin haklarını, çıkarlarını, ka-
zanımlarını savunması gereken bir şahsın tutumu açı-
sından ibret vericidir.

 Şurası açıktır: Kıbrıs’ta bu kadar çok ödün vermek 

2  Zeynep Gürcanlı, “Türkiye enerji yarışında devre dışı”, Sözcü, 
19. 02. 2018, s: 10. 

işe yaramamıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bir za-
manlar, “Kıbrıs konusunda herkesten bir adım önde 
olacağız.” demesi, Türkiye’nin daha çok ödün verme-
ye hazır olduğunu göstermiştir. 2004 yılında oylanan 
Annan Planı’na, Türkiye’nin de isteğiyle, yüzde 65 
“Evet” diyen KKTC’nin hiçbir kazanımı olmamıştır. 
Buna karşın, yüzde 75 oranında “Hayır” diyen Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi AB üyesi olmuştur. ABD ve AB Rum-
lara hiç baskı yapmamıştır. Sürekli olarak Türk tarafının 
daha çok ödün vermesini istemiştir. Dahası, Batı em-
peryalizminin desteğiyle Yugoslavya bölünmüş, Irak ve 
Suriye’nin bölünmesi yönünde bunca yol alınmışken, 
aynı Batı’nın, yıllar önce bölünmüş olan Kıbrıs’ı birleş-
tirmek için çalışması da dikkat çekicidir.  

AB’nin; Kıbrıs meselesiyle Türkiye’nin asla ger-
çekleşmeyecek olan AB üyeliği arasında bağ kurma-
sı, Türkiye’nin de bunu dolaylı olarak kabul etmesi, 
büyük yanlıştır. Zira Türkiye’nin asla AB üyesi yapıl-
mayacağı, AB tarafından, 17 Aralık 2004’teki Brüksel 
Zirvesi’nde ilan edilmiştir. Ne var ki Türkiye bunu an-
lamak istememiştir. Anlamak, bazı kesimlerin işine de 
gelmemiştir. En acısı, AB kararları, başkent Ankara’da, 
gündüz vakti havai fişek atılarak kutlanmıştır. Oysa o 
kararlarda Türkiye’nin tam üye yapılacağı değil, asla ya-
pılmayacağı yazılıdır. Çünkü;  

1) Müzakerelerin ucu açıktır. 
2) Müzakerelerde tam üyelik güvencesi verilme-

mektedir. 
3) Tam üyelik gerçekleşse bile Türkiye, diğer üye 

ülkelerin yararlandığı bazı haklardan (ör: serbest dola-
şım) mahrum bırakılabilir. 

4) Tam üye olmasa da Türkiye, Avrupa kurumlarına 
sıkı sıkıya bağlanmalıdır. 

5) Türkiye’nin tam üyeliğini hükümetler ve parla-
mentolar onaylasa bile, dileyen ülke bu üyeliği halko-
yuna sunabilir. 

6) Türkiye, tüm istenilenleri yapsa bile, Türkiye’nin 
tam üyeliği, AB’nin hazmetme kapasitesine bağlıdır. 

Türkiye’ye verilen sözler tutulmamıştır. Türkiye, 
AB’nin bekleme odasındadır. Buna karşın, tam üyelik 
vaadiyle Türkiye’den pek çok ödün koparılmıştır. AB, 
Gümrük Birliği sayesinde Türkiye’den ekonomik açı-
dan alacağını fazlasıyla almıştır, halen de almaktadır. 
Bu sayede Türkiye’nin gümrük rejimi, dış ticaret rejimi 
ve iç pazarı üzerinde büyük vesayet kurmuştur. Kıbrıs 
meselesi de, AB’nin tek yanlı olarak kazançlı çıktığı 
bir konudur. AB müktesebatına, AB tarafından ya-
pılan açıklamalar da girdiği için, AB’nin, Türkiye’nin 
deniz ve hava limanlarını Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne 
açmasını talep etmesi, bu ülkeyi Kıbrıs Cumhuriyeti 
adıyla ve tüm adanın temsilcisi olarak tanımasını iste-
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mesi, adadaki Türk Barış Gücü’nü işgalci olarak gör-
mesi, Türkiye’nin KKTC’yi, kendi eliyle tasfiye etmesi 
demektir. Keza AB’nin, Kıbrıs sorunu çözülmeden Gü-
ney Kıbrıs’ı üye yapması, Türkiye’ye ise Kıbrıs sorunu 
çözülmeden, AB üyesi olamayacağını söylemesi, tam 
bir çifte standart örneğidir. AB’nin ikiyüzlülüğünün çok 
sayıdaki kanıtından biridir. AB, Kıbrıs Türklerini, adada 
“korumaya alınmış azınlık statüsünde” görmektedir. 

3) Kıbrıs’tan Sonra Sıra Nerede?  
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, siyasi eşit-

lik, veto hakkı, mülkiyet, KKTC’nin tanınması, toprak, 
yer değiştirme, Türkiye’nin garantörlüğü gibi konular-
da net değildir. KKTC’nin adada sahip olduğu toprak 
oranında, yüzde 28,8’e inebileceğini söylemiştir. Siyasi 
eşitlik ve iki kesimlilik konusunu, Türkiye’nin etkin ve 
fiili garantörlüğünü tartışmaya açmıştır. Yetinmemiş, 
geçtiğimiz aylarda Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne yüz-
de 5 toprak tavizi veren bir öneri sunmuştur. Yunan-
Rum tarafına sunulan öneriyle, Türk tarafı sadece 
toprak ödünü vermemekte, aynı zamanda, Rum li-
der Anastasiadis’in ifadesiyle 47 yıllık süreçte ilk kez 
güvenlik ve garantileri de aktif şekilde tartışmaya 
açmıştır. Akıncı ayrıca, “Garanti ve ittifak anlaşma-
larının müzakeresi tabu değildir.” demiştir. KKTC’de, 
Akıncı’nın bu tavrı büyük tepki çekmiştir. İş o noktaya 
gelmiştir ki, KKTC Hükümeti, KKTC Cumhurbaşkanı’na 
7 maddelik bir ültimatom vermiştir. Ültimatomda 
hükümet Mustafa Akıncı’ya, “Bize bilgi vermeden top-
rak tavizi veriyorsun. Harita sunuyorsun. Kabul etmi-
yoruz.” demiştir. 

Bu manzara, Türkiye ve KKTC açısından son dere-
ce olumsuzdur. Hükümeti ve cumhurbaşkanı arasında 
böylesin temel bir konuda uyumsuzluk, güven bunalımı 
yaşayan bir ülkenin, muhataplarına karşı müzakere ma-
sasında başarılı olması olanaksızdır. Eğer bir cumhur-
başkanı, ülkesinin en temel sorununda, varlık-yokluk 
meselesinde, kendi hükümetinden gizli iş çeviriyor-
sa, hükümet cumhurbaşkanına güvenmiyorsa, onu 
gizli kapaklı işler yapmakla suçluyorsa, o milli davayı 
kazanmak mümkün değildir. Dahası, Yunanistan ve 
Güney Kıbrıs Rum Kesimi, her aşamada kendi halkları-
na bilgi verirken, Rum-Yunan basını bu konudaki hassa-
siyetini korurken, Türkiye ve KKTC’de konu adeta ka-
muoyundan saklanmaktadır. Aynen Ege Denizi’ndeki 
18 adanın Yunanistan tarafından işgal edilmesinin ka-
muoyundan saklanması ve bu işgale karşı hiçbir tepki 
verilmemesi gibi. 

Anımsatmak gerekir ki, Kıbrıs’ta 1974 Barış 
Harekâtı’ndan beri iki taraf arasında çatışma çıkmamış, 
ciddi sorun yaşanmamıştır. Adadaki sorun, Rumların 
adanın tamamına tek başına sahip olma iddiasından 
kaynaklanmaktadır. Rumlar, adanın güneyinde 2 tü-

men ve 4 tugaydan oluşan askeri güce sahipken ve 
kimse bu gücün çekilmesini istemezken, tamamen 
haklı ve meşru gerekçelerle, Türkiye’nin garantörlük 
hakkına dayanarak adanın kuzeyinde bulunan Türk 
Barış Gücü, ısrarla “işgal kuvveti” olarak gösterilmek-
tedir. Adanın tamamen askerden arındırılması halinde, 
kuzeydeki Türklerle güneydeki Rumların, iki ayrı devlet 
içinde yan yana değil de, tek bir devlet içinde iç içe ya-
şaması durumunda, barış içinde yaşayacaklarının hiçbir 
güvencesi yoktur. Dahası, adanın güney kesiminde iki 
İngiliz üssü (Agrotur ve Dikelya) dururken, Türkiye’den 
adadaki askerlerini çekmesini istemek, hiç de samimi 
ve iyi niyetli olmadığı gibi, tutarlı bir öneri de değildir. 

4) Kıbrıs Sorununda Türk Tarafının Hataları 
Türkiye, KKTC’nin tanınması, üzerindeki ambar-

gonun kalkması için yeterince çaba göstermemiştir. 
KKTC’nin iktisadi açıdan güçlenmesi, kendi ayakları 
üzerinde durması, sağlıklı ve sürdürülebilir bir eko-
nomik yapıya sahip olması için de ne KKTC, ne Türki-
ye üzerine düşeni yapmıştır. Türkiye’de ve KKTC’de, 
Kıbrıs’taki Türk askerinin işgalci olduğunu söyleyenler, 
AB şemsiyesini benimseyenler, adada Rum vesayeti-
ni savunanlar, AB’nin Annan Planı oylanmadan önce 
KKTC’deki Türklere verdiği sözleri niçin tutmadığını 
da söylemek durumundadırlar. Kuzeydeki Türklere 
“KKTC’yi tanımak hariç tüm adımları atacağız.” diyen 
AB, niçin aradan geçen bunca yıla rağmen bu yönde 
tek bir adım atmamıştır? 

Çünkü adada Türk tarafına dayatılan çözüm, ger-
çekte emperyalist merkezlerin çözümüdür. Adadaki 
Rumlar, bu sayede adadaki Türkleri adadan atma-
nın, ABD ve AB ise Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den 
çıkarmanın hesabını yapmaktadır. ABD’nin bölgedeki 
önemli bir hedefi, Rusya’nın bölgede artan nüfuzunu 
kırmak ve İsrail’in güvenliğini pekiştirmek olduğundan, 
ada üzerinde stratejik hesapları vardır. Bunlara karşın 
Türkiye; adadaki Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ko-
lordu düzeyinde bir kuvvet olduğu için, dolayısıyla da 
komutanı korgeneral olduğu halde, ilk kez, 2017’de bu 
kolordunun başına bir tümgeneral atamıştır. Bu atama 
da hem Yunanistan, hem Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 
hem de dünyada dikkat çekmiştir.  

Türkiye ve KKTC şunu görmelidir: Hukukta nasıl 
usul esastan önce gelirse, diplomatik müzakerelerde 
de usul esastan önce gelir. Çoğunlukla usul esası be-
lirler, yönlendirir, şekillendirir. Misal; Kıbrıs müzake-
relerinde Türk tarafı için “toplum” denmesi, Rum ke-
simine “devlet” denmesi kabul edilemez. Misal; KKTC 
cumhurbaşkanının oturduğu masada, “Bay Akıncı” 
veya “Kıbrıs Türk toplumu lideri” yazması, Rum liderin 
oturduğu masada ise “Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı” yazması kabul edilemez.   TÜ
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Kıbrıs, Türk jeopolitiği açısından önemlidir. Doğu 
Akdeniz’de stratejik konumdadır. Adanın çevresi ener-
ji kaynakları açısından zengindir. Kıbrıs, Ortadoğu ve 
Avrasya bağlamında değerlidir. Türkiye adadan vaz-
geçerse, kendi kendini karaya hapseder. Akdeniz’deki 
nüfuzunu kendi eliyle ortadan kaldırır. Bunun sadece 
jeopolitik, diplomatik, askeri sonuçları olmaz. Aynı za-
manda ekonomik sonuçları da olur. O yüzden Türkiye 
adada 

1) Etkin ve fiili garantörlük hakkından, 
2) Tarafların siyasal eşitliğinden, 
3) Toprak ve nüfus açısından iki kesimlilikten vaz-

geçemez. 
“Asker tavizi, toprak tavizi, güvenlik tabu değildir, 

tartışılabilir.” demek, her türlü ödüne hazır ve hevesli 
olunduğunu göstermiştir. Mustafa Akıncı, bu tutumuy-
la, sadece Annan Planı’ndan bile daha geri hükümlere 
değil, adadaki 1960 Anayasası’nın bile gerisindeki hü-
kümlere razı olmuştur. Sürekli ödün verdiği halde, tek 
bir ödün koparamamıştır. Buna karşılık Güney Kıbrıs 
Rum Kesimi, sürekli müzakere masasından kalkarak, 
Türk tarafından taviz koparmıştır. Türk tarafının ödün 
vermeye hazır, hevesli tavrı, her seferinde Rumların 
masada daha çok taviz istemesini sağlamıştır. Ancak, 
adanın tamamını tek başına istemeleri ve bu konuda 
çok aceleci davranmaları nedeniyle, karşılarında ödün 
vermeye bunca hevesli, dahası kendi içinde bölünmüş 
bir Türk tarafı olduğu halde, umduklarını henüz bula-
mamışlardır. 

Sonuç
ABD, AB ve BM Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ni, tam 

adayı temsilen ve Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla tanımıştır. 
Rumların uzlaşmaz tavrı adeta ödüllendirilmiştir. Buna 

karşın Türk tarafı, verdiği onca ödüne rağmen, hiçbir 
kazanım elde edememiştir. Bunun yanında, batı em-
peryalizminin bir diğer ikiyüzlü tutumu da şudur: Dün-
yada federasyonların dağıldığı bir süreçte, AB içinde 
bile İspanya’nın bölünmeyi tartıştığı, Belçika’nın gele-
cekte bölünebileceğine ilişkin ihtimallerin yüksek sesle 
konuşulduğu bir dönemde, adada, aralarına kan girmiş 
iki tarafı zorla birleştirmek, iyi niyetli bir çaba değildir. 

Kıbrıs Türkiye’nin milli davasıdır. Türkiye Kıbrıs’ta 
kaybederse, sadece güneyden, Akdeniz’den değil, Ege 
Denizi’nden de dışlanır. Kıbrıs bölgede sadece Türkiye 
için değil, Ortadoğu için, Mısır, İsrail ve Suriye için çok 
önemlidir. Hem bölgesel, hem küresel ölçekte stratejik 
önemi büyüktür. Avrasya, Ortadoğu, Kuzey Afrika jeo-
politiğinde değerlidir. Kıbrıs’ı elde tutmak, tüm bu böl-
gelerin siyasetinde, ticaretinde, güvenliğinde güçlü bir 
koza sahip olmak demektir. En önemlisi büyük önder 
Atatürk’ün şu uyarısı unutulmamalıdır: 

“Efendiler, Kıbrıs düşman 
elinde bulunduğu sürece, 
bu bölgenin ikmal yolları 

tıkanmıştır. Kıbrıs’a dikkat 
ediniz. Bu ada bizim için 

çok önemlidir.” 
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Prof. Dr. Ata ATUN

17 AĞUSTOS 1974 ANISI 
GERÇEK BİR HİKÂYE

“Cebimdeki Sakızlar”

16 Ağustos akşamüstü Türk Barış 
Kuvvetleri’ne ait kariyerler Mağusa 
kale içine ulaşınca büyük bir 
bayram içinde mücahitler ile Türk 
askerleri birbirlerine kavuşmuş ve 
savaş bizim için bitmişti artık.

Üstümüz toz toprak içindeydi. 
Uykusuz gecelerin yorgunluğuna 
güneşin kavuruculuğu, savaşın 
sıcaklığı ve etrafımızda uçuşan 
mermiler de eklenince hepimiz 
neredeyse tükenmiştik. Günlerce 
uyumamış, bize Rumlar nereden 
saldırabilir ve biz de kendimizi nasıl 
savunabiliriz diye hesaplar yapmış, 
Türk uçaklarına koordinatlar 
vermiş, rahmetlik ağabeyimle 
birlikte havan atmıştık. 
Türk askerlerini kale içinde 
görünce, duyduğum güvenden 
dolayı 26 gün boyunca hiç 
hissetmediğim yorgunluk aniden 
üstüme çöktü.
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Ne kadar bitkin ve yorgun olduğumu o vakit anla-
dım.

Bir gün evvel su bulamadığım için sakal traşımı 
Bubbleup (gazoz) ile olmuştum. Yüzüm yapış yapıştı. 
Havanın ne kadar sıcak olduğunu aniden hissetmeye 
başladım. Ayaklarım beni artık çekmiyordu. İçinde 26 
sıcak gün geçirdiğim mevziimden sadece iki yüz metre 
uzakta olan evime gidebilmek ve evimizde kalan aile 
fertlerim, akrabalarım ve 1 yaşındaki oğlumla hasret gi-
dermek için komutanımızdan izin istedim.

Ertesi gün bana çok önemli bir görev vereceğini be-
lirterek sabah saat 07.00’da karargâhta olmam kaydı ile 
bana izin verdi.

Koşarak eve gittim.

Bulabildiğim su ile hemen yıkandım. Çoraplarım ne-
redeyse kendi başlarına dimdik durabilecek kadar kirliy-
di. Elbiselerim de öyle. (Onları hala saklıyorum).

Evde ekmekten başka yiyecek bir şey olmadığından 
birkaç sokum ekmek geveledikten sonra hemen yattım. 
26 gündür ilk defa yatak yüzü gören vücudum adeta su 
koydu ve hemen göçtüm.

Derin ve deliksiz bir uykudan sonra sabah karargâha 
gittim. Kemal Sancaktarımız bana güveneceğim bir 
manga oluşturmamı, savaş düzeninde silahlanmamızı 
ve bir araç bularak derhal Karpaz’a giderek Rum köyle-
rine teslim deklarasyonunu bildirmemizi emretti.

Türk Barış kuvvetleri bizim arkamızdan hareket 
edecekti ve kendi güvenliklerini sağlayarak Karpaz’ın 
en uç noktasına kadar gideceklerdi. Herhangi bir olay 
olursa veya saldırıya uğrarsak, çatışmayı mümkün 
mertebe uzatmamızı ve sağlam bir şekilde mevzilene-
rek Türk askerlerinin gelmesini beklememizi söyledi. 
Otuz dakikalık bir ön hazırlıktan sonra yola çıktık.

Aracımızın gabosuna (motor kapağı) kocaman bir 
Türk bayrağı bağladık. Bir gün evvel kaleye ulaşmak 
isteyen Mehmetçiklerle 15-20 dakikalık bir çatışma-
mız olmuştu. Biz onları, Mehmetçik elbisesi giymiş 
düşman zannetmiştik, onlar da bizi Mücahit elbisesi 
giymiş Rum zannetmişlerdi ve çatışmıştık. Bir daha 
olmasın diye gaboya bayrak bağlayarak tedbirimizi 
almıştık.

Yanımızda yeteri kadar peksimet, 500 mermi, Sten 
ve Kırıkkale yapısı Thomson otomatik tüfekler ve bir 
tane de Bren vardı. Benim belimde sadece Kırıkkale ya-
pısı tabancam asılı idi.

Programımızda, teslim deklarasyonu yapacağımız 
ilk Rum köyü, dağın kuzey tarafındaki Davlos (Kaplıca) 
köyü idi. Her ne kadar elimizde askeri harita vardıysa 
da, biz en tehlikesiz yolu kafamızdan ve aramızda tartı-
şarak belirledik.

Önce Boğaz’a, sonra Monarga’ya (Boğaztepe) ora-
dan Ayilya (Ayios İlios, Yarköy) ve Yerani (Turnalar) üze-
rinden Kantara’ya çıktık.

Çocukken Kantara’da birçok gündüzüm ve 
gecelerim geçmişti.

Ama bu gün Kantara çok farklıydı.

Hiç görmediğim kadar güzel, yemyeşil, cıvıl cıvıl ve 
adeta doğal bir klima ile soğutulmuş gibi serindi. Nasıl 
olur da bu güzelliğin farkına bunca yıldır varamamış-
tım, hayret!

Beyaz Mersedes’li İngiliz’in iki katlı evinden aşağı ve 
sola bükerek dağın kuzey tarafına geçtik ve Davlos’a 
(Kaplıca) geldik.

Ne ile karşılaşacağımızı hiç bilmiyorduk. Hepimizin 
kalbi heyecandan atıyordu.

Köye 500 m. kala aramızda tartıştık ve yola sağlı sol-
lu bölünerek dağınık avcı düzeninde, tek sıra ve onar 
metre ara ile ilerlemeyi kararlaştırdık.

Ben, teslim deklarasyonunu ileteceğim için şoför 
ile birlikte arabada kaldım. Köyün girişinden itibaren 
mücahit arkadaşlarım araçtan indiler. Yolun sağında 
ve solunda, vücutlarını mümkün mertebe en az şekil-
de gösterecek tarzda, tek sıra, çapraz halde ve tutuşta 
dizildiler...

İlerlemeğe başladık. Hepsinin elleri, benim içinde 
olduğum araca ve birbirlerine, gerektiğinde silahlı 
destek vermek için tetikteydi. Bu şekilde köyün içine 
girdik.

Yaz olmasına rağmen evlerin kapıları ve pencere-
leri sıkı sıkıya kapalı idi. Köyde olağan dışı bir sessizlik 
vardı. Her taraf tuzak ve pusu kokuyordu.

En azından biz öyle kokluyorduk.

Köyün ortalarına doğru, ana yolun üzerinde ve sağ 
tarafta, dört beş basamakla çıkılan ve muhtarın ofisi ol-
duğunu varsaydığımız tek katlı bir evin önüne geldik ve 
durduk.

Etrafta hiç kimse yoktu. Köylerin kaçınılmaz simge-
leri ve fertleri olan tavuklar ve köpekler bile ortalıkta 
yoktu.

Yapayalnızdık.

Aniden on beş metre ilerimizde ve sol tarafta bu-
lunan iki katlı evden küçük bir Rum çocuğu fırladı ve 
bana doğru bağırarak koşmaya başladı. Hiç durmadan 
“Bello Turko, bello Turko” , “Deli Türk, deli Türk” diye 
bağırıyordu. Önüme kadar bağırmasını sürdürerek gel-
di ve durdu.

Ben de gülümseyerek “Yadi!, ego den ine bello”, 
“Niçin!, Ben deli değilim.” diyerek kendisini muhatap 
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alırcasına yanıtladım ve uzanarak onu kucağıma aldım.

Şaşkınlığından hiç karşı koyamadı.

Rum köylerine gittiğim vakit çocuklarla iletişim kura-
bilmek ve havayı yumuşatmak amacı ile eşimin eczane-
sinden yanıma üç beş tane sakız almıştım. Şu dört tane 
beyaz sakız drajesinin bir arada, selofan kâğıda sarılı hal-
de satıldığı sakızlardan. Zaten Mağusa sur içinde 26 gün-
lük muhasaradan sonra çocukların kalbini çalacak bun-
dan başka herhangi bir şey bulmamın olasılığı da yoktu.

Benim arkamda, indiğim araç olduğundan ve arkaya 
da bakmadığımdan, beni takip eden mücahit arkadaşla-
rımın ne yaptıklarını görmüyordum.

Zaten görmeme de gerek yoktu. Hep beraber 26 gün 
geçirmiştik. Birbirimiz için seve seve hayatımızı feda et-
meye hazırdık ve mücahit yemini etmiştik.

Sonradan öğrendiğime göre arkamdaki mücahit ar-
kadaşlarımın hepsi de, hemen namlularına mermilerini 
sürmüşler, mevzilerini almışlar ve tam bir çatışma po-
zisyonuna girerek benim ne tepki veya emir vereceğimi 
bekliyorlarmış.

Elimi sakız almak için tabancamın da asılı durduğu 
sağ taraftaki cebime doğru hareket ettirince, aynı ev-
den 28-30 yaşlarında, kahverenginin hâkim olduğu çakır 
gözlü bir bayan haykırarak fırladı ve bir koşuda yanıma 
gelerek önümde diz çöktü. Sol eli ile sağ elini kenetle-
yerek yumru halde kalbinin üzerine bastırdı ve yalvaran 
gözlerle bana bakmaya başladı.

Ben ne oluyor diye dona kaldım. Gözleri nemli idi ve 
titreyen dudakları ile benimle konuşmak istedi ama ağ-
zından bir tek kelime çıkmadı, çıkamadı.

Zaten konuşmasına da gerek yoktu. İçinde kopan fır-
tınayı hissediyordum.    Duyduğu korkuyu çok iyi algılı-
yordum.

Gözlerinin konuştuğu dilin Rumca, İngilizce veya 
Türkçe olmasına gerek yoktu.

Bana, kahverengili çakır gözleri ile çocuğunu bağışla-
mamı söylüyordu. Sessizce Allah’a içinden dualar ediyor-
du.

Benim de bir yaşında bir oğlum vardı ve o Rum ka-
dının hissettiklerini, o an yaşadığı fırtınayı, içindeki sevgi 
yumağını ben çok iyi, hem de çok çok iyi anlıyordum.

Elimi cebime soktum ve bulduğum bir sakızı kuca-
ğımdaki küçük Rum çocuğuna verdim ve onu annesine 
uzattım.

Anne, hemen ayağa fırladı ve çocuğunu bir şahin 
gibi elimden kaparak, o dünyalar güzeli yavrusuna do-
yasıya sarıldı ve onu bağrına bastı. Sonra eli ile istavroz 
(haç) çıkararak Allah’ına şükretti ve onu bir daha hiç 
bırakmamacasına kucakladı ve kokladı.

Çocuğuna uzun uzun sanki saatler boyu sarıldı. Sonra 

hiç arkasına bakmadan, çocuğu kucağında, acele ile 
evine doğru yürümeye başladı. Evine girmeden evvel 
yan dönerek bana baktı ve gözleri ile bana uzaktan te-
şekkür etti.

Ben hâlâ, kucağındaki çocuğuna sıkıca sarılmış, kaçar-
casına evine giden annenin arkasından baka kalmışken, 
sağ taraftaki yoldan köyün Papazı çıka geldi.    Arkasında 
köyün muhtarı vardı.

Papaz yaşlı bir ihtiyardı. Beyaz sakalları, siyaha çalan 
lacivert renkte bir cüppesi, boynunda bir zincirin ucunda 
ileri atılmış göbeğine kadar inen haçı ve belinde alışılmı-
şın dışında basitlikte bir kemeri vardı. Galiba kemeri eği-
rilmiş ipten yapılmıştı.

Gülümseyerek bize “Galohorisede”, “Hoş geldiniz” 
dedi ve elini uzattı. Hem Papazla hem de Muhtarla to-
kalaştık. Artık fırtına bitmişti. Biz fırtına yaratmamıştık 
ama galiba öyle algılanmıştı.

Sonra odaya geçtik. Karşılıklı Üçbeş (555) sigarası 
yaktık ve konuşmaya başladık. Aradan bir hafta geçme-
den Davlos’a bir kere daha yolum düştü ama o, çocuğu 
uğruna ölümü göze alan Davlos’lu Rum anneyi ve onun 
dünyalar güzeli yavrusunu bir daha hiç görmedim. O ço-
cuk kız mıydı, erkek miydi hiç hatırlamıyorum.

Zaten olayın başlaması ile bitmesi de iki üç dakika ya 
sürmüş ya sürmemişti. Keşke onları bir daha görebilsey-
dim. Keşke yıllar sonra onlarla tanışabilseydim ve onlara 
o an ne yaşadıklarını ve ne hissettiklerini sorabilseydim…

Ata ATUN 
Künye No. 4550 
1970-1972 Mücahitlik dönemi 
Mağusa Sancağı, 1. Bölük, Takım Komutanı
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Çocukken 
Kantara’da 

birçok gündüzüm 
ve gecelerim 

geçmişti.

Ama bu gün 
Kantara çok 

farklıydı.

Ne ile 
karşılaşacağımızı 
hiç bilmiyorduk. 
Hepimizin kalbi 

heyecandan 
atıyordu.
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Kıbrıs anlaşmazlığını değerlendirirken, evvela Türk-
Yunan ilişkilerine tarihsel süreçte bakıldığında, Selçuk-
lu-Bizans, Osmanlı-Bizans, Osmanlı-Rum ahali, Yunan 
isyanları ve 1821 Yunan Krallığı kurulması sonrasında Os-
manlı-Yunanistan (Girit, On İki Adalar, Yedi Adalar, Epir, 
Teselya, Selanik) ilişkileri, Kurtuluş savaşı mücadelesi 
yıllarında Yunanistan’la sorunlar (Batı Anadolu, İzmir, 
İstanbul) ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti-
Yunanistan (Hatipoğlu, 1988, p.1) ilişkilerinde cereyan 
eden adaların silahlandırılması, Ege sorunu, Kıbrıs soru-
nu, deniz yetki alanları sorunu, FIR Hattı meselesi, Batı 
Trakya Türklüğü sorunu ve son zamanlarda hortlatıl-
mak istenen Pontus meselesi dikkat çekmektedir. 

Bu çalışmada özellikle de Girit meselesi ışığında 
Kıbrıs konusunda Garanti Antlaşmalarının hukuki ko-
numu ile GKRY-Yunanistan politikaları çerçevesinde 
Avrupa Devletleri’nin tutumu ele alınacaktır. Her iki 
mesele arasındaki benzerlikler gösterilecek ve garan-
tiler konusunda Avrupa’nın Girit politikası işlenecek-
tir. 

Girit, Akdeniz’in Kıbrıs’tan sonra en önemli adasıdır. 
Osmanlı Girit’i 24 yıl 4 ay süren bir mücadele sonunda 
130 bin şehit vererek 1645 senesinde almıştır (Gazioğ-
lu, 2000, s.85). Girit’e nazaran Osmanlı Kıbrıs’ı 1571’de 
daha kısa sürede almış ve burada da 80 bin şehit ver-
miştir (Gözügüzelli, 2008, s.23). Kıbrıs’ın alınması Avru-
pa ülkeleri arasında Kutsal İttifak oluşumuna sebep ol-
muştur (Gözügüzelli, 2008, s.25, Gazioğlu, 2000, s.28). 
Girit’in elden çıkışı da bir o kadar entrikalar sonrasın-
da gerçekleşmiştir. Bu entrikaların ana aktörleri başta 
Yunanistan ve destek aldığı Rusya, Fransa, İtalya ve 

İngiltere olmuştur. 1821 Yunan bağımsızlığı sonrasında 
Kıbrıs’ta olduğu gibi Girit’te de dış teşvikler ile ayaklan-
malar olmuş ve Enosis (Yunanistan’a bağlanma) müca-
delesi yaşanmıştır. Enosis’in temelleri Yunan yayılımcı 
ideolojisini oluşturan Megali Idea’ya dayanmaktadır. 
Zira Osmanlı’nın 24 Mayıs 1453’te Fatih Sultan Meh-
met ile İstanbul’u fethetmesi, çağ açılıp kapanmasına 
sebep olurken, Yunanlıların da başta Rusya desteği ile 
Osmanlı aleyhine hareket etmesini sağlayacak ayak-
lanmaların tetikçiliğine sebep olmuştur. Megali Idea, 
esasen Phearios’un yazdığı şarkı sözlerinden hareketle 
1791-1796 yılları arasında Bükreş’te çizilmiş ve 1796’da 
Viyanda’da yayımlanmıştır (Oberling, 1988, s.2). Megali 
Idea Yunanistan’ın bağımsızlığı, İstanbul, Girit, Kıbrıs, 
Kuzey Epir, Batı Anadolu, Batı Trakya, Rodos, İmroz, 
Bozcaada’nın ele geçirilmesi ve Pontus Rum Devleti 
kurulması amacını taşıyan ve nihayetinde 1814 Megali 
Idea haritası çizilmesi ile hayata geçirilen bir projedir 
(Gözügüzelli, 2008, s.31). Megali Idea’nın bugünkü ta-
nımının Rum-Yunan siyasetçilerince Hellenizm Ruhu 
olarak lanse edildiğini ve dış politika çabalarının bu 
zeminde şekillenmekte olduğunu ifade etmek yanlış 
olmayacaktır. 

Megali Idea politikası, Birinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra 30 Aralık 1918'de Paris'te toplanan Barış Kon-
feransı'na bir muhtıra veren Yunan Başbakanı Venize-
los’un, Kuzey Epir, Trakya, Batı Anadolu, Rodos, Oniki 
Ada ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a verilmesi ve Pontus Rum 
Devleti'nin kurulmasını istmesi ile örtüşmektedir. O 
günlerden bu yana Yunanistan, Megali İdea hedefleri 
içinde bulunan birçok toprağı ele geçirmiştir. 1829'da 

Dr. Emete GÖZÜGÜZELLİ

KIBRIS-GİRİT EKSENİNDE 
GARANTİLER VE 
AVRUPA’NIN DURUŞU
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Mora'yı, 1864'de Yedi Ada'yı, 1881'de Teselya'yı, 1897'de 
fiili olarak ve 1913'te hukuken Girit'i, Balkan Savaşı sonun-
da Ege Adaları'nı, Makedonya'yı, Epir'i (Yanya), 1. Dünya 
Savaşı sonunda Trakya'yı, Dedeağaç’ı, (Lozan anlaşması 
ile Doğu Trakya'yı geri aldık) ve 2. Dünya Savaşı sonun-
da Oniki Adayı (İsmail, 1997) almıştır. Bugün ise dünün 
değişmeyen Megali Idea hedefleri arasında yer alan 
Kıbrıs, yani KKTC’nin egemen varlığı hedeftir. Esasen, 
Hellenizm politikası, Türk-Yunan ilişkilerinde Rumların 
AB’ye girmeleri ile yeni bir boyut kazanmış ve adeta 
Avrupalıların soruna baskıcı unsur olarak taraf olma-
ları ile neticelenmiştir. Öte yandan, Karadeniz’de can-
landırılmak istenen Pontusçuluk çabaları devam eder-
ken, Ege adaları kıta sahanlığı, Fır Hattı veya adaların 
silahlandırılması gibi meselelerin sürdürüldüğü bu 
süreçte, Kıbrıs açıklarında enerji rezervlerinin de bu-
lunması ile mesele içerisinde Batılıların yeniden daha 
aktif aktör olarak dâhil olduğu gözlemlenmektedir. 
Özellikle de, GKRY enerji faktörünü siyasi bir koz olarak 
ele almakta ve Avrupalı devletler ile sözde münhasır 
ekonomik bölgelerini korumak adına askeri anlaşma-
lar gerçekleştirmektedir. GKRY’nin Yunanistan desteği 
dışında sergiledği silahlanma çabaları BICC 2014 
raporuna da yansımış ve GKRY’nin dünya genelinde 
silanlanmada ilk ona giren ülkeler arasında yer aldığı ve 
9.sıradan 6.sıraya yükseldiği belirtilmiştir (Gree Report, 
BICC, 2014). Tüm gerçekleştirilen bu askeri ve siyasi ni-
telikli çabaların ötesinde bugün Rum-Yunan-Avrupa 
üçlüsünün Garanti Antlaşmalarının kaldırılması veya 
modifiye edilmesi yönünde uluslararası kamuoyun-
da harcadıkları çaba, adada barış ve sukünü sağlayan 
Türk askerinin tamamı ile Kıbrıs’tan gönderilerek, 
Türkiye’nin adaya olası bir anlaşma sonrasında orta-
ya çıkacak krizde tek yanlı müdahale hakkını engel-
lemeye dönük bir stratejik eylem planı çerçevesinde 
yürütülmektedir.

İfade etmek gerekirse; tarihsel süreç içerisinde Türk 
ordusu hiçbir surette savaşın müsebbibi değil, bilakis 
barışın koruyucu unsuru olarak yer almıştır. Garanti 
antlaşmalarındaki konumu da bundan ötürüdür. Türk 
ordusunun Kıbrıs’taki bugünkü mevcudiyeti bölgesel 
ve uluslararası barış ve istikrarın teminatının korunması 
adına zaruriyettir. Özellikle de, 1974 Barış Harekâtı’ndan 
bu yana kuzeye geçen tek bir Rumun dahi burnu kana-
maz iken, maalesef aynı durum 2003’ten beri güneye 
geçen Türkler için söz konusu olmamıştır. Güney’de 
örgütlenen Elam, Hrisi Avgi gibi devlet ve kilise destek-
li örgütlerin yanında 92 bin milis kuvvetin mevcudiyeti, 
Yunan alayının ve bunun yanında profesyonel ordu te-
melinde askerileşme çalışmaları, deniz alanları üzerinde 
SAR ve benzeri isimlerde Arama ve Kurtarma tatbikat-
ları kullanılarak daha da askerileşen bir duruşta oldukları 
dikkate alındığında neden  hedef Garantilerdir? 

Esasında Garanti Antlaşmasının feshi yönündeki 
Rum talebi Güvenlik Konseyi 1963 senesinde gündeme 
getirilmiştir. Ne düşündürücüdür ki 1963 senesinden 
beri baş gösteren bu talep bugün artarak devam eder 
konumdadır (Gözügüzelli, 2015, s.3). Oysa uluslararası 
hukuk “Garanti Antlaşması gibi sürekli bir karaktere 
sahip bir antlaşmanın tek taraflı feshinin mümkün ol-
madığını, bunun tarafların uzlaşması ile olabileceğini 
ortaya koymaktadır” (Zietschman, 1938, Arsava 2004). 
Zira Garanti Antlaşması sadece adadaki iki halkın 
güvencesini teminat altına almakla kalmaz, ayrıca taraf 
ülkelerin uluslar arası çıkarlarını da korur. Bu bağlam-
da, Türk-Yunan ilişkilerinde kurulan Lozan dengesinin 
Kıbrıs’taki uzantısı olarak da görülebilir (Gözügüzelli, 
2015, s.3, Arsava 2004). Nitekim bugün halen meş-
ru varlığını sürdüren “Garanti Antlaşması son halini 
Lefkoşa antlaşması ile almıştır.” (Yetik, 2005). Garanti 
antlaşmasının en önemli özelliklerinden biri de an-
ayasanın temel maddelerinin uluslararası niteliğinin 
güvence altına alınmasının Türkiye, Yunanistan ve İn-
giltere tarafından sağlanacağını belirtmiş olmasıdır. 
Garanti Antlaşması Kıbrıs Cumhuriyeti’nin herhangi bir 
devletle birleşmesi yada taksimini de yasaklamaktadır. 
Ortaya konan temel hakların Garanti Antlaşması ile te-
minat altına alınması öngörülmüştür. Ancak Rumların 
2004’te AB’ye tek yanlı girmeleri ve AB’nin de mevcut 
uluslararası niteliği olan Garanti antlaşmalarına aykırı 
davranması bize Girit örneğini hatırlatmanın ne derece 
ehemmiyet taşıdığını gösterecektir.  

Hakikaten de, bu noktayı açıklamak için tarihte acı 
örneğimiz olan Girit’i detaylandırmak ve Kıbrıs’ta bugün 
yürütülmek istenen politkalara bakmak yersiz olmay-
acaktır. Yunanlıların bağımsızlıklarından bu yana tam 
196 yıl geçmesine ragmen Türklere bakış açılarında ve 
Hellenizm ruhunda bir değişiklik olmamıştır. Bu politi-
ka Girit’te Türklere yapılan etnik kıyımdan Batı Trakya 
Türklüğü, Rodos Türklüğü yada İstanköy’de olsun ha-
len ötekileştirilen bir tutum ve gasp edilen haklarla de-
vam etmektedir. Tıpkı dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs 
Türklerine karşı sergilenen tavır gibi…

Esasen, her iki ada stratejik bütünün bir parçası 
gibidir. Dolayısıyla adalardan birisini elde eden güç, 
gözünü hemen diğerine çevirmektedir. 648 yılında 
Kıbrıs Adası'nı ele geçiren Araplar, Girit'e yönelmişler 
ve 826 yılında Girit'i almışlardır. Ardından, 760 yılında 
Kıbrıs'ı geri alan Bizanslılar 960 yılında Girit'i almışlardır. 
1192 yılında Kıbrıs'ı ele geçiren Venedikliler, 1204 yılında 
da Girit'i elde etmişlerdir. Son olarak 1571 yılında Kıbrıs 
Osmanlılar tarafından alınmış, 1669 yılında da Girit'in 
fethi tamamlanmıştır. Görüldüğü gibi Doğu Akden-
iz egemenliğinde ilk alınan ada hep Kıbrıs olmuştur. 
Girit'in bütün el değiştirmeleri çok kanlı savaşlarla 
olmuştur (Adıyeke, 2005). Bu durum bugün Rum-Yunan 
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ikilisinin neden ısrarla Kıbrıs üzerinde tek egemen güç 
olma mücadelesini yürütüklerini de ortaya koymaktadır. 
Megali Idea temelinde yürütülen Helenizm politikaları 
çerçevesinde Yunanistan 1832'de bir Krallık olarak dün-
ya üzerindeki yerini aldığı zaman sınırlarının yüzölçümü, 
47.516 Km2'lik bir alanı kapsıyordu. Bugünkü sınırları ise, 
131.990 Km2'dir. Bütün bu topraklar bir damla Yunan 
kanı dökülmeden diplomatik entrikalarla ele geçirilmiş, 
adeta gasp edilmiştir. Bugün Yunanıstan'ı oluşturan to-
prakların, Korfu Adası hariç, tümü bir Türk devleti olan 
Osmanlı İmparatorluğu'na aitti (Başar, 1997).

Yunanistan'ın 1821 yılında bağımsızlığını kazanmasıy-
la birlikte Girit'te Enosis faaliyetleri hız kazanmıştır. 
Yunanistan ise adaya sürekli silah ve cephane gön-
dererek oradaki çetelere destek vermiştir. Çok sayıda 
Yunanlı subay Girit'e gönderilmiştir. Tıpkı Albay Giri-
vas'ın Kıbrıs'a gönderildiği gibi… Ancak Girit'teki tüm bu 
isyanlar bastırılmıştır. Bu sırada Batılı devletler, bugün 
aynen Kıbrıs için yaptıkları gibi, konuyu bir Avrupa so-
runu haline getirmişlerdir. Batı basınında Osmanlılar 
aleyhine yazılar yayınlanmaya başlanmış ve Batılı dev-
letler, Osmanlı devletine protesto notaları vermek için 
sıraya girmişlerdir. Tüm bu protestolardan amaç, Girit 
Adası’nın Yunanistan'a verilmesini sağlamaktır (Tekak-
pınar, 1998). Gerçekten de, 1821 Yunan bağımsızlığı son-
rasında 1866 senesinde büyük bir isyan olmuştur. Prof. 
Dr. Stanford S. Shaw Rumların Girit’te Yunan Krallığı’na 
katılmak için Müslüman komşularını katlettiğini yazmıştır 
(Gazioğlu, 2000, s.85). Ekmek fırınları içerisinde diri diri 
yakılan Türklerden hamile kadınların karınlarına defalar-
ca süngü sokulmasına ve topluca kılıçtan geçirilerek 

yok edilmeye çalışılan bir Girit Türklüğü meselesi (Ilgar, 
1967)… Bu yaşananların aynısı Kıbırs’ta Türklere karşı 
gerçekleştirilen saldırılarla örtüşmektedir. Aşağıdaki 
harita Rumların Türklere karşı tedhiş hareketleri 
sonucunda 1974 Mutlu Barış Harekâtına kadar olan 
süreçte Türklerin nasıl adanın %3’lük alanında yaşamak 
zorunda kaldıklarının kanıtıdır. 

