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“...
Bilin ki Atatürk’ün kurduğu Ankara’ya
Atatürk’ün yolundan yürünerek girilir.
Anıtkabre gidip de yürekten baş eğmeyen
Günü gelir çarpılır, düşer, yere serilir.
Bir avuç yobaz için, bir sürü cahil için
Devrimi çiğneyecek ayak varsa, kırılır.
Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere
Her genç Türkte bir kere bir Atatürk dirilir.
... “
Behçet Kemal’in dizeleriyle sesleniyoruz size bir Kasım
günü... Önce Atamı, sonra babamı alıp götüren...
Soğunu hissettiren, hüzünlü bir Kasım günü...
Gri ve kasvetli Ankara sokaklarını örten sararmış yaprakların
üzerinden ağır aksak adımlarla, hüznün en derinini yaşayarak
Anıttepe’ye doğru ilerlerken başlar öndedir, yüzler düşünceli...
“Keşke”ler kurcalarken zihinlerinizi, özlersiniz ve O’nun
yokluğunu hissedersiniz...
Oysa her şeyin cevabını onun sözlerinde, fikirlerinde,
devrimlerinde bulursunuz. Sizden daha canlıdır hâla...
O’nu düşündükçe onun fikirlerinde umudunuz tazelenir.
Adımlar daha kararlı, başlar daha dik, bakışlar daha keskin olur
yaklaştıkça...
Hiç durmamak üzere yürünür,
Büyüdükçe büyünür,
TÜRK olunur...
Her Türk’te de bir kere daha bir Atatürk dirilir.

Faruk DİNÇ
ANKA Enstitüsü Bşk. Yrdc.

Dergideki yazıların içerik sorumluluğu yazarlarına aittir.
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SURİYE SAVAŞI’NDA GÜNCEL BÜYÜK
RESİM VE İDLİB BULMACASI
Değerli okurlar Suriye Savaşı’nın başlamasından
bu yana yedi yıl geçti. Genel tabloya baktığımızda
gördüklerimizi özetleyelim:

Rafet ASLANTAŞ

- ABD desteği ile yürütülen PYD / PKK Bölgesi
Planı istenen hızda olmasa da işlemektedir;

- Suriye Rejimi ilk dönemlerdeki popüler beklentinin aksine yıkılmamıştır.

* ABD tarafından Irak’ın kuzey bölgesinden
sonra Suriye’nin kuzey bölgesinde de bir etki ve nüfuz alanı yaratılmıştır.

- Suriye siyasal olarak bölünmemiştir. Suriye
Silahlı Kuvvetleri Rusya’nın bölgedeki unsurlarının desteğiyle günden güne kontrol ettiği bölgeyi
genişletmektedir. Halep-Humus-Şam omurgasını
İdlib’le sağlamlamak istemektedir.

* Fırat Nehri’nin doğusunda kalan bölge,
ABD tarafından sayısı 20’yi aşan ve peyderpey artan küçüklü büyüklü askeri üslerle ve gelişmiş silah
sitemleriyle güçlendirilmektedir. Bölgede adeta bir
yığınaklanma yapılmaktadır.

- Rusya Federasyonu (RF) siyasi ve askerî açıdan
Suriye’deki etkisini artırmış ve sürecin ana yönlendiricilerinden biri olmuştur.