Girit’in de Yunanistan himayesine geçmesi başta 
Yunanistan’ın Girit’teki isyancılara sağladığı askeri ve 
silah yardımı ile hayat bulmuştur. Hedef, çıkarılacak 
taşkınlıklarla konuya Avrupa devletlerinin müdahalesini 
sağlayarak Osmanlı himayesinde olan Girit’in Avrupa 
koruması altına geçmesini sağlamak, Osmanlı ordusunu 
adadan uzaklaştırmak ve ardından adanın Yunanistan’a 
ilhakıdır. Bu süreçte Osmanlı idaresi iyileştirici adımlar 
atma yoluna belirli dönemlerde hep gitse de “Yunanistan 
adaya silah ve ordu göndermekten hiç vazgeçmemiştir” 
(Gazioğlu, 2000, p.86). Taşkınlıklar arttıkça Osmanlı’ya 
Avrupalıların baskılarının artması sonucu 1877-1878 an-
laşmalarıyla adaya atanacak Valinin Rum, yardımcısının 
Türk olması, 80 üyeli meclisin 50'sinin ada Hristiyanların-
dan, 30'unun da ada Türklerinden seçilmesi, Rumcanın 
resmi dil olarak kabul edilmesi gibi siyasal ayrıcalıklar 
tanınması ile sonuçlanmıştır. Tıpkı Kıbrıs'ta ada Rum-
larına 1960 yılında kurulan Cumhuriyet'te verilen ayrı-
calıklar gibi (Tekakpınar, 1998)… Hakikaten de, Rum 
nüfusun çoğunluğu, oranları ne olursa olsun her iki 
adadaki genel meclislerde 1/3 oranı ile ifade edilmiştir. 
Bu oransal benzerlikten daha önemlisi Girit Meclisi'nde 
alınan Enosis kararları aynen Kıbrıs Meclisi'nin de gün-
demine girmiştir. Kıbrıs Rum cemaati, Girit'teki gelişm-
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eleri oldukça dikkatli bir şekilde izlemiştir. Bu çerçeve-
de Girit ayaklanmacıları için yardım hatta gönüllü dahi 
göndermişlerdir. Girit için dönüm noktası olan muhtari-
yet, Kıbrıs için de yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur. 
Zira Girit'teki politikalar Yunanistan için başarılı idi ve 
Kıbrıs'ta da uygulanabilirdi. Enosisçiler Girit'e Yunan-
istan'la birleşmiş gözüyle bakmaya başlamışlardı. Bu 
çerçevede 1898 yılından itibaren Kıbrıs'ta da Enosis faali-
yetleri hızlanmıştır (Adıyeke, 2005).

Girit hadiselerinde 1896 yılı dönüm noktası olmuştur. 
Halepa Paktı ile (Gazioğlu, 2000, s.94) adadan Osmanlı 
askeri çekilmiş ve adanın Avrupalı askerlerin himayesine 
girmesi vukuu bulmuştur (Ilgar, 1969). Bu dönem Girit’in 
Yunanlılar himayesine girişinin özerk yönetim adı ile taç-
lanması ile sonuçlanmıştır. Osmanlı padişahının ada üze-
rindeki hakları mahfuz kalacak dense de ne Yunanlılar, 
ne de Avrupalılar verdikleri söze uygun davranmamış-
tır. Adaya Yunan Prensi Yorgi vali atanmış ve dört Rum 
ve bir Türk’ten oluşan Danışma Meclis Kurulu kurulmuş 
olsa da, 1905 yılında adaya eski başbakanlardan Zaimis 
atanınca Enosis süreci hızlandırılmıştır. Nihayetinde 
5 Ekim 1908’de Girit Meclisi Türkleri dışlayarak adayı 
Yunanistan’a bağladığını bildirmiştir. Osmanlı bu ilha-
ka karşı çıksa da, Avrupalılar (İngiltere, Fransa, Rusya ve 
İtalya) hemen ilhakı tanıyarak askerlerini tahliye etmiş-
lerdir. Bu tahliye işlemi 27 Temmuz 1909 tamamlanarak 
Hanya kalesine Yunan bayrağı çekilmesi ile son bulmuş 
(Devlet Arşivleri Türkiye) ve 1913 senesinde Yunan ilhakı 
gerçekleşmiştir. Oysa bir Türk adası olan Girit’te, 1760'ta 
200 bin Türk, 60 bin de Rum vardı. Göçler ve katliamlar 
yüzünden 40 yılda bu sayı 33 bine düştü. 1909 yılından 
sonra adada kalan Türkler de öldürülmüşler veya göç et-
tirilmişlerdir (İsmail, 1997).

Girit örneği bugün Avrupa Birliği Garantörlüğü öne-
risinde bulunan Rum-Yunanlı ve Avrupalıların talepleri 
karşısında oldukça dikkate alınması gereken bir konu-
dur. Girit trajedisi, Kıbrıs’ta Enosis peşinde mücadele 
veren Rumların 1821 sonrasında ada üzerinde taşkınlık-
lar yapmaya başlamaları ile sonuçlanmıştır. Her iki olayın 
benzerlikleri, tedhişe başvurmaları ve Avrupa devletle-
rinin desteğini almış olmalarıdır. Her iki olay Hellenizm 
ülküsü çerçevesinde gerçekleşmiştir. Her iki olayda Yu-
nanistan ve Kilisenin askeri ve siyasi desteği ile kuvvet-
lendirilmiştir. Her iki olayda Yunanistan’a bağlanma çalış-
maları olmuştur. Bugün Kıbrıs meselesinde Yunanistan’a 
bağlanma meselesi olarak görülmese de Kıbrıs’ın tama-
mının “Rum idaresine girme ve Kıbrıs Türklerinin azınlık 
haklarına” mahkûm etme mücadelesi devam etmekte-
dir. Bu süreçte Avrupa Birliği’nin, Rumların tek yanlı baş-
vurularını dikkate alarak siyasi sorun teşkil eden ve hatta 
Garanti Antlaşmalarına aykırılık oluşturan bir hareketle 
Rumları AB’ye üye olarak kabul etmeleri Girit’te yaşa-
nanlar ile örtüşmektedir.  Tüm bunların ötesinde, bu-

gün Rumların enerji faktörünü de koz olarak kullanarak 
Avrupalıları yanlarına almaları ile dengeler değiştirilme-
ye çalışılmakta, Türkiye ve Kıbrıs Türklerinin Doğu Ak-
deniz’deki egemen varlıklarının ortadan kaldırılmasını 
öngören siyasi duruş sürmektedir. Rumların silahlanma 
artışı ve sözde münhasır ekonomik bölgelerini koruma 
adına askeri ittifaklara gitmesi, hava, deniz ve kara üs-
leri teçhizatlarını kuvvetlendirmek için yıllık 320 milyon 
Euro bütçe ayırmaları ileriye yönelik yeni kriz süreçle-
rinin işareti olarak durmaktadır. Zira Yunanistan halen 
adanın son sürat silahlanmasına katkı koymaya fiziki ve 
askeri anlamda devam etmektedir.

Unutulmamalıdır ki Girit'teki politikaların Kıbrıs'a 
uygulanması halen mümkündür. Nasıl ki Avrupalılar 
Yunanlıların Girit’teki tedhişçilik faaliyetlerine seyirci 
kaldı, Kıbrıs’ta da bu yaşandı. Hatta Akritas Planı (ted-
hişçilik) ve hatta bugünki Avrupa Birliği Garantörlüğü 
talepleri hep Girit'teki uygulamaların adeta birer 
tekrarıdır. “Tedhişin çarpıtılarak propaganda haline getir-
ilmesinde de aynı yöntem izlenmektedir. Örneğin, Girit'te 
Rumlar işledikleri cinayetlerin ve Ada'daki karışıklıkların 
nedeni olarak Osmanlı ordusunun Girit'te bulunmasının, 
Girit Rumlarını tahrik etmesine bağlayarak, Türk askeri 
adadan çekildiği takdirde adanın huzura kavuşacağını 
öne sürmekteydiler. Tıpkı Kıbrıs'taki Türkleri yok olmak-
tan kurtaran Türk ordusunun geri çekilmesini çeşitli an-
laşmalarda ön koşul olarak bugün ileri sürdükleri gibi…” 
(Adıyeke, 2005). Girit belki özerk yönetim ile bir KKTC’nin 
sahip olduğu statüye varamadı. Ancak bunun Avrupa’nın 
koruması ve Yunanistan’ın siyasi hedeflerinden ötürü 
elimizden çıkmasından dolayı olduğunu göz ardı etme 
sebebimiz olamaz. Girit acısı yaşanmış ve Avrupalıların 
eli ile resmen Yunanistan’ın ilhakına müsaade edilmiş-
tir. Bu oyunun aynısı bugün Kıbrıs’ta gerçekleştirilmeye 
çalışılmaktadır.  Oysa Avrupalılar ve Rum-Yunan ikilisi 
bilmelidir ki, Kıbrıs Türkünün yaşamsal varlık unsuru 
olan Garantiler ve Anavatan’ın Türk askeri ile adadaki 
güvencesi sürdürülecektir.  Bunu ortadan kaldırmak si-
yasi entrikalar ile mümkün olmayacağı gibi, Türklerin 
haklarına halel gelmemesi yönünde sergilenen dik duruş 
hem askeri, hem de siyasi alanda muhafaza edilmeye de-
vam edilecektir.  

Kıbrıs Türkleri, kendi devletine ve egemenlik hakkına 
sahip bir millet olarak varlıklarını KKTC’nin ilanı ile meşru-
laştırmışlardır. Bu gerçek göz ardı edilemeyeceği gibi Ga-
ranti Antlaşmalarından doğan haklarımız da kazanılmış 
hak olarak sürmeye devam edecektir. Son söz yerine; 
Kıbrıs sergilenen entrikalar ile Girit gibi olmayacaktır. 
Kıbrıs Türkünün teminatı Avrupa / Rum-Yunan değil, 
bilakis Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve adadaki Türk 
ordusunun çelikleşmiş gücüdür.  
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Geçtiğimiz aylarda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
(GKRY) ve onların bir süre önce hidrokarbon arama ve 
üretimi için lisans verdikleri şirketlerden İtalyan ENI, 
GKRY’nin 6. Blok olarak adlandırdığı alanda, Kalipso 1 
kuyusunu açtıklarını ve önemli bir gaz keşfi yaptıkları-
nı duyurdular. Bu açıklamanın ardından da ENI’ye ait 
Saipem 12000 sondaj platformu, 6. Blok’taki sondajını 
tamamlayarak, Rumların 3. Blok olarak tanımladıkları 
alanda da sondaj yapmak üzere, bölgeye hareket etti. 
Ancak bu sondajın yapılacağı alanı da içeren bölge-
de,  “9-22 Şubat tarihleri arasında askeri eğitim ve atış 
talimleri yapacağını” ilan etmiş (NAVTEX) olan Türk 
Donanması’na ait gemilerin uyarısı ile 15 deniz mili uza-
ğa çekilmek zorunda kaldı.

Saipem 12000’in 3. Blok’a doğru seyrettiği sıralarda 
T.C. Dışişleri Bakanlığı, “Kıbrıs Adası’nın ortak sahibi 
olan Kıbrıs Türkleri’nin, doğal kaynaklar üzerindeki asli 
haklarını hiçe sayan GKRY, tüm uyarılarımıza rağmen 
Doğu Akdeniz’deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetleri-
ni sürdürmektedir. Bu çerçevede son olarak, GKRY’nin 
sözde münhasır ekonomik bölgesindeki 3 numaralı 
parselde çalışmalara başlanmasının amaçlandığı 
görülmektedir. 

… Üçüncü ülkelerde yerleşik şirketlerin, GKRY ile 

hidrokarbon alanında işbirliği yapmak suretiyle Rum 
tarafının yapıcılıktan uzak ve Kıbrıs meselesinin çözümü 
önünde ciddi bir engel teşkil eden söz konusu tavrını 
desteklememelerini beklediğimizi de önemle vurgula-
mak isteriz.” içeriğinde bir uyarı yaptı.

Bilindiği gibi Doğu Akdeniz’deki kıyıdaş ülkelerin 
tümünün, üzerinde uzlaşabildikleri bir Münhasır Eko-
nomik Bölge (MEB) anlaşması yoktur. Kimi kıyıdaş ül-
keler arasında bazı anlaşmalar olsa da Türkiye bunların 
hiçbirini kabul etmemektedir. Bu durumda da iş; fiili 
durumlarla, “oldu-bitti”lerle ve bunlara gösterilen tep-
kilerle yürütülüyor.

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB), 1982 Birleşmiş 
Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. 
MEB, kıyı devletine; kıyıdan başlayarak açık denize 
doğru en fazla 200 deniz mili kadar uzanan bölgede, 
gerek deniz yatağı altında, gerekse içerisinde, bazı ege-
menlik haklarının tanınmasını içeren bir kavramdır 
(Hüseyin Pazarcı).

Ancak, eğer Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de olduğu 
gibi, kıyıdaş ülkelerden açık denize çizilecek 200 millik 
mesafe, bir diğer kıyıdaş ülkenin 200 millik mesafesiyle 
çakışıyorsa, bu durumda kıyıdaş ülkelerin ortaklaşa bir 
çözüme ulaşmaları beklenir. Doğu Akdeniz’de özellikle 

Necdet PAMİR
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Türkiye’nin durumu açısından, böylesi bir uzlaşı söz 
konusu değildir. Dolayısıyla, Kıbrıs adası civarındaki 
hidrokarbon arama faaliyetleri, sürekli sorunların ve 
çatışmaların konusu olmaktadır.

AB’nin hukuksuz biçimde GKRY’yi, adanın tek yet-
kili “devleti” varsayarak, Kıbrıs Cumhuriyeti olarak 
AB’ye alması, yaşanmakta olan haksız ve hukuksuz tüm 
gelişmelerin tetikleyicisidir. Oysa adanın üzerindeki ve 
karasuları içerisindeki tüm zenginlikler, eşit biçimde 
her iki topluma aittir. Buna karşın Rumlar, daha önce 
adanın güneyinde 12. Blok olarak tanımladıkları alan-
da keşfedilen Afrodit sahasındaki gaz rezervini, tek 
taraflı ve fiili olarak kullanmaya çalışmaktadırlar. Üs-
telik bu sahada var olduğu söylenen yaklaşık 125 mil-
yar metreküp civarındaki gazın varlığını da KKTC ile 
yürütülmekte olan “çözüm sürecinde”, sopa ve havuç 

stratejilerinin aracı olarak kullanmaktadırlar. Bir yan-
dan “Çözüm (!)” süreci dillendirilirken, diğer yandan 
Rumlar, tüm uyarılara karşın, farklı tarihlerde gerçek-
leştirdikleri 3 ayrı ihale ile adanın etrafındaki potansiyel 
gaz sahalarını, uluslararası şirketlere (tek taraflı olarak) 
açmışlardır. Amaç, sadece fiili bir durum yaratarak, 
tüm ada halkına ait hidrokarbon varlıklarının üzerine 
oturmak değildir. Buna ek olarak; dev petrol şirketleri-
ni ve onların arkasındaki devletleri yanlarına çekerek, 
pozisyonlarını güçlendirme peşindedirler. Son ihalede 
ExxonMobil (ABD), TOTAL (Fransız), ENI (İtalyan), Ko-
gas (Kore) ve Türkiye’nin son yıllardaki “yapışık karde-
şi” Katar’ın Qatar Petroleum’u lisans almış durumdadır. 
Henüz bu “yapışık kardeşimize”, Türkiye’deki yetkililer 
tarafından, “Orada ne işin var?” diye sorulduğuna dair 
bir duyumumuz yoktur.

Bu arada, Rumların 6. Blok olarak adlandırdıkları 
alan, Türkiye’nin MEB’i ile kısmen çakışmaktadır. Bu 
nedenle Türkiye’nin, egemenlik haklarını korumak adı-
na, burada yapılacak faaliyetlere müdahale hakkı vardır. 
Ne var ki GKRY ve ENI şirketi burada (Kalipso 1) sondaj 
yapmış ve “önemli bir gaz keşfi gerçekleştirdiklerini” 
açıklamışlardır. “Kalipso 1’in lokasyonu, Türkiye MEB’inin 
biraz altında” denecekse, o zaman da bu sahada 
KKTC’nin hakkı vardır; tek taraflı faaliyet kabul edile-
mez.

3. Blok ise, Rumların tek taraflı ihalelere çıkmaları-
na yanıt olarak, KKTC’nin adanın eşit haklara sahip top-
lumu ve egemen bir devleti olarak, TPAO’ya verdikleri 
F lisans alanı ile çakışmaktadır. Dolayısıyla, burada da 
KKTC’nin, TPAO’nun ve Türkiye’nin hak ve çıkarları söz 
konusudur. Bu nedenle de Rum tarafının tek taraflı da-
yatmalarının yanıtsız bırakılmaması doğaldır.
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Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti de MEB olarak kabul 
ettiği alan içinde, TPAO’yu yetkili kılmış ve bu alanda-
ki tüm lisansları ona vermiştir. Dolayısıyla, bu alandaki 
herhangi bir GKRY faaliyeti de TPAO’nun haklarına ve 
daha önemlisi, Türkiye MEB’ine yönelik bir ihlal ola-
caktır. Türkiye’nin bu tür bir ihlale de izin vermeyeceği 
de açıktır.

ENI şirketi, Saipem 12000 sondaj platformunu, Türk 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın NAVTEX açıklamasın-
daki 22 Şubat 2018 tarihine kadar 15 mil mesafede bek-
letmeyi sürdürmek zorunda kalmıştır. Donanma’nın bu 
tarihi uzatması, sürpriz sayılmamalıdır. 

HaberTürk’e göre, “Birleşmiş Milletler, GKRY’nin 
Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon faaliyetleri 
nedeniyle ‘artan gerginlikten üzüntü duyulduğunu’ ve 
Genel Sekreter Antonio Guterres'in ‘Kıbrıs'ın çevresinde 
bulunan doğal kaynaklardan her iki toplumun da yarar 
sağlaması’ çağrısını yinelediğini” bildirdi. Eğer doğuysa; 
bu yaklaşım, bu güne kadar BM tarafından yapılmış en 
“dengeli” açıklama sayılabilir.

Toparlarsak;

• Kıbrıs adasının üzerinde ve karasularında 
(GKRY ve AB aksini savunsa da adaların MEB’i yok-
tur; karasuları vardır) bulunacak tüm zenginlikler, 
eşit olarak adadaki her iki topluma aittir. Bu neden-
le de aranmaları, geliştirilmeleri ve hidrokarbon kay-
naklarının ihracı konuları da iki toplum tarafından, 
birlikte kararlaştırılmalıdır. Bu hem zorunludur; hem 
de iki toplumun temsilcilerinin hidrokarbon konu-

sunda birlikte yapacakları çalışmalar, çözüm süreci-
ne de olumlu yansıyacaktır. 

• Rum tarafı fiili bir durum yaratarak, Afrodit sa-
hası gazını, görüşmelerde havuç-sopa stratejisi ile 
kullanmaktadır. Bu tamamen hukuksuzdur; bulunan 
/ bulunacak gaz iki toplumundur. Ancak, bulunduğu 
varsayılan 125 milyar metreküp gaz ne boru hattı ile 
ne de LNG olarak ihraca, ekonomik açıdan uygun ve 
yeterli değildir. Dolayısıyla, havuç olarak kullanıl-
ması mümkün değildir. Bu teknik ve ekonomik ger-
çekliğin bilinmesi ve müzakere sürecinde, “etkisiz 
eleman” olarak değerlendirilmesinde yarar vardır.

• Gerek Kıbrıs adası civarında bulunmuş ve bulu-
nabilecek doğal gazın, bunun yanı sıra, İsrail gazının 
(hatta olası Lübnan ve Suriye MEB’inde keşfedilecek 
kaynakların) en uygun pazarı, Türkiye’dir. Kıbrıs gazı 
için Mısır piyasası, Zohr ve onu izleyen keşifler son-
rasında devre dışı kalmıştır. Ürdün ya da Filistin piya-
saları ise son derece küçüktür. Kıbrıs adası karasu-
larındaki doğal kaynakların öncelikli kullanım alanı, 
adanın kendisidir.  

• Türkiye ve KKTC, Doğu Akdeniz hidrokarbon 
potansiyeli ve bu kaynakların bölge ve toplumla-
rımız açısından, en yararlı biçimde kullanılabilmesi 
için, bir “master plan” hazırlamalıdır. Konunun tek-
nik ve ekonomik boyutları kadar; jeopolitik, stratejik 
ve güvenlik boyutları bu planda dikkate alınmalıdır.

• Emekli Tümamiral Soner Polat’ın vurguladığı 
gibi “Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin MEB ilan etme-
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mesi, diğer sahildar ülkeleri cesaretlendirmiş, Türkiye’nin muhtemel Mavi Vatanını da ihlal eden anlaşma-
lar imzalanmıştır. Türkiye’nin MEB ilan etmekten kaçınmasının gerekçeleri bilinmemektedir. Bunun doğal 
sonucu Mavi Vatan’ımıza (Emekli Tümgeneral Cem Gürdeniz’in yarattığı bu kavrama göre Mavi Vatan, bir ül-
kenin ilan ettiği, kıyılarından 370 kilometreye kadar uzatabileceği, “Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)” olarak 
isimlendirilen deniz sahasıdır.) yapılan tecavüzlerdir. Sınırları ilan edilmeyen topraklar ve sular sahipsiz sayılır! 
Bu nedenle konu, doğrudan doğruya TBMM’nin gündemine alınmalıdır.”
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Giriş
Son dönemde Yunanistan ile Makedonya arasında 

devam eden isim sorununun çözülmesi yönünde varı-
lan uzlaşmaya yönelik tartışmalar Avrupa’daki uluslara-
rası politika gündeminin ilk sıralarında yer almaktadır. 
Türkiye’deki bakış açısı Makedonya isim anlaşmazlığı-
nı sadece Yunanistan ve komşusu Makedonya arasın-
daki bir sorun olarak görme eğiliminde olup, bu eği-
lim esasında konunun Türk-Yunan ilişkilerini de ciddi 
ölçüde etkileme potansiyelini önemsizleştirmektedir. 
Makedonya isim sorununun çözümü konusunda varı-
lan uzlaşmanın, daha geniş bir perspektiften bakıldı-
ğında, gerek Yunan dış politikasının genel yönelimini, 
gerek Balkanlardaki politik dengelerin değişme olası-
lığını, gerekse de gittikçe gerginleşmekte olan Türk-
Yunan ilişkilerini daha da öngörülemez bir gidişata 
sürükleme potansiyelini taşıdığı görülecektir. 

Temel olarak, Makedonya üzerinde yaşanan isim an-
laşmazlığının çözümü, uluslararası ilişkiler penceresin-
den bakıldığında birbiriyle bağıntılı üç düzlemde yaşan-
makta olan kırılmaların bir yansımasıdır. Birincisi, söz 
konusu bu çözüm süreci, Yunanistan’ın geçmişten bu 
yana Avrupa-Atlantik eksenine güçlü bağlılığının sos-
yalist SYRIZA’nın iktidara gelmesi ile birlikte kırılabile-
ceği yönündeki beklentilere Avrupa-Atlantik güçlerinin 
göstermekte olduğu bir karşı hamledir. İkincisi, Yunan 
dış politikasının, iç dinamiklerden de önemli ölçüde et-
kilenen, Balkanlar’da başat güç olma yönündeki hayal-
perest projeksiyonlara evrensel sosyalist değerlerden 
beslendiğini savunarak hükümet olan SYRIZA iktidarı-

nın da kapıldığını göstermesi açısından bir kırılmayı ifa-
de etmektedir. Üçüncü kırılma düzlemi ise Türk-Yunan 
ilişkileri ile ilgilidir. Makedonya isim sorununun çözümü 
hususunda Yunan hükümeti üzerindeki Batı baskısı, 
son dönemde Avrupa-Atlantik ekseninden kopuş ile 
bu eksene bağlı kalış arasında gitgeller yaşayan Tür-
kiye açısından, Makedonya sorunundan kurtulmuş 
ve doğusuna politik ve askeri açıdan daha güçlü bir 
şekilde konsantre olabilecek Yunanistan’dan gelen 
tehdit algılamalarını güçlendirici bir etki yaratmakta-
dır. Diğer iki kırılma düzleminden bağımsız olarak bu 
çalışma, Türkiye’yi yakından ilgilendirmesi bakımından, 
Makedonya isim sorununun çözümünün Yunanistan’ın 
Türkiye’ye yönelik politikaları üzerindeki etkisini analiz 
etmektedir.
Makedonya İsim Sorununun Tarihçesi

Eski Yugoslavya’nın Balkanlar’ın en hassas 
bölgesine uzanan coğrafi parçası olarak altı federe 
cumhuriyetten biri olan Makedonya, Bulgaristan, 
Yunanistan ve Arnavutluk üçgeninin arasında stratejik 
olarak özel ve sorun potansiyeli yüksek bir bölge ola-
gelmiştir. Ancak buna rağmen, 1989-1991 arasında ko-
münist rejimlerin yıkıldığı ve köklü değişimlerin yaşan-
dığı Doğu Avrupa’da, bu değişimlerin etnik çatışmaya 
dönüştüğü tek yer olan eski Yugoslavya’nın diğer böl-
gelerinde yaşanan acı tecrübeler göz önüne alındığın-
da Makedonya’nın bağımsızlık süreci neredeyse sorun-
suz denilebilecek kadar yumuşak bir geçiş dönemini 
ifade eder. 

Makedonya, 8 Eylül 1991 tarihinde gerçekleştiri-

Barış HASAN

YUNAN DIŞ POLİTİKASININ ÇIKMAZLARI 
VE POST-MODERN BİR MEYDAN 

OKUMA OLARAK MAKEDONYA İSİM 
SORUNUNUN TÜRKİYE’YE ETKİSİ
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len referandumda, halkın %95’in üzerinde bir kesimi-
nin “Evet” oyu kullanmasıyla bağımsızlığını kazandı. 
Bağımsızlık süreci önemli ölçüde sorunsuz atlatılmış 
olsa da, Makedonya Parlamentosu’nun yeni devletin 
ismini Makedonya Cumhuriyeti olarak ilan etmesi bu 
yeni devletin komşuları ile gelecekte yaşanacak so-
runların önünü açtı. Yeni Makedonya devletinin, için-
de barındırdığı Arnavut nüfusun taleplerinden dolayı 
Arnavutluk ile bir takım siyasi sorunları, Sırbistan ile de 
bazı sınır ihtilafları bulunmaktaydı, ancak bu sorunlar 
kısa sürede çözüldü. Bulgaristan’ın Makedon halkı ile 
Bulgar halkı arasında dil benzerliğinden dolayı etnik 
akrabalık bulunduğu yönünde ileri sürdüğü tezlerden 
kaynaklanan sorunlar da çok uzun sürmedi ve iki ülke-
nin karşılıklı anlayış birliğine varmasıyla, Bulgaristan bu 
tezleri Makedonya aleyhine bir politik araç olarak kul-
lanmaktan vazgeçerek yeni komşusu ile olası sorunları 
bir kenara bıraktı ve Avrupa-Atlantik kurumlarına en-
tegresyona ağırlık verdi. 

Arnavutluk, Sırbistan ve Bulgaristan ile sınır sorun-
larını ve siyasi ihtilafları çözüme kavuşturmayı başa-
rabilen Makedonya açısından, Yunanistan ile ortaya 
çıkan isim sorununun ise diğerlerinden farklılaşan ve 
birden fazla boyutu olan bir mesele olduğu zaman içe-
risinde anlaşıldı. Yunanistan’ın Avrupa-Atlantik cep-
hesi içerisindeki, kimi zaman siyasi şımarıklığa kadar 
varabilen müsamahalı pozisyonu ve Yunan dış politi-
kasının şovenist Yunan milliyetçiliğinin güçlü etkisi 
altında kalmış olan irrasyonel çerçevesi, çözülmesi 
kolay gibi görünen bu isim sorununun derinleşmesi-
ne ve Makedonya’nın Avrupa-Atlantik kurumlarından 
dışlanmasına yol açtı. 

Bu noktada, Yunanistan ile Makedonya arasındaki 
isim sorununun, Yunan milliyetçiliği ile ilişkisini anla-
yabilmek için konunun tarihsel boyutunu ele almak-
ta fayda vardır. Yunanistan açısından anlaşmazlığın 
başlangıcı bugün Makedon olarak bildiğimiz halkın 
etnik kökenine yönelik tartışmalara dayanmaktadır. 
Yunan tezine göre, bugün kendisini Makedon olarak 
adlandıran halkın etnik kökeni 6. ve 7. yüzyıllarda 
Balkanlar’a yerleşen Slav topluluklarına dayanmakta; 
Slav topluluklarının Balkanlar’a yerleşmesinden önce 
de Makedonya olarak adlandırılan coğrafyada yaşayan 
yerli halklar ise Helen kökeninden gelmektedir. Yunan 
resmi tezi, bu tanımlamalardan yola çıkarak, bugün 
Makedon olarak bildiğimiz halkın Büyük İskender dö-
nemindeki Makedonya’da yaşayan, Yunanca konuşan 
ve Yunan kültürüne sahip Helen topluluklarla bir iliş-
kisi olmadığından dolayı, yeni ortaya çıkan devletin 
de Makedonya ismini ve sembollerini kullanmasının 
meşru olmadığını öne sürmektedir. 

Makedonya coğrafyasının Antik Yunan, Büyük 
İskender’in Makedonya İmparatorluğu ve sonrasında 
Roma ve Doğu Roma (Bizans) yönetimlerinde Helen 
kültürünün hegemonyası altında kaldığı ve 7. yüzyılın 

sonuna kadar buradaki halkların ağırlıklı olarak Yu-
nanca konuşan topluluklardan oluştuğu tarihsel bir 
gerçek olarak not edilmelidir. Ancak, Makedonya’da 
7. yüzyıldan sonra Slav etkisinin artması ve özellikle 
14. yüzyılda bölgenin tamamen Osmanlı hâkimiyetine 
girmesi bu coğrafyadaki etnik yapıyı heterojen bir hale 
getirmiştir. Dolayısıyla, 7. yüzyılda Yunan kültürel hege-
monyasının aşınması ile birlikte, çağdaş Yunanistan’ın 
Makedonya’ya geri dönüşünün gerçekleştiği 20. yüzyıl 
başlarına kadar geçen 13 yüzyıllık çok uzun dönem, Ma-
kedonya coğrafyasının Helen kültüründen neredeyse 
tamamen kopuşunu ifade eder ki, bu da Yunanistan’ın 
Makedonya’ya yönelik siyasetinin milliyetçi çerçevesi-
nin içinin nasıl zoraki bir şekilde doldurulmaya çalışıldı-
ğını göstermektedir.  

Makedonya coğrafyasında yaklaşık 500 yıl süren 
Osmanlı hâkimiyetinin ardından, Türk tarihi açısın-
dan da dramatik sonuçları olan Balkan Savaşları’nın 
ertesinde bölge Yunanistan başta olmak üzere diğer 
Balkan devletlerinin de katıldığı bir mücadele alanı 
haline gelmiş ve bugünkü siyasi anlaşmazlığın temelleri 
atılmıştır. Balkan Savaşları’nın ardından 1913’te imza-
lanan Bükreş Antlaşması ile Makedonya coğrafyası 
Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan arasında payla-
şılmıştır. Bu paylaşım, psikolojik sınırlarını ifade etmek 
için Makedonya coğrafyasının isimlendirilmesinde de 
bir bölünmeye yol açmıştır. Yunanistan sınırları için-
de kalan ve Ege Denizi’ne uzanan bölge Ege Make-
donyası, Bulgaristan’ın güneybatısını kapsayan dağlık 
bölgeler Pirin Makedonyası ve bugünkü Makedonya 
Cumhuriyeti’nin bulunduğu, o dönem Sırbistan’ın, son-
rasında da Yugoslavya’nın güney sınırlarını oluşturan, 
Vardar Nehri havzasındaki bölge de Vardar Makedon-
yası olarak adlandırılır. 

İkinci Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde, 
Yugoslavya’nın kurucusu ve efsanevi lideri Josip 
Broz Tito’nun Güney Sırbistan’ın statüsü ile ilgili 
tartışmalarda, burada yaşayan Slav kökenli fakat 
Sırpça’dan ziyade Bulgarca’ya yakın bir dil konuşan 
halkın geleceği konusunda belirlediği tavır bugünkü 
Makedonya isim sorununun uluslararası ajandaya yer-
leşmesine neden olmuştur. Tito, Sırbistan’ın güney 
bölgesinde bugün “Makedonlar” olarak bilinen hal-
kın çoğunlukta olduğu bölgeyi Makedonya Sosyalist 
Cumhuriyeti olarak özerk bir yapıya kavuşturdu ve 
Makedonya Yugoslavya’yı oluşturan altı federe cum-
huriyetten biri oldu. Tito’nun bu hamlesi, Makedon 
kimliğini Yugoslavya’nın sahiplendiği anlamında bir 
etki yaratmıştır. Bu durumdan hem Yunanistan, hem 
de Bulgaristan oldukça rahatsız olmasına rağmen, So-
ğuk Savaş’ın yarattığı koşullar altında iki ülke de fazla 
sesini çıkarmamış ve Makedonya sorunu sonraki elli yıl 
boyunca dondurulmuştur. 

Bu noktada, Yugoslavya’nın içinde bir Makedonya 
cumhuriyetinin oluşturulmasının, Yunanistan’ı doğal 
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olarak bir güvenlik kaygısına ittiğinin altını çizmek gere-
kir. 1946-1949 arasındaki Yunan İç Savaşı’nda partizan 
grupların Yugoslavya tarafından desteklenmesini ve 
kullanmasını hiç unutmayan, Batılı güçler ve özellikle 
İngiltere’nin desteği ile bu iç savaştan galip çıkan Yu-
nanistan’daki anti-komünist müesses nizam, Soğuk 
Savaş’ın kutuplaşmış ortamında kuzeyinde Makedonya 
ismini taşıyan bir devlet oluşumu olasılığını Yunan ulusal 
bütünlüğüne her zaman bir tehdit olarak gördü. 1991’de 
Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsız bir devlet olarak 
ortaya çıkışı ise, yarım yüzyıl boyunca Slav unsurunun 
Makedon ulusal kimliğini kullanarak Makedonya coğ-
rafyasına nüfuz edebilme olasılığından çekinmiş olan 
Yunanistan’ın dış politikada doğal olarak reaksiyoner 
davranmasına ve Makedonya Cumhuriyeti’ni anayasal 
ismiyle tanımamasına neden oldu ve sorun bugüne ka-
dar çözülmeden geldi.
Yunanistan-Makedonya Sorununun Türk-Yunan İlişki-
lerine Etkisi

Tito tarafından yaratılmış ve aslında sosyolojik 
anlamda tartışmalı olan Makedon ulusal kimliğinin, 
1991’de Makedonya Cumhuriyeti adıyla bağımsız bir 
devlette yansımasını bulması, salt bir isim sorunundan 
ibaret değildir. Makedonya’nın bağımsız bir devlet 
olması Yunanistan’ın ulusal güvenliğiyle ilgili hassasi-
yetlerini derinleştirici bir etki yaratmıştır. Tarihsel ola-
rak Yunanistan’ın ulusal güvenliğine en büyük tehdidi 
“doğudan gelen tehlike” olarak Türkiye oluştururken, 
1991’den itibaren Makedonya ismini taşıyan yeni batı 
komşusu Yunanistan’ın ulusal güvenlik kaygılarına 
post-modern bir meydan okuma getirmiştir. Yunan dış 
politikası, Ege’de ve Kıbrıs konusunda Türkiye ile de-
rin bir çatışma içindeyken, diğer taraftan, Yunan mil-
liyetçiliğinin her katmanına derinden etki ettiği Yunan 
toplumunu yatıştırmak için, bütün bu 27 yıllık süre 
boyunca enerjisinin önemli bir kısmını Makedonya’nın 
Avrupa-Atlantik kurumlarından dışlanmasını sağlama-
ya ve Makedonya isminin değişmesi yönünde Make-
donya Cumhuriyeti ile müzakere etmeye harcamıştır. 

Bu süreçte Yunanistan 2008’den itibaren ekonomik 
krize de sürüklenince, güvenlik tehditlerinin üzerine 
iktisadi çöküntünün yarattığı yük de eklendi ve bir za-
manların Balkanlar’daki başat siyasi güç adayı ve eko-
nomik gelişmişlik örneği Yunanistan’ın yerini, kendi 
vatandaşının refahını sağlayamayan, iç siyasette yaşa-
nan kırılganlıkların sonucu dış politikada ciddi anlamda 
zayıflayan bir başka Yunanistan aldı. Bu iki olayın, Ma-
kedonya isim sorunu ve ekonomik krizin, dış politikada 
yarattığı zaafiyetin, çok üzerinde durulmamasına rağ-
men, asıl dikkat edilmesi gereken sonucu, Yunanistan’ı 
Avrupa-Atlantik ekseni içerisinde Türkiye’ye karşı her 
zaman bir tehdit unsuru pozisyonunda tutmaya özen 
gösteren Batılı güçlerde de kaygı yaratmış olmasıdır.  

Bu noktada, Yunanistan’ın ekonomik krizden yavaş 

yavaş çıkışı ve Makedonya ile yaşadığı isim sorunun-
da çözüm yoluna gitmesi, Türkiye’nin Avrupa-Atlantik 
ekseninden yaşadığı kopuş ve özellikle Suriye’deki po-
litika değişikliği ile ilişkilidir. Türkiye’nin, doğusunda, 
Suriye ve Kuzey Irak’ta, genel itibariyle Kürt meselesi 
ile bağlantılı olarak, pozisyon değiştirmeye başlaması; 
Suriye’nin kuzeyindeki PKK / PYD bölgesinin Türkiye’nin 
toprak bütünlüğünü tehdit eder bir boyuta gelmesi ile 
birlikte askeri müdahalede bulunarak Suriye savaşında 
Batı’nın bölge üzerindeki projeksiyonlarına meydan 
okuması, Avrupa-Atlantik güçlerini, batıda Yunanistan 
kartını yeniden masaya sürmeleri yoluna sevk etti. 

Türkiye’ye karşı Yunanistan kartının hiç kuşkusuz 
ciddi zayıf yönlerinin bulunduğu bir gerçektir. Ancak, 
Batı güçlerinin Yunanistan’ın bu zaafiyet alanlarını iyi 
bildiğini ve bu alanları güçlendirmek için uzun soluklu 
bir strateji ile Yunanistan’ı Türkiye’nin batısında yeni-
den bir tehdit unsuru haline getirmeye çalıştıklarını 
belirtmek gerekir. Bu iki zayıf alandan Batı açısından 
en endişe verici olanı Yunanistan’ın içine sürüklendiği 
derin iktisadi ve finansal kriz ve bu krizin yarattığı top-
lumsal çöküntü idi. Bu çöküntü, radikal sol SYRIZA’yı ik-
tidara taşıdı ve bir ara Yunanistan’ın Euro bölgesinden 
çıkışı, hatta Avrupa-Atlantik ekseninden uzaklaşması 
riskini dahi gündeme getirdi. Türkiye’deki romantik sol, 
Yunanistan’da SYRIZA’nın iktidara gelişini bir devrim 
havasında kutlamıştır. Ancak, unutulan veya atlanan 
bir nokta şuydu ki, SYRIZA bir sol ittifak olmakla birlikte 
içinde liberal sol unsurları da barındıran bir oluşumdu 
ve iktidara yerleştikten sonra Tsipras’ın parti içindeki 
kıyımını çoğu siyasi analist görmezden geldi. Tsipras’ın 
başını çektiği Avrupa-Atlantikçi liberal sol unsurlar, 
çaresizce Batı’ya meydan okuyan popüler maliye baka-
nı Giannis Varoufakis’in liderliğindeki radikal sol unsur-
ları dışladı ve bu gruplar SYRIZA’dan ayrılmak zorunda 
kaldılar. Sonrasında ise Tsipras’ın liderliğindeki SYRIZA 
hükümeti, Batı tarafından dayatılan neo-liberal ekono-
mik kurtuluş reçetelerinin uygulayıcısı bir iktidara dö-
nüştü. 

Batı, Yunanistan’ı ekonomik krizden kurtarmak 
için bu ülkeye 274 milyar Euro tutarında kredi aktar-
dı ve sonuç itibariyle Yunan ekonomisi kendi ayakla-
rı üzerinde durabilecek bir konuma getirildi. Nitekim 
Yunanistan’ı kurtarma programının Ağustos 2018’de 
sona ereceği açıklanmıştır. Ancak, Batı’nın 274 mil-
yar Euro’luk bu harcamasının önemli bir çıktısı vardır: 
Finansal kriz sebebiyle gemilerine yakıt dahi koyama-
yan ve Ege’de donanması hareket kabiliyetini nere-
deyse tamamen kaybetmiş olan Yunanistan, artık tam 
anlamıyla Türkiye’ye karşı Batı’nın dümende olduğu 
kolayca yönlendirilebilir bir ülke, SYRIZA hükümeti 
de Batı’nın dayattığı dış politika hamlelerini uygula-
maktan başka çaresi olmayan siyasi bir kukla haline 
gelmiştir.

Yunan ekonomisinin ayakta durmasının sağlanması 
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aslında Yunanistan’ın bir ayağının üzerine doğrulma-
sını ifade eder. Yunanistan’ın Türkiye’ya karşı iki aya-
ğının üzerinde durabilmesi için Yunan dış politikasını 
batıdan tehdit eden Makedonya sorununun hal yoluna 
sokulması gerekliydi. Yunanistan’ın ekonomik yardım 
programının sona erdirilmesi ile Makedonya sorunu-
nun çözümüne yönelik atılan adımların aynı zaman 
dilimine denk gelmesi bu açıdan tesadüf değildir. Ma-
kedonya ile yaşanan isim sorunu, yukarıda da belirtildiği 
üzere, Yunan dış politika yapıcılarının yarım yüzyıldan 
fazla bir süredir enerjilerini harcadıkları bir konudur. 
Bu noktada, Türkiye’nin Avrupa-Atlantik ekseninden 
Avrasya eksenine kayma motivasyonu gösterdiği bir 
dönemde batıdan yeni bir Demokles’in Türkiye’ye kılıç 
sallaması gerekiyordu ki, işte bu modern Demokles 
Yunanistan’dır. 1991’den bu yana çözülemeyen Make-
donya isim sorununun kapalı kapılar ardında yürütülen 
birkaç aylık bir müzakere süreci sonucu, Makedonya 
devletine “Kuzey Makedonya” gibi, ne milliyetçi Yunan 
kamuoyunun kabul edebileceği, ne de Makedon toplu-
munun içine sindirebileceği bir isim koyularak halledil-
mesini rasyonel açıklamalarla tarif etmek zordur. Mü-
zakere sürecinde iki önemli unsur ana etken olmuştur: 
Makedonya’ya Avrupa-Atlantik kurumlarına entegras-
yonun önünün açılacağı yönünde gösterilen havuç, 
Yunanistan’a ise Yunan siyaset yapıcılarını her zaman 
kolay ikna etmenin bir aracı olagelmiş “Türkiye karşı-
sında güçlü bir aktör olacağı” inancının aşılanması. Bir 
başka ifadeyle, Yunanistan ile Makedonya arasındaki 
bu isim sorununun çözümünde, Avrupa-Atlantik güçle-
rinin, Makedonya’yı Batı’ya entegrasyon, Yunanistan’ı 
ise ekonomik sorunlarını halletmiş; batıdan Makedonya 
tehdidinden kurtulmuş bir aktör olarak Türkiye karşısın-
da güçlü bir ülke projeksiyonu ile masaya oturttukları 
ve çözüme zorladıkları anlaşılmaktadır. 

Sonuç
Makedonya isim sorununun sadece Yunanistan ile 

Makedonya arasındaki sıradan bir politik mesele olarak 
değerlendirilmesi analizin eksik kalmasına ve stratejik 
planlamalar yapan Türk dış politika yapıcılarının yanılgı-
ya düşmesine neden olur. Sorunun çok boyutlu olduğu 
ve Türkiye’yi yakından ilgilendirdiği göz ardı edilemeye-
cek bir gerçekliktir. Uluslararası ilişkilerdeki ani ve bek-
lenmedik gelişmelerin oluştuğu zaman dilimleri, tesa-
düften öte, belirli bir planın uygulama aşamasını içeren, 
belirli bir geçmiş (stratejinin oluşturulmasındaki açık 
veya kapalı müzakere süreci), bugün (stratejinin ana un-
suru olan gelişmenin ortaya çıkışı) ve belirli bir gelecek 
(stratejinin hedefi) olarak ifade edilebilecek düzlem-
lerden oluşur. Bu açıdan bakıldığında, Yunanistan’ın 
içinden geçtiği ağır ekonomik krizin sona ermeye 
başladığına yönelik bir takım göstergelerin ortaya çık-
ması ve Makedonya ile isim sorununun çözümünün, 
Türkiye’nin Avrupa-Atlantik ekseninden kopma 
noktasına geldiği bir dönemde ortaya çıkması rastlantı 
değil, tam aksine, geçmişte altyapısı oluşturulmuş, 
bugün uluslararası kamuoyunun gündemine getirilmiş 
ve gelecekte hedefi Türkiye olan bir Avrupa-Atlantik 
stratejisidir.

Bu stratejinin geleceğe yönelik hedefi ekonomik 
krizden kurtarılarak, Makedonya’ya harcadığı enerji-
yi doğusundaki Türkiye’ye biriktirecek olan Yunan dış 
politikasının bundan sonraki süreçte Ege ve Kıbrıs’ta 
agresifleşmesidir. Yunanistan’ın bundan sonraki süreç-
te, Ege’deki statüsü tartışmalı ada ve adacıklar üzerin-
den yayılmacı bir motivasyona kapılması, Kıbrıs’ta İsrail 
ve Mısır ile birlikte Türkiye’yi kuşatıcı hamlelere yönel-
mesi kuvvetli olasılıklar arasındadır. Bunların da ötesin-
de, söz konusu bu Avrupa-Atlantik stratejisinin, daha 
uzun vadede Yunan donanmasını Ege’de yeniden pro-
aktif hale getirerek, Türkiye’ye yönelik askeri hamleleri 
de içerecek şekilde yön değiştirme ihtimalini de Türk dış 
politika yapıcılarının kesinlikle dışlamaması gerekir. 
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İran ve P5+1 (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve 
Almanya) ülkeleri arasında Temmuz 2015’te imzalanan 
nükleer anlaşma, ABD Başkanı Trump’ın 08 Mayıs 2018 
tarihinde anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiklerini 
açıklamasıyla tekrar dünya siyasi gündeminin zirvesine 
oturdu. Bu nedenle, İran’ın nükleer çalışmalarını,  2015 
yılında yapılan anlaşmayı ve ABD’nin anlaşmadan çe-
kilmesinin nedenleri ile karşılıklı ve bölgesel etkilerini 
yakından incelemenin faydalı olacağı değerlendirmek-
tedir. 

İran, nükleer programını enerji elde etmek için baş-
lattığını belirtmektedir. Ancak başta ABD ve İsrail ol-
mak üzere bazı ülkeler ise, bu çalışmaların nükleer silah 
üretmek için başlatıldığı ve sürdürüldüğünü ileri sür-
mektedirler. İran nükleer programı, 1950’lerde barış 
için atom programının bir parçası olarak ABD’nin yar-
dımı ile başlatıldı. ABD’nin ve Batı Avrupalı hükümetle-
rin İran’ın nükleer programına desteği, katkısı ve İran’ı 
cesaretlendirmesi 1979’da Şah rejimini deviren İslami 
devrime kadar sürdü. 1979’daki devrimden sonra İran 
hükümeti programı durdurdu ve daha sonra devrim 
öncesine göre daha düşük bir Batı desteği ile prog-
ram yeniden canlandırıldı. İran nükleer programı bir 

dizi araştırma merkezi, uranyum madeni, bir nükleer 
reaktör ve bir uranyum zenginleştirme merkezi içeren 
uranyum işleme yapılarından oluşmaktadır. İran’ın 
ilk nükleer santrali ancak 4 Eylül 2011 tarihi itibariyle 
devreye alınmıştır.

ABD’nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesine 
sebep, belirttiği gibi İran’ın verdiği taahhütlere uyma-
ması mıdır? Yoksa bu kararın altında başka nedenler 
mi, planlar mı aranmalıdır? Bu makalede, İran’ın nük-
leer çalışmalarına tarihsel süreç içinde göz atıldıktan 
sonra P5+1 ülkeleriyle 2015 yılında imzalanan anlaşma-
nın içeriği ile ilgili bilgi verilecek ve ABD’nin tek taraflı 
olarak bu anlaşmadan çekilmesinin neden ve olası so-
nuçları üzerinde kısaca durulacaktır.

İran’ın Nükleer Programına Genel Bakış

1950-1960: İran’ın nükleer programının temel-
leri, 1953’te bir darbe ile başbakan Muhammed 
Musaddık’ın görevden alınıp iktidara Şah Muhammed 
Rıza Pehlevi’nin getirilmesinin hemen sonrasına rast-
lar. Sivil bir nükleer işbirliği programı, SSCB’ye karşı 
nükleer güç kuşağı kurmak isteyen ABD’nin desteği 
altında oluşturuldu. ABD, bu girişime İran’la beraber 
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Türkiye ve Pakistan’ı da ortak etmek istiyordu. Bu çer-
çevede 1967’de İran Atom Enerjisi Kurumu (İAEK) ta-
rafından yönetilen Tahran Nükleer Araştırma Merkezi 
(TNAM) kuruldu. TNAM, ABD tarafından sağlanan, 
5-megawatt’lık nükleer araştırma reaktörü ile çalışma-
lara başladı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uran-
yum yakıtı sağlandı. İran 1968’de Nükleer Silahların 
Yayılmasını Önleme Antlaşmasını (NSYÖA) imzaladı ve 
1970’te onayladı. Şah, ABD’nin yardımıyla 2000 yılına 
kadar 23 nükleer santralin yapılmasını öngören planları 
kabul etti. Bu gelişmeleri takiben, Avrupa ve Amerikan 
firmaları bu programa ortak olmak için çalışmalara baş-
ladı.

1970-1990: 1979 Devrimi sonrasında ise ABD ve İran 
iki can düşmanı oldular. Bu nedenle ABD, İran'ın böl-
gede daha fazla güçlenmesini istemiyordu. Yeni rejim 
yöneticileri de nükleer programı bir süreliğine durdur-
dular.

2000-2006: 2002 yılında Ulusal Direniş Konseyi’nin 
eski bir üyesi ve Tahran’da önde gelen eleştirmenler-
den Ali Rıza Caferzade, Natanz ve Arak’ta iki gizli nük-
leer tesis olduğunu açıklamıştır. Bu açıklamaların ar-

dından ABD, İran’ı 
nükleer silah yap-
maya teşebbüs et-
mekle suçlamış ve 
nükleer kriz süreci 
başlamıştır. AB ak-
tif bir pozisyon ala-
rak İran ile görüş-
melere başlamıştır.

Kriz günümüze kadar inişli çıkışlı devam etmiştir. 
Rusya ve Çin krizde ABD'ye karşı çıkarken, Amerikalı 
yöneticiler Birleşmiş Milletler'den İran'a askeri müda-
hale de dâhil olmak üzere çok sert önlemler çıkartma-
ya çalışmıştır. İran ise çalışmalarının tamamen barışçıl 
amaçlı olduğunu ve enerjinin en önemli hedef olduğu-
nu iddia etmektedir.

2006-2008: 14 Haziran 2008 tarihinde AB Ortak Dış 
Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Javier Solana 
başkanlığındaki bir heyet, Tahran'da İran hükümetine 
altı büyük dünya gücünün önerisini içeren bir teşvik 
paketi sundu. Bu teşvik paketini destekleyen ülkeler 
şunlardı: ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Alman-
ya. Paket şunları içermektedir:

* İran’ın hafif su reaktörü ile -şimdi İran’ın 
sahip olduğu teknolojiye kıyasla bomba yapımı için 
kullanılması daha zor olduğundan- sivil bir nükleer 
program geliştirmesine yardım etmek,

*   Yasal olarak geçerli nükleer yakıt kaynağı garan-
tisi,

*  Ticaret kolaylığı,

*  İran’ın Batı’dan sivil uçak alabilmesi.

2008-2016:  

2010 yılında İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu 
(International Atomic Energy Agency: IAEA)’na elin-
deki %3-5 civarında zenginleştirilmiş uranyumu teslim 
etme karşılığında, Batılı nükleer yakıt üreticisi ülkeler-
den %20 zenginleştirilmiş uranyum almayı teklif etti. 
Ancak İran’la nükleer müzakereleri yürüten P5+1 (ABD-
Rusya-Fransa-İngiltere-Çin ve Almanya) ülkeleri teklifi 
geri çevirmiştir.

IAEA 8 Kasım 2011 tarihinde, İran'ın nükleer prog-
ramının askeri boyutu olabileceği ve gizli araştırmalar 
üzerine çalışıyor olabileceği iddiasını içeren raporunu 
açıkladı. İran’ın yapılan protokole uymadığını belirten 
Ajans, İran'da açığa çıkarılmamış nükleer materyal ve 
aktivitelerinin var olmaması gibi bir garanti sağlayama-
yacağını belirtti.

2016-2018: İran ve P5+1 ülkeleri arasında Temmuz 
2015’te imzalanan nükleer anlaşma Ocak 2016’da 
yürürlüğe girdi ve bu anlaşma ile İran’ın nükleer 
çalışmalarına çeşitli sınırlamalar getirildi. 08 Mayıs 
2016’da ABD Başkanı Trump, tek taraflı olarak anlaş-
madan çekildiklerini açıkladı.  Bu açıklamadan birkaç 
gün önce de İsrail Başbakanı Netanyahu, İran’ın gizli 
olarak nükleer silah üretmek için çalışmalar yürüttü-
ğünü ve yapılan anlaşmaya uymadığını açıkladı. Ancak, 
İsrail Başbakanı’nın ileri sürdüğü gerekçelere ABD’den 
başka destek veren olmadı.
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İran ve P5+1 Ülkeleri Arasında Yapılan Nükleer Anlaşma

2015 - BM, İran ve P5+1 Yetkilileri

İran ve P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılı Temmuz ayında varılan anlaşma gereği, İran'ın nükleer faaliyetlerini 
kısıtlamasına karşın uygulanan yaptırımların kalkması kararlaştırıldı. Nükleer anlaşma 16 Ocak 2016’da yürürlüğe 
girdi ve İran anlaşmayla, UAEK'nın askeri üslere “kontrollü girişine” izin verdi. Şüpheli nükleer çalışma olduğu dü-
şünülen üslere giriş, P5+1 için en önemli taleplerden biriydi. Ancak İran, bu denetimlerin İran'ın askeri sırlarını ifşa 
edecek casusluk faaliyetlerine dönüşmesi endişesi taşıyordu. Anlaşmayla BM'ye kapsamlı denetim izni verilmekte, 
ancak İran'ın giriş izni taleplerine itiraz hakkı da bulunmaktadır.

 Kaynak: aljazeera.com.tr

Anlaşmadan sonra İran'ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltıldı ve tonlarca az zenginleşti-
rilmiş uranyum Rusya'ya gönderildi. Tahran uranyum zenginleştirmede kullanılacak santrifüj sayısını anlaşmayla 
üçte iki oranında azaltmayı da kabul etti. Ancak, ilk 10 yıl içinde zenginleştirilmiş uranyum biriktirmeme şartıyla, 
uranyum konusunda geliştirme ve araştırma yapmasına izin verildi.A
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ABD Anlaşmadan Neden Çekildi?

ABD Başkanı Trump, daha seçim kampanyalarında 
İran ile yapılan nükleer anlaşmanın kötü bir anlaşma ol-
duğunu ve çekileceklerini dillendirmeye başlamıştı. Bu 
sözlerini 08 Mayıs 2018 tarihinde yerine getirdi ve tek 
taraflı olarak anlaşmadan çekildiklerini açıkladı. Ancak 
bu açıklamanın öncesinde de İsrail Başbakanı Netan-
yahu, İran ile P5+1 ülkeleri arasında 2015 yılında imza-
lanan nükleer anlaşmanın Tahran yönetiminin yalan 
ve aldatmalarına dayandığını öne sürdü. İstihbarat 
kaynaklarına dayandırarak, İran’ın yükümlülüklerini 
yerine getirmediğini ve nükleer silah elde etmek için 
çalışmalarına devam ettiğini ileri sürdü.

ABD dışında, anlaşmanın tarafı olan ülkeler ise an-
laşmaya devam edeceklerini ve ABD’nin çekincelerine 
katılmadıklarını dile getirdiler. UAEK da, İran’ın anlaş-
ma yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve herhangi 
bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını açıkladı. Öyleyse 
ABD’nin anlaşmadan çekilmesinin gerçek nedenleri ne-
ler olabilir? Bu kararı, sadece anlaşma şartlarının yerine 
getirilip getirilmemesi ile açıklamak veya sınırlamak 
mümkün gözükmemektedir; dünyadaki ve özellikle 
Ortadoğu’daki gelişmeleri, tarafların aldıkları pozis-
yonları, hamlelerini de dikkate almak yerinde olacaktır. 

İran, yapılan bu nükleer anlaşma sonrasında 
ekonomik yaptırımların yavaş yavaş kaldırılmasıy-
la siyasal olarak bölgedeki ağırlığını ve etkinliğini 
artırdı. Irak ve Suriye’de söz sahibi olmaya ve kendi 
görüşlerine yakın politikalar ve müttefiklikler oluştur-
maya başladı. İran’ın Suriye’de, Rusya ve Türkiye ile 
beraber Astana sürecinde etkin rol oynamaya başla-
ması, ABD ve hamisi olduğu İsrail’i rahatsız etti. ABD, 
Suriye’yi kimyasal silah kullanıldığı bahanesiyle bomba-
ladıkları, Irak’ı nükleer silahları olduğu yalanıyla işgal 
ettikleri gibi İran’ın da anlaşmaya uymayıp nükleer si-
lah üretmeye çalıştığı savıyla nükleer anlaşmadan tek 
taraflı olarak çekildi. 

ABD’nin İran’la yapılan nükleer anlaşmadan çekil-
mesinin gerçek nedeni, ABD’nin artık bölge için kur-
guladığı politikaları Rusya ve İran’ın açık, Çin’in ise 
örtülü etkinliğinden dolayı uygulayamamasıdır. Bölge 
politikalarına yön veren unsurlar Suriye’deki savaşla 
beraber artmış ve değişikliğe uğramıştır. Bölgede artık 
Rusya, Çin, İran ve Türkiye’nin tutumu belirleyici olma-
ya başlamıştır. Bundan dolayı, planlarını uygulayama-
yan İsrail ve ABD nükleer silah kartını tekrar masaya sü-
rerek İran’ın etkisini kırıp kendi etkinliklerini artırmak 
istemektedirler. Ayrıca ABD tüm dünyada, özellikle 
Ortadoğu’da tek süper güç konumuyla beraber etkinli-
ğini de kaybetmektedir. ABD, Büyük Ortadoğu Projesi 
(BOP) olarak adlandırılan planlarını uygulayamayaca-

ğını gördükçe hırçınlaşmakta, saldırganlaşmaktadır. 
BOP’un aslında Büyük İsrail projesine hizmet olduğu 
da unutulmamalıdır. Dolayısıyla, ABD’nin bu bölgede-
ki politikaları tamamen İsrail’in çıkarları ile uyuşmak-
tadır. Ayrıca, Irak ve Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e 
kadar uzanan bölgede ise İkinci İsrail olarak da adlan-
dırılan bir Kürt Bölgesi / Koridoru oluşturulmak istenil-
mektedir. ABD önderliğindeki emperyalizm, yaklaşık 
150 yıldır sürdürdüğü Ortadoğu’nun enerji kaynakla-
rına hükmetme politikasını, bu bölgedeki karışıklıkları 
sürdürerek, bölgeyi parçalayarak isteklerine hayır diye-
meyecek piyonlarla gerçekleştirmek istemektedir.

İran, uyguladığı politikalarla İsrail’e karşı en sert 
muhalefeti yapmaktadır. ABD ve İsrail’in bir endişesi 
de bölgede İran’ın gücü ile orantılı olarak Şii etkisinin 
artmasıdır. Bu nedenle, bölge ülkeleri İran’a karşı Su-
udi Arabistan öncülüğünde Sünni blok oluşturulması 
için desteklenmektedir. Bölge ülkelerinin en hassas 
taraflarından biri olduğu bilinen mezhep ayrılıkları kul-
lanılıp Sünni ülkelerin Şii Hilali ile çevrilmekte olduğu 
dile getirilerek kutuplaşma ve düşmanlıklar iyice artı-
rılmaktadır. Suudi Arabistan başta olmak üzere Kör-
fez ülkelerinin ABD ve İsrail’e karşı tavrı ile İran’a karşı 
tavırları buna en güzel örnektir. Bu nedenle, ABD’nin 
anlaşmadan çekilmesinin gerçek sebebinin İsrail’in de 
güvenliğini tehdit eden İran’ın bölgede etkin olmaya 
başlaması, ABD’nin de bu vesileyle Ortadoğu’daki düş-
lediği politikaları uygulamayacağını anlaması olarak 
belirtmek herhalde yanlış olmayacaktır.

Değerlendirme ve Sonuç

Bugün bilinen ve tahmin edilen nükleer silah sahibi 
ülkeler şu şekildedir:

-  Nükleer Silahların Sınırlandırılması Anlaşması’nın 
tanıdığı nükleer güçler: Fransa, İngiltere, ABD, Rusya 
ve Çin. 

-  Nükleer Silahların Sınırlandırılması Anlaşması’nın 
tanımadığı nükleer güçler: Pakistan, Hindistan, İsrail ve 
Kuzey Kore.

Nükleer Silahsızlanma Anlaşmasına aykırı olarak 
nükleer silah sahibi olan ülkeler mevcutken neden 
özellikle ve şiddetle İran’ın ve Kuzey Kore’nin nükleer 
çalışmalarına karşı çıkılmaktadır? Pakistan, Hindistan 
ve özellikle İsrail’in nükleer silahları neden görmez-
den gelinmektedir? Aslında bu soruların cevabı olduk-
ça basit ve bellidir: Güçlü olan haklıdır, çünkü güçlü 
olanlar dünyayı yönetmektedir. BM, İMF, Dünya Ban-
kası vb kuruluşlar güçlülerin politikalarını uygulamak 
için sadece bir araçtır. Bu tip uluslararası kuruluşlarda 
bu ülkelerin aleyhinde kararlar almak mümkün değil-
dir. Aslında dengesizlik bu kuruluşların ve daha önce 
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imzalanan anlaşmaların yapısından kaynaklanmaktadır. 
Örneğin, BMGK daimi üyeleri olan ülkeler (ABD, Fran-
sa, Rusya, Çin ve İngiltere) aleyhinde veya onların ka-
bul etmediği kararlar almak mümkün değildir. Nükleer 
Silahların Sınırlandırılması anlaşmasına göre, BMGK 
daimi üyeleri mevcut nükleer kapasitelerini korumakta, 
bunların dışında hiçbir ülke nükleer silah sahibi olama-
maktadır! 

Öncelikle, İran’ın nükleer politikasının gerçek 
amacı konusunda kesin bir yargıya varmak kolay gö-
zükmemektedir. İran’ın nükleer silaha sahip olmak 
isteyen mi, yoksa gerektiğinde sahip olabilecek nükleer 
teknolojileri elinde bulunduran bir ülke mi olmak 
istediği konusunda tereddüt vardır. Çünkü İran, nükleer 
çalışmalarını barışçıl amaçlarla yürüttüğünü iddia 
etmektedir. Buna karşın, ABD ve İsrail başta olmak 
üzere bazı ülkeler İran’ın nükleer silah elde etmek 
istediğini ileri sürmektedirler. Bu farklı açıklamalara ve 
kafa karışıklığına rağmen, İran’ın nükleer çalışmalarını 
sınırlandırmak için çeşitli girişimler olmuş, hatta 2011 yı-
lından itibaren ABD tarafından bir takım ekonomik ve 
askeri yaptırımlar devreye sokulmuştur. ABD’nin tüm 
dünyadaki kurum, kuruluş ve devletler üzerindeki etkisi 
sonucunda İran konulan ambargodan etkilenmiş ve so-
nuçta P5+1 ülkeleriyle 2015 yılında bir anlaşma imzala-
mıştır. Bu anlaşmayla İran’ın nükleer çalışmaları önemli 
ölçüde sınırlandırılmış ve denetim altına alınmıştır.

İran eğer nükleer silaha sahip olmak için çalışmalar 
yürütüyorsa bunu neden yapmaktadır? Öncelikle 
İran’ın binlerce yıllık bir geleneğe sahip devlet olduğu-
nu ve bu açıdan Irak, Suriye gibi olmadığını belirtmek-
te fayda var. Sağlam bir devlet ve millet yapısına sahip 
olması onu birçok komşusundan ayırmaktadır. İran 
yöneticileri ve halkı, ayakta kalmak ve bölgelerinde 
söz sahibi olmak için güçlü olunması gerektiğinin bilin-
cinde adımlarını atmaktadırlar. Güçlü ve bölgede sözü 
geçen bir devlet olmak için ise nükleer silahlara sahip 
olmak gerektiğini birkaç açıdan düşünüyor olabilirler:

-  ABD ve İsrail’den kendilerine yönelik tehdit algı-
lamaları,

-  Pakistan, Hindistan, İsrail gibi bölgedeki nükleer 
silah sahibi ülkelere karşı güçlerini dengelemek isteme-
leri,

-  Ekonomik ve rejimden kaynaklı iç siyasi dinamik-
ler, milli gurur,

-  Irak ile yaşadıkları 10 yıl süren bir savaştan elde 
ettikleri tecrübeler ki, bu vesileyle uluslararası toplu-
mun / kuruluşların gerektiğinde yardımcı olmadığını ve 
düşmanı caydırmak açısından en azından onunla denk 
silahlara sahip olmak gerektiğini öğrenmesi,

-  Rejimi nedeniyle uzun yıllar uluslararası arenada 
dışlanması.

ABD ve İsrail’in, İran’ın nükleer çalışmalarına kesin 
bir dille karşı çıkmalarına karşın anlaşmaya taraf olan 
diğer devletler / kurumlar anlaşmadan çekilmeye-
ceklerini, ABD’nin kararına katılmadıklarını ve İran’ın 
yükümlülüklerini yerine getirdiğini açıklamışlardır. 
İran ise nükleer programına devam edeceğini beyan 
etmiştir. Bu açıklamalardan ABD’nin eskisi gibi her is-
tediğini kabul ettiremeyeceği, ülkelerin artık kendi 
menfaatlerine göre kararlar verebileceği anlaşılmakta-
dır. 

ABD Başkanı ile Kuzey Kore liderinin 12 Haziran’da 
baş başa görüşmelerinden sonra yapılan açıklamalarda 
ABD, Güney Kore ile yaptığı tatbikatları durduracak an-
cak Kuzey Kore nükleer çalışmalarını 2021’e kadar ka-
demeli olarak azaltacaktır. Yıllardır gündemde tutulan 
hatta askeri müdahaleden bile söz edilen bir ülkeyle 
böyle bir anlaşma yapılması ABD’nin gerçek gücünü an-
ladığının ve artık dünyada dengelerin değiştiğinin far-
kına vardığını göstermesi açısından önemlidir. Ayrıca 
ABD’nin Kuzey Kore ile anlaşma yoluna gitmesi, Çin’in 
de bölge ve dünyada artan ağırlığının etkisi ile politik, 
ekonomik ve askeri gücünü Pasifik’ten büyük oranda 
Ortadoğu’ya yönlendirdiğinin de bir göstergesi olabi-
lir. ABD’nin ani çıkışlarını ve bazı uzlaşmaz görünen ta-
vırlarını, gücünü kaybettiğini anlamasından dolayı son 
çırpınışları olarak yorumlamak da yanlış olmayacaktır. 
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30 yıldır nükleer program bahane edilerek İran’a yö-
nelik psikolojik savaş hep gündemde kalmış ve kalmaya 
da devam edecektir. 8 Mayıs’ta ABD Başkanı Donald 
Trump’ın ABD’nin nükleer anlaşmadan geri çekildiğini 
açıklamasının İran’da ve daha geniş kapsamlı düşünül-
düğünde Ortadoğu’da ne gibi sonuçlar yaratacağı me-
rak konusu oldu.

Bu karar Orta Doğu ve İran’a yönelik önemli riskler 
ve yanlış hesaplamalar üzerine kurulmuştur. ABD ve 
İsrail’in, İran’a ekonomik baskı yapmak suretiyle İslam 
Cumhuriyetini zayıflatarak siyasi bir dönüşüm yapa-
bileceklerini hesaplamakta olduklarını söyleyebiliriz. 

Tabii bu hesap diğer müttefik diyebileceğimiz Sünni 
dünyasının lideri olmayı amaçlayan Suudi Arabistan’ın 
da beklentileri arasındadır. Dolayısıyla Suudi Arabistan 
ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Trump’ın anlaşmadan 
çekilme kararını olumlu olarak değerlendirmişlerdir.

İran’ın Nükleer Geçmişi

İslam Devrimi sonrası değişen dengeler içinde 
İran dış politikası da evrim yaşamış ve kendi dış 
politikasını yeniden belirlemiştir. Dolayısıyla bölgesel 
bir güç olabilmek güçlü bir askeri yapıya sahip olmakla 
paralellik gösterdiği için askeri kapasitenin artırılması 

Dr. Yeşim DEMİR

NÜKLEER KRİZ SONUCU 

BÖLGENİN JANDARMASI KİM 
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gerektiğinden yola çıkılarak nükleer silahlara sahip 
olmak için çalışmalara başlamıştır.

İran’ın nükleer bilim ve teknoloji ile tanışması II. 
Dünya Savaşı sonunda ABD ile olmuştur. Yeni gelişen 
nükleer piyasadaki payını artırmak isteyen ABD 1957'de, 
İran ile iki yıl süren müzakereler sonrasında Atomun 
Sivil Kullanımına Dair işbirliği Antlaşması’nı imzalamış 
Machine and Foundry Şirketi Eylül 1967'de havuz tipi 5 
MW üretim kapasiteli bir reaktörü İran'a teslim etmiş-
tir. Başkan Richard Nixon'ın Mayıs 1972'de Tahran'a 
yaptığı tarihi ziyaret ile işbirliği daha da gelişmiştir. 

1973 petrol krizi ile yükselen fiyatlar Şah'a nükle-
er enerji projelerinin kapsamını genişletme imkânı 
vermiştir. Yine aynı yıl Şah, İran Atom Enerji Ajansı'nı 
(İAEK) kurmuştur. 1974'te İran'da çokuluslu uranyum 
zenginleştirme tesisleri kurulmuş 1978’de de ABD, kul-
lanılmış nükleer yakıtı yeniden işlemesi için İran'a “En 
Çok Kayırılan Ülke” statüsünü vermiştir.

1970'lerde İran'ın 
nükleer altyapısının 
genişlemesinde, 
İranlı uzman ve 
bilim adamlarının 
yetişmesinde sadece 
ABD değil, Fransa ve 
Almanya da önemli bir 
rol oynamıştır. 

1979 İslam Devrimi sonrası yaşanan “Rehine Krizi” 
İran-ABD ilişkilerinin sonunu getiren deyim yerindeyse 
“husumet"e neden olan bir gelişme olmuştur. ABD, 
nükleer alanda İran ile işbirliğini sonlandırmakla kalma-
yıp nükleer teknolojiyi İran'a nakletmemeleri için diğer 
ülkelere de baskı uygulayarak bir “engelleme politika-
sı” izlemiştir. 

1980-1988 Irak-İran Savaşı'nın, İran’ı ciddi ekono-
mik sıkıntıya sokması nedeniyle Humeyni tarafından 
nükleer santrallerin israf ve dine aykırı görülmesi 
üzerine nükleer silah programı kesintiye uğramıştır. 
Ancak savaş sırasında İran, yerli silah sanayinin olma-
masının, Amerikan menşeli silahlarına yedek parça sağ-
layamamasının ve Batılı devletlere bağımlı olmasının 

büyük bir eksiklik olduğunun farkına varmıştır. Yine 
savaş sırasında Arap dünyasının Irak’ı desteklemesi de 
İran rejiminin korku ve endişelerini daha da artırmıştır. 
Edinilen bu tecrübeler sonucunda, İran’ın nükleer silah 
programı 1984 yılında Humeyni tarafından yeniden baş-
latılmıştır.  

ABD, Soğuk Savaş sonrası dönemde Orta Doğu'ya 
yerleşme ve bu bölgedeki enerji kaynaklarını kontrol 
altına alma amacında olmuştur. 11 Eylül saldırıları son-
rası uluslararası terörizme ve kitle imha silahları üreten 
ülkelerle mücadele kapsamında Orta Doğu'ya yerleşme 
fırsatı bulan ABD, önce Afganistan'ı ardından Irak'ı işgal 
ederek Orta Doğu'daki varlığını her geçen gün artırmış-
tır. Afganistan ve Irak'ın işgalleri sonrası çevrelendi-
ğini ve sıranın kendisine geldiğini düşünen İran, ülke 
ve rejim güvenliğini sağlamak için nükleer silaha yö-
nelmiştir. ABD, İran’ın faaliyetlerini engellemede ulus-
lararası toplumu kendi tarafına çekmek için çaba sarf 
ederken İran da, ABD baskılarını güvenliğine tehdit ola-
rak algılamış ve bu nedenle Rusya ve Çin ile ilişkilerini 
geliştirmeye ve silahlanmaya ağırlık vermiştir. 

Ahmedinejad döneminde durdurulmuş olan 
uranyum zenginleştirme süreci yeniden başlatılmıştır. 
İran'ın nükleer programını tümüyle denetim altına 
almak isteyen Batı, gözle görülür bir çifte standart 
uygulamaktadır. Örneğin, Hindistan-Pakistan'ın karşı-
lıklı denge denklemi içinde nükleer bomba sahibi ol-
malarına göz yumulması, İran'ın nükleer silah üretmesi 
konusundaki rahatsızlığını açıkça dile getiren İsrail’in 
Dimona Nükleer Santralinden söz edilmemesi… 
Kısacası İran-İsrail arasında bu dengenin sağlanması 
istenmiyor. 

Nükleer Silah Gerçekten Savaş Nedeni Olabilir 
mi?

Gerçek bir savaşa neden olamaz. Öncelikle İran'ın 
arkasında Rusya var. Diğer yandan Basra ve Umman 
körfezleri arasında yer alan ve küresel petrol ticareti 
için kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı İran tarafından 
kapatılırsa petrol varil fiyatının artışı tüm dünyayı etki-
ler.

Küçük çaplı bölgesel bir saldırı olabilir. Şöyle ki, yak-
laşık bir ay önce Suriye'de Şam, Hama, Humus, Dera 
ve Süveyda’daki askeri tesislere yönelik yapılan hava 
saldırılarında Humus ilinin Kuseyr bölgesinde Hizbullah 
güçleri, Dera’da ise 89. Tugay olarak bilinen İran güçleri-
nin hedef alındığı görülmüştü. Bu saldırılar Lübnan’daki 
Hizbullah örgütünün genel sekreteri Hasan Nasrallah 
tarafından İsrail’in İran’a karşı savaş başlattığı şeklinde 
değerlendirilmişti.

İsrail, İran’a yönelik olarak sadece Suriye'de saldırı 
gerçekleştirmektedir. Çünkü İran'ın elindeki silahları 
bilmemekle birlikte Şiilerden de korkmaktadır. Suriye, 
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Irak, Afganistan, Suudi Arabistan, Yemen vs. ülkeler-
de bulunan Şiiler İran'ı lider olarak görmektedir. Bu 
nedenlerle direk savaş yerine İran'ı içten yıkma çabası 
içinde olacakları açıkça görülmektedir.

Ülkede İç Savaş Çıkarmak...

İsrail’in ve müttefiklerinin öncelikle İran’daki 
etnik yapı üzerinden müdahale yapma girişimleri söz 
konusu olabilir. Bilindiği üzere PKK’nın en kapsamlı 
örgütlenmesi (PJAK)  İran’dadır ve Tahran yönetimine 
uzun yıllardır sorun yaşatmaktadır. ABD ile İsrail tara-
fından askeri ve lojistik olarak desteklenen PJAK, Batı 
Azerbaycan’ın sınır şehirlerinde etkin durumda olmakla 
birlikte birkaç ay önce bölgede genel grev ilan edilme-
sinde, dükkânların kepenklerinin indirilmesinde etkin 
olmuştur. Dolayısıyla bu durum ekonomiyi olumsuz 
olarak etkilemektedir. İsrail, ABD ve müttefikleri tara-
fından Ahvaz’da Arapların ayaklanması, Kirmanşah’ta 
IŞİD’in faaliyetleri, Belucistan’da Jundallah örgütünün 
faaliyetleri bahane edilerek BM’den uluslararası müda-
hale kararı çıkartmak isteyebilirler. 

Peki, İran Bu Beklentilere Nasıl Cevap Verecek?

İran ile ilgili olarak ABD-İsrail ve diğer müttefiklerinin 
beklentilerinin tam tersi durum da söz konusudur. 
Şöyle ki, 30 yıldır İran’a yönelik yaptırımlar rejimi 
değiştirmediği gibi bölgede de bir takım rahatsızlıklara 
ve değişimlere neden olmuştur. İran’ın, Şii Hilali içinde 
yer alan Lübnan, Suriye, Irak ve Yemen’deki etkisini der
inleştirdiğini söyleyebiliriz.

İran’ın, 1980-1988 yıllarındaki Irak-İran Savaşı ve 
2003-2015 yılları arasında nükleer programı nedeniyle 
üzerindeki baskılar ile hem Arap ülkelerine, hem de 
emperyal güçlere karşı hayatta kalma mücadelesini iç 
kamuoyuna anlatarak rejimi koruduğunu da 
hatırlamak gerekiyor.

ABD’nin anlaşmadan çekilmesi İran için, ABD-İsrail 
müdahalesi ve buna karşı mücadele anlamına gelmek-
tedir. Böylelikle milliyetçi söylemlerle ABD’ye karşı öfke 
artması ve İran içindeki ayrılıkçı hareketlerin ulusal birlik 
bayrağı altında yeniden inşa edilebilmesi muhtemeldir.

İran bundan sonraki süreçte Rusya ve Çin ile olan 
ilişkilerini geliştirerek hem yaptırımlara, hem de olası 
bir müdahaleye karşı önlem alma yoluna gidecektir. 
Olası bir müdahale karşısında İran’ın diplomasi ile de-
ğil söz konusu devletler ile direk karşı karşıya gelebi-
leceği ihtimali yüksek olmakla birlikte Devrim Muha-
fızları Genel Komutanı Yardımcısı Tuğgeneral Hüseyin 
Selami’nin ifadeleri de bunu doğrulamaktadır.

10 Mayıs günü İsrail’in, Golan Tepeleri’nden Suri-
ye üslerindeki İran güçlerine yönelik roket fırlatması 
2011’den beri devam eden çatışmalar içinde Suriye’ye 
karşı en ağır saldırılarından biri olmuştur.

AB’ye gelince, İran konusunda ABD’nin zorlamala-
rından rahatsız… İngiltere, İran’da önde gelen yatırımcı 
ülkelerden biri olan Fransa ve Almanya, ABD Başkanı 
Donald Trump’ın kararına rağmen anlaşmaya bağlı kal-
dıklarını ifade etmişlerdir. Çünkü AB, anlaşmanın çökü-
şü ile Orta Doğu’da yükselen tansiyonun zaten var olan 
çatışmaları derinleştirmesi riskini artırabileceğinden 
korkmaktadır.

İsrail Ordusunun ABD tarafından kayıtsız şartsız 
desteklendiğini ve ona saldırmanın, Washington’a 
saldırmak anlamına geldiğini herkes bilmektedir. Batı, 
nükleer programından vazgeçmesi için İran’a baskı 
yaparken, Suudi Arabistan veliahdı Selman’ın nükleer 
çalışmalar ile ilgili girişimlerine ve yıllardan beri nükleer 
çalışmalar yaptığı bilinen Pakistan gibi ülkelere ses 
çıkartmamaktadır. Bu durumdan da Ortadoğu’nun, 
İsrail ile Suudi Arabistan’ın egemen olduğu bir nükleer 
bölge haline gelmiş olduğu anlamı çıkmaktadır.

Tahran’ın atom bombasına sahip olması halinde 
Ortadoğu’daki dengelerin tamamen değişeceği ve di-
ğer ülkelerin de nükleer silah sahibi olmak isteyeceğini 
düşünen İsrail, ABD ve Batılı ülkelerin yıllardır siyasi ve 
ekonomik yaptırımlarla Tahran’ı nükleer programından 
vazgeçirmeye çalıştığını ancak bu konuda başarı sağla-
madığını savunmaktadır.

İranlıların bakış açısıyla ise İsrail bir devlet değil 
ama Filistin’i işgal eden ve buranın tarihsel sakinlerine 
zulmeden bir gayrimeşru oluşumdur. Dolayısıyla onun-
la savaşmak meşrudur.

İran’a Müdahale Olması Durumunda…

ABD hemen her krizde İran’a yönelik yaptırım uy-
gulamaktadır.  Son krizde de bu yönde bir beklenti söz 
konusudur. Tabii akla hemen Rusya ve Çin İran’ın arka-
sında olursa yaptırımların başarısız olacağı gelir. Ancak 
ABD tarafından Rusya’ya da yaptırım uygulanmakta ve 
ABD bu yaptırımları genişletmeye çalışmaktadır. Tüm 
olumsuzluklara karşın İran, elindeki güçlü silahlar, pet-
rol ve doğalgazı kullanmak suretiyle sıkıntıların üstesin-
den gelebilecektir.

İsrail’in Tahran’a askeri bir saldırısı karşısında 
Hamas ve Hizbullah İran’ın yanında yer alarak 
Ortadoğu’da büyük çatışmaların çıkmasına ve çok in-
sanın ölmesine neden olacaktır. Ayrıca İran’ın saldırı 
sırasında Hürmüz Boğazı’nı kapatması ile ABD’nin 
de İsrail’in yanında savaşa gireceği de ihtimaller 
dâhilindedir.

İran’ın nükleer programı, dünya gündeminin 
ön sıralarındaki yerini korumaktadır. ABD, AB ve 
müttefikleri İran’ın nükleer silah geliştirdiği yolunda 
şüpheler olduğunu belirterek, İran’ın nükleer teknoloji 
elde etmesini ve geliştirmesini engellemeye dönük 
politikalar uygulamaktadırlar. İran ise nükleer teknoloji N
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elde etme hakkının olduğunu belirtmekte ve bu hakkını 
uluslararası arenada savunmaktadır.

AB-İran İlişkilerinin Tarihi Bir Geçmişi Vardır…

ABD Başkanı Donald Trump’ın nükleer anlaşmadan 
çekilmesinin ardından AB, İran nükleer anlaşmasının 
işe yaradığını vurgulayarak, feshedilmemesi gerektiğini 
bildirmiştir. 

AB-İran ilişkilerini 
belirleyen en önemli 
faktör güvenlik 
yanında şüphesiz 
ekonomidir.

İran, mevcut petrol kaynakları sayesinde Batı 
Avrupa için 1945’lerden sonra önemli bir devlet 
konumunda olmuştur. 1973 petrol krizinden sonra da, 
İran Avrupa’nın ihracatı için ciddi bir pazar olmaya baş-
lamış ve Avrupa Orta Doğu’ya yönelmiştir. Ancak 1979 
İran İslam Devrimi ile İran-ABD arasında yaşanan kriz 
AB üye ülkelerini de etkilemiş ve bu ülkeler ABD yanın-
da yer alarak İran ile ilişkilerini minimize etmişlerdir.

1990’lı yılların başından itibaren Ayetullah Ali 
Hamaney’in dini lider, Haşimi Rafsancani’nin de dev-
let başkanı seçilmesi ile AB-İran arasında siyasi ve 
ekonomik anlamda ilişkiler başlamıştır. Rafsancani’nin 
izlediği yumuşak politika sonucunda İran’ın uluslararası 
toplumdan tecrit edilmesi kısmen son bulmuş Batı 
dünyasının İran algısı değişmeye başlamıştır. İran 
da ABD’nin ekonomik ve siyasi baskılarını ortadan 
kaldırmak için Avrupa ile ilişkilerini sürdürmeye çaba 
sarf etmiştir.

AB’nin Endişeleri Var…

AB, İran’ın bölgede hoş olmayan deneyimler yaşadı-
ğı ve dolayısıyla Ortadoğu’daki savunmasızlığını azalt-
mak için nükleer güce sahip olmak istemesini haklı gör-
se de İran’ın füze kabiliyeti ve füzelerin menzilinin hem 
Avrupa’yı, hem de İsrail’i hedefleyebileceği endişesini 
taşımaktadır.

AB, İran’ın nükleer çalışmaları konusunda çevresel 
endişeler de taşımaktadır. İran’ın sahip olduğu nükle-
er güç istasyonunda olası ihmal radyoaktif sızıntıya yol 

açabilir, Körfez ve tüm petrol kaynaklarını kirletebilir. 
Dolayısıyla AB ülkelerinin İran Körfezi’nden temin ede-
ceği petrolün temiz olması gerekir.

Nükleer Çalışmaları Engelleyici Durum Yok…

İran, nükleer enerji ve uranyum zenginleştirme 
programındaki amacının nükleer silah değil nükleer 
teknoloji elde etmeye yönelik olduğunu açıklasa 
da kimseyi bu duruma ikna edememiştir. Hukuki 
olarak uluslararası hukuk ve anlaşmalara göre İran’ın 
uranyum zenginleştirmesinde hiçbir engelleyici hüküm 
bulunmamasına rağmen İran’ın Batı karşıtı tutumu 
Batılı ülkelerin güvensizliğine yol açmış çalışmaların 
nükleer bomba yapımı için olduğu düşünceleri sorunu 
kriz boyutuna taşımıştır.

Günümüzde İran-AB ilişkileri karşılıklı çıkarlar çerçe-
vesinde devam etmektedir. AB, İran için önemli bir tica-
ri ortak olduğu gibi, İran da AB için hem enerji güvenliği 
hem de bölgesel güvenlik açısından son derece önem-
lidir. Bu nedenledir ki, Ortadoğu’daki istikrarın bozul-
masından endişe eden AB, İran’a yönelik herhangi bir 
askeri operasyonu da desteklememektedir.

Sonuç

ABD ve İsrail’in İran’a olası direk müdahalesi 3. Dün-
ya Savaşı’na neden olur. Bunun bilincinde olan BM de 
endişe duyduğunu dile getirmekte, İngiltere ve AB de 
İran’a yönelik bir müdahaleyi desteklememektedirler. 
Çünkü ticari kayıp ciddi boyutlara ulaşabilir. Bölge dev-
letlerinin de olası bir savaşın yıkıcı etkisini göz önünde 
bulundurarak ABD’nin, İran’ı sürekli tehdit olarak gös-
termek suretiyle kendilerine silah satışı yaparak kazanç 
sağladığı gerçeğine göre hareket etmelidirler. 
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Prof. Dr. Rıdvan KARLUK

FİLİSTİN KKTC’Yİ 
TANIMIYOR 

AMA BİZ 
FİLİSTİN 

İÇİN MİTİNG 
YAPIYORUZ

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İslam dünyasından 
gelen tüm tepkilere rağmen Kudüs'ü İsrail'in resmi 
başkenti olarak 6 Aralık 2017 tarihinde tanıması ve Tel 
Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınacağını 
açıklaması üzerine Türkiye’den ve İslam İşbirliği Ör-
gütü (İİÖ) üyesi ülkelerden tepki gelmiştir. Karardan 
sonra 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİÖ 
Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride 
Doğu Kudüs, Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan 
edilmiştir. 