- Türkiye Cumhuriyeti açısından bakıldığında,
2016 yılı ikinci yarısından itibaren dış politikada
göreceli olarak gözlenen değişikliğin bazı olumlu
yansımaları olmuştur. Bu dönemde “Fırat Kalkanı”
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- Fransa, Macron’un hevesli liderliğinde eski hinterlandı olan bölgede yeni kazanımlar elde etmek
için batı cephesinin oldubittiler yaratmasına olumlu
ve hızlı reaksiyonlar vermektedir.
- İngiltere Brexit Süreci sonrasında Suriye
sarmalına bir önceki döneme göre daha mesafeli
kalıyor görünse de özellikle bölgedeki sivil toplum
/ yardım ve medya kuruluşları üzerinden yürütülen
algı operasyonları ile İngiltere’nin sahada olduğunu görüyoruz. İngiltere’nin sürecin içinde yer
aldığını, batı cephesinin kazananlarından olmaya
çalışacağını söyleyebiliriz.
- Suriye Savaşı’nın proje mimarlarından İsrail’in
ise görünürde bölgedeki İran unsurlarını hedeflediğini, askeri operasyonlarını daha ziyade İran destekli unsurların yoğunlukla konuşlandığı mevkilere
tevcih ettiğini gözlüyoruz. Ancak, İsrail’in planlarının orta ve uzun vadeli olduğunu, kısa vadeli planlamalarda revizeler yapabildiğini, küçük ve sert
dokunuşlarla kırmızı çizgilerini koruduğunu belirtmekte fayda var.
- İran’ın kendi personeli ve desteklediği unsurlarla bölgede kalma kararlılığını sürdürdüğünü,
bu yolla İsrail’e karşı dış kuşakta uzaktan tedbir
alma şansını yarattığını ve fakat bir ölçüde İsrail’in
Suriye’ye yönelik saldırılarına gerekçe ve dayanak
oluşturduğunu söylemek mümkün.
- Bölgeye yeni yeni el atmaya başlayan Çin’in
ise ilgisinin somutlaştığını görmeye başladık. Çin
Suriye’nin yeniden inşa sürecinde güçlü olarak
bulunmak istediğini belli ediyor. “Kuşak-Yol Projesi” kapsamında bölge ülkelerine yönelik hibe niteliğinde motivasyon amaçlı yardımlar yapmaya başladığını, yakın gelecekte proje bazlı krediler vermeye
başlayacağını biliyoruz.
- Körfez Sermayedarları (Suudi Arabistan, Katar,
BAE) ise 2011 ruhunun taşeronları olarak kurgunun
bozulduğunu ve İran karşıtı Sünni-Selefi düşüncenin bir hayal olarak kaldığını görüyorlar. Kendi

aralarındaki (Suudi Arabistan-Katar) çatışmalar da
düşünüldüğünde, sağlıklı bir blok görüntüsünün
kalmadığını söylemek mümkün. Yine de özellikle
Suudi tarafı İran’ın yayılmasına karşı tedbir almak,
Türkiye’yi kontrol edebilmek ve etki ve ilgi alanı
oluşturabilmek maksadıyla ABD ve Batı cephesinden faydalanmak istiyor. Trump’ın “burada kalmamızı istiyorsanız parasını vermelisiniz” sözü aslında Körfezin rolünü açıklığıyla anlatıyor.
2018 Sonbahar’ına adım atıldığında Suriye’de dış
girdileri ve büyük resmi özetle böyle okuyabiliriz.