İslam ülkeleri, bütün devletlere çağrı yaparak 
Filistin’i ve Doğu Kudüs’ü  ülkenin  işgal altındaki 
başkenti olduğunu tanıma çağrısında bulunmuştur. 
ABD, Afganistan, İran, Pakistan, Suriye, Tunus, Malez-
ya, Endonezya, Bangladeş ve Moritanya'daki gösteri-
lerde İsrail ve ABD protesto edilmiştir.

Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak 
tanımasından sonra Büyükelçilik 15 Mayıs 2018 tari-
hinde Kudüs’te açılmıştır.  İsrail’in kuruluşunun 70’nci 
yıldönümünde gerçekleşen açılışta Trump’ın kızı ve 
damadı yer almış, davet edilen 86 ülkenin büyükelçi-
liğinden sadece 31’i büyükelçi veya diplomat seviye-

sinde katılmıştır. ABD’den  4 Cumhuriyetçi senatör 
törene gelirken,  Demokratlar törende yer almamıştır. 
ABD’nin ardından Guetemala ve Paraguay da büyü-
kelçiliklerini taşımıştır. 

Kudüs, bir Türk-Osmanlı şehridir. 1517 yılından 
1917’ye kadar 400 yıl Osmanlı yönetiminde kalmıştır. 
Fakat günümüzde Kudüs’te hiç Türk kalmamıştır… 
Bunu Türkiye’de sorgulayan yoktur. Türkler Araplar 
tarafından asimile edilmiş, oradaki Türk soyu ve Türk 
varlığı yok edilmiştir. 

Büyükelçiliğin açılışına;  Arnavutluk, Angola, Avus-
turya, Kamerun, Kongo, Kongo Demokratik Cumhu-
riyeti, Fildişi Sahili, Çekya, Dominik Cumhuriyeti, El 
Salvador, Etopya, Gürcistan, Guatemala, Honduras, 
Macaristan, Kenya, Myanmar, Makedonya, Panama, 
Paraguay, Peru,  Filipinler, Romanya, Ruanda, Sırbis-
tan, Güney Sudan, Tanzanya, Ukrayna, Vietnam ve 
Zambiya destek vererek katılmışlardır. Bunlardan 
Arnavutluk, Fildişi Sahili ve Kamerun İslam İşbirli-
ği Kuruluşu üyesidir. Aşağıdaki haritada bu durum 
gösterilmiştir.
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Filistin, Türkiye için önemlidir. Birinci Dünya 
Savaşı’nda 1915 yılında Çanakkale’de ve 1916’da Irak 
cephesinde Kut’ül-Amare’de Osmanlı İngiltere’yi 
mağlup etmiştir. Fakat Mart 1917’de Irak cephesin-
de ve Ekim 1917’den başlayarak Filistin cephesinde 
İngiltere’ye mağlup olunması sonucunda Kudüs kaybe-
dilmiş,  9 Aralık 1917 tarihinde İngilizler tarafından işgal 
edilmiştir. Osmanlı’nın, Filistin’de 1917 ve 1918 yılların-
da, İngilizler karşısında ağır bir yenilgi almasında isyan-
cı Arap aşiretleri önemli rol oynamışlardır. Yemen’de, 
Hicaz’da, Kanal harekâtında, Filistin’de ve Suriye’de 
Türk ordusu ihanetler çemberinde sözde Müslüman 
Araplar tarafından arkadan vurulmuştur.

Osmanlı Devleti’nin son Kudüs Mutasarrıfı İzzet 
Bey’in 9 Aralık 1917 tarihli belgesinde; Osmanlıların dini 
binaların tahrip olmasından çekindiği için şehirden çe-
kildiği, buralara muhafızlar yerleştirildiği ve İngilizlerin 
de aynı yolda hareket edeceğinin umulduğu yer almış-
tır: “Her milletçe kutsal sayılan Kudüs’teki yerleşim 
yerlerine iki günden beri obüsler düşmektedir. Osman-
lı Hükümeti sırf dinî mekânların zarar görmemesi için 
kasabadan çekilmiş ve Kamame, Mescid-i Aksa gibi dinî 
mekânların korunmasına memurlar görevlendirmiştir. 
Tarafınızdan dahi bu yolda muamele edileceği ümidiyle 
bu belgeyi Belediye Reisi Vekili Hüseyin-zâde Hüseyin 

Bey eliyle gönderiyorum efendim.” 

Milletler Cemiyeti 24 Temmuz 1922 tarihinde 
Filistin’in İngiltere mandasına verilmesi kararını almış-
tır.  Ağlama Duvarı sebebiyle Müslümanlar ile Yahudiler 
arasında 1929 yılında çatışma çıkmış,  339 Yahudi çoğu 
Araplar tarafından,  232 Arap çoğu İngiltere güdümün-
deki askerler tarafından yaralanırken, 130 Yahudi ve 116 
Arap ölmüştür. BM Genel Kurulu, 29 Kasım 1947 tari-
hinde İngiltere mandasındaki Filistin’i biri Arap diğeri 
de Yahudi olmak üzere ikiye bölmeye yönelik tasarıyı 
sunmuş, öneri Yahudiler tarafından kabul edilirken, 
Araplar tarafından reddedilmiştir. 

İsrail 14 Mayıs 1948 tarihinde bağımsızlığını ilan 
edince İngiltere Filistin’den çekilmiş, Mısır, Suriye, Ür-
dün, Suudi Arabistan, Irak ve Lübnan ise İsrail’e savaş 
ilan etmiştir. Filistinliler İsrail’in bağımsızlığı sonrası 15 
Mayıs 1948 tarihini Nakba (Felaket) Günü olarak an-
maya başlamışlar, 1949’a kadar 900 bine yakın Filistinli 
yaşadıkları bölgelerden çıkmaya zorlanmıştır.

Filistin lideri Yaser Arafat’ın 1 Nisan 1978’de  “Si-
yonistler, Sultan Abdülhamit'ten siyonist hareketin 
Filistin'e yerleştirilmesini talep etmişler ve reddedil-
mişlerdir. Bu nedenle bu tarihsel bağların sorumlulu-
ğu omuzlarınızdadır.”  görüşü kapsamında 1968-1988 

 Kaynak: http://www.informationclearinghouse.info/49432.htm

U
lu

s
la

r
a

r
a

s
ı İliş

k
ile

r /
 P

o
litik

a



 Anka Enstitüsü

Sayfa 36

yılları arasında Türk sol hareketleriyle Filistinliler ve Fi-
listin Kurtuluş Örgütü arasında çok sıkı ilişkiler olmuş-
tur. O dönemde ABD’ye karşı olanlar, Filistin davasına 
tam destek vermişlerdir.  

Benim üniversite yıllarımda (1970’ler) Filistin ve 
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ)  o dönemin devrimci 
gençliğinin gündemindeydi. Filistinliler ile İsrail ara-
sında 1967'deki savaş sürecinde Türk üniversitelerin-
de okuyan Filistinli, Pakistanlı, İranlı, Iraklı, Suriyeli, 
Ürdünlü ve diğer Ortadoğu ülkelerinden öğrenciler 
İsrail’e tepkilerini dile getiriyorlardı. Devrimci genç-
lik liderlerinden Deniz Gezmiş 19 Kasım 1968 tarihli 
Türk Solu dergisinde şunları yazmıştı: “Çağımız biz 
yaştakilerin Vietnam'da, Dominik'te, Meksika'da 
Amerikan emperyalizmine karşı dövüşerek öldüğü 
çağdır… Devrimci gençlik Amerikan emperyalizmine 
ve oportünizmine karşı duran gençliktir… Yaşasın 
Bağımsızlık Savaşı Veren Dünya Halkları. Yaşasın Tam 
Bağımsız Türkiye.” Fakat aynı Deniz Gezmiş, 22 Kasım 
1967’de öğrenci örgütlerinin düzenlediği Kıbrıs mitin-
ginde İngiliz bayrağı yerine ABD bayrağını yakmış, bu 
sebeple gözaltına alınmıştı. 

Dönemin 68 kuşağı ile ilgili araştırmalarıyla ta-
nınan yazarı Turhan Feyizoğlu İki Adalı kitabında 
öğrenci liderlerinden Hüseyin Cevahir ve Rasih Ulaş 
Bardakçı’nın mücadelelerini, Cumhuriyet Gazetesi için 
hazırladığı Deniz’ler ve Filistin başlıklı yazı dizisinde de 
dönemin devrimci gençliğini anlatmaktadır. 

Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu kurucularından ve 
1972 yılında idam edilen Çerkez asıllı Türk sosyalist 
Yusuf Aslan “El-Fetih'e Ne İçin Gittim” başlıklı yazı-
sında Filistin’e neden gittiğini açıklamaktadır: “Bugün 
Ortadoğu'da İsrail'e karşı Arap halkları anti-emperya-
list bir savaş yürütmektedir. Emperyalizme karşı yürü-
tülen savaş, bütün dünya halklarının ortak savaşıdır. 
Vietnam'da, Ortadoğu'da, Latin Amerika'da emper-
yalizme karşı sıkılan her kurşun, aynı zamanda Türki-
ye halkının kurtuluşu için sıkılmaktadır.”  Filistin'e ilk 
gidenlerden biri Deniz Gezmiş’tir.  Dönemin gençlik 
liderlerinden, FKF Genel Başkanı Yusuf Küpeli ve Şahin 
Alpay da Filistin’e gidenler arasındadır. 

Filistinliler ile İsrail arasında 1948'den sonraki en 
büyük sorun, 1967'deki savaşta yaşanmıştır. Bu sü-
reçte Vietnam'da görev yapmış olan CIA ajanı Robert 
Commer, Türkiye'ye ABD elçisi olarak atanınca dev-
rimci öğrenciler büyükelçi Commer'i 28 Kasım 1968 
tarihinde havalimanına giderek protesto etmişlerdir. 6 
Ocak 1969 günü ODTÜ’yü ziyaret eden Commer’in ma-
kam aracı yakılmıştır. 

İsrail Filistin anlaşmazlığında Filistin’e destek ve-
renler İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Ephraim Elrom’u 

22 Mayıs 1971 tarihinde kaçırmışlardır.  Elrom, Türkiye 
Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (THKP-C) üyeleri olan Si-
yasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrencilik yıllarından tanıdı-
ğım Mahir Çayan ile Ulaş Bardakçı ve Hüseyin Cevahir 
tarafından öldürülmüş, öldürülmesinin gerek İsrail’de 
ve gerekse Türkiye’de büyük etkileri olmuştur.

1987 de başlayıp 1992'ye kadar devam eden intifa-
da sırasında Cezayir'de toplanan Filistin Ulusal Konse-
yi, 15 Kasım 1988 tarihinde bağımsız Filistin devletini 
ilan etmiştir. Bu tarihten sonra Filistin hızlı bir şekilde 
tanınmıştır. Fakat ABD, Kanada, Guatemala, Kolom-
biya, Haiti, İtalya, Almanya, Hollanda, Lüksemburg, 
Finlandiya, Estonya, Letonya, Moldovya, Ermenistan, 
Litvanya, Avusturya, İsviçre, Myanmar, Tayland, Güney 
Kore, Japonya, Tayvan, Kamerun, Togo, Eritre, İsrail, 
Batı Sahra, Avustralya ve Yeni Zelanda henüz Filistin’i 
henüz tanımamıştır. Belçika ise Filistin’i şartlı tanımış-
tır.  

Avrupa Birliği üyesi ülkelerden İngiltere, Fransa, 
İspanya, İrlanda, Portekiz parlamentoları hükümetle-
rinin Filistin'in tanımasına yönelik tavsiye kararı almış-
lardır. Eski Doğu Bloku ülkeleri Macaristan, Polonya 
ve Slovakya ise AB üyesi olmadan önce Filistin'i devlet 
olarak tanımışlardı. 

İngiltere’nin Filistin’i tanıması tarihi açıdan 
önemlidir. Çünkü dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı 
Arthur James Balfour’un siyonist hareketin önem-
li isimlerinden Baron Walter Rothschild'e 2 Kasım 
1917'de yazdığı mektup, Filistin toprakları üzerinde İs-
rail devletinin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Sykes-
Picot Anlaşması ile Osmanlı devletinin topraklarını 
paylaşan İngiltere, İsrail devletinin önünü açmıştır. 

Bir asır sonra İngiltere'de muhalefet milletvekilleri 
Filistin topraklarında bir İsrail vatanı oluşturul-
masını öngören Balfour Bildirisi’nin 100’ncü yılı 
kapsamında hükümete Filistin devletini tanı çağrısında 
bulunmuşlardır.  İngiltere'nin Gölge Dışişleri Bakanı 
Emily Thornberry “İleriye bakmamız gerekiyor ve 
ileriye giden tek yol da yaşanabilir ve güvenli bir İsrail 
devletinin yanında yaşanabilir ve güvenli bir Filistin 
devleti olmasıdır.”  demiştir. 

14 Ekim 2014 tarihinde Filistin'in devlet olarak ta-
nınmasıyla ilgili Avam Kamarası'na sunulan önerge 
kabul edilmiştir.  Böylece milletvekilleri İsrail'in yanı 
sıra Filistin’i de tanıdıklarını göstermişlerdir. Oylama-
ya milletvekillerinin yarısından azı katılmış, 274 mil-
letvekili “Evet”, 12 milletvekili “Hayır” oyu vermiştir. 
Muhafazakâr Parti ve Liberal Demokrat Partili bakan-
lar oylamada çekimser kalmıştır. 

Teklif, İşçi Partisi milletvekili Grahame Morris tara-
fından hazırlanmış, Filistin'i tanınma talep metninde F
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“Parlamento, İsrail'in yanı sıra Filistin'i bir devlet ola-
rak tanımalıdır.” ifadeleri yer almıştır. Karardan önce 
İngiltere, “Filistin'i devlet olarak tanıma hakkını ve bu 
hakkı ne zaman kullanacağı kararını” tek taraflı olarak 
saklı tutmuştur. New York’ta 29 Kasım 2012 tarihinde 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yapılan oylamada 
Filistin’in BM’de “üye olmayan gözlemci devlet” statüsü 
kazanmasına ilişkin karar tasarısı, Filistin’i devlet olarak 
tanıyan ülkelerin sayısını aşan 138 oyla kabul edilmiştir. 
(No. 275, 30 Kasım 2012)

Avrupa Parlamentosu 17 Aralık 2014 tarihinde bağla-
yıcı olmayan oylama sonucunda Filistin’in devlet olarak 
tanınmasını öngören karar tasarısını 88 “Hayır” oyuna 
karşı 498 “Evet” oyuyla kabul etmiştir. 111 parlamenter 
çekimser kalmıştır. Oylamanın ardından yapılan açıkla-
mada “Avrupa Parlamentosu prensipte Filistin’in devlet 
olarak tanınmasını destekliyor ve iki devletli çözümün, 
İsrail ve Filistin arasındaki barış görüşmelerine olumlu 
yönde katkı yapacağını inanıyor.” denilmiştir.  Fransa 
Parlamentosu da 9 Şubat 2018 tarihinde Sosyalist Par-
ti milletvekillerinin sunduğu Filistin'in devlet olarak 
tanınmasını hükümetten talep eden karar tasarısını 
kabul etmiştir. Karar tavsiye niteliğindedir. Filistin'i ta-
nıma konusunda bağlayıcı kararın İngiltere’de olduğu 
gibi hükümet tarafından alınması gerekmektedir. 

İsrail saldırıları üzerine İslam dünyasından en 
önemli tepkiyi Türkiye göstermiştir. 28 Mart 1949 
tarihinde Şemsettin Günaltay Hükümeti İsrail’i ilk 
tanıyan Müslüman ülke olma unvanını kazanmıştır. 
Türkiye, İsrail'i 30 devletten sonra tanımış, 9 Mart 
1950'de iki ülke arasında ilk diplomatik ilişki kurul-
muştur. Rusya’nın Ortadoğu uzmanı gazeteci Mak-
sim Şevçenko, Gazze’deki gösterilerde 62 insanın 
öldürülmesi üzerine  “Dünyada İsrail’e tepki gösteren 
tek ülke Türkiye’dir.” demiştir. Şevçeko Kafkassam’a şu 
açıklamada bulunmuştur: “İsrail’in son askeri eylemle-
ri ve öldürülen insanlarla ilgili inceleme yapılmalı. Suçlu 
tarafa diplomatik ve siyasi yaptırımlar uygulanmalı. Dün-
yanın herhangi bir bölgesinde bu tür olaylar yaşansaydı 
anında sert tepki verirlerdi. Ölenler arasında kadınlar, 
çocuklar var. Binlerce yaralı. Dünya kamuoyundan tık 
bile yok. Türkiye en doğrusunu yapıyor. Dünyada İsrail’e 
tepki gösteren tek ülke Türkiye’dir.”  

İsrail ile zaman zaman ilişkiler gerilmiştir ama 
son dönemde olduğu gibi bir durum geçmişte yaşan-
mamıştır. Elçiliğin Tel Aviv'den Kudüs'e taşıması üze-
rine karşılıklı olarak büyükelçiler geri çekilmiş, İsrail 
Türkiye'den tarım ithalatını durdurmuş, taraflar arasın-
da ilişkiler kopma noktasına gelmiştir.  İsrail barışçı tep-
ki gösteren Filistinlileri katledince Türkiye, dönem baş-
kanı olarak İslam İşbirliği Örgütüne (İİÖ) üye ülkeleri 
İstanbul’da toplantıya çağırmıştır.  İİÖ İslam Zirve Kon-

feransı Olağanüstü Toplantısı sonunda yayınlanan 30 
maddelik sonuç bildirisinde Filistin'e uluslararası barış 
gücü gönderme yolu da dâhil olmak üzere, Filistin hal-
kına uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulu-
nulmuş ve  “ABD'yi takip eden ülke, şirket ve bireylere 
kısıtlama getirilmeli” denilmiştir. 

Filistin’e uluslararası barış gücü gönderilmesinin 
hayata geçirilmesinin zor olduğunu yakın dostum 
emekli Büyükelçi Uluç Özülker açıklamıştır. Özülker, 
bunun yerine Filistin’in bağımsızlığı için çaba göster-
mesinin daha mantıklı olacağını söylemiştir. (Hürriyet, 
20.05.2018)

Olağanüstü toplantıya 10 ülke Türkiye, Afganistan, 
Gine, İran, Katar, Kuveyt, Moritanya, Sudan, Ürdün 
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet başkanları 
seviyesinde katılmıştır. Bu sayı, 57 üyeli Örgüt’ün Fi-
listin konusunda duyarlı olmadığını göstermektedir.  
Zirve’de Endonezya ve Gambiya Cumhurbaşkanı yar-
dımcıları seviyesinde temsil edilmiştir. Filistin, Kırgızis-
tan, Pakistan Zirve’de başbakan seviyesinde yer alır-
ken, Özbekistan, Cezayir ve Sudan parlamento ya da 
senato başkanları seviyesinde temsil edilmiştir. Suudi 
Arabistan, Mısır, Azerbaycan, Bahreyn, Lübnan, Irak, 
Tunus, Umman, Libya, Bangladeş, Burkina Faso, Çad, 
Kazakistan, Komorlar, Maldivler ve Tacikistan Dışişleri 
Bakanları seviyesinde Zirve’de hazır bulunmuştur. Bir-
leşik Arap Emirlikleri ve Fas devlet bakanı seviyesinde, 
Venezuela ve İtalya ise misafir ülke olarak,  Rusya ise 
Örgüt Daimi Temsilcisi ile temsil edilmiştir. 

Zirve’ye 22 ülke katılmamıştır. Bunlar; Arnavutluk, 
Benin,  Brunei, Cibuti, Fildişi Sahili,  Gabon,  Gine Bissau, 
Guyana,  Kamerun, Malezya, Mali, Mozambik, Nijer, Ni-
jerya,  Senegal, Sierra Leone, Somali,  Surinam,  Togo,  
Türkmenistan, Uganda, Yemen’dir.  22 üyenin zirveye 
katılmaması,  katılanlar arasında Devlet Başkanlarının 
az sayıda olması, alınan kararların etkin uygulanmasını 
zora sokacaktır.

İİÖ üyesi 57 ülke şunlardır: Afganistan, Arnavutluk, 
Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap 
Emirlikleri, Brunei, Burkina-Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, 
Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, 
Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, 
Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kuveyt, Libya, 
Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, 
Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, 
Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, 
Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, 
Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, Yemen, Suriye 
(üyeliği 4. Olağanüstü İİÖ Zirvesi’nde askıya alınmıştır). 

ABD'de eski Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) 
Başkanı John Brennan,  Gazze'deki ölümlerin, ABD 
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Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin 
Netanyahu'nun Filistinlilerin haklarına ve vatanlarına 
açıkça saygı göstermemelerinin sonucu olduğunu söyle-
miştir. 

ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto 
etmek isteyen göstericilere ateş açılması sonucu şehit 
edilen Filistinlilerin sayısı 62’ye ulaşmış, Filistin Sağlık Ba-
kanlığı yaralı sayısının ise 2 bin 770'i geçtiğini, şehitlerden 
8'nin 18 yaşın altında çocuk olduğunu açıklamıştır.  Ya-
ralılardan 225'i çocuk ve 86'sı kadındır. İsrail katliamları 
sonucunda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 
(BMGK) 15 üyesinden 10'u, (Çin, Fransa, Bolivya, Fildi-
şi Sahili, Ekvator Ginesi, Kazakistan, Kuveyt, Hollanda, 
Peru ve İsveç)  ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşın-
ması ve İsrail ordusunun Gazze sınırındaki protestolara 
müdahalesinde 59 kişinin hayatını kaybetmesinin ar-
dından BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup gönder-
miştir.  ABD'nin çekimser kalmasıyla 2016 yılında kabul 
edilen İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında yasa 
dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden BMGK 
kararının uygulanmamasından derin endişe duyulduğu 
vurgulanan mektupta, “Güvenlik Konseyi kararlarının ar-
kasında durmalı ve bu kararların anlamlı olduğunu tesis 
etmeli; aksi takdirde uluslararası sistemin güvenilirliğini 
tehlikeye atarız.” ifadesine yer verilmiştir.

İsrail'in Gazze'deki müdahalesini protesto etmek 
amacıyla Yenikapı'da düzenlenen Zulme Lanet Kudüs'e 
Destek mitinginde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın İslam ülkelerini Kudüs konusunda duyarsız 
kalmakla suçlaması doğru bir tespittir. Yenikapı'daki 
mitingine 500 bin kişi katılmıştır ama miting yaparak 
İsrail’e tepki göstermekle sonuç alınmaz. 

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu tespiti doğru-
dur: “Biz Müslümanlar kınamaktan başka bir şey yapmı-
yoruz, yapamıyoruz.”  Saadet Partisi Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, “İsrail’in 
kınanması, bu tip saldırılara engel olmuyor. İsrail’i çok ağır 
ifadelerle telin etmek, İsrail’in vahşetini engellemiyor. İsra-
il sadece güçten anlar, yaptırımdan anlar… İktidarlar mi-
ting tertip etmez, iktidarlar icraat yapar.” derken haklıdır. 

İktidarlar miting yapmaz, yaptırım uygular. Türkiye 
Filistinlilerden vize isterken İsrail vatandaşlarını vi-
zeden muaf tutmaktadır. Bu bir çifte standart değilse 
nedir? Hükümet neden Filistinlilere vize uygulamaya 
devam etmektedir?  Mitinge katılanlar bu sorunun ce-
vabını acaba neden merak etmediler? 

Filistin,  büyük çaptaki ölümler üzerine 22 Mayıs’ta 
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) başvurarak 
İsrail'in yargılanmasını talep etmiştir. Şikâyetin gerek-
çesi olarak İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki 
yerleşim politikalarının insan haklarını çiğnemesi göste-
rilmiştir. UCM Savcısı Faou Bensouda ile basına kapalı 

görüşmesinin ardından bir basın toplantısı düzenleyen 
Riyad al-Maliki Bansouda'nın bölgede yaşananlara yö-
nelik ön soruşturmasını derinleştirmesini umduğunu 
söylemiştir.  Filistin 2015 yılında da başvuru yaparak 
İsrail'in bölgede işlediği suçlardan yargılanmasını talep 
etmiş, Bansouda da bir ön soruşturma başlatarak iki ta-
rafı da gerilimi yükseltmekten kaçınmaya davet etmişti. 

Uluslararası Ceza Mahkemesi 1998 yılında Roma'da 
imzalanan Roma Sözleşmesi ile kurulmuş, Sözleşme’ye 
139'dan fazla ülke taraf olmuştur. Avrupa'da Sözleşme’yi 
imzalamayan 4 ülke vardır: Türkiye, Azerbaycan, Bela-
rus ve Vatikan. İsrail Sözleşme’yi imzalamış ancak par-
lamentonun onayına sunmadığı için mahkemeye taraf 
olmamıştır. Fakat UCM, taraf olmayan ülkeleri de yargı-
layabilmektedir. Bunun için üç kriter vardır. Bunlar; suç 
hakkında ilgili devletlerde soruşturma açılıp açılmadığı, 
suçun büyüklüğü ve soruşturmanın adaletin çıkarına 
olup olmayacağıdır.

Türkiye, Filistin için miting yaparken Mahmud 
Abbas’ın Rumlarla işbirliği içinde olduğunu unutmuş-
tur. Buna rağmen Cumhurbaşkanı  Erdoğan, geçirdi-
ği rahatsızlıktan dolayı Filistin Devlet Başkanı Abbas’ı 
telefonla arayarak  geçmiş olsun dileklerini iletmiş, 18 
Mayıs’ta İstanbul’da gerçekleştirilen İslam İşbirliği Ör-
gütü Olağanüstü Zirve Toplantısı sonuç bildirisi hakkında 
bilgi paylaşımında bulunmuştur. Türkiye, Filistin’i ve Fi-
listinlileri devamlı desteklemiştir. Buna karşılık Temmuz 
2009’da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimini ziyaret etmiş, Kıbrıs sorununda 
Rum tezlerini desteklediklerini açıklamıştır. Bunun üze-
rine Rum Yönetimi de Filistin’de temsilcilik açma kararı 
almıştır.

Mahmud Abbas Kıbrıs Rum Yönetimi ile flört eder-
ken Kıbrıs sorununun geçmişini bilmemektedir. Eğer 
bilseydi de durum değişmezdi ama ben yine de hatırlat-
makta fayda görüyorum. 

İngiltere, 93 Harbi'nde Ruslara karşı ağır bir yenilgi 
alan Osmanlı'nın durumunu fırsat bilerek Kıbrıs’ı 4 Ha-
ziran 1878 tarihinde imzalanan Kıbrıs Sözleşmesi ile 
Osmanlı Devleti'nden 92.799 sterline kiralamış, Birin-
ci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın 
yanında savaşa girmesi üzerine 5 Kasım 1914 tarihinde 
Kıbrıs'ı ilhak etmiştir. İngiltere’nin günümüzde adanın 
yüzde 3'üne denk gelen Ağrotur ve Dikelya’da askeri üs-
leri vardır.  Türkiye, Lozan Anlaşması’nın 20’nci maddesi 
ile Kıbrıs'ın İngiltere'ye ilhakını tanımıştır: “20. Madde: 
Türkiye, Britanya Hükümetince Kıbrıs’ın 5 Kasım 1914’te 
açıklanan ilhakını tanıdığını bildirir.” Türkiye’nin ilhakı 
tanımasıyla 1950’li yıllarda Yunanistan ile birleşme giri-
şimlerine kadar Türk iç ve dış siyasetinde Kıbrıs diye bir 
sorun olmamıştır.  

Filistin lideri Mahmud Abbas resmi davetli olarak 

F
İL

İS
T

İN
 K

K
T

C
’Y

İ T
A

N
IM

IY
O

R
 A

M
A

 B
İZ

 F
İL

İS
T

İN
 İÇ

İN
 M

İT
İN

G
 Y

A
P

IY
O

R
U

Z



Sayfa 39

9 Temmuz 2009 tarihinde Güney Kıbrıs’a gelerek Rum 
Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas’la görüşmüş, her 
iki lider işgalin (!) sona erdirilmesi için ortak mücadele 
edeceklerini açıklamıştır.  Rum tezlerini İslam Konfe-
ransı Örgütü’nde savunduğu için Abbas’a, Abbas ise iki 
devletli bir çözüm çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs 
olacak bağımsız bir Filistin devleti kurulması mücadele-
sine verdiği destek için Hristofyas’a teşekkür etmiştir. 

Abbas, Rum Meclisi Başkanı Marios Garoyan ve 
Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Hrisostomos ile de 
görüşmüş, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi'nin Filistinlere 
destek vermeye hazır olduğunu ifade eden Başpiskopos 
Hrisosotomos, “Filistin ve Kıbrıslı Rumların ortak müca-
dele verdiğini” savunmuştur. Rum basını ziyareti, “Rum 
Yönetimi Türklerin, Filistin ise İsrail’in işgaline son verilme-
si için birbirini karşılıklı destekliyor” ifadesiyle değerlen-
dirmiştir.  Fileleftheros gazetesi haberi, “Endişe ve Tedir-
ginlikler Ortak. Kıbrıs ve Filistin Bütün Alanlarda Karşılıklı 
Destek Konusunda Anlaştı” manşetiyle vermiştir.

2009 yılından sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
(GKRY)  Yunanistan ve Filistin arasında üçlü işbirliğinin 
temelleri 2016 yılında New York’ta üç ülke dışişleri bakan-
larının yaptığı toplantıda atılmıştır. BM Genel Kurul top-
lantısı sebebiyle New York’ta bulunan Güney Kıbrıs, Yu-
nanistan ve Filistin Dışişleri Bakanları Yoannis Kasulidis, 
Nikos Kocas ve Riyad al-Maliki üç ülkenin siyasi konular, 
turizm, terörle mücadele gibi birçok konuda işbirliği 
yapmalarının temellerini atmışlardır.  

Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, “İsrail ve 
diğer komşularıyla yan yana barış içerisinde var olan, 
başkenti Doğu Kudüs olacak, egemen, bağımsız ve kalıcı 
bir Filistin devletine götürecek iki devletli çözüme destek 
verildiği” belirtilirken Kıbrıs sorununa da değinilmiştir. 
Kıbrıs sorununun çözümünün askeri müdahaleleri içer-
meyen, Kıbrıs’ın bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve 
egemenliğine saygı duyacak bir çözüm olması gerektiği 
vurgulanmıştır. Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis 
toplantı sonrasında yaptığı açıklamada;  Yunanistan, 
GKRY ve Filistin işbirliğinin bu toplantıyla başladığını, 
ekonomi, turizm ve diğer ortak ilgi alanlarında işbirliği 
öngördüğünü belirtmiştir.

Filistin GKRY ilişkileri, Filistin Türkiye ilişkilerini kıs-
kandıracak seviyededir. Avrupa Birliği adanın kuzeyin-
deki KKTC’yi dışarıda tutarak Rum Kesimi’nin AB üyeli-
ğini onaylayınca,  2004 yılından sonra Rum Kesimi’nin 
Doğu Akdeniz bölgesinde önemi artmış,  Doğu Akdeniz, 
Ortadoğu, Avrupa ve Rusya ekseninde önemli dış politi-
ka atılımları gerçekleştirmiştir. GKRY Filistin’i 1967 sınır-
ları içerisinde tanıyan ilk Avrupa Birliği ülkesidir. Ayrıca 

bugün Ramallah’ta temsilciliği bulunan ender ülkeler-
den biridir.  İki tarafın dışişleri sorumluları 28 Ocak 2011 
tarihinde özgür ve bağımsız Filistin için ortak çalışma 
sözü vermişlerdir. Türkiye-İsrail arasında yaşanan Mavi 
Marmara krizinden sonra İsrail Türkiye’ye karşı Rum 
Kesimi’nin tezlerini desteklemeye başlamıştır.  

GKRY dış ilişkilerde İsrail ile olan yakınlaşmasını son 
dönemde görüşülen ve imzalanan anlaşmalara borçlu-
dur. Petrol ve doğal gaz konusundaki gelişmeler iki tara-
fı birbirine yakınlaştırmıştır. Doğu Akdeniz bölgesindeki 
zengin petrol ve doğal gaz yatakları ve Kıbrıs adasının 
güneyinde bulunan petrol ve doğal gaz yatakları kıta sa-
hanlığı tartışmalarını da gündeme getirmiştir. Bu tartış-
malara Doğu Akdeniz bölgesinin bir üyesi olarak Türkiye 
de katılmıştır. 

İsrail ve GKRY 17 Aralık 2010 tarihinde Doğu Akde-
niz’deki münhasır ekonomik bölgelerin sınırlarını be-
lirleyen bir anlaşma imzalamışlardır. Türkiye;  KKTC’nin 
varlığını ve bölge üzerindeki hakkını dışarıda tutan bu 
girişime destek verilmemesini, anlaşmanın adadaki 
Türklerin çıkarlarını yok saydığını ve müzakere sürecini 
olumsuz yönde etkileyeceğini açıklamıştır.

İsrail Türkiye ilişkileri Filistin’deki katliamlar sebebiyle 
gerginleşince bazı milletvekilleri sözde Ermeni soykırı-
mını tanıma çağrısında bulunmuştur. Siyonist Birlik Par-
tisi milletvekili Itzik Shmuly ve Likud partisinden Amir 
Ohana, İsrail parlamentosunda (Knesset)  sözde Ermeni 
soykırımını tanıyan yasa tasarısı sunabileceklerini açıkla-
mışlardır. Yeş Atid partisi lideri Yair Lapid, bu yılbaşında 
sözde Ermeni soykırımının tanınması için parlamentoya 
tasarı sunmuş, fakat Şubat ayında yapılan oylamada ta-
sarı onaylanmamıştı. Bu durumda benzer tasarının Ağus-
tos ayına kadar Knesset'e sunulamayacaktır.

Ohana, “Adaleti sağlamak için geç değil. Ermenilere ya-
pılan korkunç adaletsizliği resmen tanımanın vakti geldi. 
Hitler, Wehrmacht yetkililerine Polonya'daki kitlesel yok 
etme planını sunduğunda, onları dünyanın tepkisi konu-
sunda yatıştırırken 'Bugün kim Ermenilerden bahsediyor 
ki?' dedi. Sadece bu nedenden bile bu soykırımı resmen 
çoktan tanımalıydık.” demiştir.

Ohana gerçeği ya bilmemekte ya da bilerek saptır-
maktadır. Associated Press Ajansı’nın Berlin muhabi-
ri Amerikalı gazeteci Louis Paul  Lochner, 1942 yılında  
ABD’de yayınlanan What About Germany adlı kitabında, 
bir muhbirden aldım dediği Adolf Hitler konuşmasının 
metnini yayınlamıştır. Ancak yazarın aktardığı şekli ile 
ABD askerlerinin 1945’de Saalfelden’de ele geçirdiği 
metin arasında önemli farklılıklar vardır. 
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Lochner’in kitabında Hitler’in; “…Savaş hedefimiz 
belirli hatlara ulaşmak değil, düşmanın fiziki olarak yok 
edilmesidir. Polonya dili türevi konuşan her çocuk, kadın 
ve erkeği acımaksızın öldürme emrini uygulamak üzere 
Doğu’ya ölüm mangalarımın gitmesini ben emrettim. Bize 
gerek duyduğumuz yaşam alanını kazandıracak alan yalnız-
ca budur. Bütün olanlardan sonra kim bugün Ermenilerin 
yok edilmesinden söz ediyor.” dediği yazılıydı. Fakat aynı 
konuşmanın ABD askerlerince Nazi belgeleri arasında ele 
geçirilen metninde ve diğer belgelerde Ermenilerden söz 
eden tek satır yoktur.

Yıllar sonra ABD’de Yahudi Soykırımı’na yönelik 
bir Soykırım Anıt Müzesi  (Holocaust Memorial Muse-
um) kuruluş çalışmalarına başlanmıştır. Aynı dönemde, 
ASALA terör örgütü Türk diplomatlara suikastlar yap-
maktaydı. Diğer taraftan Müze Konseyine giren ABD’li 
bir Ermeni 1915 Ermeni olaylarına müzede yer verilmesi 
karşılığında 1 milyon dolar bağış sözü verince yukarıdaki 
ifade müzede yer almıştır. Ancak Adolf Hitler’e ait bu ifa-
denin “Bütün olanlardan sonra kim bugün Kızılderililerin 
yok edilmesinden söz ediyor.”  şeklinde kayıtlara geçtiği 
belgelerle ispat edilmiştir. 

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde hocam olan Prof. Dr. 
Türkkaya Ataöv, 1984 yılında İngilizce ve Fransızca olarak 
iki dilde yayımlanan “Hitler and the Armenian Question / 
Hitler et la Question Armenienne”  (Hitler ve Ermeni So-

runu)  çalışmasında Hitler'in Ermenilere ilişkin böyle bir 
sözünün bulunmadığını Nüremberg dosyalarından ilgili 
belgelerle kanıtlamıştır. 1985 yılında da Prof. Dr. Heath 
W. Lowry “Ermeniler Üzerine ABD Kongresi ve Adolf 
Hitler”  (The U.S. Congress and Adolf Hitler on the Ar-
menians) başlıklı makalesinde, müzeye konulmak istenen 
sözün Hitler'e ait olmadığını, sahte ve uydurma olduğunu 
ispatlamıştır. (https://www.tandfonline.com/doi/abs/10
.1080/10584609.1985.9962785)  Cengiz Özakıncı da ABD 
Soykırım Anıt Müzesi'nde Türkiye'yi Suçlayan Sahte 
Hitler Yazıtı başlıklı makalesinde yazının sahte olduğunu 
açıklamıştır.

Hitler'e atfedilen bu sözlerin 25 Ocak 2018 tarihinde 
Wall Street Journal gazetesinde Robert M. Morgenthau 
imzası ile yayımlanan “Başkan Trump Ermeni Soykırımı 
Hakkında Gerçeği Söyleyecek mi?” başlıklı makalede 
gerçekmiş gibi yinelendiğini belirten Şükrü Sever Aya, 
The Wall Street Journal gazetesi editörlerine, Washing-
ton Soykırım Müze İdaresi ile Mütevelli Heyeti'ne ve 
müzenin bağlı olduğu üst kurum olarak ABD Başkanlık 
Ofisi'ne gönderdiği 13 Şubat 2018 tarihli yazı ile protesto 
etmiştir. Ayrıca ABD’nde Houston’da yerleşik Dr. Ferruh 
Demirmen de Robert Morgenthau’nun yazısına cevap 
olarak Wall Street Journal’e bir yazı göndermiş fakat 
yazının gazete editörlüğünce yayınlanması uygun bulun-
mamıştır. Robert M. Morgenthau, 1913-1916 yılları ara-
sında ABD’nin Osmanlı İmparatorluğu Büyükelçisi olan 
Türk düşmanı Henry Morgenthau’nun torunudur. Amir 
Ohana’ya Türkçe’deki şu güzel darb-ı mesel ile cevap 
vermek istiyorum: “Bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi 
olunmaz.”

İsrail hükümeti, Türkiye ile gerginleşen ilişkiler sebe-
biyle Knesset'in sözde Ermeni soykırımının tanınmasıy-
la ilgili düzenleyeceği tartışmaya itiraz etmeme kararı 
almıştır. (Members of Knesset, the ruling Likud Party’s 
Amir Ohana and Itzik Shmuly from the opposition Zi-
onist Unity Party have introduced legislation to end 
Israel’s silence on the Armenian, (http://www.armradio.
am/en/2018/05/23/knesset-to-discuss-a-bill-on-armenian-
genocide-recognition/)

Bilindiği gibi İsrail Parlamentosu 1915 olaylarının Er-
meni soykırımı olarak tanınmasını öngören yasa tasarısı-
nı 14 Şubat 2018 tarihinde reddetmiştir. Jerusalem Post 
gazetesinde  “Ermeni soykırımı tanıma tasarısını oyla-
mayla reddetti”  haberi yer almıştır. İsrail Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Tzipi Hotovely 1915 olaylarının 100’ncü yıl dö-
nümü sebebiyle Erivan’a parlamento heyetinin gönderil-
diğini hatırlatarak, “Ama ülkemiz, karmaşıklığı ve diplo-
matik sonuçları ve ayrıca belirgin siyasi doğası nedeniyle 
bu konuda resmi duruş sergilemeyecek.” açıklamasında 
bulunmuştur.  Daha önce Likud partisinden milletvekili 
seçilen Knesset Başkanı Yuli Yoel Edelstein 2015 yılında 
hükümetin tutumunu değiştirmeye çağırmış, 2016’da da 
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parlamentonun eğitim komitesi soykırımı kabul etmiştir.

Türkiye Filistinlilerin haklı davasına çok büyük des-
tek verirken Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas 
Türkiye düşmanları ile neden dans etmektedir?  Filistin 
liderinin Ermenistan ile ilişkileri göz ardı edilmemeli-
dir. Abbas 18 Ocak 2016 tarihinde kutlanan Ermeni Noel 
Yortusuna katılmış, Bethlehem’de Ermeni kilisesinde ya-
pılan törenden sonra konuşarak Filistin halkının içinde 
bulunduğu vahim durumu Türk soykırım yıllarında Er-
menilerin durumuna benzetmiştir. Yetmemiş,  Ermeni 
mevkidaşı Hocalı katliamının baş sorumlusu olan Serj 
Sarkisyan’ı Filistin’e davet etmiştir.

Sözde Ermeni soykırım iddialarının 100’ncü yılı sebe-
biyle Filistin'de bastırılan bir pul tartışmaya yol açmıştır. 
Ermeni Haber Ajansı sosyal medyada yer alan  Ermeni 
soykırımının 100’ncü yılı anısına basılmış pul için “Filistin 
Ermeni soykırımının 100’ncü yıldönümüne adanmış bir 
pul yayınladı.” ifadelerini kullanmıştır. Rus interfax ha-
ber ajansı ise konuyla ilgili Bakü'deki Filistin Büyükelçiliği 
ile görüşmüştür. Büyükelçilik, pulun Filistin devleti tara-
fından basılmadığını söyleyerek iddiaları reddetmiştir. 

İsrail’de Rusça yayın yapan İzRus haber portalının 
iddiasına göre, İsrail Erivan’a üç defa şantaj girişiminde 
bulunarak, Filistin devletini tanımaktan vazgeçtikleri 
takdirde sözde Ermeni soykırımını tanıyacakları şartını 
ileri sürdüğünü yazmıştır. Sosyal paylaşım sitelerinde 
Mahmut Abbas’ın, “Büyük Ermenistan görmek arzusun-
dayım. İnanıyorum ki, Ermenistan bu savaşı zaferle bitirip 
Azerbaycan’ı tamamen işgal edecek.” sözleri unutulma-
malıdır. Ermenistan’da yayın yapan Jamanak gazete-
si, Filistin'in milliyetçi Ermeni olan İngiltere Büyükelçisi 
Manuel Asasyan,  Vostok yayınına verdiği röportajında 
“Mahmud Abbas Filistin ve Ermenistan arasındaki ilişkile-
rin daha iyi sağlanması yönünde kendisine özel bir görev 

verdiğini açıkladı.” sözlerine yer vermiştir.

Ermenistan’ın haklı davasını destekliyoruz, Türkler 
Ermenilere jenosit yapmışlardır diyen Filistin El Fetih 
Başkanı Yaser Arafat’tır. Milliyet Gazetesi’nin 21 Mart 
1989 tarihli nüshasında bu haber yer almıştır. Arafat’ın 
sözleri aynen şöyledir: “Tarihteki Ermeni katliamının bir 
benzerinin bir daha yaşanmasına izin vermeyeceğiz. Er-
meniler başaramadı, ancak biz onların düştüğü hataya 
düşmeyeceğiz.”  Arafat ayrıca  “Filistin de bir Türk soru-
nudur” diyerek Türkiye’yi suçlamıştır. Bu haberlere ilişkin 
gazete kupürleri aşağıdadır.

Yaser Arafat vefat etmiştir ama bir gerçeği hatırla-
makta fayda vardır. Bölücü, Kürtçü, Marksist örgütler 
olan Türk Halk Kurtuluş Ordusu (THKO), THKP-C,  
TKPML militanları Suriye’deki Bekaa Vadisi’nden önce 
Filistin’de eğitim almışlardır.  

PKK’lı teröristler Kuzey Irak’ta tutunamadığı ilk kuru-
luş döneminde eğitimlerini burada yapmış ve Türkiye’ye 
sızlamalarını Suriye üzerinden gerçekleştirmişlerdir. 
Türkiye’deki devrimci gençler 1967-1968 yıllarında ezilen 
Filistin Araplarına destek amacıyla Filistin’e gitmiş, 
oradaki kamplarda silahlı eğitim görerek geri gelmiş ve 
Türkiye’de pek çok terör eylemi gerçekleştirmişlerdir. 
Filistin  kampları, Türk devrimcilerin barınma ve iaşe so-
runlarını  çözmüş, onlara destek veren güçler kampta ka-
lanlara aylık vermişlerdir. 

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’ın sosyal 
medyada dolaşan  “Türk askeri Kıbrıs’ta işgalcidir,”  
“Diyarbakır'ın özgürlüğünü  görmekten memnuniyet du-
yarız,” “Büyük Ermenistan görmek arzusundayım. İnanı-
yorum ki, Ermenistan bu savaşı zaferle bitirip Azerbaycan'ı 
tamamen işgal edecek.” sözleri unutulamamalıdır. Dev-
let Başkanı Yaser Arafat'ın ölümünün ardından Filistin 
Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) başkanlığına 9 Ocak 2005 
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tarihinde yapılan seçimlerde El Fetih adayı olarak devlet 
başkanı seçilen Abbas,  FKÖ’nün kurulmasına katkı sağ-
lamıştır. Abbas, Gazze'nin idaresini teslim almalarının 
Hamas tarafından kabul edilmemesi durumunda, Filistin 
hükümetinin Gazze'de olanlardan sorumlu olmayacağını 
açıklamıştır.

Hamas ismi, Arapça İslami Direniş Hareketi’nin baş 
harflerinin kısaltılmışıdır. 1987 yılında İsrail’in Gazze ve 
Batı Şeria’daki işgaline karşı çıkan 1’nci İntifada kurul-
muştur. Hamas’ın uzun dönemdeki amacı bölgede İsla-
mi bir Filistin devleti kurmaktır. 2006 seçimlerini kaza-
nan Hamas günümüzde Gazze’yi yönetmektedir. Hamas 
Türkiye’ye daha yakındır. İran ile mezhep farklılığı vardır. 
Türkiye de Hamas’a daha sıcak yaklaşmaktadır.

Türkiye, 15 Kasım 1988’de sürgünde ilan edi-
len Filistin Devleti’ni ilk gün tanıyan Müslüman 
ülkedir.   Türkiye FKÖ ile ilk teması 1969 yılındaki İslam 
Ülkeleri Zirvesi’nde kurmuştur. 1975 yılında o dönem-
de İsrail ve ABD tarafından terörist örgüt sayılan  FKÖ 
Siyasi Büro Şefi Faruk Kaddumi 1975 yılında Ankara’ya 
gelmiş, 1976 yılındaki İstanbul İKÖ Dışişleri Bakanları 
toplantısında FKÖ’nün Ankara’da temsilcilik açmasına 
izin verilmiştir.  Yaser Arafat Ocak 1979’da Ankara’ya 
gelerek Başbakan Bülent Ecevit ile görüştükten sonra 
Ankara’da FKÖ temsilciliği açılmıştır. 

Filistinliler geçmişte PKK’nın kuruluş aşamasında 
onlara kamplarında savaş eğitimi vermişler,  PKK’nın 
gelişmesine katkıda bulunmuşlar, 1982 yılında İsrail’in 
işgalinde Filistinlilerle birlikte savaşmışlardır. 1980’li yıl-
larda PKK ile Filistinli Navaf Havetma’nın gerillaların or-
tak eğitim yaptıkları 
Suriye’de Bekaa Va-
disi’ndeki kamp daha 
sonra PKK’lıların ol-
muş, 1992 yılında ka-
patılana kadar PKK’lı 
teröristler bu kampta 
eğitim görmüşlerdir. 
Kampın ismi daha 
sonra Mahsum Kork-
maz Akademisi olarak değiştirilmiş, Abdullah Öcalan 
burada dersler vermiştir. Bu kamplarda ASALA terör ör-
gütü üyeleri de eğitim almışlardır. Aşağıdaki CIA belgesi 
bunu kanıtlamaktadır.

Örsan Öymen’in 20 Mart 
1983 tarihli Milliyet gazete-
sindeki yazısında “Ermeni 
terör örgütü ASALA’nın Ya-
ser Arafat liderliğindeki Lüb-
nan FKÖ kamplarında üstle-
nip FKÖ’den destek gördüğü 
tezi çürüyor.” tespiti, yuka-

rıdaki CIA belgesi dikkate alındığında doğru değildir.

Filistin, BM'de üye olmayan gözlemci devlet statü-
sündedir. Filistin devletinin bayrağı 30 Eylül 2015 tari-
hinde New York'taki BM Genel Kurulu'nda üye ülkelerin 
çoğunun evet oyuyla kabul edilen tasarı uyarınca Vatikan 
bayrağıyla beraber diğer ülkelerin bayrağının arasın-
da temsil edilmesi kararlaştırılmıştır. BM, 2012 yılındaki 
oylamada da Filistin ve Vatikan'a üye olmayan gözlem-
ci devlet statü verilmesini kabul etmişti. Düzenlenen 
törene Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, 
Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Rusya Dışişleri 
Bakanı Sergey Lavrov da katılmıştır. Filistin'in BM'ye üye 
olması için BM Güvenlik Konseyi kararı gerekmektedir. 
Konsey'de ABD'nin İsrail'i desteklemesi sebebiyle bu ka-
rar alınamamaktadır. Nitekim Filistin'in BM’ye üye devlet 
olması, 2011'de BM Güvenlik Konseyi'nin engeline takıl-
mıştı.

Filistin için Türkiye’de miting düzenleniyor ama siz 
Arapların Türkler için miting düzenlediğini gördünüz 
mü? Karabağ’da Ermeniler tarafından Azeri Türkleri 
katledilirken gösteri yapan ya da Kerkük’te Türkmenler 
katledilirken miting yapan Arap ülkesi var mı? KKTC’yi 
hangi Arap ülkesi tanımıştır?

Doğu Türkistan’da Türkler Çinliler tarafından katle-
dilirken Filistin Devlet Başkanı Abbas Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ı neden aramamıştır?  Çin'de ülke genelindeki 
camilere Çin bayrağı çekme ve ülkenin sosyalist değer-
lerine katkıda bulunma çağrısı yapılırken Müslüman 
Arap ülkeleri nerelerdedir? Rusya Kırım’ı uluslararası 
hukuka aykırı bir şekilde ilhak edip Tatar Türklerini 1944 
sürgününü hatırlatır bir şekilde baskı altın alırken Arap 
ülkelerinden tepki gelmemiştir.   

Kurtuluş savaşında Sovyetler Birliği ile Hindistan 
Müslümanları Türkiye’ye yardım gönderirken Araplar 
neredeydi? Mekke Şerifi Hüseyin’in 1916′da başlattığı 
isyan kime karşıydı? Filistin halkına karşı yapılanları en 
sert biçimde kınayan Kıbrıs’taki Müslüman Türk halkı 
Filistinli yetkililerden benzer uygulamaları istemek hak-
kına sahiptir. 

Tüm büyükelçiler KKTC’ye geçerek, Cumhurbaşkanı 
ve diğer yetkililerle görüşme yaparken, Filistin Büyükelçi-
si neden KKTC’ye geçmeme konusunda ısrar etmektedir? 
Yoksa Abbas’tan mı çekinmektedir.  Büyük Arap Krallığı 
vaadi karşılığında devlete ihanet ederek İngilizlerle hare-
ket eden Şerif Hüseyin’in müttefiki İngiliz kimdi? 

“Görülüyor ki Arapların ‘milli’ hareketi esasında ayrılık-
çı bir hareket değildi.”  görüşünde olan Arap muhipleri 
yukarıdaki sorulara cevap vermediği sürece Arap’tan 
Türk’e dost olmaz. 

Söz konusu Türk olunca neden Müslüman kardeşliği F
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unutuluyor?  Rum dostu olan Abbas’a gösterilen yakınlık 
Türk dış politikası ile uyuşmakta mıdır? Bu konuda geç-
mişi silerek hareket etmemek gerekir.  Çünkü hafıza-i 
beşer nisyan ile malüldür. Türkiye tarafından tanınan 
Filistin’in, 40 yıldır Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ta-
nımadığı unutulmamalıdır.

Siyonistlerin lideri Theodor Herzl, II. Abdulhamid'e 
Osmanlı devletinin dış borçlarını ödemek karşılığında 
Filistin'de kendilerine toprak verilmesini teklif etmiştir. 
Fakat Abdulhamid siyonistlerin teklifini geri çevirmiştir: 
“Ben bir karış dahi olsa toprak satmam; zira bu vatan bana 
değil Osmanlı milletine aittir. Milletim bu toprakları kan-
larını dökerek kazanmışlardır. Ne ile aldıysak onunla geri 
veririz.”  (Mim Kemal Öke, I2. Abdülhamit, Siyonistler ve 
Filistin Meselesi,  1981, s. 76) 

 Hertz, Macar asıllı, hukuk kökenli Viyanalı Yahudi bir 
gazetecidir. 1894 yılında Fransız 
ordusunda yüzbaşı olan Yahudi 
asıllı Alfred Dreyfus vatana iha-
netle suçlanınca davayı izlemek 
için görevlendirilmiştir. Herzl, 
Avrupa’da Yahudi karşıtlığının din 
değiştirerek çözülemeyecek kadar 
köklü olduğunu görünce, Yahudi 
sorununun siyasi yoldan çözülebi-
leceğini anlamış, Yahudilerin ken-
di kaderlerini tayin edebilecekleri 
devletlerini uluslararası destekle 
gerçekleştirebileceklerini düşün-

müş, “Yahudi Devleti: Yahudi Sorununa Çağdaş Bir Çö-
züm” (Der Judenstaat: Versuch Einer Modernen Lösung 
Der Judenfrage,  1896) isimli kitabını Şubat 1896’da yayın-
lamıştır. 

Herzl, 1902 yılında İsrail topraklarında kurulmasını 
düşlediği Yahudi devleti vizyonunu işlediği “Eski Yeni 
Vatan” (Review of Old New Land -Altneuland) romanını 
yazmış ve özlemini açıklayan fikir akımını 1890 yılında si-
yonizm olarak adlandırmıştır. 28 Ağustos 1897 tarihinde 
Basel’de 1’nci Siyonist Kongre’sini toplamış ve   “Siyo-
nizm, kamu hukuku güvencesi altında Yahudi halkı için 
Filistin’de bir yurt kurulmasını amaçlar.”  kararını almıştır. 
Böylece Herzl,  sorunu eyleme dökerek siyasallaştırmış-
tır. (Mim Kemal Öke, The Ottoman Empire, Zionism, and 
the Question of Palestine 1880¬1908, International Jour-
nal of Middle East Studies, 14 (1982), s. 338, https://www.
tarihtarih.com/?Syf=26&Syz=283571:  Ergun Göze, Siyoniz-
min Kurucusu Theodor Herzl’in Hatıraları ve Sultan Abdül-
hamit, İstanbul, 2002)

Ankara Üniversitesi SBF yurdundan oda arkadaşım 
olan Prof. Dr. İlber Ortaylı Filistinliler için şu tespitte 

bulunmuştur: “Zamanında Osmanlı’ya başkaldırıp iha-
net eden Filistin, bugün bu ihanetini canıyla ve malıyla 
ödemektedir.” (http://ilberortayli.com/haber.php?haber_
id=13)  Bu tespit ne kadar doğrudur bilinmez ama Filistin 
taburunun Aden’den gelen İngiliz birliklerine para karşı-
lığı yolu açması, Osmanlının verdiği silahları satması bir 
gerçektir. Filistin taburu bunu yapmamış olsaydı Osmanlı 
mağlup olmayacaktı. Cemal Kutay Filistinlilerin ihanetini 
kitaplarında yazmıştır. 

İİÖ üyeleri Filistin için İstanbul’da toplantı yapıyorlar, 
Filistin’i devlet, Doğu Kudüs’ü de başkenti olarak 
tanıyorlar ama başkenti Kuzey Lefkoşa olan KKTC’ni ne-
den tanımıyorlar?  İslam ülkelerinin bu çifte standardı 
niye? GKRY’de 39 büyükelçilik arasında İİÖ üyesi ülkelerin 
de elçilikleri bulunduğu yerin kuzeyinde adı Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti olan bir devletin varlığından acaba ha-
berleri yok mu?

1963’te adayı kan gölüne çeviren Rum tarafını Hıristi-
yan dünyası adanın yasal sahibi olarak tanımakla kalma-
mış onları AB’ye almışlardır. Rumları adanın yasal hükü-
meti olarak tanıyan Hıristiyan ülkelerine İİÖ üyelerinin 
cevap vermesi gerekir.  Filistin’i devlet, Doğu Kudüs’ü de 
başkenti olarak tanıdığınıza göre KKTC’nin başkenti ola-
rak Kuzey Lefkoşa’yı da tanımanızın zamanı gelmedi mi?

Kıbrıs’ın güneyinde yaşayanlar Ortodoks, kuzeyin-
de yaşayanlar Müslümandır. GKRY’ni Hıristiyan dünyası 
yasal hükümet olarak tanımakta, adanın kuzeyindeki 
Müslüman KKTC’yi yok saymaktadır. Bölünmüşlük 1964 
yılından buyana geçerlidir. Başkent Lefkoşa yeşil hat ile 
ikiye bölünmüş, 1974’ten sonra da adanın ve başkenti-
nin bugünkü sınırları çizilmiştir. Adada her birinin yaşa-
mı, dili, dini, yönetimi, meclisi ayrı iki devlet vardır. Halkı 
Müslüman bir devlet olan KKTC’yi tıpkı Filistin’de olduğu 
gibi İİÖ üyesi ülkeler tanımalıdır.  Bu konuda öncülüğü 
Türkiye yapmalı, İslam ülkelerini bu tanınmaya davet et-
melidir.

Filistin’de Hamas iktidardadır ve Türkiye Hamas’ı des-
teklemektedir.  Fakat Hamas’ın geçmişini ve Türkiye’ye 
karşı geçmişteki tutumunu gözden uzak tutmamakta 
yarar vardır. Kıbrıs konusunda İİÖ, Filistin’e verdiği des-
tek kadar KKTC’nin uluslararasında tanınması için çaba 
göstermelidir. Aksi bir tutum İİÖ için bir çifte standart 
uygulaması olur ki örgütün  “İslam Dünyasının hak ve 
çıkarlarını korumak, Üye Devletler arasında işbirliği ve 
dayanışmayı güçlendirmek” amacı ile çelişir.

İsrail ile Filistin için sık sık karşı karşıya gelen, her 
uluslararası platformda Filistin'in haklarını savunan 
Türkiye’de kamuoyu bu gerçekleri bilmeli, ona göre 
tepki göstermeli,  havanda su dövmeye devam etmeme-
lidir. Atalarımız ne güzel demişler: Lafla peynir gemisi 
yürümez. Gün konuşmak zamanı değil, icraat zamanıdır.
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Korcan ROMYA

BÖLÜM 1. 

DOLAR BAZLI KÜRESEL FİNANS SİSTEMİ

Bir ülkenin varlığı her şeyden önce ekonomik varlı-
ğına bağlıdır. Bu nedenle tarih boyu, ticaret hatlarına 
hâkim olma, doğal kaynakları ele geçirme, ihracat ya-
parak para kazanma imkânlarını yaratma ve bunları ko-
ruma mücadelesi, ülkelerin varlıklarını koruyabilmeleri 
adına oldukça önemlidir. 

İçinde bulunduğumuz dönemde, yaklaşan büyük 
bir fırtınanın ilk esintilerinin hissetmekteyiz. Bu 
esintiler pek çok ekonomist için, 2008 döneminden 
daha büyük bir finansal fırtınanın geleceğini gösteren 
esintilerdir. İlerleyen dönemlerde küresel finans 
düzeninde köklü değişimlerin olacağına pek çok 
uzman kesin gözüyle bakmaktadır. Böyle bir değişimin 
sarsıcı olacağına şüphe yoktur.

2008 finansal krizinin etkilerinden kurtulabilmek 
adına Merkez Bankaları tarafından basılan paralarla 
yaratılan sahte zenginlik döneminin sonu kendisini 
göstermektedir. Her kriz döneminden sonra olduğu 

gibi rezerv paraların statüleri tartışılmakta, özel-
likle dolar bazlı küresel ekonomik düzen ülkelerce 
sorgulanmaktadır.  

Bu dönemin ayak sesleri de son zamanlarda yaşa-
nan belli başlı gelişmelerle iyice kendini duyurmakta-
dır. Geçtiğimiz yüzyılda küresel ölçekte ticaretin önün-
deki bütün engelleri kaldırabilmek adına dünyaya baskı 
uygulayan ABD, Trump’ın politikalarıyla birlikte bunca 
yıllık ekonomi politikasına zıt bir pozisyona yerleşe-
rek ekonomide korumacı duvarları örmeye başlamak-
ta, büyük ve önemli ticari anlaşmalarda değişikliğe 
gitmekte, en önemlisi de açıktan açığa kur ve ticaret 
savaşlarının başladığını ilan etmektedir. Buna karşın 
başta Çin ve Rusya olmak üzere ABD’nin hedefinde 
olan pek çok ülke de ticaret ve kur savaşlarına karşı 
hamlelerini yapmaya başlamıştır. 

Medyada ticaret savaşlarında neler olduğuna, han-
gi adımların atıldığına dair bütün bilgiler bulunmakta-
dır. Ancak durum yalnızca karşılıklı olarak atılan ticari 
kısıtlamalar ve artırılan gümrük vergilerinden oldukça 
fazlasıdır. Bu savaşın içerisinde “kur” savaşı da bulun-

KUR VE TİCARET 
SAVAŞLARININ 

ETKİSİNDE 
YAKLAŞAN 

FİNANSAL FIRTINA
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maktadır. Kur savaşları ile ticaret savaşları birbirlerinin 
tamamlayıcısıdır. Bu kulvarların birinde savaşmadan 
diğerinde savaş vermek verimsiz olmaktadır. Büyük 
ekonomiler arasındaki kur savaşının en önemli kısmı da 
“dolar” bazlı küresel finans sisteminin ayakta kalma 
mücadelesi ile ilgilidir. 

Ticaret savaşlarını anlayabilmek adına medyada 
daha az bahsedilen kur savaşlarının nedenlerini ve gi-
dişatını anlayabilmek faydalı olacaktır. Fakat kur savaş-
larının da temelinde dünyanın en çok rağbet gören re-
zerv parası olan doların durumu yer almaktadır. Dolar 
dünyaca kabul görmüş bir para birimidir ve arkasında 
yatan güven tamamen ABD’nin ekonomik gücüne kar-
şı duyulan güvenden ibarettir. Bu gücün çatırdamaya 
başlaması, doların kabul gücünün çatırdamaya başla-
masına yol açacaktır. Doların günümüzdeki durumunu 
anlayabilmek adına doların nasıl bu güce kavuştuğunu 
anlamak gereklidir. 

Dolar Nasıl Dünyanın Rezerv Parası Oldu? 

ABD Birinci Dünya Savaşı’ndan önce sahip olduğu 
petrol ve altın gibi doğal kaynakları sayesinde başta 
Avrupa olmak üzere dünyanın her tarafından yıldan 
yıla artan bir biçimde göç ve yatırım almaktaydı. O dö-
nemlerde dünyada “güneşin batmadığı imparatorluk” 
olarak anılan İngiliz imparatorluğu ise dünyada ticare-
tin yönünü belirleyen ve parası dünyanın her tarafında 
kabul gören yegâne devlet konumundaydı. Zamanla 
Avrupa ülkeleri arasındaki ticaret ve güç savaşları en 
sonunda Birinci Dünya Savaşı’na dönüştü ve dünyanın 
bütün büyük devletlerinin sarsılmasına neden oldu. 
Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Avrupa devletlerinin 
yerel paralarının altın karşılığı bulunmaktaydı. An-
cak savaşla beraber artan maliyetlerini para basarak 
karşılayabilmek adına, paraların altın standardından 
vazgeçilmiş oldu. Bu dönemde savaşa dâhil olan dev-
letlerin aksayan üretim imkânlarına ve ekonomik sıkın-
tılarına rağmen coğrafi olarak savaşın tehlikelerinden 
oldukça uzakta bulunan ABD’de savaş esnasında bile 
tam kapasiteyle üretim mümkündü. Bu sayede savaşta 
olan müttefiklerine silah ve malzeme satması mümkün 
olan ABD, savaş süresince sattığı silah ve malzemelerle 
bol miktarda altın rezervini ülkesine çekmeyi başardı. 
Diğer taraftan da savaşta olan İngiltere ve Fransa gibi 
ülkelere dolar üzerinden verdiği borçlar sayesinde kısa 
zaman içerisinde kendi parasının ağırlığını kabul ettir-
miş oldu. 

Savaştan sonra İngiltere, sterlin için tekrardan altın 
karşılığı belirledi. Bu sayede sterlinin değerini yüksel-
terek ABD’ye olan borçlarını daha kolay ödeyebilmeye 
umuyordu ancak güçlü sterlin İngiltere’nin ihracat gü-
cünü zayıflattı ve azalan altın stokları parasal karşılık 
ayırmayı güç hale getirdi. Bu durum da İngiltere’nin 
ekonomik açıdan iyice gerilemesine yol açtı ve sterlinin 

altın karşılığı kaldırıldı. 1929 krizinin de etkisiyle Avru-
pa ülkeleri paralarının değerini düşürmek suretiyle ih-
racatlarını arttırabilmeyi hedeflediler. Bu dönemdeki 
ekonomik durgunluk ve yaşanan değer kayıpları ülke-
lerin altın standardına dönmesine engel oldu. 

İki dünya savaşı arasındaki dönemde, ABD’de 
oluşan sermaye piyasalarının cazibesi de dünyanın her 
tarafından kaynağı ABD’ye çekmeyi başardı. Kasaları 
altınla dolmaya başlayan ABD, bu sefer İkinci Dünya 
Savaşı’nın başlamasıyla nüfuzunu arttırabilmek adına 
önemli bir fırsat elde etti. Bu savaşta bir cephede 
İngiltere ve Fransa gibi dünya ticaretine hâkim Avrupa 
devletleri hayatta kalma mücadelesi vermekteydi. 
Doğuda ve batıda siyasi ve ekonomik varlığına karşı 
durabilecek bütün düşmanlarını kontrol altına alan 
ABD, müttefiklerini de tıpkı Birinci Dünya Savaşı’nda 
olduğu gibi yüklü miktarda malzeme ve silah satışı 
yaparak kendisine borçlandırmış oldu. Savaş süresince 
büyük yıkım yaşayan İngiltere ve Fransa o döneme 
kadar sahip oldukları bütün siyasi ve ekonomik 
üstünlükleri kaybettiler, artık bu üstünlüklerin hepsi 
ABD’ye aitti. 

Savaşın bitmeye yakın olduğu dönemlerde diğer 
ülkelerin hazinelerindeki altın stokları dramatik ölçü-
de azalmışken, ABD’nin kasasında dünyadaki bütün 
altın stoklarının 3’te 2’si bulunmaktaydı. Dünyada pa-
rasına altın karşılığı verebilme imkânına sahip yegâne 
ülke olan ABD, Breton Woods’da yapılan anlaşma ge-
reği dünyaya 35 dolar karşılığı bir ons altın vermeyi 
taahhüt etti. Diğer ülkeler de para birimlerini ABD do-
larına endekslemeyi bu şekilde kabul ettiler. Bu, do-
ların uluslararası düzende hâkimiyetini kabul ettirdiği 
en önemli olay oldu.

ABD’nin savaş sonrası dönemde Avrupa bölgesini 
yeniden kalkındırabilmek adına yaptığı 50 milyar dolar-
lık Marshall yardımları, ABD’ye yeni ekonomik düzenin 
nasıl işleyeceğini istediği şekilde belirleme imkânını 
sağladı. Bu sayede ABD ve dolar dünya ekonomik dü-
zeninde üstün güç konumuna yerleşti. Oyunun kuralla-
rını dilediği gibi belirlemeye başladı.

İlk Sancılar ve Doların Altın Karşılığının 
Kaldırılması 

ABD kendisine 35 dolar getiren herkese 1 ons altın 
vermeyi taahhüt etmişti. Ancak şöyle bir sorun vardı,  
ABD hem büyük sosyal yardım projelerini finanse ede-
bilmek amacıyla, hem de Vietnam Savaşı’nın aşırı mali-
yetlerini karşılayabilmek için sürekli dolar basmaya baş-
ladı. Ancak hızla basılan dolarların karşılığı olabilecek 
miktarda altın ABD’nin rezervlerinde bulunmamaktay-
dı. Başta Fransa olmak üzere pek çok devlet bu neden-
le dolara karşı olan güvenlerini kaybettiler. Ellerindeki 
dolarları uçaklarla ABD’ye gönderip karşılığı olan altını 
almaya çalıştılar. Neticede ABD ülkelerden gelen bu 
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altın talebini karşılamakta zorlanacağını anladığı için, 
elinde kalan altınları korumak adına 1971 yılında do-
ların artık altın karşılığı olmadığını ilan etti. Bu, yeni 
oluşturulan küresel finans düzeninde ABD’nin dünya 
ekonomisine attığı ilk kazıktı. Ancak dolar her yere ya-
yılmış ve çoktan yerini sağlama almıştı. Bu karara karşı 
yapılabilecek bir şey kalmamıştı. Tarihte ilk defa hiçbir 
rezerv paranın altın karşılığı kalmamıştı. Paraların te-
minatı artık yalnızca ülkelere ve ülkelerin ekonomisine 
duyulan güvenden ibaretti. 

Dolar Bazlı Düzenin Üstünlük Mücadelesi

Doların altın karşılığı kaldırıldıktan sonra esas 
mücadele başlamış oldu. Doların dünyanın finansal 
düzeninde hâkim bir para birimi olarak kalabilme-
si için ABD’nin güvencesi ve rakipsiz olması gerek-
mekteydi. Bu dönemlerde petrol talebi giderek art-
maktaydı. ABD ise yeni dünya düzeninde hâkimiyet 
sağlayabilmek adına petrol üzerinde söz sahibi 
olmaya çalıştı. Bunun en önemli adımı olarak da Suudi 
Arabistan ile yapılan petrol anlaşması gerçekleştirildi. 
Bu anlaşmaya göre Suudi Arabistan bütün petrol 
satışlarını dolar karşılığında yapmak zorundaydı. ABD 
bu anlaşma karşılığında Suudi Arabistan’da iktidarın 
Suudi ailesinde kalmasını garanti etti. Bu anlaşmaya 

zamanla petrol üreticilerinin çoğu katılmış oldu. Bu 
sayede dünyanın en önemli enerji kaynağı kendisine 
dolar cinsinden bir karşılık bulmuş oldu. Doların altın 
karşılığı olmasa bile artık petrol karşılığı bulunmaktaydı 
ve bu sayede küresel düzeyde dolar hâkimiyeti güçlü 
bir biçimde devam etme imkânı buldu. Petrolün dolar 
dışında bir değerle alınmasını teklif eden ülkelerde de 
iç karışıklıklar ve iktidar değişimleri yaşandı. 

Bir diğer taraftan ise doların diğer alternatif değer-
lere karşı olan mücadelesi yatmaktaydı. Bu alternatif 

değerler başka ülkelere ait para birimi olduğu gibi al-
tın-gümüş-paladyum-uranyum gibi değerli madenler 
de olabilmekteydi. Hepsinde de aynı senaryo gerçek-
leşti. Bu madenlerin yüksek taleple spot piyasalarda 
aşırı değerlenmesiyle ve fiyatlarının hızla yükselmesiy-
le birlikte türev araçlarla fiyatları baskılandı. Özellikle 
altın üzerinden değerlendirmemiz gerekirse, 1970li 
yıllarda altın fiyatları dolar-altın bağının koparılması ile 
birlikte uçuşa geçmişti. Altının ons fiyatı bu dönemde 
35 dolardan 850 dolara kadar yükseldi. Altın, gümüş 
veya diğer madenlerde her defasında aynı senaryo 
gerçekleşti. Değeri aşırı artan bir emtia, talebin zirve-
sinde olduğu esnada vadeli işlemler piyasasına dâhil 
edildi ve fiyatı çeşitli oyunlarla kasti olarak düşürül-
dü. Gerçekten altın sahibi olmadan, altın fiyatı üzeri-
ne spekülasyon yapmak mümkün hale geldi. Günü-K
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müzde ise, sermaye piyasalarında dünyadaki mevcut 
altın stoğunun 10 katı kadar altın varmışçasına işlem 
yapılmaktadır. Bankalarda tutulan altın hesaplarının 
pek çoğu kaydi hesaptır. Hem sermaye piyasalarında, 
hem de bankalarda gerçekte olmayan bir altın mikta-
rı kadar altın varmışçasına işlem yapıldığı için, altının 
fiyatı normalde olması gerektiğinden yaklaşık 10 kat 
daha ucuzdur. Bu durum dolar bazlı finans düzeninde 
doların hâkimiyetini koruyabilmek adına kurulmuş bir 
sistemin sonucudur. 

Bu senaryoda en son adım da bitcoin üzerinde uy-
gulandı ve bitcoin 2017 yılı Aralık ayında ulaştığı zirve 
fiyatından sonra hızla vadeli işlemler piyasasına dahil 
edilerek fiyatı aşağı yönlü baskılandı. Dolara rakip ola-
rak görülebilecek her türlü araç, türev piyasalarda ma-
nipülasyona kurban gitmektedir.

Dolara olan güvenin kriz derecesinde sarsılması du-
rumunda bu tür araçlar gerçek değerlerini bulacaklar-
dır.

2008 Krizi ve Dolar Bazlı Küresel Finans Düzeni-
nin Sorgulanmaya Başlaması

Küresel ekonomik düzende, bir rezerv paranın 
kabulü o paranın talep halinde kolaylıkla ulaşılabil-
mesine bağlıdır. ABD’nin, kurduğu dolar bazlı küresel 
ekonomik sistemin yaşayabilmesi için de dünyaya 
sürekli dolar ihraç etmesi gerekmektedir. Eğer Amerika 
cari açık değil de cari fazla verseydi, dünyadaki doları 
kendisinde toplamış olacaktı, bu da dünyada doların 
bulunmasını zorlaştıracağı için rezerv para olarak 
kabulünü zorlaştıracaktı. Aslında ABD’nin cari açıkları 
ve borçları, dünyaya dolar ihraç edebilmek, küresel 
ekonomiye likidite sağlayabilmek adına oluşturulmuş 
bu sistemin en gerekli unsurlarıdır. Bir anlamda, 
ABD’nin dünyaya sürekli borçlanması gerekmektedir. 
Bu gerçek bir borç olarak görünse bile sonuç itibariyle 
karşılıksız olarak kendi bastığı para ile borçlarını 
ödediği için esasta bir borç bulunmamaktadır. ABD’nin 
devasa miktarlara ulaşan borç yükümlülüğü olması 
ancak borçlarını karşılıksız bir şekilde ödeme imkânına 
sahip olması da günümüzde dolara karşı duyulan 
güvensizliğin ve tepkinin unsurlarından birisidir. 

2008 yılında yaşanan büyük ekonomik krizde, ABD 
batan bankalarını kurtarmak ve küresel ekonomi-
ye can verebilmek adına karşılıksız olarak yaklaşık 4 
trilyon dolar bastı. 2008 yılına kadar basılan paranın 
yaklaşık 4 katıdır bu miktar. Yani ABD bir kriz anında, 
kendi hatalarından dolayı milyarlarca doları batırabi-
len bankalarını kurtarabilmek adına tarih boyu bastığı 
paranın 4 katını bir sene içerisinde basmıştır. 

Çin ve Rusya gibi devletlerin dolara karşı olan 
mücadelesi de bu nedenlerle alevlenmeye başladı. 
Çünkü Çin’in 40 yıl boyunca kazandığı 2 trilyon doların 

iki katını ABD bir anda basmış oldu. Bu durum ABD’nin 
rakiplerince hoş karşılanmadı. Dolar bazlı küresel 
ekonomik düzene alternatif arayışları başlamış oldu. 
Başta Çin ve Rusya olmak üzere pek çok devlet dolara 
karşı olan güvenlerini kaybetmeye başladıkları için 
altın stoklarını hızla arttırmaya başlamıştır. ABD’nin 
karşılıksız olarak dolar basarak elde ettiği bu güce 
karşı tepkiler çoğalmaktadır. Yaklaşan fırtınaya karşı 
Türkiye de dünyadaki altın stoklarını arttırarak tedbir 
almaktadır.

Dünya ekonomisini canlandırması adına basılan bu 
paraların büyük çoğunluğu tekrardan bankaların kasa-
larına ve sermaye piyasalarına akmıştır. Sonuç olarak 
10 yıllık bir sahte refah dönemi yaratılmış oldu. Şimdi 
ise sistemin devamlılığının sağlanabilmesi adına FED 
dünyaya dağıttığı dolarları çekmeye başlamıştır. Pek 
çok dünya ülkesi bu nedenle durgunluk yaşayacaktır ki 
bu durgunluk başta ABD olmak üzere bütün devletleri 
etkileyecektir. 

Ticaret ülke ekonomilerine can vermekte ancak 
yaklaşan durgunluk günlerine karşı bir yandan da ti-
caret savaşları alevlenmektedir. Ülkeler arasında git-
gide daralacak olan ticaret hacimleri, küresel ekono-
mik durgunluğa yol açacaktır. Bu aşamada da ülkeler 
en önemli silah olarak kur savaşlarını devreye sokacak 
ve yerel paraların değeri düşürülerek ihracat hacimle-
ri artırılmaya çalışılacaktır. Yine bu dönemde küresel 
ticaretin devamlılığı için herkesin kullanabileceği ve 
güven duyulan bir rezerv para arayışı olacaktır. Bu pa-
ranın bulunamaması durumunda ise altına olan talep 
artacaktır.

Sonuç olarak dolar bazlı ekonomik düzen sorgulan-
maktadır ve ABD’nin karşılıksız bastığı dolarlarla elde 
ettiği imkânlar para bolluğunun olduğu dönemlerde 
görmezden gelinse bile bu paraların küresel ekonomi-
den çekilmeye başlamasıyla göze batacaktır. Bir taraf-
tan ticaret savaşları, diğer taraftan kur savaşları önü-
müzdeki yıllarda ekonomik anlamda sarsıcı günlerin 
yaklaşacağını göstermektedir. 

Bu yazımda kur ve ticaret savaşlarının detayları-
na değinmeden önce dolar bazlı küresel ekonomik 
düzenin nasıl işlediğine dair bir giriş yapmayı 
amaçladım. Bu yazının gelecek bölümlerinde ise kur 
ve ticaret savaşlarının detaylarına değinerek, gelecek 
öngörülerinden bahsetmeyi planlamaktayım. 

Kaynak olarak kullanılan ve tavsiye edilen kitaplar
Yusuf A. KALYONCUOĞLU – Mayıs Çiçeği ve Hazine Yel-
kenlileri
Erkan ÖZ – Büyük Finansal Tufan
James RICHARDS – Kur Savaşları
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Ersin DEDEKOCA

Global ekonomi politiği ve bu yolla uluslararası iliş-
kiler ve küresel dengeleri etkileyen “güncel küresel 
riskler”, aşağıdaki çalışmamızın konusunu oluşturmak-
tadır. Çalışma ile ulaşılmak istenen sonuçlar, global öl-
çekte başat ve küresel etkileri olan günümüz riskli de-
ğişim / dönüşümleri gözden geçirerek bunların yaşanan 
ve olası, müşterek ve / veya münferit etkilerini ortaya 
koyabilmek olmuştur.

İtalya’daki Seçim Sonrası Belirsizliği ve Popülist 
Hükümet

4 Mart’ta yapılan genel seçimler sonrasında uzun 
zamandır yeni hükümet kuramayan İtalya’da,  niha-
yet 1 Haziran’da bu tıkanma, Cumhurbaşkanı Sergio 
Mattarella'nın tekrar hükümeti kurma görevini verdiği 
aşırı sağcı Lig Partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin 
(M5S) ortak başbakan adayı hukuk profesörü Giuseppe 
Conte’nin yeni kabineyi açıklaması ile son buldu. Bir di-
ğer ifade ile yaşanan tıkanma, “popülist” bir koalisyon 
hükümeti kurulmasıyla aşılmış oldu.[1]

Bilindiği gibi, seçimlerde tek partinin hükümet ku-
rabilmesi için yeterli oyun sağlanamamasının ardından, 
aşırı sağda yer alan Lig Partisi ile kendisine ne sağ, ne de 
sol diyen M5S (5 Yıldız Hareketi) arasında koalisyon ku-
rulmasına karar verilmişti. Neredeyse 90 gün boyunca 

bu koalisyonun kurulamaması, İtalyan iç siyasetine dair 
bir “belirsizliği” gözler önüne serdi. 

En son, 5 Yıldız'a yakınlığıyla bilinen ve şimdiki baş-
bakan akademisyen Giuseppe Conte başbakanlığa aday 
gösterilmişti. Ancak hazırlanan koalisyon kabinesinde 
Maliye Bakanlığı için önerilen ve Maastricht Antlaş-
ması ile Euro para birimine yönelik ciddi çıkışları olan 
Paolo Savona, Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından 
veto edilmişti. Bu vetonun ardından süreç, Conte’nin 
başbakanlıktan geri çekilmesine, koalisyon çalışmala-
rının durmasına ve gelinen noktada erken seçimlerin 
konuşulmasına, hatta IMF eski Türkiye masası şefi olan 
Carlo Cottarelli’ye “teknokrat hükümeti” kurdurulmak 
istenmesine kadar ileri gitmişti. Yeni kurulan Bakanlar 
Kurulu’nda, daha önce hükümet kurulmasının önünü 
tıkayan P.Savona Avrupa İşleri Bakanı olarak görevlen-
dirildi. Ekonomi Bakanlığı’na ise, İtalya’nın Euro bölge-
sinde kalmasını savunan ekonomi profesörü Gluseppe 
Trio getirildi. 

Roma’da yaşanan bu gelişmelerin küresel etkileri-
nin temelinde, ülkenin dış borçlarını ödeme konusun-
da yaşadığı sıkıntı yatmaktadır. Alman IFO Enstitüsü 
Başkanı Hans-Werner Sinn, İtalya`nın yaşadığı siyasi ve 
ekonomik krizlerden dolayı ülkenin borçlarını ödeye-
meyecek durumda olduğunu ve ülkede siyasi istikrarın 
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olmayışından dolayı yaşanılan krizin sonunda ülkenin 
Euro’dan çıkabileceğini iddia etmişti. Sinn ayrıca, siya-
si reformları erteleyen, devlet harcamalarını güçlü bir 
şekilde devam ettiren ve var olan borçların silinmesini 
talep eden İtalya'nın AB'den, "ya borçlarımızı silersiniz 
ya da Euro’dan çıkarız" diyerek tehdit ettiğini belirtmiş-
ti.[2]

İtalyan cephesinde yaşanan bu gelişmede piyasaları 
rahatsız eden asıl temel neden,  AB’nin geleceğine 
ilişkin güvensizliğin artmasıdır. 2008 krizi sonrası AB 
ülkelerinde yaşanan krizin henüz aşılamamış olması, 
Birlikten çıkış ihtimallerinin her ülkede daha gür sesle 
konuşulması, Brexit örneği vb birbirini tetikleyen ge-
lişmeler, AB projesinin artık sona geldiğinin bir gös-
tergesi olarak değerlendirilmektedir. İtalya gibi daha 
birçok ülkeden bu tür haberlerin artabileceği beklen-
tisi giderek yayılmaktadır.  Örneğin Brexit sürecinden 
İngiltere’nin nasıl bir ekonomik yapı ile çıkacağını henüz 
bilmediğimiz gibi, pazarlık sürecinden bile olumsuz et-
kilendiği izlenmektedir.

ABD ile Çin Arasındaki Ticaret Savaşı

ABD-Çin arasındaki ticaret savaşı, bilindiği gibi, 
Trump’ın Çin’den ithal edilen mallara (demir, çelik ve 
alüminyum) ek vergi getireceğini açıklamasıyla baş-
lamıştı.[3] Ardından Çin’in, ABD’den ithal ettiği tarım 
ürünlerine benzer bir yaptırımı açıklamasıyla sorun 
devam etti. Sonrasında yine Trump, elektronik, imalat 
ürünleri kalemlerinde yaptırımı içeren yeni bir paket 
açıklamıştı.

Uzun süre devam eden bu restleşme, Çin ve ABD 
arasında bir hafta süren ticaret toplantıları sonunda, iki 
ülkenin karşılıklı olarak açıklamış oldukları ek gümrük 
vergilerini durdurma kararı almalarıyla şimdilik sonlan-
mış görünmektedir. Bu anlaşma ile Çin, aradaki ticaret 
dengesizliğini azaltmak için ABD’den daha çok mal ve 
hizmet alma sözü verdi. Çin Başbakan Yardımcısı Liu He 
anlaşmayı “kazan-kazan” olarak nitelerken, ABD Hazi-
ne Bakanı Mnuchin, Çin sözünde durmazsa 150 milyar 
dolarlık ek gümrük vergisi uygulanacağını söyledi.[4]

İki ülke arasında inişli çıkışlı süren ve ekonomi temelli 
olan bu tür ticari gerilimler, öncelikle küresel dünyada 
esen “korumacılık” rüzgârlarını görmek ve buna karşı 
“ihtiyatlı” ve “önalma” niteliğinde adımlar atmak ge-
reğini ortaya koymaktadır. 

Bir yandan, ABD ile Çin-Rusya arasındaki kapışma-
nın bir ayağının ticari kanattan yürütülüyor olması; 
diğer bir yandan, yeniden “ulusal sanayileri güçlendir-
meye” dönük çabalar, jeopolitik risklerle, kapitalizmin 
değişen stratejilerini bir arada karşımıza çıkarmakta-
dır. 

Aynı fotoğrafı, ABD ile Kanada, Meksika ile AB 
arasında da görmekteyiz. Geçtiğimiz hafta Kanada ve 

Meksika, ABD’nin, ithal alüminyum ve çeliğe ek gümrük 
vergisi getirme kararına misilleme yaptı. AB de, kendi 
misilleme önlemlerinin hazır olduğunu açıkladı. Bir di-
ğer ifade ile AB, ABD’yi aynı tedbirlerle vuracaktır. (AB 
Komisyonu, Amerika’dan ithal edilen yaklaşık 2,8 milyar 
Euro değerinde ürüne ek gümrük vergisi uygulamayı 
plânlamaktadır.) Bu cephede yaşanan ve “küresel tica-
ret savaşı” endişesini taşıyan durum sürmektedir. Söz 
konusu bu gerginliğin de, tarafların kuracakları “çıkar 
dengeleri” ile aşılacağını düşünmekteyiz.

Kuzey Kore-ABD Arasındaki Azalmayan Gerginlik

Uluslararası veya bölgesel yükselen gerilim hattına 
ABD-Kuzey Kore arasındaki ilişkiyi de koymak gerek-
mektedir. Bilindiği gibi Washington, Kuzey Kore’deki 
nükleer silahlardan oldukça rahatsız. Aslında, hangi 
ülke veya birey nükleer silahlardan rahatsız olmaz ki? 
Ne var ki Trump özelinde ABD, nükleer silah gücünün 
mukayeseli üstünlüğünün sadece kendi elinde top-
lanmasını arzu etmekte; jeopolitik üstünlüğün de, bu 
yolla Birleşik Devletler’e geçmesini istemektedir. Bir 
başka ifade ile Çin ve Rusya’nın, Kore Yarımadası ve 
Pasifik’te K.Kore’yi kendilerine kalkan yapabilecekle-
rinden de çekinerek, Amerika için tehdit gördüğü bu 
nükleer silahları temizlemek istemektedir.

Aslında K.Kore 
konusundaki 

gerginliğin 
azaltılması, ABD 

kadar Çin tarafından 
da en tercih edilen 

durumdur. 
Çünkü Pyongyang’ın nükleer gücü, Pekin için gerçek 

bir tehdit olarak değerlendirilmektedir. Bunun doğal 
bir sonucu da, ağırlıklı “karşılıklı ekonomik çıkar” un-
surunun temellendirdiği iki ülke ilişkilerinde (ABD-Çin) 
yeni bir ortak payda daha olduğu ortaya çıkmaktadır: 
K.Kore’nin nükleer tehdidi.

Trump ile K.Kore Lideri Kim Jong-Un arasında bu 
aralar sözlü düellolar gündemde sıklıkla yer almaktadır. 
Geçtiğimiz 12 Haziran öncesi, ikilinin daha önceden ilân 
edilen görüşmeleri bir iptal edilip, bir yinelenmekte, tan-
siyonun ritmi de buna bağlı değişmekteydi. Bölgedeki 
Japonya, Güney Kore ve diğer müttefiklerini terk etme-
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si mümkün olmayan Trump yönetimi, iki lider arasındaki 
söz konusu 12 Haziran Singapur buluşmasının, son dö-
nemdeki Putin’in de Kim ilgisi gölgesinde, beklendiği 
doğrultuda gerçekleşmesini sağladı. 

Trump ve Kim arasındaki zirve sonunda imzalanan 
ortak deklarasyonun en önemli maddesi, tarafların, 
“Kore Yarımadası’nın nükleer silahlardan tamamen 
arındırılması için işbirliği taahhüdünde bulunması” oldu. 

Tabii ki önemli olan, zamana yayılarak devam ede-
cek olan bundan sonraki süreçtir. Ancak yapılan an-
laşma, Asya Pasifik'e barış ve istikrarın gelmesi adına 
önemli bir gelişmedir. Böylece Trump, Ortadoğu'daki 
barışı yerle bir etti ama Uzakdoğu'da yeni bir barış or-
tamı tesis etmiş oldu. Diğer yandan, esas başarının Çin 
Halk Cumhuriyeti'nin olduğu da gözden uzak tutulma-
malıdır. Bilindiği gibi K.Kore lideri Kim Jong-un'u ma-
saya oturtan Çin'dir.

Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması 
oldukça uzun bir süreç alacaktır. Bu silahların imhası-
nın yaklaşık 15 yıl süreceği söylenmekte. Böylesi uzun 
süreci içeren anlaşmaların, İran örneğinde olduğu gibi, 
yeni gerginlikler yaratma ve yoldan çıkma olasılıkları ol-
duğu, deneyimlerden gelen bir çıkarımdır.

ABD’nin İran’a Örtülü Savaşı

ABD Başkanı D.Trump’ın, nükleer anlaşmadan geri 
çekildiğini açıklamasının ardından, ambargo uygulama-
ları başladı. Temmuz 2015’te iki ülke arasında imzalanan 
“nükleer anlaşma” ile kademeli olarak kalkmış olan “ti-
cari ambargo (kısıtlama)”, İran’ın nükleer silaha sahip 
olmak istediği ve Ortadoğu barış sürecine karşı terör 
gruplarına destek verdiği iddiasıyla tekrar uygulamaya 
sokulmuştur.[5]

Ekonomik ambargo girişimine karşı İran’ın yanıtının 
“petrol” olması, çok güçlü bir olasılıktır. İran, dünya 
piyasalarına petrol ihraç eden önemli bir aktör olma 
avantajından faydalanarak, petrol fiyatlarının artmasına 
yol açacaktır. Böylesi bir durumun, ürettiği kaya petrol 
ve gazı nedeniyle ABD’yi fazla etkilemese de, küresel 
pazarları olumsuz yönde etkilemesi güçlü bir ihtimaldir. 
Finans piyasalarında ise İran, elindeki dolar rezervini 
euro’ya çevirerek ABD’ye cevap verebilir. Ayrıca geçen 
haftalarda, Türkiye ile yapacakları ticarette iki ülkenin 
kendi paralarını kullanması yönünde görüşmeler 
yapmışlardı. Nasıl ABD ekonomik olarak İran'a zarar 
vermeye çalışıyorsa, İran da ABD'yi olumsuz etkile-
meye çalışacaktır. Dolayısıyla bu durumda, küresel 
ekonominin de olumsuz yönde etkilenmesi doğaldır.[6]

Diğer Küresel Gerginlikler

- Çin, 2018’de Japon Denizi’ndeki askeri varlığını ar-
tırmaya devam etmektedir.

- Obama’dan farklı olarak İsrail’e karşı daha yakın 

duran Trump yönetiminin, İsrail’deki Büyükelçiliğini 
Kudüs’e taşıma kararının yol açtığı, İsrail ve Filistinliler 
arasındaki kanlı çatışmalar daha sürecek gibi 
görünmektedir. Söz konusu bu gelişme, Ortadoğu’daki 
küresel oyuncu ve bölgesel güçlerin saflarını daha çok 
derinleştirip, netleştirdi.

- Rusya’nın, Suriye dışında dikkatini Kafkasya’ya çe-
virip, Balkanlar’da da NATO’nun sinir uçlarına dokun-
mayı sürdürdüğü izlenmektedir.

- Bilindiği gibi AB ülkeleri, 2017’de PESCO adında 
NATO’ya alternatif bir güvenlik işbirliğine imza attılar. 
Ancak Avrupa’nın, içinde olduğu ekonomik sorunları 
çözmediği müddetçe, güvenliğe yönelik hamlelerin Bir-
liğin geleceğine katkısının olup olmayacağı hâlâ askıda 
durmaktadır.

- Ortadoğu, Suudi Arabistan-BAE ve İran arasındaki 
mücadeleye sahne olmayı sürdürmekte; bu ülkelerin 
yanında ABD, Rusya ve diğer bölge ülkeleri aktif biçim-
de Irak ve Suriye iç savaşında rol oynamaya devam et-
mektedir.

- 70 Amerikan dolarının üzerine çıkan “brent petrol 
fiyatları”, özellikle petrol ithalâtçısı ülkeler; diğer yan-
dan Euro’ya karşı hızla “değerlenen dolardaki” bu artış, 
Türkiye gibi, ağırlıklı olarak dolar cinsinden borçlanıp 
euro cinsinden dışsatım yapan ülkeler için risk olmayı 
sürdürmektedir.

- Abe önderliğinde savunma ve silahlanma harca-
malarını arttırmaya, durgunluktan çıkmaya çalışan 
Japonya ve bu gelişmeye mesafeli yaklaşan ABD, Rus-
ya ve Çin’in, ekonomik ve askerî olarak hızla büyüyen 
Hindistan üzerinde de rol kapma yarışları daha belir-
gin bir hal almaktadır.

- Borçlanmadaki hızlı global artış ve bunun bazı ül-
kelerde yarattığı “balonlar” ve kırılganlıklar”, patlamak 
üzere uygun bir tetikleyici beklemektedir.

- Sayıları giderek artan “sağ popülist” ve “otokra-
tik” rejimlerin uzlaşmaz, iç ve dış politikayı iç içe sokan 
popülist ve aşırı milliyetçi tutumlarının, uluslararası 
ilişkilerde sıkıntılara yol açtığı; uluslarüstü kurum ve 
kuruluşların etkinlik ve caydırıcılığın da gerilediği göz-
lenmektedir.

Dipnotlar

[1]  “Italy government: Giuseppe Conte to head populist 
coalition”, BBC News, 1.06.2018, https://www.bbc.com/
news/world-europe-44322429 (2.06.2017)

[2]  Luigi Zingales,” It’s Time to Choose Democracy 
Over Financial Markets”, Foreign Policy, 31.05.2018, 
http://foreignpolicy.com/2018/05/31/italy-must-choose-
democracy-over-financial-markets/ (3.06.2018)

[3]  Ersin Dedekoca,“ABD, serbest ticaretten koruma-

E
K

O
N

O
M

İ P
O

L
İT

İK
: K

Ü
R

E
S

E
L

 G
Ü

N
C

E
L

 R
İS

K
L

E
R



Sayfa 51

cılığa mı?”, Ersin Dedekoca, Aydınlık.com., 9.03.2018, 
https://www.aydinlik.com.tr/abd-serbest-ticaretten-
korumaciliga-mi-ersin-dedekoca-kose-yazilari-mart-2018

[4]  “U.S. Suspends Tariffs on China, Stoking Fears of a 
Loss of Leverage”, NYT, 20.05.2018, https://www.nyti-
mes.com/2018/05/20/us/politics/mnuchin-kudlow-china-
trade.html (31.05.2018)

[5]  “Here are the sanctions that will snap back into 
place now that Trump has pulled the US out of the 
Iran nuclear deal”, CNBC, 8.05.2018, https://www.cnbc.
com/2018/05/08/here-are-iran-sanctions-returning-after-
trump-leaves-nuclear-deal.html (30.05.2018)

[6]  Peter Harrell, “The Challenge of Reinstating Sanc-
tions Against Iran”, Foreign Affairs, 4.05.2018, https://
www.foreignaffairs.com/articles/iran/2018-05-04/chal-
lenge-reinstating-sanctions-against-iran (29.05.2018);  
Emile Simpson, “The Predictable Disaster of Trump’s 
Lonely Iran Strategy”, FP,8.05.2018, http://foreignpolicy.
com/2018/05/08/the-predictable-disaster-of-trumps-
lonely-iran-strategy/ (29.05.2018);

Colin Wilhelm, “Treasury slaps new sanctions on groups 
linked to Iran regime”, Politico, 30.05.2018,  https://
www.politico.com/story/2018/05/30/trump-iran-
sanctions-612016 (3.06.2018)

E
k

o
n

o
m

i 



 Anka Enstitüsü

Sayfa 52

M. Kemal ATATÜRK

Anafartalar Kumandanı, 
Sakarya Meydan Muharebesi 
Mareşali, Cumhuriyet’in 
kurucusu, Türk devriminin 
öncüsü Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün rasyonelliği 
tartışılmaz. Bu yazımda 
Atatürk’ün bilime bakış 
açısını, yaptıklarını ve neler 
söylediğini derledim. 

Atatürk, bilim ve 
teknolojinin medeniyeti 
oluşturduğunu, toplumun 
istikbali için vazgeçilmez 
olduğunu defalarca 
vurgulamıştır. Zira bütün 
toplumlar, bilime kattıkları 
ve katıldıkları ölçüde 
gelişmişlerdir. Atatürk’ün 
yetiştiği yer ve zaman 
bunu iyi idrak edebilmesini 
sağlamıştır. Milli Mücadele 
yıllarında da, Cumhuriyet 
kurulurken de ve sonrasında 
yaptığı çalışmalar ve 
söylevlerinde de bu husus 
üzerinde oldukça durmuştur.

ATATÜRK VE BİLİM

EĞER BİRGÜN SÖZLERİM BİLİM 
İLE TERS DÜŞERSE,  BİLİMİ 

SEÇİN.

Betül LOSTRİS
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M. Kemal ATATÜRK

1924’te büyük zaferlerin 2. yıldönümünde 
Dumlupınar’da yaptığı tarihi değerdeki özlü ko-
nuşmasında şöyle demiştir: “Milletimizin amacı 
milletimizin ideali… Tam manasıyla medeni bir 
toplum olmaktır… Dünyada her milletin varlığı hür 
ve bağımsız yaşama hakkı, sahip olduğu ve yapaca-
ğı medeni eserlerle orantılıdır. Medeniyet yolunda 
yürümek ve başarılı olmak yaşamak için şarttır. Bu 
Yol üzerinde duranlar veya bu yol üzerinde, ileriye 
değil, geriye bakmak bilgisizliğinde ve gafletinde 
bulunanlar, medeniyetin coşkun seli altında boğul-
maya mahkûmdurlar. Medeniyet yolunda başarı, 
yenilikleri kavrayıp uygulamağa, yenileşmeye bağlı-
dır. Toplum yaşayışında, bilim ve teknoloji alanında 
başarılı olmak için tek ilerleme ve gelişme yolu budur. 
Hayata hâkim olan hükümlerin zamanla değişmesi, 
gelişmesi ve yenileşmesi zorunludur. Medeniyetin 
yeni buluşları, teknolojinin harikaları dünyayı değiş-
meden değişmeye sürükleyip durduğu bir dönemde 
yüzyılların eskittiği köhne zihniyetlerle, geçmişe sağ-
lanmakla varlığımızı korumak mümkün değildir.” 
 
Bilim Nedir?

TDK bilimi şöyle tanımlar:

1. Evrenin veya olayların bir bölümünü konu 
olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve ger-
çeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan 
düzenli bilgi, ilim

“Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski 
yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri bana okuma-
nızdır.” (H. E. Adıvar)

2. Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren 
yöntemli ve dizgesel bilgi

3. Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, 
belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yön-
temli araştırma süreci

Karl Popper’a göre bilim; bilim, içerdiği ifade-
ler, gözlem raporlarını oluşturan ifadelerle yanlış-
lanabilecek düşünce sistemlerinin tamamına veri-
len addır. 

Atatürk, öncelikle, bilimin tezlerinin bireyle-
rin keyfinden bağımsız olarak kontrol edilebilme 
özelliklerinin, onların günlük hayatta en nesnel, 
en doğru klavuz olarak kabul edilmelerini gerektir-
diğini görmüştür. Dikkat edilirse Atatürk “Hayat-

ta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.’’ demektedir; 
“Hayatta tek hakiki mürşit ilimdir fendir.’’ deme-
mektedir. Buradan, Atatürk’ün bilimin hakikati 
tamamen bulmuş olduğunu sanmasa bile ona en 
çok yaklaşabilme potansiyelini içeren bir klavuz 
olduğunu idrak ettiğini görüyoruz. Bu nedenle 
Atatürk bilim dışı, yani kontrolüne imkân olma-
yan tüm diğer yollara sapmayı pek haklı olarak 
gaflet ve dalalet, yani aymazlık ve sapkınlık ola-
rak nitelendirmiştir. (Samsun öğretmenleriyle yap-
tığı konuşma, 22 Eylül 1924)

Prof. Dr. Celal Şengör, Atatürk’ü epistemolojik 
açıdan irdelediği “Dahi Diktatör” adlı kitabında 
şöyle bir maddeleme yapmış ve bazı örneklerle 
bunu somutlaştırmıştır:

Bilimsel Yöntemin Maddeleri

1. Problemin saptanması (bu genellikle önceki 
bilgilerimiz, yani gözlemler veya mevcut varsayım-
lar ışığında yapılır)

2. Problem çözümü için bir varsayımın uydurul-
ması

3. Varsayımın çıkarımlarının gözlemle denetlen-
mesi

4. Gözlemlerle çelişiyorsa varsayımın terk 
edilmesi

5. Genişletilmiş gözlem temeliyle uyumlu yeni 
bir varsayımın uydurulması

6. Yeni varsayımın çıkarımlarının gözlemle 
denetlenmesi

7. Dördüncü ve sonraki aşamaların sırayla tek-
rarı 

Popper’in sistematize ederek bizlere tanıttığı 
bu yönteme “eleştirel akılcılık’’ denir. 

Atatürk’ün Yöntemi

Atatürk, tüm yaşamı boyunca;

1. Önce karşısındaki sorunu iyi tanımaya ve ta-
nımlamaya (yani kodlamaya),

2. Kendisinden önce bahis konusu sorun veya 
sorunlar için ortaya atılmış çözüm önerilerini iyi 
öğrenmeye ve bunların başarısızlık ve / veya uy-
gunsuzluk nedenlerini doğru teşhis etmeye,

3. Sorun veya sorunların çözümü veya çözüm-
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leri için uygun varsayım önerileri üretmeye,

4. Kendi önerdiği varsayımlara körü körüne 
asla bağlanmadan onları en acımasız şekilde göz-
lem raporlarıyla denetlemeye,

5. Başarısız olduklarına inandığı varsayımlarını 
derhal eleyerek, yerlerine yeni gözlem temelini de 
dikkate alarak (yani kendi çözüm önerilerini ba-
şarısız kılmış olan gözlemleri de değerlendirerek) 
yeni varsayım önerileri üretmeye, 

6. Bu yeni varsayım önerilerini de daha önceki 
varsayımlar için yaptığı gibi gözlem raporları ışı-
ğında denetlemeye, büyük özen göstermiştir. Bu 
yöntem Atatürk’ün işlerini neredeyse bitirdiği 
yıllarda, Karl Popper’in tüm dünyaya gösterdiği 
gibi, doğa bilimlerinden de bildiğimiz bilimsel 
yöntemin ta kendisidir.

Bu kademe kademe yürüyüş esnasında hemen 
her adımda bazı aksaklıklar çıkmış, bazen tüm bir 
varsayımın yanlış olduğu görülmüştür. Bu durum-
larda bilimsel yöntem, yanlışlanan varsayımın 
terkedilerek yerine yeni verileri de kapsayacak 
yeni bir varsayımın ortaya konmasını gerektirir. 
Nitekim Atatürk de aynen öyle yapmıştır. Bunu 
bizzat kendi ağzıyla en güze dile getirdiği durum, 
Sakarya Meydan Savaşı’nda karşılaşılan soruna 
karşı aldığı önlemdir ki, bu eski varsayımın (eski 
tabirle “nazariyenin’’) tamamen ve derhal terk 
edilerek yerine yeni bir yenisinin koyulmasını ge-
rektirmiştir. Bunu bizzat Atatürk’ün kendisinden 
dinleyelim:

“Meydan Muharebesi 100 kilometrelik cephe üze-
rinde cereyan ediyordu, sol cenahımız, Ankara’nın 
50 kilometre cenubuna kadar çekilmişti. Ordumu-
zun cephesi garba iken cenuba döndü, arkası Anka-
ra iken şimale verildi, tedbili cephe edilmiş (cephe 
değiştirilmiş) oldu, bunda hiçbir beis (zarar) görme-
dim. Hatta müdafaalarımız kısım kısım kırılıyordu, 
fakat kırılan her kısım en yakın bir mesafede 
yeniden tesis edilebiliyordu. Hattı müdafaaya çok 
raptı ümit etmedik (ümit bağlamadık) ve onun kırıl-
masıyla, ordunun büyüklüğüyle mütenasip (uygun) 
uzun mesafe geriye çekilmek nazariyesini kırmak 
için memleket müdafaasını başka bir tarzda ifade 
ve bu ifademde ısrar ve şiddet göstermeyi faydalı ve 
müessir buldum.

Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O 

satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı va-
tandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun 
için küçük, büyük her cüzitam (birlik) bulunduğu 
mevziden atılabilir. Fakat küçük-büyük her cüzitam, 
ilk durabildiği noktada, tekrar düşmana karşı cephe 
teşkil edip muharebeye devam eder. Yanındaki cüzi-
tam çekilmeye mecbur olduğunu gören cüzütamlar, 
ona tabi olamaz. Bulunduğu mevzide nihayete ka-
dar sebat ve mukavemete mecburdur.” (cII, ss. 617-
618, vurgu benim)

Bilindiği gibi bu yeni varsayım hemen uygu-
lanmış ve sonunda Yunan komutanı Papulas’ın, 
cepheyi müteaddit kereler yardığı halde, geri ite-
memesi sonucu, asabının bozularak geri çekilme 
kararı almasına neden olmuştur.

Bu kitabın çıkacağı sıralar Celal Şengör’ün ver-
diği röportajda, Atatürk’ün savaş alanında tıpkı 
bir deney yapıyormuşçasına baktığını ve satranç 
oynadığını, bütün savaş stratejilerini bildiğini, 
aynı şekilde Yunan komutanların da bu stratejile-
re hâkim olduğunu ancak getirdiği yeni yaklaşım-
la karşısında teçhizat ve sayı bakımından üstün 
olan düşmanı alaşağı ettiğini belirtmiştir. Bu yeni 
stratejiyi Büyük Taarruz’da karşı tarafın öğrendik-
leri de dikkate alınıp revize edilerek ne hattı, ne 
sathı savunmalarına olanak sağlanmıştır, nihaye-
tinde zafer gelmiştir. Atatürk Ruşen Eşref’le de 
paylaşmış onun kaleminden yazıya dökülmüştür.

Ömrü boyunca bilim ve akılcı düşünceye büyük 
önem veren Atatürk, çağdaş uygarlık düzeyine 
ulaşmak ve onu aşmak için izlenecek yolun bilim 
yolu olduğunu her zaman vurgulamıştır. Atatürk-
çülüğü diğer akımlardan ayıran en önemli yanı, 
eleştirel akılcı felsefi yapısı ve yöntem olarak kul-
landığı ve önerdiği bilim olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk Türk Milleti’nin ve yeni 
kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin uygarlık dün-
yasında hak ettiği yeri en kısa zamanda almasını 
istiyordu. Atatürk, Türk Milleti’nin de medeniyet 
yolunda başarı için yenilenmesi gerekliliğini şöyle 
vurgular: “…Efendiler, medeniyet yolunda muvaf-
fakiyet yenilenmeye bağlıdır. Sosyal hayatta, iktisadî 
hayatta, ilim ve fen sahasında muvaffak olmak için 
yegâne tekâmül ve terakki yolu budur. Medeniye-
tin buluşlarının, fennin harikalarının, cihanı değiş-
meden değişmeye sürüklediği bir devirde, asırlık 
köhne zihniyetlerle, maziperestlikle mevcudiyetin 
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M. Kemal ATATÜRK

muhafazası mümkün değildir…” Modernleşme-
yi bir bütün olarak ele alan ve Türk toplumunun 
tüm kurumlarıyla modernleşmesini hedefleyen 
Atatürk’ün yaptığı inkılâplarda temel aldığı bilim 
ve bilimsel düşüncedir. Atatürk bilimi ve bilimsel 
düşünceyi temele alarak yaptığı inkılapları ger-
çekleştirirken de her zaman dürüst ve eleştirile-
re açık olmuştur. Yaptığı inkılâpların amacını, ne 
anlama geldiğini ve Türk Milletinin çağdaşlaşma-
sına ne gibi katkı sağlayacağını açıklıkla anlatmış-
tır. “…Şimdiye kadar yapılmış bulunan yanlışların 
en büyüğü özellikle girişim sahiplerimizin, 
aydınlarımızın ve özellikle bilginlerimizin en 
büyük günahı namuslu olmamaktır. Ulusun 
karşısında namuslu olmak, namuslu hareket 
etmek gereklidir. Ulusu aldatmayacağız. Ulusa 
daima ve daima gerçeği söyleyeceğiz. Belki yanlış 
yaparız. Gerçek zannederiz. Fakat ulus düzeltsin! 
Kendimizi kimsenin üstünde görmeğe hakkımız 
yoktur...” sözleri sınanmaya açıklığının kanıtıdır. 
Mustafa Kemal Atatürk’e göre bilim evrenseldir 
ve gerçeğe götüren bir yol göstericidir. Atatürkçü-
lük, bilimin ve bilimsel düşüncenin temele alındığı 
Atatürk ilke ve inkılâpları demektir. Atatürkçülük 
(Atatürkçü Düşünce Sitemi) her şeyden önce 
akılcıdır. Her türlü bağnazlığa, dogmacılığa, boş 
inançlara, akıl dışı düşüncelere kesinlikle karşı-
dır. Atatürkçülük çağımızın bilimsel düşüncesini, 
düşünce özgürlüğünü ve bilimin yol göstericiliğini 
benimsemiştir (Yaltırak, 1997; Akbal, 2006; Kayadi-
bi, 2006; Özata, 2007; Sönmez, 2013). Bilimin ve bi-
limsel düşüncenin toplumsal hayatın her alanında 
ve toplumun tüm bireyleri tarafından etkin olarak 
işe koşulması düşüncesi ve uygulaması, Atatürk-
çülüğe ve Atatürk’ün mirasına sahip çıkma ve onu 
ileriye taşıma adına daha çok hizmet edecek bir 
gerekliliktir.

Atatürk’ün Bilim ve Teknoloji Hakkındaki 
Bazı Sözleri

“Arkadaşlar; 

Türkiye matbuatı milletin hakiki sada ve iradesi-
nin tecelligahı olan Cumhuriyetin etrafına çelikten 
bir kale vücuda getirilecektir. Bir fikir kalesi, zihni-
yet kalesi. Erbabı matbuattan bunu taleb, Cumhuri-
yetin hakkıdır.’’ (05.02.1924)

“Gayeti içtimaiyetimizi hedefi hakikate, hedefi 

saadete isal için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vata-
nın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri milletin 
istikbalini yoğuran irfan ordusu: Bu iki ordunun 
her ikisi de kıymetlidir, alidir, feyizlidir, muhterem-
dir, fakat bu iki ordudan hangisi daha kıymetlidir, 
hangisi yekdiğerine müreccahtır. Şüphesiz böyle 
bir tercih yapılamaz. Bu iki ordunun ikisi de hayati-
dir.” (24.03.1923)

“Bir millet irfan ordusuna malik olmadıkça, mu-
harebe meydanlarında ne adar parlak zaferler elde 
ederse etsin o zaferlerin payidar neticeler vermesi 
ancak irfan ordusuyla kaimdir.” (24.03.1923)

“Dünyanın bize hürmet göstermesini istiyor-
sak evvela bizim kendi benliğimize ve milliyetimi-
ze bu hürmeti hissen, fikren, fiilen bütün ef’al ve 
harekâtımızla gösterelim, bilelim ki milli benliği-
ni bulmayan milletler başka milletlerin şikârıdır.” 
(20.03.1923)

“Süngü ile, silahla, kanla istihsal ettiğimiz zafer-
lerden sonra, irfan, ilim fen, iktisadiyat gibi sahalar-
da muzaffer olmak için çalışacağız.” (20.03.1923)

“Memleketi ilim, irfan, iktisat ve ümran sahasın-
da da yükseltmek milletimizin her hususta pek fey-
yaz olan kabiliyetlerini inkişaf ettirmek, nesli âtiye 
metin, muayyen ve müsbet bir seciye vermek lazım-
dır.” (07.03.1923)

“DÜNYADA HERŞEY İÇİN; MEDENİYET İÇİN, HA-
YAT İÇİN, MUVAFFAKİYET İÇİN EN HAKİKİ MÜR-
ŞİT İLİMDİR, FENDİR. İLİM VE FENNİN HARİCİNDE 
MÜRŞİT ARAMAK GAFLETTİR, CEHALETTİR, DALA-
LETTİR."
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Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren önce 
kültürel, sonra siyasi ve etnik bir sorun olarak ortaya çı-
kan Kürt / Kürtçülük meselesine etnik sorunlar açısından 
bakıldığında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaşayan 
Kürt vatandaşlarımızın nereden ve nasıl geldikleri, şece-
re ve menşelerinin ne olduğu önem arz etmektedir.

Şu hususu peşinen belirtmek ve kabul etmek gerekir 
ki, yapılan araştırmalar ve incelemeler ışığında, Kürtlerin 
de diğer Türk Boyları gibi Orta Asya kaynaklı, Turani bir 
kavim oldukları çeşitli bilim adamları tarafından çok açık 
bir şekilde ortaya konulmuştur. Bitlis Beylerbeyi Şerf 
Han’ın yazdığı Şerefname’de, Kürtlerin kökenlerinin 
büyük ölçüde Turani (Asyatik) olduğu ve Oğuzlar’ın 
Üçok koluna mensup Buğduz soyundan geldikleri, daha 
16. yüzyılın sonlarında tespit edilmiştir.[1] Bu teze kar-
şı çıkan tezlerden en önemlisi, Kürtlerin Arap ve Fars 
kökenli olduğudur. Arap-Müslüman coğrafyacı Mesudi 
tarafından Kürtlerin Arap kökeninden geldiği savunul-
maktadır. Kimi tarihçi ve araştırmacılara göre de, Kür-
tlerin Anadolu’nun yerli halkı olduğu tezi ileri sürülme-
ktedir.[2]

Konunun çok çeşitli tartışmalara ve istismara açık 
olmasının sebebi, böyle bir ırk tipinin zaman ve mekân 
bakımından çok uzaklarda Orta Asya’da en azından 1500 
sene evvel geride ve tarihin derinliklerinde kalmış olması-
dır. Bu yazıda Kürtlerin menşei, dilleri ve kültürleri, Türk-
men aşiretlerinin nasıl Kürtleştirildiği, Türkiye’deki Kürt-
çülük hareketlerinin sebep ve sonuçları, konuya iç ve dış 
dinamiklerin etkileri ve yapılan hatalardan söz edeceğiz. 

Konu Üzerinde Yapılan Çalışmalar

Kürtlerin asli kökenlerinin Türk olduğu tezi, veya 
bunun böyle olmadığını iddia eden karşı tezler üzerine 
19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarından itibaren 

pek çok bilim insanı ve araştırmacı tarafından detaylı  
çalışmalar yapılmıştır.

Kürtlerin köken itibariyle Türk olduğu tezini yakın tar-
ihimizde ilk savunan Diyarbakırlı değerli fikir adamımız 
Ziya Gökalp olmuştur. Doğu ve Güneydoğu’daki Kürt 
aşiretleri üzerinde çeşitli incelemeler yapan merhum 
Gökalp, yapmış oluğu araştırma ve incelemeler net-
icesinde bu aşiretlerin Türkmen olduğu kanaatına var-
mış ve bu konuda çeşitli raporlar hazırlayarak “Kürt 
Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler” adı altında kita-
plaştırmıştır.

Sosyolji üzerine yazılar yazarak Türk fikir hayatının 
öncülerinden biri olan merhum Gökalp, kendi etnik 
menşei hakkında şunları söylemektedir:

“Cedlerim (atalarım) Türk olamayan bir bölgeden 
(Diyarbakır-Çermik) gelmiş olsalar bile, kendimi Türk sa-
yarım. Çünkü bir adamın milliyetini tayin eden ırkî menşei 
değil, terbiye ve duygularıdır.’’[3]   

“Dedelerimin Kürt ve Arap muhitinden geldiğini anla-
saydım, yine Türk olduğuma hüküm vermekte tereddüt 
etmezdim.”[4]   

Ziya Gökalp’in milli kimlik hakkında yukardaki 
görüşleri, modern Türkiye’nin millet-vatandaş anlayışına 
esas olmuştur.[5]   

Kürtlerin asli kökenlerinin Türk olduğu tezini bilm-
sel temelde ele alan Prof. Dr. Mehmet Eröz, Kürtler-
in Türk oldukları gerçeğini ısrarla vurgulayarak, Kürt 
kültürünün Doğu ve Güneydoğu’da Arap ve Fars kültür 
tesirleri altında oluştuğunu ve Türk milli kültürünün 
bir alt kültür unsuru olduğunu, “Doğu Anadolu’nun 
Türklüğü’’ isimli eserinde belirtmiştir.[6]   

DOĞU VE GÜNEYDOĞU 
ANADOLU’NUN TÜRKLÜĞÜ

Osman N. ARARAT
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Prof. Dr. Orhan Türkdoğan’a göre, kültürel 
Kürtleşme konusu, kültürlerin tesiri ile, Türk kültürünün 
bünyesinde tezahür etmiş bir yerel kültürdür. Bu 
yaklaşımda inkâr ve dışlama yoktur, gerçeğin sağlıklı 
yorumu vardır.[7]   

Prof. Dr. Mehlika Aktok Kaşgarlı ise, aynı teşhisi 
“sınır toplumları kültürü’’ tanımı ile yapmaktadır. Ona 
göre Kürt kültürü özgün bir kültür değildir. Sınır toplum-
larında olağan bir tezahür şeklidir. Kürt kültürünün sınır 
bölgelerinin sık sık el değiştirmeleri sonucu bölgelerine 
göre Arap ve Fars kültürel değerlerini taşımaktadır.[8]   

1947 yılında devletin maliye müfettişi Burhan Ulu-
tan tarafından yazılan bir raporda, (Cenup-Şark Anadolu 
Hakkında Bazı Notlar) konu hakkında çok önemli tesp-
itler ve ip uçlarının olduğunu hatırlamakta fayda vardır. 
Söz konusu raporda: 

“Şemdinli kazasının hatırımda kaldığına göre Besusin 
köyünde bundan 70-80 sene önce kadar yaşamış bir 
Kürt beyinin adının ‘Oğuz Bey’ olduğunu bir münasebe-
tle resmi kayıtlarda gördüm ve Gülenk köyünde İbrahim 
Han adında bir ağadan yaptığım soruşturma da bu husu-
su teyit etti. Oğuz Bey bize göre bir Kürt beyidir ve aşireti 
bu gün Kürt diye tanıdığımız insanlardan müteşekkildir.  
Bu isim pek çok şey ifade etmemekle birlikte bazen 
kıymetli bir anahtar olabilir. Esasen bu mıntıkada her 
dolaşanı, mevzu bahis insanların aslen Türk olduklarına 
inanmaya sevk eden pek çok amiller vardır.’’[9] denilme-
ktedir. 

Bununla birlikte, Türkiye’nin etnik yapısı üzerinde 
daha birçok yazar ve araştırmacı tarafından, Kürtlerin 
menşei hakkında elde mevcut belgelere istinaden son 
yıllarda kapsamlı çalışmalar yapılmıştır. Kürtlerin menşei 
hakkında elde mevcut belgelere istinaden makale ve 
eserler yazılmıştır. Bu tespit ve değerlendirmelere iti-
bar etmek ve kulak vermek gereklidir. Zira son yıllar-
da konu hakkında elde edilen ve sahip olunan kaynak 
sayısında ciddi artışlar meydana gelmiştir. Bunlardan ilk 
akla gelen, “Türkiye’nin Etnik Yapısı’’ isimli çalışması ile 
Ali Tayyar Önder [10] ile “Kayıp Türkler’’ isimli çalışmayı 
yapan Ali Rıza Özdemir’dir [11]. Söz konusu yazarların 
yaptığı araştırmalar ve bunun sonucunda ortaya koy-
dukları eserler, Kürtlerin menşei ile ilgili önemli ip uçları 
vermektedir. Örneğin, 1925’te İngilizlerin kışkırtmasıyla 
patlak veren Şeyh Sait İsyanının ardından kurulan istik-
lal mahkemesinde yargılananlardan biri de, İzol Aşire-
tinin reisi Hacı Kaya idi. Mahkeme reisi Mazhar Müfit, 
Hacı Kaya’ya Türk mü, yoksa Kürt mü? olduğunu sordu-
ğunda, Hacı Kaya’nın verdiği cevap ilginçtir. Aşiret reisi 
Kaya “Ben Türkün Kürdüyüm’’ demiştir.[12]

Diğer yandan, Kürtlerin Türklüğünü savunan tez 
temelde İskitlerin Türk olduğu ve Kürtlerin, İskitlerin 
Kafkasyanın kuzeyinden gelip Doğu Anadolu ve Van 

Gölünün bir bölümünü işgallerinden sonra ortaya çık-
tığı görüşüne dayanmaktadır.[13] Bu tezi ilk ortaya koy-
an, “Kürtlerin Türklüğü’’ adlı eserinde Prof. Dr. Fahret-
tin Kırzıoğlu olmuştur.

Yukardaki çalışmalar, dış güçlerin ve onların em-
rindeki iç bölücülerin bizden koparmaya çalıştıkları 
insanların, esasında Türk Milletinin bir bölümünü mey-
dana getirdiği ve onun ayrılmaz parçası olduğu gerçeği-
ni bilimsel delillerle ortaya koyan çalışmalardır. 

Kürtlerin Menşei (Aidiyeti)

Kürtlerin menşei konusunda bugüne kadar çeşitli 
görüşler ortaya atılmış ve atılmaya devam edilmektedir. 
Kimi tarihçi ve araştırmacılara göre Kürtlerin menşei 
Arap, kimilerine göre Fars, kimilerine göre de Türk ve 
Turanidir.  

Yakın dönemde yapılan araştırmalar sonunda, 
Kürtlerin menşei ve ata yurtları hakkında fazla tartışmalı 
husus kalmamasına ve Turani bir kavim olduklarının 
kanıtlanmasına rağmen, zamanla ayrı bir kimlik ve ayrı 
dil kazanmaları gerekçesiyle Türklerden ayrı bir millet 
haline geldikleri savunuluyor. Fakat meseleye bilimin ve 
olayların ışığında bakıldığı takdirde, bu iddiaların kendi 
içerisinde çelişkili olduğu ve doğru olmadığı kanaatinin 
hakim olduğu görülüyor. Kürtler kendilerini “Kırmanç’’ 
olarak adlandırırlar. Kırmanç eski Türklerde “yay’’ de-
mektir. Eski Türk kültüründe boyların kendilerini yay ve 
oka benzettiklerini, okun ise yaya tabi olduğunu biliy-
oruz. Eski Türk kültüründeki bu figürü benimsemeleri 
ve yaşatmaları, kendilerini Orta Asya’da kullanılan bir 
kelimeyle adlandırmaları, Kürtlerin asıl kökenlerinin 
Türk olduğunu tartışmasız bir şekilde ortaya koyuyor.
[14] 

Kürtlerin Orta Asya’da yaşayan bir Türk boyu old-
uğunu gösteren tarihi bulgular içinde en çarpıcı olanı 
“Yenisey ve Elegeş’’ yazıtlarıdır. Bu yazıtların incelen-
mesiyle ortaya çıkan somut gerçek şudur: “Bugün artık 
tartışılmaz bir gerçek olarak bilinmektedir ki, Kürtlerin 
de ana yurdu Orta Asya’dır ve Kürtler öz köken itibariyle 
Türktürler.’’[15] 

Kürtlerin asli kökenlerinin Türk olduğu tezi, ayrıca şu 
bulgu, belge ve kaynaklardaki bilgilerle desteklenmek-
tedir:

1. Yenisey Elegeş’teki Alp Urungu yazıtı.

2. Bizans arşivinde mevcut 830 yılına ait, Karad-
eniz’in kuzeyinde, batı Sibirya’da yaşayan Kürt isimli 
boyun Türk olduğunu gösteren belgeler.

3. Gyula Nemeth, Prof. L.Rosanyi gibi Macar tar-
ihçilerinin, Macar birliğinin kurulmasında önemli rol 
oynamış Kürt isimli boyun, Türk olduğunu ortaya koy-
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muş olmaları.

4. Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi ve Şerefname’de-
ki veriler.

5. Orta Asya’da, doğu Sibirya’da, Kafkas-Hazar bölge-
sinde, halkı Türk olan Kürt isimli yerleşim birimlerinin 
mevcudiyeti, bu bölgelerde Kürt isimli ya da  Kürt olarak 
bilinen bir çok tire, urug ve boyun Türk olmaları.

6. 24 Oğuz boyundan biri olan Peçenekler’deki oy-
mak, kişi ve köy adlarıyla Doğu Anadolu’da mevcut yer-
leşim birimleri.

7. Anadolu’da ve Orta Asya’da Kartı isimli köylerin 
mevcudiyeti ve Kartıların, Sakalarla ilişkilendirilebilir ol-
maları.

8. Dede Korkut Oğuznameleri’ndeki belgeler.

9. Kürtçe’deki Oğuz Türkçesi’nin derin izleri ve 
Kürtçede mevcut 500’ü aşkın Göktürkçe, Kırgızca ke-
lime.

10. Kürt geleneklerinde (ülüş, koçkatımı), Kürt folk-
lorunda (müzik, oyunlar, dokuma, destan, batıl inançlar, 
tekerleme, bilmece, bulmaca vs.) Kürt kültüründe (12’li 
hayvan takvimi, 12 ve 24’lü idari yapı vs.) var olan Türklük 
öğeleri.[16] 

Burada bir gerçeğin önemle belirtilmesinin gereklil-
iği üzerinde durmak gerekir. O da, Orta Asya’dan kalkıp, 
Sibirya üzerinden Batı’ya giden Avrupa Hunları’nın bir 
kısmı, Peçenekler, Uzlar (Oğuzlar) Kumanlar, Ongurlar, 
Bulgarlar dâhil bir çok Türk boyu gibi, Kürtlerin içinde bu-
lundukları diğer Türk boylarının da buralarda önce din, 
sonra dil değiştirerek asimile olduklarıdır. Orta Asya’dan, 
Orta Doğu‘ya Türk olarak gelen Kürtler ise burada, İran 
ve kısmen Arap unsurlarla ve de içlerinde Türklerin de 
bulunduğu küçük yerli unsurlarla karışarak yeni bir dil, 
yeni bir kültür, yeni bir kimlik oluşturmuşlardır. Bu yeni 
unsur, 8. yüzyıldan itibaren bölgeye gelmeye başlayan 
Türkler ve 9. yüzyıldan itibaren özellikle 1071 ve son-
rasında Doğu Anadolu, Kuzey Irak, İran’ın Anaduolu 
sınırı ve Suriye’ye hakim olan Oğuz Türk’leri ile  yeni bir 
kaynaşma yaşamıştır ve bu kaynaşma 900 yılı aşkın bir 
süredir devam etmektedir. Bugün Orta Doğu’da Kürt 
olarak tanımlanan topluluk böyle bir tarihi sürecin oluşu-
mudur. Diğer bir ifadeyle, bugünkü Ortadoğu Kürt taba-
kasını oluşturan topluluk, bu bölgeye Orta Asya’dan gel-
miş, özellikle dil unsuru ve manevi değerler bağlamında 
ve bir ölçüde antropolojik tip ortalamasıyla ve tarihi ve-
riler değerlendirildiğinde baskın olarak Türklük, kısmen 
İranlılık ve Araplığın kaynaşmasının ağır bastığı, yerli top-
lulukların da karıştığı bir sentezi temsil etmektedir.[17] 

Diğer taraftan, Kürtlerin Orta Asya’da yaşayan bir 
Türk boyu olduğunu gösteren tarihi bulgular içinde 
en somut olanı “Yenisey veya Elegeş Yazıtları”nda ayrı-

ca, tarihte ilk defa doğrudan doğruya “Kürt’’ isimli bir 
topluluğun yaşadığı, Yenisey Nehri’nin kıyılarına dikilm-
iş mezar taşlarından birinde tespit edilmiştir. Göktürk 
yazısının eski biçimi olan Yenisey yazısı ile ilk defa “Kürt’’ 
kelimesi burada kayda geçmiştir. Yenisey kollarından biri 
olan Ulu-Kem çayına karışan Elegeş suyunun sol kıyısın-
da 1888 yılında bulunan bir mezar taşı, “Elegeş Yazıtı’’ 
olarak tanınmıştır. Orhun Yazıtları’ndan (650 yılından) 
önce M.S. 550-600 yılları arasında dikildiği tahmin edilen 
bu mezar taşı “Kürt İlhanı Alp Urungu’’ adına dikilmiştir. 
Bu belgeden, M.S. 550-600 yıllarında Yenisey Nehri boy-
larında ve Altay dağları çevresinde Türkçe konuşan ve 
Türkçe yazan bir Kürt topluluğunun varlığından hab-
erdar oluyoruz. [18]

12 satırdan ibaret olduğu bilinen Kürt İlhanlığı 
Hükümdarı Alp Urungu’ya ait olan mezar taşında şun-
ların yazılı olduğu tespit edilmiştir:  “(Men) Kürt El-Kan 
Alp Urungu, Altunlug Keşigim Bantım Belde, El’im Tokuz 
Kırk Yaşım.’’[19]

(Ben) Kürt İl-Hanı Alp Urungu’yam. Altından Yapılmış 
Okluğumu Bağladım Belime. Milletim: Ben 49 yaşında 
öldüm. 

Yenisey boylarında yaşayan Kürt topluluğunun 
buradan ne zaman ve nereye göç ettikleri konusunda  
elde kesin bilgi ve belgeler olmamakla birlikte, bugün 
Kürtlerin etnik anavatanı olarak, Zağros Dağları ve çevre-
si Orta Doğu Bölgesi olduğunu, eldeki kaynaklardan 
öğreniyoruz.[20]

Arap-Müslüman coğrafyacı Mesudi tarafından, bazı 
rivayet ve efsanelere dayanarak Kürtlerin Arap kökenin-
den geldiği savunulmaktadır. Bununla birlikte, Kürtlerin 
kökeni hakkında ilk bilgilerin Firdevsi tarafından yazılan 
Şehname isimli eserde verildiği üzerinde durulmaktadır. 
Kürt kimliğinin oluşumunda coğrafi faktörler Firdevsi 
tarafından ifade edilmiştir. Buna göre, Kürt kimliğinin 
oluşumunda “dağ” faktörüne dikkat çekilmektedir. Söz 
konusu dağlı kimlik, kaynaklarda adeta Kürt kimliği ile 
özdeşleşmiş, Türkiye’de ve Orta Doğu’da yakın zamana 
kadar kesintisiz bir biçimde ulaştığı vurgulanmıştır.[21]

Kürtlerin esas olarak aşiret yapısı şeklinde örgütle-
ndiklerini ve söz konusu aşiretlerin, Türklerden bir ka-
bile olan Oğuzların diğer adına “Türkmen’’ denildiğini, 
Kaşgarlı Mahmut’tan öğreniyoruz. Türkmen aşiretlerinin 
Kürtleşme sürecinde dil faktörü etkili olmuştur. Zazaca, 
Kurmançça ve Soranice konuşmaya başlayan Türkmen 
kökenli aşiretlerin dil değişimi geçirdikleri aşikârdır. 
Dil değiştirerek Kürtleşen Türkmen aşiretleri sonradan 
dillerini kaybetmişler, ancak kültürlerini yaşatmışlardır.
[22]

Yukarda yapılan değerlendirme ve görüşler 
çerçevesinde özetle denilebilir ki, bugünkü Kürt tabakası 
dil, coğrafya, tarih bilimlerinin bütün verileriyle açıkça 
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kanıtlanmaktadır ki, baskın olarak Türk ve kısmen Fars 
ve Arap ve azınlık olarak yerli unsurların kaynaşmasıy-
la oluşmuş bir etnik kimliktir. Türkmen kökenli Kürt 
aşiretlerinin her ne kadar Arap ve Fars kültürü etkisi 
altında kalmış olsa da, Kürt etnik kimliği esası ve özü 
itibariyle Türk’tür.[23]

Kürt kültürüne gelince, onu inkâr etmenin mânâsı 
yoktur. Ancak bu kültüre farklı ve müstakil milli bir kim-
lik verilmesi ise gerçeğe aykırıdır. Kürt kültürel kimliği 
özgün bir kimlik olmayıp, Türk milli kültürel kimliğinin 
bölgesel tezahürüdür.

Kültür Üzerindeki Görüşler    

Bir milletin bütünlüğünü sağlayan ve onu diğer mil-
letlerden ayıran yegâne unsur ‘‘kültür ölçüsü’’dür.

19. yüzyılın sonlarına kadar aynı ırktan olan, aynı dili 
konuşan veya aynı dinden olan insanların bir millet teşkil 
ettikleri fikri egemendi. Bu tezi günümüzde de ileri 
sürenler vardır. Ancak bu tez artık geçerliliğini yitirmiştir. 
Çağdaş ölçü kültür ölçüsüdür. Zira, Anadoluya çok uzak 
diyarlardan göç ederek gelen Türk boyları, Selçuklu 
ve Osmanlı dönemlerini çok farklı coğrafi bölgelerde 
geçirmişlerdir. Selçuklu dönemi merkezi İran olan çok 
geniş bir alanda ve Anadolu’da, Osmanlı dönemi ise, 
merkezi İstanbul olan Anadolu, Rumeli, Orta Avrupa, 
Suriye, Irak, Mısır gibi çok dağınık, değişik ve kültür 
bakımından çok çeşitlilik arz eden coğrafi bölgelerde 
geçmiştir. Bugün Anadolu’nun tamamı, Rumeli ve 
ülkenin diğer yerlerinde yaşayan vatandaşlarımız, sözü 
edilen bu kültür farklılığından dolayı her coğrafi bölgeye 
göre değişik karakter gösterirler. Nitekim, Rumeli Türkü 
ile Azarbaycan Türkü, Kerkük Türkü ile Ahıska Türkü, 
Kırım Türkü ile Gagavuz Türkü, Ege Türkü ile Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu, Orta Anadolu Türkü ve Karadeniz 
Bölgesi Türkü ile ayrı ayrı özelliklere sahiptirler. Hatta 
yakın komşu olan Doğu Karadeniz ile Batı Karadeniz 
arasında bile fark vardır. Tüm bunlar yaşanılan geniş 
coğrafi bölgelerin özelliğinden neşet eder. Ne var ki, or-

tak kimlik olarak hepsi Türktür ve etnolojik olarak aynı 
köke sahiptir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki 
kültürel yönden Türk-Kürt ortak örf ve adetlere aşağıda-
ki hususlar örnek olarak verilebilir: Söz konusu örnekler, 
bölgemizde yaşayan vatandaşların ve aşiretlerin Türk 
asıllı olduğunu göstermektedir.

Anadoluda yaşayan yaşlı Kürtler, bugün dahi Orta 
Asya’da Türklerin kullandıkları hayvan takvimi ile mev-
simleri değerlendirirler. Aynı şekilde, kirvelik, yas tut-

mada saç kesilmesi ve yüz yırtılması, erkek çocuğa 
altın küpe takılması, davul zurnalı toplu oyunlar, kurt 
köpeğinin uğurlu, tavşanın uğursuz sayılması, değnek 
(cirit) oynama ve altın, gümüş, para serpme, kıymet-
li misafirlere koyun başı ikram edilmesi gibi adetler 
aynıdır. Diğer taraftan, kızını evlendiren aile, başına 
kırmızı bir bez bağlaması geleneği, günümüzde evlenen 
kızın beline kırmızı kurdela bağlanması şeklinde devam 
etmektedir. Bunun anlamı: “Ciğer paremi sana kurban 
veriyorum. Bundan sonra canı, namusu dâhil her şeyi 
sana aittir.’’ Yine Türk-Kürt ortak geleneklerimizden, 
cenazenin arkasından ağıt yakılması, cenaze çıkan evde 
bir kaç gün yemek pişirilmemesi, komşuların ikramı ile 
yetinilmesi gibi gelenekler bugün de aynıdır. [24]

Bazı isimler, bazı milletlere has isimlerdir. Örneğin 
“Oğuz, Kürşad, Timur, Yağmur’’ gibi adlar Türklere ait-
tir. Şerefnameden öğrendiğimize göre, aynı adlar Kür-
tler tarafından da kullanılmaktadır. Nasıl ki günümüzde 
Anadolu’da “Günhan, Kayıhan’’ gibi Türk boylarına 
adlarını veren Oğuz Han’ın torunlarının adları bugün 
çocuklara veriliyorsa, Orta Asya’da “Kürt’’ de ad olarak 
kullanılmakta idi. Oğuz Han’ın 24 torunundan birinin 
adının “Kürt’’ olduğu eski kaynaklarda mevcuttur. [25]

Kültürün, din, tarih, coğrafya gibi üç ana unsu-
ru vardır. Bin yıldan fazla bir zamandan beri Türklerle 
Kürtler aynı dini, aynı coğrafyayı ve aynı tarihi pay-
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laşıyorlar. Türkler Kürtlerle beraber bin yıldan fazla bir 
zamandır müslümandır. Eski Orta Asya kültürü içerisinde 
etnik düşünceler olmadığı için, Türk-Kürt birlikteliği dini 
değerler ve müslüman kimlik üzerinden oluşmuştur. 
Yine bin yıldan beri Kürtlerin hayat akışlarının nasıl bir 
seyir takip ettiğini biliyoruz. Mabetleri ve mezarlıkları 
da aynıdır. Türk-Kürt mezarlıklarını birbirinden ayırdet-
mek imkansızdır. Mabetlerdeki tavırlarda da Türkler ve 
Kürtler birbirlerine benzerler. Evlilik ve cenaze törenleri 
de aynıdır. Yani Türklerin kimliği ne ise, Kürtlerin kimliği 
de odur. Bu durum Kürt kültürünün özgün bir kültür ol-
madığına delalet eder. Şayet iddia edildiği gibi Kürtler 
Anadolu’nun yerli halkı olsalardı, geçmişte Hıristiyan 
olmaları gerekirdi. Kürtler geçmişte Hıristiyan olsalardı, 
günümüzde de Hıristiyan örf ve adetleri müşahede 
edilirdi. Ne kadar dikkat çekicidir ki, Kürtlerde hiç bir 
Hıristiyan adetlerine şahit olamıyoruz. Tam tersi, Orta 
Asya adetlerine rastlıyoruz. [26]

Dil Üzerindeki Görüşler

Genel bir eğilim olarak dil, bir toplumun etnik köke-
ninin en önemli göstergelerinden biridir, kültürün en 
önemli parçasıdır ve onun taşıyıcısı olarak abul edilir. Bu 
eğilim haklı bir eğilimdir. Dil kültürün yapıtaşıdır veya 
eski tabirle mütemmim cüzüdür. Dillerin farklılığı menşe-
lerin farklılığına delalet etmez. 

Kürtlerin Fars kökenli olduğu iddiası, esas itibariyle 
bugünkü Farsça ve Kürtçenin dil ve lehçe benzerliğine 
dayandırılarak ortaya atılmışsa da, bu tezin sağlıksız ve 
geçerli olmadığı görüşleri daha ağır basmaktadır. Zira, 
Kütlere Türkler “Kürt” diyordu ve bu ad diğer dillere 
Türkçeden geçmiştir.

Rus Kürdologlar tarafından 19. yüzyılın sonlarında 
hazırlanan Kürtçe sözlükteki kelimeler menşe itibariyle 
tasnif edlmiş ve ortaya aşağıdaki tablo çıkmıştır.

-  3080 kelime Türkçe

-  2230 kelime Farsça

-  370 kelime Pehlevi Lehçesi

-  2000 kelime Arapça

-  220 kelime Ermenice

-  108 kelime Keldanice

-  60 kelime Çerkesce

-  20 kelime Gürcüce

-  300 kelime menşei belli olmayan.[27]

Yukardaki tablodan da anlaşılacağı üzere, Rusya Bi-
limler Akademisi tarafından hazırlanan Kürt dilinin eti-
molojik sözlüğünde, Kürtçenin söz varlığının %99’dan 
fazlasının kökeni başka dillerdir. Daha ziyade eski Türkçe, 
Farsça, Arapça, Ermenice, eski Çerkezce ve Gürcüce ve 
diğer dillerden meydana gelir. Diğer taraftan, Arap ve 
Fars menşeli kelimelerin Kürtçe içinde yer almasında ve 
bunların benimsenmesinde, özellikle İslamiyetin tesiri ve 
Fars Edebiyatının büyük rol oynadığı değerlendirilmek-
tedir. Araştırmacıların üzerinde mutabık kaldığı husus, 
Büyük Selçuklulardan çok önce Anadolu’ya gelmiş ve 
yerleşmiş Türk boylarının, İran ve Arap kavimlerininde 
dâhil olduğu çeşitli kaynaklardan gelen farklı etnik unsur-
larla temasta bulunmaları ve kaynaşmış olmaları netice-
si, kendi dillerini kaybettikleri yönündedir.[28]

Kürtçeyi karma dil olarak ifade eden dil bilimci Prof. 
Dr. Ahmet Buran, konu hakkında yazdığı çeşitli makalel-
erinde özetle şu ifadeyi kullanmıştır:

“Dil ve lehçeler arasındaki ortaklıkların tespiti ödünçle-
nen unsurlar üzerinden yapılmaz. Öncelikle bir dilin tama-
men kendisine mahsus olan özgün yapılarının belirlenmesi 
ve bu özgün yapılar üzerinden karşılaştırmalar yapılarak 
hangi dil ve lehçelerle aynı kökenden geldiğinin tespit edil-
mesi gerekir.

Kürtçe, genellikle çeşitli dil ve lehçelerle karşılaştırı-
lırken bu ödünç unsurlar dışlanmadan yapıldığı için nere-
deyse her dil ile ilişkilendirilebilmektedir. Arapça unsurlar 
üzerinden değerlendirme yapılınca Sami dilleri ve özellik-
le Arapça, Farsça unsurlar üzerinden değerlendirme yapı-
lınca Hint-Avrupa dilleri ve özellikle Farsça, Türkçe unsur-
lar üzerinden değerlendirme yapılınca da Altay dilleri ve 
özellikle Türkçe ile bir ilişki kurmak mümkündür.

Kürt sözcüğünün Türkçe kökenli olması ve bir etnonim 
olarak en geniş, en eski kullanımının Türkçeye ait olması, 
Kürtçe ile Türkçe arasında bir ilişki olduğunu göstermek-
tedir. Kürtçede yer alan çok sayıda eski Türkçe kelime, 
tarihi ve coğrafi birlik, Macarları meydana getiren ve Türk 
kökenli olduğu kabul edilen Kürt boyu, Elegeş yazıtın-
daki “Kürt el kan / Kürt ilhanı’’ ibaresi, Azerbaycan’daki 
Kürdemir, Kırgızistan ve Kazakistan arasındaki Kürdak 
bölgesi, 20’den fazla Türk aşiretinin aslında Kürt sözünün 
kullanılması gibi birçok delil, Kürt denilen topluluğun, hiç 
değilse bir bölümünün, Türk kökenli olduğunu ve dillerinin 
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de başlangıçta Türkçe olduğunu göstermektedir.

Türk kökenli olan topluluklardan bir bölümünün dili, 
Fars ve Arap dilleriyle karışarak başkalaşmıştır. Bu duru-
mu Kaşgarlı Mahmut XI. yüzyılda ‘Türkçeyi en iyi konu-
şanlar Türkçeden başka dilleri bilmeyen Türklerdir’ ifade-
sini kullanmıştır.

Kimi araştırmacılar, daha çok da siyasi maksatlarla 
Zazacayı Kürtçenin bir lehçesi sayarken, kimileri Zazacayı 
tamamen ayrı bir dil olarak kabul ederler. Bize göre de 
Zazaca Kürtçeden ayrı bir dildir.

Esasen, Türkiye’deki Kırmançlar konuştukları dile 
Kürtçe değil, daha çok ‘Kırmanci’, Irak’takiler de ‘Sorani’ 
derlerdi. Bu dilleri Kürtçe olarak adlandırma ve hepsini 
bir dil sayma girişimi, daha çok siyasi Kürtçülükle paralel 
gelişen bir durumdur.

Karma diller, çok dilliliğin yaşadığı coğrafyalarda ortak 
bir anlaşma aracı, bölge dili olarak ortaya çıkarlar.’’[29]

Niçin Bu Hale Gelindi?

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinden itibaren 
başlayan ve halen sağlıklı bir sonuca ulaştırılamayan, ne 
zaman ve hangi hal ve şartlarda ulaştırılacağı da henüz 
belli olmayan Kürtçülük olayını bir hastalığa benzetecek 
olursak, bu hastalığa en başından itibaren yanlış teşhis 
konulduğu anlaşılmaktadır. Teşhis yanlış olunca söz 
konusu hastalığın tedavisinde bugün olduğu gibi çok 
zorlanılmaktadır. Dolayısıyla olayın çıkış noktasında 
yapılan hataların yansımaları bugün Türkiye’nin işini 
güçleştirmektedir.

Günümüz aydınları tarafından olayın daha 
başlangıcında “Kürt sorunu, Kürt meselesi, Kürt realite-
si vb.’’ farklı terim ve terminolojilerin kullanılması, her 
Doğulu ve Güneydoğulu insanın “Kürt’’ kabul edilmesi, 
anılan bölgenin “Kürdistan’’ olarak adlandırılması hatalı 
bir yaklaşımdır. Bölgede Türkmen, Karapapak, Kafkas 
kökenli toplulukların bulunması yanısıra, yine  bölgede 
Arap, Nasturi, Yezidi, Zaza gibi farklı etnik kökene sa-
hip  unsurlar vardır ki, bu unsurların “Kürt’’ kapsamına 
girmediğini ve asıl olarak Kırmançların daha ziyade Kürt 
kapsamında değerlendirildiğini, Zazalar ile Kırmançların 
herhangi bir organik bağının olmadığını, yukarda isim-
leri zikredilen çalışma ve eserlerden anlamaktayız.

Kürtlerin aslında bir Türk boyu, Kürtçenin ise bir 
lehçe olduğu, kendilerini Kürt olarak tanımlayan va-
tandaşların Türk örf ve adetlerini taşıdıkları halde niçin 
bugünkü ortama gelindiği ve Kürt meselesi ya da soru-
nu gibi bir kavramın ortaya çıktığı halen tartışma ve ça-
tışma konusudur. Bu konuda başını Rusya, İngiltere ve 
Fransa’nın çektiği dış tahriklerin yanısıra bizim de yaptı-
ğımız hatalar rol oynamıştır. 

Ruslar, 1860 yılında Leningrad ve Tiflis Kürdoloji 
Enstitüsü’nü kurarak etkili ve sürekli bir şekilde Kürt-
çülük yayını yapmışlardır. 1924 yılında Rus politikacı 
Vladimir Minorsky tarafından yazılan ve “Gizli’’ kaydı 
ile Rus Ordusu’ndaki bütün subaylara dağıtılan “Kürt-
ler” isimli bir kitapta, İskenderun ve Basra Körfezi’ne 
kadar ilerleyecek olan Rus Ordusu’nun, bu ilerleyişi sı-
rasında yolları üzerinde bulunan Kürt topluluklarından 
nasıl istifade edebileceklerinden bahsedilmektedir.
[30] 1927 yılında Rus yazarların bazıları Kürt unsurların 
Türklerden ayrı bir millet oldukları üzerinde ısrarla 
durmuşlardır. 1934 yılında Erivan Kürdoloji Enstitüsü’nü 
ve Revandiz Kürt Koleji’ni kurmuşlardır. Tüm bu faali-
yetlerin temelinde, Kürtleri Türklere karşı kışkırtmak 
ve bağımsız bir millet oldukları yönünde isyana teşvik 
ederek ayaklanmalarını sağlamak olduğu aşikârdır. 

İngiltere, Hindistan yolu ile Ortadoğu’daki 
menfaatlerini korumak maksadıyla konuyu istismara 
çalışmıştır. Özellikle 1919-1920 yıllarında Kürt meselesi 
ortaya çıkarmak isteyenlerin başında yer almıştır. Bu-
gün Kürt meselesine tesir eden en önemli faktörün, 
Kürt kültürü ve tarihi olduğu değerlendirilmektedir. Bu 
konu hakkında biraz geriye gidilecek olursa, II. Dünya 
Savaşı’ndan ve özellikle çok partili döneme geçildikten 
sonra, başta siyaset kurumu olmak üzere, Türkiye’nin 
aydın ve yazarları, araştırmacıları, tarihçileri gibi ülke-
nin önde gelen kişi ve kurumları tarafından, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu bölgesinin sosyal ve ekonomik du-
rumunun tespitine yönelik hazırlanan birkaç rapor dı-
şında, Kürt meselesinin ne kökeni, ne kültürü, ne tarihi 
araştırılabilmiş, incelenebilmiş ve ne de Kürt örgütlen-
mesi arasındaki çelişkiler ele alınarak sağlıklı bir şekilde 
ortaya konulabilmiştir. Söz konusu dönemden itibaren 
gerek aydınlarımız ve gerekse siyasi otoritelerimiz 
konu hakkında anlaşılmaz bir şekilde suskunluğu ter-
cih etmişlerdir. Böylece meydan bölücülere kalmıştır. 
I. Dünya Savaşı’ndan sonra Orta Doğu’ya çöreklenen 
İngilizlerin bölgeyi dışarıdan karıştırmaya başladıkları 
ve bölgedeki Kürt isyanlarının tetikleyicisi oldukları bi-
linmektedir. Buna hiçbir önlem alınamadığı gibi, Kürt 
kültürü ve tarihi ile ilgili gerçekleri yansıtan belgeleri 
ortaya çıkarıp yerli ve yabancı araştırmacılara sunama-
yışımız, bu meselenin bugünkü boyutlara ulaşmasının 
zeminini hazırlamıştır. Bu durum bölücüler tarafından 
istismar konusu haline getirilmiştir. Hemen ellerinin al-
tında bulunan tek yanlı ve propaganda niteliğindeki ya-
yınlara uzanarak, çok şaşırtıcı ve gerçek dışı bilgilerle, 
Kürtlerin emperyalizmin bölgedeki taşeronu haline ge-
tirilmelerinin yolu böylelikle açılmıştır. Bu durum bugün 
dahi hüküm sürmektedir. Kürt kimliği, kültürü ve tarihi 
ile ilgili eldeki belge ve yayınlara bakılacak olursa, bun-
ların yayın tarihlerinin genellikle 1980 yılı sonrası olması, 
yukarda bahsedilen uzunca bir süre devam eden sessiz-
liği ve suskunluğu teyit etmektedir.
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Sonuç 

Eldeki bilimsel veriler ışığında yapılan araştırmalar 
ve mevcut kuvvetli delillere göre, bugün Doğu ve Gün-
eydoğu’da yaşayan vatandaşlarımızın aslında Türk asıllı 
oldukları, Turani bir kavim oldukları, Kürtlerin de diğer 
Türk boyları gibi Orta Asya’dan geldikleri, batıya iki 
koldan göç ettikleri ve Anadolunun içlerine kadar gel-
dikleri çok açık bir şekilde tartışmaya yer verilmeksizin 
ortaya çıkmaktadır.

Bugün halen Anadolu’da 100’ün üzerinde Kürtçe isim 
taşıyan yerleşim merkezi bulunmaktadır. Bunların büyük 
çoğunluğu da Orta ve Batı Anadolu’da yer almaktadır. 
Geri kalan az bir kısmı da Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesi’ndedir. Bu da göstermektedir ki, Anadolu’nun 
doğusunda oturanlarla batısında oturanlar aynı boy-
dandır. Bununla birlikte, Türk töre ve geleneğine göre 
binlerce köy ve yerleşim alanına verilen isimler, Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Türkistan kadar, Azerbaycan kadar 
ve Türkiye’nin diğer herhangi bir bölgesi kadar Türktür.
[31]  

Tarihi ve sosyal menşe birliğine sahip olan insanları 
birbirinden koparmak için, iki yüzyıla yakın bir zaman-
dan beri, gerek Batılılar gerek Ruslar büyük gayret gös-
terdiler ve göstermeye de devam ediyorlar. Bu hususta 
pek çok kaynak vardır. Bu kaynaklar incelendiğinde, 
özellikle İngiltere ve Rusya’nın Kürt meselesini ne kadar 
istismar ettikleri ortaya çıkmaktadır. 

Bugün Türkiye’de Türk ve Kürtler birbirleriyle kay-
naşmış olarak yaşamaktadırlar. Milli kültürümüz ve 
manevi değerlerimiz müşterektir. Türkü Kürde, Kürdü 
Türke, Aleviyi Sünniye kırdıran dünkü emperyalist siya-
set bugün aynı tezgâhı tekrarlamakta, Amerikan man-
dacılığına sığınan Kürt liderleri ile, çok uluslu diploma-
si ve yerli işbirlikçileri ile, ırk ve mezhep ayrılıkları ile 
kışkırttığı Kürt şovenizmi ile sınırlarımızın ötesinde ve 
ülkemizde yıllardır uğursuz oyunlar oynanmaya devam 
etmektedir. Bu anlamda Kürtçülük şovenizmdir, bağna-
zlıktır. Kürtlerin değil, emperyalizmin projesidir. Türkiye 
30 yıldan beri bir “Kürt şovenizmi’’ne maruz bırakılmıştır. 
Şovenizm, kendi soyunu öteki soylardan üstün gören 
bağnaz milliyetçilik anlamına gelir. Bu bağnaz milliyetçi-
lik, saldırgan siyasetin ve ideolojinin temel kaynağıdır.

Kürt ile Kürt olmayanı, kültür, tarih ve etnik köken 
olarak ayırmak mümkün değildir. Geçmişte “Kürtçü’’ 
tabiri, Kürt hak ve menfaatleri için mücadele veren, 
Kürt’ü seven anlamına gelirken bugün, Kürtçü diye 
ortaya çıkan unsurlar, emperylist emelleri olanlarla 
ittifaka girerek, silahlı kurtuluş mücadelesi vermeyi, 
terör ve şiddeti kullanarak  bölünme ve parçalanmayı, 
ayrı bir devlet kurmayı öngören ihanetçi bir mücadele 
içindedirler. Bu uğursuz oyun sürecindeki en kötü ve 
tehlikeli senaryo, Türkiye’yi bölüp parçalamak ve üniter 
yapısını bozmaktır. 

Oysa Kürt meselesi tarihsel süreç içerisinde, özellikle 
Ortadoğu’da ortaya çıkan iktidar boşlukları ve oluşan 
yeni dengeler içinde ele alınması ve üzerinde durulması 
gereken çok yönlü ve karmaşık bir sorundur. Bu sorun, 
çok uluslu desteklerle evrensel boyutlara ulaşmıştır. 

Sonuç olarak, buraya kadar yazdıklarımızla Kürtle-
rin Türklerden ayrı bir kavim olmadıklarını göstermeye 
çalıştık. Kürtler bir Türk boyudur. Kürtçe bir lehçedir. 
Kürtçülük sorununun temelinde dış tahrikler ile kendi 
hatalarımız yatmaktadır. Hatalar olabilir. Yaşın yanında 
kuru da yanabilir. Fakat esas olan iyi niyettir. Niyet iyi ol-
unca hakikat anlaşılır, hatadan dönülür. Türkiye Cumhuri-
yeti, tarihsel süreç içerisinde üç kıtada kökleri olan ulu 
ağacın bir filizidir. Bu filize uzanan eller kırılmaya mah-
kûmdur. 

Bu siyasal ve ideolojik karanlık içinde yapılması ge-
reken şey, sadece Kürtleri değil, Türkiye’de tüm etnik 
toplulukları kucaklayarak, hepimizin Yüce Türk Mille-
ti’nin bir parçası olduğumuzu, hiç bir ayrımı kabul ede-
meyeceğimizi vurgulayarak, milli birliğimizi esas alan 
“yurttaşlık bilinci’’nin geliştirilmesi ve bu bilincin yer-
leştirilmesi olmalıdır.
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Selçuklu döneminde tarih sahnesine çıkan, Aydıno-
ğulları Beyliği dönemine ve daha sonra da Osmanlı İm-
paratorluğu günlerine kadar varlığını sürdüren zeybeklik 
geleneği, Milli Mücadele günlerinde ilk kurulduğu günkü 
görevine yani devlet için millete muhafızlık etme görevi-
ne geri dönmüştür…

Osmanlı dönemine kadar varlığını sürdüren gelene-
ğin mensupları, varyemez ağalar ve devşirme yöneticiler 
ile anlaşamadıkları için zeybeklik yaşam biçimini sürdür-
meye devam etmişlerdi… Fakat zeybek efeler, Yunan 
işgali üzerine Kuvayı Milliye’ye katılmaya başlamışlar 
ve özellikle de 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’in işgal 
edilmesi üzerine harekete geçerek, kendi mıntıkalarında 
zeybek sancağı açmışlar ve kızan toplayıp, cepheye 
koşmuşlardır… 

Bu süreçte karşımıza iki ayrı zeybeklik hareketi çık-
maktadır:

Birincisi işgalden önce herhangi bir şekilde haksızlığa 
uğradığı için zeybeklik yaşam biçimini seçmiş ve zeybek 
olmuş insanlar.

İkincisi de vatan işgale uğradığı için üzerine zeybek 
kıyafeti giyerek efelenmiş, zeybek sancağı açarak kızan 
toplamış ve milleti korumak için savaşmış insanlar… 

Millete muhafızlık yapmak için işgale karşı bir ara-
ya gelmiş yiğitlere Kuvayı Milliye Efeleri diyoruz. Ve bu 
kahramanların milletimizin evlatlarına doğru öğretil-
mesini istiyoruz…

Lakin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı dolayısıyla siyasetçilerin, gazetecilerin, araştırmacı-
ların, yazarların ve kendi alanında ün yapmış insanların, 
televizyonlardaki söylemlerine ve yazılarında kullandık-
ları ifadelere bakıyor ve üzülüyorum…

Daha sonra da milli kahramanlara ahde vefa namı-
na kendime soruyorum: “Milli anma günlerinde efeler 
neden hatırlanmaz? Acaba Kuvayı Milliye Efeleri doğru 
tanınmıyor mu? Bizden öncekiler, Kuvayı Milliye Efelerini 
doğru tanıtamamışlar mı? Ve bizler, Kuvayı Milliye Efele-
rini tam olarak tanıtamamış mıyız?’’

Milli Mücadele günleri hakkında yapılan bir televizyon 
programında, gazete köşe yazılarında ya da hazırlanan 
herhangi bir çalışmada, Kuvayı Milliye Efeleri; Demirci 
Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Durmuş Ali Efe, Danişmentli 
İsmail Efe, Orhaniyeli Kara Durmuş Efe, Sancaktarın Ali 
Efe, Bakırlı Saçlı Mustafa Efe, Tavaslı Köpekçi Nuri Efe, 
İsabeylili Ese Efe, Nazillili Dokuzun Mehmet Efe, Ispartalı 
Mahmut Efe, Selcenli Hüseyin Efe, Kuşadalı Çam Meh-
met Efe, Zurnacı Ali Efe, Abalı Zeybek Hasan Çavuş, Çay-
lılı Koca Mehmet Efe, Kahyaoğlu Koca Mustafa Efe, Çete 

MİLLİ KAHRAMANLARA 
AHDE VEFA

Şahin Efe YILMAZ
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Mehmet Efe, Çamlıcalı Hüseyin Efe, Karaerkek Mehmet 
Efe, Yörük Hacı Halil Efe, Korgalı Ali Efe, Nasuh Efe, Ömer 
Çavuş Efe, Yetim İbrahim Efe, Dereli Mestan Efe, Bora-
zancı İsmail Efe, Çanakkaleli Rüstem Efe, Çolak Halil İb-
rahim Efe, Bursalı Kabakçı Salih Efe, Yağdığınlı Halil Efe, 
Bergamalı Tuzcu Mustafa Efe, Kamalı Ahmet Efe, Kırgız-
lardan Murat Efe, Atçalı Gurbetin Ali Efe, Tekeli İsmail 
Efe, Mursallılı İsmail Efe, Âlim Efe, Mesutlulu Mestan Efe, 
Arslanyürekli İsmail Efe, Çete Emir Ayşe Efe ve daha nice 
zeybek efe, kızan, seymen, yiğit, Türk evlatları neden ha-
tırlanmaz?

Neden sürekli ismi bilinen birkaç kahraman anlatılır 
da; şehit Yanık Halil İbrahim Efe, şehit Gökçen Hüseyin 
Efe, şehit Sökeli Ali Efe, şehit Poslu Mestan Efe, şehit Hacı 
Hasan Hüseyin Efe, şehit Nazmi Efe, şehit Kara Osman 
Efe, şehit Zeybek Osman Efe, şehit Gördesli Makbule 
Efe, şehit Halil Efe, şehit Giritli Cafer Efe, şehit Yatağanlı 
Hüseyin Efe, şehit Hortunalı Hamit Efe, şehit Kako Meh-
met Efe, şehit Kınalı Dokuz Efe, şehit Yabaayak Mehmet 
Efe, şehit Küçük Mustafa Efe, şehit Kelin Süleyman Efe, 
şehit Çapraz Hüseyin Efe, şehit Karazeybek Mehmet Efe 
neden yâd edilmez?

Kendilerine vatansever, milliyetçi, aydın diyen insan-
lar ve isimlerinin önünde araştırmacı, gazeteci, tarihçi, 
siyasetçi, akademisyen unvanları taşıyanlar neden bunca 
kahramanı hatırlamaz, hatırlatmaz ve milletimizin evlat-
larına öğretmez? Üzülüyorum…

1946 yılında yapılan röportajlarda özetle efeler şöyle 
demişti:

* Demirci Mehmet Efe:

“Muntazam ordular kurulunca para, silah, cephane 
olarak uhdemde millet malı ne varsa hükümete verdim. 
Bozdoğan’a çekildim. Burada Atatürk’ün emri ile maiye-
time 50 kişilik bir kuvvet tahsis olundu. Bunların maaş-
larını Yenipazar Askerlik Şubesi veriyordu. Bu bir avuç 
kuvvetle düşmanın kaçış yollarını tuttum. Nazilli’nin yağ-
ma ve tahrip edilmesine ve halkın öldürülmesine mümkün 
mertebe mani oldum.’’

* Yörük Ali Efe:

“Aydın'a gelmekte olan kuvvetler sayısının elli bin ka-
dar olduğunu söyledik. Bu sırada Tellidede'de bir müsade-
me oldu. 28 Haziran'da düşman kuvvetleri Menderes'e bir 
taarruzda bulundu. Nehrin Aydın yakasında çetin bir savaş 
verdik. Cavur bizi çok sıkıştırdı. Bereket versin yandan 
Umurlu tarafından yardım geldi de tehlikeyi atlattık. Biz 
de bundan sonra toparlanıp düşmana saldırdık. Sivil, ka-
dın, asker, zeybek, kızan, efe bu saldırmada kendine düşen 
vazifeyi canla, başla yaptı.’’

* Dokuzun Mehmet Efe:

“Büyük taarruzdan bir hafta, on gün sonra Kumandan 
İbrahim Bey’e Bayındır’da yetiştim. Tepeköy’de düşman 
mukabil bir harekete girişmişti. Camiye doldurduğu halkı 

belki de ateşlemek üzere idi. Onları kurtardık. Halk yolla-
ra dökülmüştü. Atlarımızın nalını öpenler vardı. Saat on 
sularında Kemer sırtlarından güzel İzmir’e indik.’’ 

* Sancaktarın Ali Efe:

“Beyim bu işi milletçe beraber yaptık. Eğer bu sorunu-
za cevap vermek gerekse yaz: Türk Milleti…

-Büyük bozgun Afyon dağlarında başlarken sen nerede 
idin Efe?

-Vazifemizin sona ermek üzere bulunduğu sıraları an-
lamak istiyorsun. Biz bu zaman tamamıyla ordunun içine 
karışmıştık. Bir gün Fettah Bey kızılca kıyametin kopmak 
üzere bulunduğunu söyledi. Halkı uyarın, gafil olmasınlar, 
mühim hadiselere intizar ediyoruz, dedi. Söylediğini yap-
tık. Halkı uyardık. Yörük Ali’de bizim tarafa geçti. Afyon 
cephesi yarılmış düşman fena halde bozulmuştu. Biz dağ-
dan dağa Nazilli üstünden aştık, Avra köyüne ulaştık. Bu-
rada Üçüncü Tümen Komutanı Çolak İbrahim Bey’e iltihak 
ettik. Bu kuvvetlerle birlikte Alaşehir üzerinden Tepe Yay-
lasına oradan da Ödemiş’e aktık. Ovada neşe, çığlık, ölüm, 
şenlik yan yana ve kucak kucağa idi. Bahçelerde, yollarda 
binlerce meşale yanıyor, tek tük silah seslerine arada sıra-
da yaylım ateşleri katılıyordu. Aydın ise son yangın felake-
tine uğramıştı. Yollarda önümüzü kesen kadınların boy-
numuza sarıldıklarını, ihtiyarların atlarımızın üzengisi ile 
birlikte alınlarımızdan öptüklerini görüyorduk. Aydın’a 
ulaştığımız zaman her şey yok olmuştu. 2-3 bin kişi For-
bes kumpanyasının tesisleri, saçakları altına sığınmış, bir 
kurtuluş tarihinin en ibret verici tablosunu seyrediyorlar-
dı. Kurşunlu Han’ı henüz yanmamıştı. Orası tıklım tıklım 
doluydu.’’

* Emir Ayşe Efe:

“-Büyük adamlar, silahı olan alsın çıksın dedi. Aldım 
martiniyi çıktım… Bana mavzeri bir asker kaçağı satmış-
tı… Bir gün ekin tarlasında kan ter içinde çalışırken bana 
doğru bir insanın yaklaştığını gördüm. Omuzunda filinta 
vardı. Silah elde kaçan korkağı görünce içim yandı. Kadın-
lığımla bu korkağı kınadım ve olduğu yerde durdurdum. 
Kız gibi tüfeği, çelik değnek gibi taşıyordu. Çektim, elinden 
aldım. Silahım böylece ikileşmiş oldu...

-Gökçen Efe gelmişti. Bana yirmi beş lira bıraktı. O za-
mana kadar kendisini görmemiştim. Sarı yeşil gözlü, orta 
boylu yiğidim kabri nur olsun, beni görünce ağladı…

-Yörük Ali Efe Emminin iyiliğini unutamam. Dalama ‘da 
hastalandım. Benim için Muğla'dan doktor getirtti. Kur-
banlar kesildi…

-Efeler bana ceket, pantolon bir de postal verdiler. Üst-
lüğümü aldım, silahlı, silahsız, asker, sivil yüzlerce kızanla 
Aydın üzerine yürüdük… Bu sırada tuhaf bir manzaraya 
şahit oldum… Mahzenden çıkanlardan biri, kendilerini 
kurtaranın bir kadın olduğunu görünce hayret ve heyecan-
dan tıkandı…
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-Ordumuz kuvvetlenmişti. Efe'nin sözünü tuttum. Si-
lahım vekilim oldu. Onu kundağından bir kaç defa öperek 
Yörük Ali Efe'ye teslim ettim. Bu emaneti kahpe, alçak bi-
risine değil, bir merde, bir yiğide devretmesini istedim. Efe 
bundan heyecan duydu ve ağladı. Bizde ağladık...

-Benim borcum vatanımla Allah'ıma idi. Ben borçlarımı 
kusurlarımla birlikte ödedim sanıyorum. Bazı kadınların 
içinde bir pehlivan; bazı erkeklerin içinde de, korkaklıkla-
rından dolayı, bir kadın gizlidir. Kemer belindir, çizme aya-
ğın, börk başındır. Mademki burası bizim vatanımız; biz de 
bu vatanın olmalıyız.’’

* Durmuş Ali Efe:

“Fettah Binbaşı Afyon'un düşmek üzere olduğunu müj-
deledi. Bu haber bizi çılgına döndürdü. Yörük Ali

Efe'nin kızanları ile beraber Feslek yaylasına çık-
tım. Oradan Teke yaylasına gittik. Kurmay Vasıf Bey ve 
Tümen Komutanı İbrahim B. erzak, tayın hususunda sı-
kıntıdaydı. Yoldaki patates tarlalarının mahsulünü satın 
almamızı teklif ettim, kabul etti. Askere tayın yerine pata-
tes yedirdik. Keles'e indiğimiz zaman her tarafa bayraklar 
asılmıştı. Ödemiş'e doğru akarken de köylüler davullarla 
zurnalarla önümüzü kesiyor, koçlar kurbanlar kesiyorlardı. 
Askerlerimizin tozlu ve yorgun yüzlerinde, zaferin sevinci 
vardı. Yörük Ali Efe'yi belediye balkonunda Ödemişliler çıl-
gınca alkışladılar. 

Siz İzmir'e kadar takibe devam ettiniz mi? 

-Bize Kurmay Vasıf Bey'le birlikte Tire'nin işgali vazife-
sini verdiler. Kolayca şehre girdik. O zamanki Müftü mu-
habbet ve alaka gösterdi. Derhal mağazaları, kasaları mü-
hürledik. Bir uygunsuzluğa, yağmaya meydan vermedik. 
Bu sırada düşman Torbalı'da mukavemete başlamış. Bizi 
oraya çağırdılar. 

-İzmir'e inmedin mi Efe?

-Doğru Sarıkışla'ya indim. Maksadım dillere ve tarihe 
destan olan aslan Mustafa Kemal Paşa'yı görmekti. Kış-
lanın içinde yolumu kaybetmişim. Nöbetçinin biri ile mü-
nakaşa ederken Nurettin Paşa geldi, iltifat etti, kendisine 
Paşa'mı görmek istediğimi söyledim, huzura çıkardı. Onu 
görünce bir kaç yılın sefaletini birden bire unuttum. Va-
purlar, fabrikalar düdük çalıyorlardı. Her tarafa bayraklar 
asılmıştı. Artık ölsem de gam yemeyecektim. 51. Alay bay-
rağını doya doya öperek Aydın'a döndüm.’’[1]

Anadan, babadan, kardeşten ve yardan ayrı, serden 
geçerek milleti için bunca fedakârlıkları göstermiş ve iş-
gale karşı kahramanca savaşmış yiğitlerimizi, milletimizin 
evlatlarına anlatmayacağız, öğretmeyeceğiz de neyi ve 
kimi anlatıp, öğreteceğiz?

Atatürk’ün silah arkadaşlarından, Kuvayı Milliye Kağ-
nı Komutanlığı yapmış, gazeteci, tarihçi, yerel araştırma-
cı ve yazar Enver Behnan Şapolyo, Atatürk ve Seymen 
Alayı isimli eserinde şöyle diyor:

“Bir millet, tarihin karanlıklarına gömülerek yok olur-
ken, tekrar ne suretle doğuyor  ve toplum vicdanı, ne 
suretle galeyana gelerek, sinesinden bir önder yaratıyor, 
onu bugün görmek mümkündü. Bu yazdıklarımı oku-
yanlar, bilmeyenlere öğretsinler. Türkoğlu nedir? Oğuz 
Töre’since neler yaratmışlardır? Kendilerine bırakılan va-
tanın, ne müşkül anlarda  ve ne gibi büyük galeyanlarla 
meydana geldiğini okuyup anlasınlar. Ona göre, millet 
yolunda böyle çalışsınlar diye gündüz durmadım, gece 
uyumadım. Sizlere, tarihi vakaları yeniden canlandırma-
ya, milli enerjimizi yükseltmeye çalıştım. Milli mücadele-
nin bütün bu safhaları, mazlum milletlere örnektir. Onlar 
da dikkatle okuyup, uyansınlar!’’[2]

Bu benim çok beğendiğim bir ifadedir. Milli enerjimizi 
yükseltmek için çalışmak! İşte bu ifade benim için kelime-
nin tam manası ile vatanseverlik ve milliyetçiliktir…

Zira Sarı Zeybek Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Baş-
komutanlık Meydan Savaşı’nın ikinci yıldönümü için 
Dumlupınar’da yaptığı konuşmada şöyle diyor:

“Bir milletin ruhu baskı altına alınmadıkça, bir mille-
tin kararlılığı ve iradesi kırılmadıkça, o millete hükmet-
menin imkânı yoktur. (Hâkimiyet-i Milliye: 31.08.1924)’’ [3]

Atamızdan aldığımız manevi görev ile milletimizin 
evlatlarına, milletimiz için yurdumuzun dört bir yanın-
da mücadele etmiş milli kahramanlarımızı öğretmeliyiz. 
Milli ruhumuzu, milli enerjimizi dinç ve diri tutacak hiz-
metler üretmeliyiz. Böylelikle yanlış bilgileri ayırt et-
melerine ve aydınlanmalarına katkı sağlamalıyız. Eğer 
bizler bu görevi yapmaz isek, milletimizin düşmanları, 
uyguladıkları psikolojik savaş yöntemleri ve yaydıkları 
bilgi kirliliği ile milletimizin evlatlarını, kendi milli kah-
ramanlarına düşman olarak yetiştirecektir. Buna izin ve-
remeyiz. Vermemeliyiz. 

Bugüne kadar pek çok kıymetli hizmet üretildiği gibi 
sadece yandaşlık zihniyeti ile de birçok hizmet üretildi. 
Ve dolayısı ile de bazı konularda milletimizin evlatlarına 
kültürel bir zehir aşılandı! Bu zehirlere panzehir olabil-
mek için bu alanda faydalı hizmetler üretmeli ve üreten-
leri de desteklemeliyiz. Bu hepimiz için milli bir görevdir. 
Bu uğurda fedakârca görev yapan herkes de bizim için 
pırlantadan çok daha kıymetlidir…

Kaynakça:

[1] 1946-Efelerden Haber-Kemal Özkaynak.

[2] Atatürk ve Seymen Alayı-Enver Behnan Şapolyo. Anka-
ra Kulübü Derneği Yayını.

[3] http://www.atam.gov.tr/ataturkun-soylev-ve-
demecleri/dumlupinarda-konusma

[4] Fotoğraf: Kurtuluş Kutlamalarında Efeler-1933-İzmir-
Kordon. Arşiv: Ödemiş İlk Kurşun Efeler Derneği.M
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Laiklik; batıda ortaya çıkış sebebi ve gösterdiği ge-
lişim seyrinin tersine, çağımızda gördüğü işlev bakı-
mından, insan haklarının korunması amacıyla devlet 
iktidarının sınırlandırılması için, hukuk yoluyla kabul 
edilmiş bir ilkedir. Diğer bir deyişle; devlet iktidarının 
sınırlandırılmasının hukuk yoluyla kurumsallaştırılmış 
hallerinden biridir. Hukuk yoluyla getirilen diğer sınır-
lamaların yanı sıra laiklik, özellikle siyasal katılma için, 
yani demokrasinin maddi boyutu için temelde ihtiyaç 
duyulan bir anlayıştır. Hukuk yoluyla da bu anlayış ku-
rumsallaştırılmıştır. Hakikaten demokratik ülkeler in-
celendiğinde görülür ki; bunların büyük bir çoğunluğu 
laikliği benimsemiş olanlardır. Laiklik ile demokrasi ara-
sında önemli bir bağlantı vardır. Dinler, aslında insanla-
rın kurtuluşunu, özgürlüğünü ve eşitliğini savunan inanç 
sistemleridir. Dolayısıyla; laiklik ile dinler arasındaki ilişki 
bu bağlamda incelenmeye değerdir. 

Laiklik de aslında temelde eşitlik ve özgürlük ilkelerin-

den beslenir. Laikliği, felsefik ve sosyolojik anlamları[1] 
dışında siyasi-hukuki anlamı ile ele alırsak; siyasi 
iktidarın kaynağının Tanrısal değil dünyevi olması ve 
pozitif hukukun dini kurallar yerine akli-beşeri esaslara 
dayanmasıdır. Burada laiklik ile siyasal iktidar arasında-
ki bağlantı bakımından altı çizilmesi gereken, siyasal 
iktidara Tanrı’ya atfen bir meşruiyet kazandırılamama-
sıdır. Bu temel tanımdan hareketle laikliğin kurumsallaş-
ması ihtiyacının nasıl ortaya çıktığı, bir toplumda farklı 
dinler-inanışlar ve aynı dine mensup mezhepler bulun-
ması gerçeği karşısında kolaylıkla anlaşılabilir. O halde la-
iklik; devletin dinler karşısında tarafsızlığı, siyasi ve huku-
ki düzenin hiçbir dini öğretiye dayandırılmaması, dinler 
karşısında eşit mesafede durması, herhangi bir dinin ya 

1  Felsefi anlamda laiklik, insan bilgisinin referansının Tanrısal ol-
maktan çıkması ve beşeri-rasyonel temellere oturması; sosyolojik 
anlamda laiklik, dinin toplumsal hayattaki etkisinin giderek azal-
ması, toplumun büyük ölçüde sekülerize olması demektir. YAYLA, 
2004, s.107.
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da dini mensubiyetin devletin vatandaşlarına sunduğu 
kamu hizmetlerinde bir ayrıcalık kazanma ya da ayrımcılı-
ğa maruz kalma sebebi olamaması olarak tanımlanabilir. 
Bu, devletin laiklik ilkesi bakımından negatif bir sorumlu-
luğudur da denilebilir.

Laikliğin batıda gelişimi Türkiye’dekinden farklı bir çizgi 
izlemiştir. Laiklik; Batıda Hıristiyan ülkelerin karşısında, 
“devlet içinde devlet” hatta “devlet üstünde devlet”[2] 
haline gelmiş Kilise’ye karşı verilen mücadelenin bir 
sloganı haline gelmiştir.  Bu gerçekliğiyle laiklik, batıda 
Tanrısal egemenlik anlayışından ulusal egemenlik anlayı-
şına bir dönüşüm sürecinin ürünüdür. İslam toplumların-
da ise; Hıristiyan toplumlarda görülen, Kilise benzeri bir 
örgütlenmiş din kuruluşu yoktur. Bunun sebebi de; İslam 
dininde tüzel kişiliğin olmaması, kurumsal açıdan mutlak 
otorite ve nihai gücün Allah’ın elinde olduğu inancıdır. 
Bu inanışın bir sonucu olarak Türkiye’de laikliğin kabulü,  
Kilise gibi bir dini kuruluşa karşı mücadele verilmesini 
gerektiren bir sürecin sonunda gerçekleşmemiştir. 
Ancak bu durum,  yani İslam inanışındaki mutlak irade 
olgusu, farklı gelişmelere yol açmıştır. İslam dininde, 
Hıristiyanlıkta olduğu gibi bir yeryüzü-gökyüzü iktidarı 
ayrımı mevcut değildir. Bu nedenle yeryüzü iktidarı 
da Allah’a ait olup, Allah tarafından getirilen kurallara 
göre kullanılacaktır. Ancak bu iddiaya temkinli yaklaşan 
düşünürler de vardır. İslam dininin sosyal bir din olduğu 
noktasından hareketle, onun, bireyin diğer insanlarla 
kuracağı ilişkiyi düzenleyen normlar da koyan bir din 
olduğunu, vecibelerinin yerine getirilmesinin çok zaman 
cemaat hayatına yönelik olduğunu, ancak teorik olarak 
hayatın bütün alanlarını kapsayacak normlar getirdiği 
iddiasının tartışmalı olduğunu öne sürmektedirler. Bu 
algının ortaya çıkmasının sebebi olarak, İslam toplum-
larında adetlerden, geleneklerden veya toplumun pra-
tik ihtiyaçlarından çıkarılmış normların bile dini kisveye 
bürünerek yaptırım gücü kazanmaları olduğu ifade 
edilmektedir. Özellikle, İslam’ın bir siyasal sistem olduğu 
yolundaki inanışların meseleyi iyice karıştırdığını ifade 
eden Duman, İslam’da mezheplerin siyasi iktidarın nasıl 
ele geçirileceği, meşruiyetini nasıl sürdüreceği, kimin 
yönetmeye hakkı olduğu gibi ihtilaflardan doğduğunu 
ifade etmektedir.  Türkiye’de de bu gerçekler nazara 
alınarak; laiklik sadece resmi bir dini bulunmayan, din 
kuralları ile yönetilmeyen bir devlet düzeni değil, dinsel 

2  İmparator IV. Heinrich 1077 yılında papa VII. Gregorius tarafın-
dan aforoz edilmiş, af dilemek zorunda kalmıştı. Papa, ince günah 
çıkarma giysileri içindeki imparatoru üç gün boyunca soğukta sara-
yın kapısında beklettikten sonra huzuruna kabul etmiş ve bağışla-
mıştı. 
AĞAOĞULLARI &KÖKER, 2008, s.21.

hizmetlerin aynı zamanda bir kamu hizmeti olarak ka-
bul edilerek merkezi idare içindeki bir kuruluşa, Diyanet 
İşleri Başkanlığı’na verildiği bir hukuksal kurum olarak 
kabul edilmiştir. Dinsel hizmetlerin kamu hizmeti olarak 
kabul edilmesinin sebebi,  birbirinden farklı anlayışlar,  
ibadet ve yaşam tarzı kabul eden cemaatlerin bireyler 
üzerinde dini tahakküm kurmasının ve de güçlenerek 
devlet karşısında büyük bir güç haline gelmesinin en-
gellenmesi gereğidir. Laiklik bu şekilde; din ve vicdan 
özgürlüğünün de teminatıdır. Bir başka ifadeyle, sadece 
devletin dini etkilerden kurtarılması demek değil, dinin 
de siyasi iktidarların ya da siyasetçilerin baskı, yönlen-
dirme ve istismarından kurtarılmasıdır. Bunun da devle-
te pozitif bir yükümlülük yüklediği ifade edilebilir.

Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda laiklikten kas-
tedilen, egemenliğin dünyevileşmesi ve iktidarın kay-
nağına meşruiyet kazandırmak amacıyla Tanrı kaynaklı 
olduğu iddiasının bugün artık hayat bulamaması gereği-
dir.  Bu ilkenin kabulü, bireye,  siyasal katılma için gerekli 
olan özgür düşünce, sorgulama, araştırma, öğrenme, 
kendini geliştirme imkânı da sağlayacaktır. Egemenliğin 
ulusa-halka ait olduğu düsturu zaten laik bir söylemdir. 
Bununla birlikte, semavi dinlerin getirdiği inanç sistem-
leri sorgulanmamaktadır;  dünyanın, insanların ve diğer 
canlıların (hatta genel olarak âlemin) yaradılışının Tanrı-
Allah kaynaklı olduğu inancı bu yazının kapsamı dışında 
bulunmaktadır. Dolayısıyla laiklik;  dünyevi ve sosyal-
siyasal, insan kaynaklı bir oluşum olan devletin, ancak 
dünyevi kurallarla sınırlandırılabileceği ve kutsal din 
duygularının bireylerin kendi özgür iradelerinde yaşa-
ması, vicdanlarına başka hiçbir kurum veya kişinin ege-
menlik kuramamasıdır. Bu nedenle; “laiklik demokrasi 
için yeterli olmasa da gereklidir” demenin, yanlış olma-
dığı kanaatindeyiz. 

Türk devlet yönetimine baktığımızda hukukun Os-
manlı döneminde laikleşmeye başladığı görülmekte-
dir. Ancak gerçek anlamda laik hukuk sistemine geçiş 
teokratik devlet yapısında mümkün olamamış, bunun 
için çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıl-
ması beklenmek zorunda kalınmıştır. Bununla birlikte, 
İslamiyet öncesi Türk devlet geleneğine baktığımızda, 
Türklerin, tarihin en eski çağlarında din, inanç ve siya-
set işlerini birbirinden ayırmış olduklarına dair bilgile-
re ulaşılmaktadır. Ünsal’ın aktardığına göre; Belçikalı 
Ernest Nys, Devletler Hukuku Kitabı’nın başlangıcında 
“lâikliğin Turanlı bir kurum olduğunu” yazmaktadır. 
Ona göre lâik sistem, Türklerden Hıristiyanlara geçmiş-
tir. 

Laikliğin gelişimi açısından Türkiye Cumhuriyeti’ni 
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öne çıkaran ilk gelişme esasen Kongreler Dönemi ve 
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” ilkesinin 1921 
Anayasasıyla kurumsallaşmış olmasıdır. Kurtuluş Sava-
şı ile birlikte emperyalizme karşı kazanılan bağımsızlık 
savaşının içerde bir uygarlık savaşı olarak geçmişin kül-
türel ve sosyolojik gerici unsurlarına ve bağlarına karşı 
verilmeye devam etmesi ise laiklikle ilgili daha somut 
adımların atılmasını sağlamıştır.  1 Kasım 1922’de saltanat 
kaldırılmış,  29 Ekim 1923’te Cumhuriyet ilân edilmiş ve ni-
hayet 3 Mart 1924’te hilafetin kaldırılmasıyla dinin devlet 
hayatında bundan sonra siyasî bir fonksiyona sahip olma 
olanağı tamamıyla önlenmiştir. 1928 yıllında yapılan ana-
yasa değişikliği ile de “devletin dini, dini İslam’dır” hük-
mü kaldırılmış, 1937’deki anayasa değişikliği ile de laiklik 
ilkesi açıkça kabul edilmiştir. 

Yürürlükteki 1982 
Anayasasına baktığımızda; 
laikliğin, Anayasanın 
başlangıç kısmı ve 2. 
maddesinde açıkça 
güvence altına alınırken, 
diğer maddelerde de 
detaylı bir şekilde ve diğer 
hususlarla ilişkilendirilerek 
düzenlendiği görülmektedir. 

Buna göre; 6. Maddede egemenliğin kayıtsız şartsız 
Millete ait olduğu ilkesiyle, 7. Maddede yasama yetkisi-
nin Türk Milleti adına TBMM tarafından kullanılacağı hük-
mü, 10. Maddede herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî 
düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebep-
lerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu 
hükmü ile, 15. Maddede; savaş, seferberlik, sıkıyönetim 
veya olağanüstü hallerde, milletlerarası hukuktan doğan 
yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla, durumun ge-
rektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kullanılması 
kısmen veya tamamen durdurulabilir hükmü düzenlenir-
ken, kimse din, vicdan, düşünce ve kanaatlerini açıklama-

ya zorlanamayacağı ve bunlardan dolayı suçlanamayaca-
ğı da güvence altına alınmıştır. Ayrıca; 24. madde ile de 
herkesin, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahip 
olduğu hüküm altına alınmıştır. Bu hükmün kapsamına 
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla iba-
det, dinî âyin ve törenlerin serbestliği de dâhildir. Kimse-
nin, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç 
ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağı; dinî inanç 
ve kanaatlerinden dolayı kınanamayacağı ve suçlana-
mayacağı da güvence altına alınmıştır.  Bununla birlikte; 
24. Maddenin son fıkrasına göre kimse, Devletin sosyal, 
ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de 
olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasî veya kişisel 
çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olur-
sa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal 
sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.

Türk hukukunda laiklik alanındaki anayasal ve yasal 
gelişmelere rağmen, demokratik kültür gelişimi açısın-
dan durum maalesef aynı seyirde gerçekleşmemiştir. 
Laiklik ile ilgili olarak Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren 
yapılan bilgi çarpıtma ve halkı kışkırtma girişimleri geçer 
akçe olmuş, halkın dini hassasiyetleri üzerinden siyasi 
çıkar sağlamak isteyen politikacılar popülist politikalar 
izleyerek ve farklı kesimlerden buldukları her türlü des-
tekten istifade ederek, bilerek veya bilmeyerek Devletin 
ontolojik unsurlarına derin ve onarılması zor zararlar 
vermişlerdir. Türkiye Cumhuriyeti bugün OHAL şartları 
altında yaşadığı olumsuz ve üzücü gelişmeleri maalesef 
insan unsuru olan halkının laiklik ilkesini bir siyasal kültür 
değeri olarak benimseyip uygulayamamasına borçludur. 

Türkiye’de halkın tamamına yakın bir çoğunluğun İs-
lam dinine mensup olduğu ve İslam dininin ekonomik ve 
sosyal hayata etkisi bilinen bir gerçektir. Bu nedenle di-
nin kültürel anlamda etkisi de oldukça fazladır. Bu da dini 
değer ve inanışların ya da din algısının kültür vasıtasıyla 
siyasal katılmaya etki etmesine sebep olmaktadır. “Din 
algısı” terimini özellikle kullanmamızın sebebi ise, bazı 
geleneksel uygulamaların dini kisve altında toplum naza-
rında kabul görüyor olmasıdır. İlahiyat alanında uzman-
laşmış pek çok akademisyenin, Kur’an-ı Kerim’in Arapça 
dilinden Türkçe’ye yanlış çevirisinden kaynaklanan pek 
çok din dışı hatta dine aykırı yerleşik uygulama ve inanış-
lar olduğu ve bu uygulamaların terk edilmesi gerektiği 
yönünde çalışmaları bulunmaktadır. Bu yaygın din dışı ya 
da dine aykırı uygulamalar İslam dinini de yozlaştırmak-
ta, dinin yozlaşması İlahiyat alanına giren bir konu ol-
makla birlikte, yozlaşmış, hurafeler eklenmiş bir dinin bu 
haliyle kültürel hayatı kuşatması da, kültürün yozlaşma-
sına sebep olmaktadır. Ülkemizde çocuk gelin vakaları, 
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namus cinayetleri, kan davaları, şiddet ve diğer zalimane 
suçların yaygınlığının İslam dini öğretileriyle uyum içeri-
sinde olduğu pekâlâ söylenemez. Ancak halkın dimağın-
da yerleşik düşünce kalıpları ve uygulamalardan arınması 
maalesef hızlı gerçekleşmemektedir. O nedenle; 

İslam dininin yozlaşmasına ve 
halkın da kültürel dokusuna bu 

yozlaşmanın sirayet etmesine 
engel olunması için, laiklik 

ilkesini tekrar ve daha derin 
bir şekilde öğrenmek ve 

benimsemek gerekmektedir. 
Çünkü laiklik ilkesinden 

uzaklaştıkça, halkın siyasal 
alanda dini kalıp ve söylemler 
kullanılarak aldatılması daha 

muhtemel olmaktadır.
Bu aldatılma olgusunu biraz açmak gerekirse; 

Osmanlı’dan beri süregelen cemaat ve tarikat örgütlen-
melerinin, günümüzde biraz daha fazla kapsayıcı ve etki 
alanının da daha geniş olduğu göze çarpmaktadır. Etki 
alanı artık yurt dışına yayılmış bulunan çeşitli cemaat ve 
tarikat örgütlerinin siyasi iktidarlarla çeşitli münasebetler 
içinde olduğu bilinen bir gerçek olmakla birlikte, bu 
münasebetler sadece siyasal alanda değil, aynı zamanda 
ekonomik anlamda değer ifade eden her türlü sektörde 
cereyan etmektedir. Örneğin, futbol ve sanat camiası ile 
medya sektöründe bu tür örgütsel ilişkiler gözlemlen-
mekte, devlet bürokrasisinin en kilit noktalarında illegal 
işleyişler süregelmektedir. Bizzat Türkiye Cumhuriyeti 
Başbakanı tarafından “paralel devlet yapılanması” şek-
linde ifade edilen bu cemaat örgütlenmesi, halkın dini 
değer ve inanışları üzerinden örgütlenme için gerekli 
olan insan unsuruna, ekonomik sektörler içindeki faali-
yetleri sayesinde ekonomik bir güce, bürokrasi içinde 
örgütlenerek de siyasi iktidarı kontrol eden bir konuma 
kavuşmuştur. Bir devlet; ulusu cemaat ve tarikat örgüt-
lenmeleri içine batmış oldukça, ulusal bütünlüğünü ve 
bağımsızlığını kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya gelir.  
Zira yıllarca vesayet tartışmaları yapılan ülkemizde dar-
be ve askeri müdahalelere tepki gösterilirken arzu edilen 
“halkın iradesine müdahale edilmemesi” ve demokratik 
işleyiş ya da daha popülist bir söylemle ifade edersek 

“milli iradeye saygı”; her halde dini cemaat örgütlenmesi 
sayesinde hayat bulmayacaktır. 

Tam da bugün yaşanan 
gelişmelere ışık tutarcasına 
Mustafa Kemal Atatürk’ün 
tam bağımsızlık ilkesi ile ilgili 
görüşleri hatırlanmalıdır. 
Ona göre bağımsızlık; yalnız 
hukuksal, siyasal ve askeri 
değil, ekonomik, adli, mali 
ve kültürel alanlarda da 
gerçekleşmelidir. Ancak 
kültürel alandaki bağımsızlık 
örselendiği sürece ve bilinçdışı 
saldırı ve algı yaratma çabaları 
devam ettiği, halkın da bu 
durumun ayırdına varmadığı 
sürece siyasal kültürümüz 
ve siyasal sistemimiz tehlike 
altında kalmaya devam 
edecektir. 

Bu tehlikelerin varlığına 24 Ocak 1993’te faili meçhul 
bir suikasta kurban giden gazeteci ve yazar Uğur Mum-
cu; “Tarikat, Siyaset ve Ticaret” adlı eserinde oldukça 
dikkat çekmektedir. Büyük kitle partilerinin mali sıkıntılar 
çekmesine rağmen Suudi sermayeli finans kurumları ile 
bağlantılı olarak Türkiye’de laik cumhuriyete karşı cihat 
çağrısı yapan; açılan kurslar, yurtlar, pansiyonlar eliyle 
öğrencilere burslar veren dini vakıflar kurulduğunu, bu 
vakıfların da ticari ve siyasi bağlantıları bulunduğunu ve 
bu vakıflar eliyle devlet bürokrasisinde başlayan dini kad-
rolaşmayı yazılarında çok defalar kamuoyunun bilgisine 
ve dikkatine sunmuştur. 30 yıldan fazladır dikkat çeken 
bu olgu ve tehlike, sonunda bir dini cemaatin iktidar par-
tisi ile mücadele ederek ülkenin siyasi gündeminin odağı 
olduğu bir aşamaya gelmiştir. 12 yıllık ılımlı İslam yöne-
timi ile küreselleşme dönemine uygun liberal politikalar 
uygulayan iktidara karşı, 17 Aralık 2013’ten itibaren, o 
zamana kadar işbirliği içinde bulunduğu bir dini cema-
atin kadroları tarafından kendisine karşı operasyonlar 
ve baskınlar düzenlenmesi özellikle güvenlik ve yargı 
kurumlarındaki kadrolaşmayı gözler önüne sermiştir. 
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Hukuk devleti açısından en hayati önemde olan yargıya 
güven konusunda kamuoyunda dikkat çeken bir olgu 
ise araştırmaların halkın yargıya olan güveninin azaldığı 
yönünde oluşudur. Bu konuya bizzat hükümet içinden 
dikkat çekilmesi ise devletin varlık koşulu olan adalet 
uygulamalarının ne kadar yara aldığını göstermektedir. 
Bu nedenle, bu tür tehlikelerin varlığına sessiz kalmak 
çare değildir. Çare ise; 

Laikliği dinsizlik ya da din 
karşıtlığı, dini inanç ve 
ibadet özgürlüğüne bir 
tehdit olarak görmekten 
vazgeçip, devlet 
yönetiminde eşitlik 
ilkesinin tamamlayıcı 
bir parçası olarak 
kabul edilip, bir siyasal 
kültür değeri olarak 
özümsenmesidir. Ancak 
bu şekilde kutsal din 
duyguları ve ibadet 
tarzları güvence altına 
alınarak, suiistimal 
edilmesinin önüne 
geçilebilir. 
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Bu ayki yazımın başlığını özellikle sabırlı olmak olarak seçtim çünkü sabır olmadan başarının gelmeye-
ceğini düşünüyorum. Yaratıcılık ve disiplin elbette önemli, diğer yandan sabır olmadan onlar bile bir 
yere kadar getirebiliyor insanı.

Bu ay web sitemdeki 1.100. yazıyı yayınladım; bu benim için büyük bir mutluluk. Yılda ortalama 200 
yeni yazı ve her yıl için bir kitap. Beşinci kitabım Mayıs ayında yayımlandı, altıncı kitabın düzeltmeleri 
üzerinde çalışıyoruz ve muhtemelen Ağustos ayına yetiştiririz. 

Konumuza dönecek olursak; sabırlı olmanın öğrenilebilir bir beceri olduğunu düşünüyorum. Bu ara-
da sabrı tarif etmem lazım, bana göre sabır oturarak bir şeyin olmasını beklemek değil, tam tersine bizi 
hedefimize götürecek eylemleri yaparken sonuçlar konusunda acele etmemek, hem eylemde olmak 
hem de beklemek, ikisini aynı anda yapabilmek. Sabırsız bir şekilde sabırlı olabilmek de diyebiliriz.

Sabırla beklemenin ne olduğunu bilmiyorum demiştim yıllar önce Bilge’ye; O da bana “o zaman eğle-
nerek bekle” diye cevap vermişti, şimdi anlıyorum ne demek istediğini, çünkü bir şeyin olmasını bekler-
ken endişe içinde kendimizi yiyip bitirmek gerçekten hiçbir işe yaramıyor.

Şu an gerçekleşmesini beklediğiniz bir şeyler varsa lütfen onlara doğru bir adım daha atın ve beklerken 
ilerlemeye devam edin. Yıllardır öyle yapıyorum, isteklerimin hepsi değil ama çoğu gerçek oluyor, tam 
olarak istediğim şekilde olmasa bile benzer şekilde, istediğim tarihte olmasa bile bir yıl sonra, olsun, 
varsın öyle olsun, olmayanlar için de hayırlısı böyleymiş demeyi öğrenmek gerekiyor.

Sabır hem eylemlerle beklemek anlamında aktif bir duruş, hem de hayatı çok fazla zorlamamak 
anlamında bir bilgeliği de içinde barındırıyor. Ne zaman vazgeçeceğimizi ve ne zaman daha fazla çaba 
göstereceğimizi bilmek gerekiyor.

Sabreden, çalışan ve umudunu koruyan derviş muradına ermiş.

Sevgi ile kalın.

Mert ÇUHADAROĞLU

SABIRLI OLMAK
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Yazar Falih Rıfkı Atay, Büyük Taarruz sonrası, 9 
Eylül 1922 sabahı İstanbul’da çalıştığı Akşam gazete-
sine “Elhamdülillah İzmir’e kavuştuk” manşetini atar 
atmaz, Atatürk’e kavuşmak için İzmir’e hareket eder. 
Çankaya isimli ünlü eserinde şöyle devam ediyor:

“Yakup Kadri ile beraber, Fransız Paquet Kumpanya-
sının Lamartine vapurundayız. Sanatı: Gazetecilik; Nere-
ye Gideceği: İzmir. 

9 Eylül 338 tarihli yolculuk vesikam şimdi masamın 
üstünde. Arka sayfasında resmim ve biri Fransızca, biri 
İngilizce iki vize var. Sözde kendi memleketimizdeyiz.”[1]

Osmanlı İmparatorluğu’nun bütün dönemlerinde 
İstanbul’dan Osmanlı’nın değişik limanlarına kabotaj 
hattı içinde çalışan Türk firması o kadar azdı ki, bu 
boşluğu kapitülasyonlar sayesinde İtalyan ve Fransız 
firmaları seve seve dolduruyordu. Hem para kazanı-
yorlar, hem de ihtisaslaşma gerektiren denizcilik ala-
nında Türklerin gelişimini dolaylı yönden önlüyorlar-
dı. 

Hâlbuki deniz ticaretinde arenaya çıkmadan deniz-
ci olabilmiş devlet yoktur. Zira keşifler dâhil, denizcilik-
te akla gelen her gelişmenin temelinde ticaret vardır. 
Güvenlik bile ticaretin bir fonksiyonu olarak ortaya çık-
mış ve güvenliği ticari çıkarlar yönlendirmiştir.

Emekli Amiral ve deniz tarihçisi Afif Büyüktuğrul 
kapitülasyonlar ve ticaret filosu hakkında şunları söy-
lüyor:

“18’inci yüzyılda, 17’nci yüzyıldakinden daha ge-
niş ölçekte olmak üzere, Batının Osmanlı sularındaki 
denizcilik ve deniz ticaretine el koyduğu; bunun Ceza-
yirli ve Rum-Türk korsanların temizlenmesiyle daha 
da etkin hale geldiği; Osmanlıların ulusal bir deniz ti-
caretini örgütlemedeki yeteneksizliklerinin, sürekli bir 
durum olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Osmanlı 
İmparatorluğu’nun o günün usulleriyle bir deniz tica-
ret filosu meydana getirmemesi, çok büyük bir stra-
tejik hata idi. Osmanlı Devleti, deniz savaş gücü kadar, 
ülkelere büyük varlıkları sağlayan, deniz ticaretine 
önem vermemişti. Durup dururken, Venedik, Fransa 
ve İngiltere’ye bu konuda ayrıcalıklı haklar vermenin 
nedeni başka türlü açıklanamazdı... Osmanlı, bilek 
kuvvetiyle haraç almayı, denizde ticaret yapmaya ter-
cih etmişti. Ticaret Filosuna önem veren İngiliz Deniz 
İmparatorluğu’nun ömrünün uzun olmasına karşılık, 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ömrü kısaldıkça kısaldı ve 
nihayet tükendi... Böylece Osmanlı denizciliği kendine 
herhangi bir gelenek de bulamadı.”[2]

Türkler, çok büyük yeteneklerine rağmen tarih 
boyunca denizcileşemedi. Temel nedenlerden biri ka-
1  Atay, Falih Rıfkı, Çankaya, Pozitif Yayınları, İstanbul, 1968, 
Sayfa 371.
2  Büyüktuğrul, Afif, Donanma Dergisi, Deniz Kuvvetleri Mat-
baası, 1965,  Sayı 448, Sayfa 12-15.

pitülasyonlardı. Osmanlı İmparatorluğu’nda ikamet 
eden yabancılara adli, mali ve yönetim alanında tanı-
nan ayrıcalık ve muafiyetlerle, başta Venedik, Fransa, 
İngiltere ve Hollanda olmak üzere 10 ülkeye tanınan 
kapitülasyon hakları sadece ekonomik zarar vermedi; 
Türklerin denizcileşmesini ve denizciliğin halk ve dev-
let aygıtında gelişmesini engelledi. Liman işçiliğinden, 
armatörlüğe, gemi sigortacılığından brokerliğe tüm 
alanları azınlıklar doldurdu. Balıkçılık bile Rumların ve 
Ermeni tebaanın kontrolüne bırakıldı. Bugün pek çok 
balık adının Rumca olması kimseyi şaşırtmamalıdır. 
Azınlık ve yabancı sermayenin kontrolünde olan de-
nizcilik sektörüne, dolayısıyla, devlet gücü gerektiren 
yatırımlar yapılmadı. Büyük sermaye gerektiren liman, 
mendirek, deniz feneri, antrepo gibi alt yapı yatırımları 
sağlanamıyordu. Kırım Savaşı sonrasında 1856 yılından 
itibaren inşa edilen fenerler, 100 yıllık  işletme hakkı 
imtiyazı karşılığında Fransız Fenerler İdaresi’ne veril-
mişti ve bunları 1938 yılında Cumhuriyet Hükümeti sa-
tın aldı. Daha da öte, Osmanlı hükümranlığının olduğu 
deniz alanlarının harita mesahası bile yapılamamıştı. 
1900’lerin başına kadar bırakalım uzak denizleri, Mar-
mara Denizi’nin harita çalışmasını bile yabancılar yap-
mıştı. Osmanlı sorumlu olduğu limanların, kanalların 
ve önemli rotaların mesahasına, ancak 1910’dan sonra 
başlayabilecekti.

Osmanlı toplumunda güçlü bir sermaye ve tüccar 
sınıfı oluşmadığından denizcilik alanında yatırım ya-
pabileceklerin sayısı çok azdı. Denizin risk ve tehdit 
oluşturan koşulları ile korsanlık gibi tehditlere açık 
olan deniz ticaretine sermaye yatırmak, o dönemin 
koşullarında zor bir seçenekti. Ancak ne derece güçlü 
sermayeleri olursa olsun, çok daha kolay denetlenebi-
lecek olan Hıristiyan ya da yabancı uyrukluların, gerek 
deniz ticaretiyle ve gerekse diğer mali konularla uğ-
raşmasının devlet tarafından yeğlenmesi doğal görül-
mekteydi. Yeterli girişim gücünden yoksun bireylerin 
oluşturduğu, büyük sermaye birikimi önünde çeşitli 
engellerin bulunduğu ve toprağın öncelik aldığı Os-
manlı Türk toplumunda, denizcilik gibi, bunların tam 
tersi nitelikler gerektiren bir uğraşın kök salmasının 
son derece sınırlı olduğu bir gerçektir.  

Deniz tarihi araştırmacısı merhum Coşkun 
Güngen’e göre Türklerin askerlik, memuriyet ve çiftçi-
liğe yönelerek ticaretten genel olarak hoşlanmayışları, 
bir yandan limanlarda yabancı ticarethanelerin gelişi-
mini ve diğer yandan da Rum, Ermeni ve Yahudi aracı-
ların rollerinin artmasını teşvik etmiştir. Türk, düşma-
nının ayağına, hatta barış halinde olduğu düşmanının 
ayağına mal satmaya gidecek kadar alçalmazdı; Türk, 
yüceliği içinde ona bunu yapabilmek için izin vermek-
teydi.[3]

3  Mantran, Robert, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi I, 2000,  
Sayfa 77.
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Diğer yandan İtalyan tarihçi Camilllo Manfroni’ye 
göre, İstanbul, Türklerin eline geçince ticaret merkezi 
olma özelliğini yitirmiştir ve bunun nedeni de, Türklerin 
savaştan başka bir şey bilmezmiş gibi, boyuna savaşıp 
durmalarıdır. Böylece İstanbul’un bu özelliği Eğriboz 
Adasına intikal etmiş, Eğriboz’un da elden çıkması ile 
Avrupalılara göre deniz ticareti ellerinden gitmiştir. 
Ancak bu boşluk Türk deniz ticareti tarafından 
doldurulamamıştır. Doğu ticaretinin geçiş yollarını 
elinde bulunduran Osmanlılar, aslında yalnız geçiş 
ve gümrük vergilerini kendilerine saklayarak, mal 
ticaretini batılı kişi, gemi ve sermayelerine bırakmak 
zorunluluğunu duymakta ve savaş alanlarında yenilen 
batılılar, ekonomik baskılarını korumayı, her zaman 
becermektedirler. [4]

İtalyan Amirali Fioravano da kapitülasyonlar ve 
Türk denizciliği için şunları söylemişti:

“Türkler hiçbir zaman denizlere sahip çıkmak iste-
mediler, tam tersi yabancılara bol bol deniz ticareti im-
tiyazı vermekten başka, kendi mallarını da çok büyük 
navlunlar vererek onlara taşıttılar. Bu yüzden de İmpa-
ratorluklarını kaybettiler.”[5]

Osmanlı, son dönemlerinde kapitülasyonlardan 
kurtulmak için çaba sarf etti. İttihat ve Terakki Hü-
kümeti, 1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı’nı 
bahane ederek kapitülasyonları bir kanunla doğru-
dan kaldırmış ve kabotaj uygulamasına geçmişti. 
Ancak, bu kanun, gerek savaş şartları, gerekse milli 
alt yapı yetersizliği nedeniyle uygulanamamış ve de-
nizciliğin gelişmesine katkı sağlayamamıştı. Ayrıca 
Osmanlının bu kararına en büyük itiraz, müttefikimiz 
Almanya’dan gelmişti. Sonuçta Türklerin deniz uygar-
lığına geçişte önlerindeki en büyük engel halkın de-
ğil, devlet yönetiminin hataları nedeniyle başlatılan 
kapitülasyonlar olmuştur. Türkler bu beladan, ancak 
Atatürk ve Cumhuriyet ile kurtulabilmiştir. Bu neden-
le;

1 Temmuz 1926 
büyük bir uyanışın 
kalk borusudur. 

Kapitülasyonları çöpe atan ve denizciliği 
Türklere emanet eden kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihtir. 

4 Güngen, Coşkun, Denizde Türkler, Deniz Basımevi, İstanbul, 
2005, Sayfa 13.
5  İşipek, Ali, Rıza, Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Deniz Basımevi, 
Kasımpaşa, İstanbul, 2009, Sayfa 269.

Bir devletin kendi limanları 
arasında yük ve yolcu taşıyan 
tüm gemilerin kendi bayrağını 
taşıyan ve kendi vatandaşları ile 
donatılan gemiler olmasına ve 
yer hizmetlerinde limanlarda da 
tamamen kendi vatandaşlarının 
çalışabileceğine hükmedilmesi 
hakkı, yani kabotaj hakkı bir 
deniz ülkesi için bağımsızlık ve 
egemenliğin ta kendisidir. 

Lozan görüşmelerinin birinci dönemi sırasında Türk 
heyetin görüşmeleri sonlandırıp Ankara’ya dönme ne-
deni karşı tarafın kapitülasyonlar üzerindeki ısrarıdır. 
Heyetimiz 500 yılın kanseri kapitülasyonları tekrar mü-
zakere etmektense görüşmeleri kesmeyi tercih etmiş-
tir. Sonuçta 24 Temmuz 1923 günü Türkler kapitülas-
yonlardan kurtuldu. Böylece kabotaj imtiyazı yabancı 
gemiler için kaldırılmış oldu. Ancak Lozan sonrası tam 
bağımsızlık ve devletçi ekonomiyi savunan ve yabancı 
sermayeye karşı mesafeli duran genç hükümet, kabo-
taj kanunu ile Türk limanları arasında yapılacak deniz 
ulaştırmasının tamamen Türk bayraklı gemilerle yapıl-
ması kararının uygulamasının ne denli zor olduğunun 
bilincindeydi. Zira yeterli alt ve üst yapı mevcut değil-
di. Bu nedenle devlet denizciliği kalkındırmak için bü-
yük bir atılım içine girdi. Kabotaj kanunu çıkarılmadan 
bir yıl önce 14 Nisan 1925 tarihinde 618 sayılı Limanlar 
kanunu yürürlüğe girdi. 1925 yılında İstanbul, İzmir ve 
Trabzon, 1927 yılında da Mersin limanlarını işletmek 
için yerli sermayeli şirketler kuruldu. 1910 yılında kuru-
lan Osmanlı Seyr-i Sefain İdaresi 1925 yılında 597 sayılı 
Kanunla Türkiye Seyr-i Sefain İdaresi haline getirildi. 
Böylece devlet deniz ulaştırması ihtiyacını karşılayacak 
Türk bayraklı filoyu ve Türk limancılığını geliştirmeye 
odaklandı.  19 Nisan 1926 tarih ve 815 sayılı “Türkiye 
Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla 
Karasuları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında-
ki Kanun’’  ile Türk kıyılarında kabotaj hakkı tamamen 
Türk vatandaşlarına ve firmalarına verildi. Söz konusu 
kanun 1 Temmuz 1926 gününden itibaren yürürlüğe 
girdi. Aynı gün denizcilik ve kabotaj bayramı olarak 
Türk ulusuna armağan edildi. 

Ülkemizde 1980 sonrası uygulanan neoliberal 
ekonomik politikalar ve küreselleşme altında 
kapitülasyonları aratmayan uygulamalar sonucunda 
kabotaj hakkı her yönü ile sulandırılmıştır. Limanların 
özelleştirilmeleri, Türk Uluslararası Gemi Sicil Kanunu D
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(TUGS) ile 1999 sonrasında Türk gemilerinde yabancı 
uyruklu denizci çalıştırma yolunun açılması bu 
uygulamalara örnek teşkil ediyor. Ancak Kabotaj hak-
kına en büyük darbe, yurt içi ulaşımda kara yolunun 
yüksek payından geliyor. Kara ulaştırmasına 1950’ler 
sonrası verilen ağırlık kabotaj hakkının kullanımını bile 
sorgulatıyor. Yurt içi yüklerimizin sadece %4’ünü de-
niz yoluyla taşıyoruz. (1938 de bu oran %67 idi) Bugün 
için ülkemizde yurt içi yüklerin ulaştırılması için 700 
bin kamyon, 2,7 milyon kamyonet kullanılıyor. Yurt içi 
yük taşınmasında karayolunun payı %90. AB ülkelerin-
de bu pay %40. Deniz yolunun kardeşi demiryolunun 
yurt içi yük taşımadaki payı da maalesef %5.  Yurt içi 
yük ulaştırmasındaki kara yolu taşımacılığı, petro-
lü %90 ithal eden bir devlet olarak sürdürülebilir bir 
durum değildir. Sadece enerji faturası olarak senede 

harcanan 60 milyar doların önemli bir bölümü kara 
ulaştırması için kullanılıyor.  Deniz ulaştırması karadan 
7 kat daha ucuzdur. O halde yurt içi ulaştırmada deniz 
yolu ve entegre demiryolu kullanılsa bu fatura ciddi 
oranda aşağıya çekilebilecektir. İstanbul’da günde 14 
milyon yolcu hareketi söz konusu. Bunun sadece %2,5’i 
denizi kullanıyor. Diğer yandan yurt içindeki ulaşımını 
dışa bağımlı petrolle %90 kara ulaşımı ile sağlayan bir 
ülkenin petrol akışı kesildiğinde karşılaşacağı durum 
çok vahimdir. Türkiye’nin 21’inci yüzyılda iç ulaştır-
masını deniz ve demiryolu ağırlıklı yapması jeopolitik 
zorunluktur.  Ulusal sürdürülebilir bir lojistik sentezi 
sağlayabilmek bu toprakların ve mavi vatanın en bü-
yük beklentisidir. 
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MİLLİ MÜCADELE DESTANI

“26 Ağustos 1922 

Gün ışıkları alınlara değmedi… Şafak alabildiğine al… KOCATEPE’de MUSTAFA KEMAL… 
Başladı zorlu savaş… Çatladı gök… Çöktü dağ… Koptu kızılca kıyamet… Vatan 
yolunda bir döğüş bu… Ölen, sağ…..” 

26/27 Ağustos 1922 

Savaş bitmedi ki… Olanca hızıyla yürüyor… Zafer Mustafa Kemal’e yürüyor… Zafer Mustafa 
Kemal’e gülüyor… 
Mustafa Kemal ateş… Mustafa Kemal kor… Mustafa Kemal vatanlaşıyor!… 
Tepeler: yiğit yiğit… Tepeler; kilit kilit… Anahtar Mustafa Kemal’in… Mustafa Kemal geliyor; 
çekilin… 
Bir ordu şahlanmış… Bir millet; vatan aşkıyla yanmış… Mustafa Kemal bir imanmış…” 

27 Ağustos 1922 

Taarruzda Mustafa Kemal’in askeri… Kurt Kaya; bizim… Erkmen Tepe elimizde… 
Afyon yaslı… Ama; umut umut… Kayalıklarınca yüce… Bizim olacak alaca karanlık çökünce… 

28 Ağustos 1922 

Düşmanı kuşatıyoruz. 
Yürüyor Kocatepe… Yürüyor; denizlere… Yürüyor; yerden göke… Gökte yıldızlar iri… Kocatepe 
de özlemiş denizleri… Yürüyor denizlere doğru, ağaç, su… Mustafa Kemal’in askeri bu…” 

29 Ağustos 1922

Yollar; İzmir’e doğru… Düşman; kurtulma çabasında… Bakmıyor arkasına… Kaçıyor… Kaçanlar; 
az… Yollar kapalı Yunan’a… Kaçamaz… 

Amansız bir izleme… Durma, duraklama yok… Sürecek gündüz, gece… Her zaman, Her yerde 
taarruz” Artık, gediksiz kuşatıyoruz…” 

30 Ağustos 1922 

Başkumandanlık savaşı… 
En küçük birliklere dek, Mustafa Kemal emredecek… Son koz… Düşman sıkıca çemberlenecek…
Yorgunluk ötelere… Çemberden kurtulana, arasız izleme… 
Amaç; açık… Emir; kesin… Suları MUSTAFA KEMAL’i bekliyor Akdeniz’in… 

“ORDULAR! HEDEFİNİZ AKDENİZ’DİR İLERİ!” 

Duyuldu dört yönde bu sesin akisleri…”-

BEKİR TÜNAY 