Çatışmasızlık Bölgeleri Nereden Çıktı? İdlib’de
Neler Oluyor?
2016 yılı sonlarında Rusya’nın inisiyatif alması, İran’ın desteği ve Türkiye’nin katılımıyla tesis
edilen ve 3-4 Mayıs 2017’de Kazakistan'ın başkenti Astana'da imzalanan protokolle hayata geçen
Astana Süreci çerçevesinde “Gerginliği Azaltma Bölgeleri / Çatışmasızlık Bölgeleri” kurulması
kararlaştırılmıştı. Amaç ise ateşkes rejiminin
etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi,
insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması,
yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun
şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla
çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına
destek sağlamak olarak ifade edilmişti.
Suriye’de güneyden kuzeye dört “Çatışmasızlık
Bölgesi” oluşturulmuştu. Bunları bir hatırlayalım:
- İlk “Çatışmasızlık Bölgesi” Suriye’nin güneyinde
Ürdün sınırında Deraa ve Kuneytra eyaletlerinde
2017 yılı Temmuz ayı başında oluşturuldu.
- İkinci çatışmasızlık bölgesi, Şam'ın kuzeyindeki
Doğu Guta bölgesinde 2017 yılı Temmuz ayı sonunda
oluşturuldu. Rusya desteğinde Suriye hükümeti ve
burayı kontrol altında tutan Ceyş-ül İslam ile Faylak
el Rahman grupları arasında Mısır'da yapılan görüşmelerde uzlaşmaya varıldı.
- Üçüncü çatışmasızlık bölgesi Humus'un kuzeyinde 2017 yılı Ağustos ayı başında ilan edildi. Anlaşma yine Mısır'ın arabuluculuğunda Kahire'de
yapılmıştı. Mutabakat bu bölgede faaliyet gösteren
ve cihatçı olmayan gruplarla yapılan görüşmeler sonucunda sağlandı.
- Dördüncü çatışmasızlık bölgesi 14-15 Eylül 2017
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ve “Zeytin Dalı” adlı iki sınır aşan askerî harekâtla
PYD / PKK koridoruna kama sokulduğunu söyleyebiliriz. Yürütülen politika bir önceki dönemin hatalarını gidermeye yönelik, daha milli, görülse de
bu politikanın niyet ve maksat muğlaklıklarına ve
söylem tutarsızlıklarına şahit olunabilmektedir.

Anka Enstitüsü

SURİYE SAVAŞI’NDA GÜNCEL BÜYÜK RESİM VE İDLİB BULMACASI

tarihlerinde yapılan 6. Astana toplantısında ilan
edildi. Bölge İdlib eyaletinin tamamı, Lazkiye eyaletinin kuzeydoğusu, Halep eyaletinin batısı ve Hama
eyaletinin kuzeyini kapsayacak şekilde tanımlandı.
[1] Çatışmasızlık bölgeleri içinde cihatçı örgütlerin
elinde bulunan en zor bölgeydi. Bölgenin dış emniyetini Rusya, iç emniyetini ise biz sağlayacaktık.
Kısacası azılı terörist gruplarla manidar bir şekilde
Türkiye muhatap kılınmıştı. Bölgede başlangıçta
bir milyondan fazla insan olduğu söyleniyordu. Ancak Suriye Silahlı Kuvvetleri’nin Rusya’nın desteği
ile gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde diğer
çatışmasızlık bölgelerinden çıkarılan bazı muhalif
ve / veya terörist grupların İdlib’de toplandıkları
görüldü. Bu arada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib
harekâtı kapsamında, gözlem noktaları tesis etmek
üzere 8 Ekim 2017'den itibaren keşif faaliyetlerine
başlamıştı. Bugüne kadar TSK tarafından bölgede
12 Gözlem Noktası oluşturuldu.
Şimdi İdlib meselesine bir bakalım.
Suriye Silahlı Kuvvetleri iki yıldır sürdürdüğü
askerî harekâtında güney bölgelerinde emniyeti
nispeten sağlamıştı. Sıra kuzeye, İdlib bölgesine
gelmişti. Süreç içinde Suriye’nin Fırat Kalkanı
Harekâtı sonrasında oluşan uygun ortamdan
faydalanarak Halep’i kontrol ettiğini, Zeytin Dalı
Harekâtı’ndan sonra da aynı şekilde İdlibi kontrol
edebileceğini, katıldığımız TV programlarında, o
dönem hep söylemiştik. Askerî harekâtın koşulları,
amacı ve doğası gereği süpürme harekâtını sürdüren Suriye kuvvetleri eğer ülkesinde kontrolü sağlamayı hedefliyorsa elbette İdlib’e de el atacaktı.
Hatırlarsınız 07 Eylül 2018’de Tahran’da yapılan üçlü
(İran, Rusya ve Türkiye) toplantısı bu operasyonun
öncesine gelmişti. Türkiye ısrarla ateşkes istemiş ve
devamında 17 Eylül 2018’de Soçi’de Putin-Erdoğan
toplantısının ardından bir mutabakata varılmıştı.
Bizzat Putin’in ağzından duyurulan mutabakat gereği:

bölgeden çekilecekleri ifade edildi. Bu yaklaşımın
Suriye yönetimi tarafından da desteklendiği söylendi.
Süre doldu ve 10 Ekim ve 15 Ekim tarihleri geçti. Milli Savunma Bakanlığı 10 Ekim 2018'de yaptığı açıklamada Soçi'deki mutabakat kapsamında
İdlib'de oluşturulan Silahtan Arındırılmış Bölge'den,
ağır silahların çekilmesi sürecinin tamamlandığını
duyurdu. Bölgeden gelen bazı haberlerde de İdlib
kentindeki militanların Rusya ve Türkiye'nin yaptığı
anlaşma kapsamında kurulacak silahsızlandırılmış
bölgedeki ağır silahların bir kısmını çektiği belirtiliyor. Bölgedeki bazı militan grupların da Suriye hükümetiyle uzlaşmaya hazır olduğu da kaydediliyor.
[2]
Türkiye destekli 16 ÖSO grubunun çatısı olan
Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin siyasi kolu olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK)
Yöneticisi Fuat ELİKO’nun, mutabakatı savunarak
bu süreçle birlikte Suriye'de siyasi sürecin önünün
açıldığını, silahlı örgütlerin ağır silahlarını silahsızlandırma bölgesinden çektiklerini ve tüm örgütlerin karara uyduğunu ifade ettiği belirtiliyor.[3]
Bu açıklamalardan Suriye, Rusya ve Türkiye destekli grupların mutabakatın gereklerine uydukları
ve memnun oldukları görülüyor.
Ancak mutabakatı tanımadıklarını ve uymayacaklarını açıklayan Heyeti Tahrir El Şam (El Nusra
Cephesi farklı bazı cihatçı gruplarla kurmuştur.),
Türkistan İslam Partisi, El-Kaide'ye bağlı Hurras El
Din (Dinin Muhafızları), Çeçenlerden oluşan Ensaruddin Cephesi’nin olası tutumlarının ne olacağını
izleyeceğiz. Bu gruplar dış yönlendirmelerle süreci baltalamaya çalışabilirler. Süreç içinde İdlib’de
karar alma farklılıkları ve örgütler arası hesaplaşmalar dâhilinde, örgütlerin taşeron danışmanlarına / lider kadrolarına yönelik var olan suikastların
sürebileceğini söylemek mümkün.

- İdlib'deki isyancıların ağır silahlarını 10 Ekim
2018'e kadar teslim etmeleri gerektiği,
- 15 Ekim 2018'e kadar İdlib'de Suriye Devleti ile
Muhalif unsurlar arasında 15-20 km’lik silahlardan
arındırılmış bir bölge oluşturulacağı, Nusra Cephesi'ninkiler dâhil olmak üzere tüm savaşçıların bu
1 https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-40860776
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2 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201810141035654421-suriye-idlib-militanlar-silahsizlandirilmis-bolge-agir-silahl
ar-cekildi/
3 https://tr.sputniknews.com/columnists/201810121035639583-idlibten-agir-silahlarin-cekilmesi-siyasi-surecin-onunu-acti/

Biz Ne Yapmalıyız?

Suriye’yi yıkmak ve bölmek isteyen 2011 cephesi ve onun hayalet uzantıları İdlib’i son durak
ve muhalif yapıların / terörist grupların muhafaza
edilip fırsat olduğunda yeniden hareketlendirilerek kullanılabileceği bir havza olarak görebilirler.
Hatta bu bölgedeki terörist grupların eğitimlerini
tamamlayarak dünyanın başka alanlarına kaydırmayı düşünüyor olabilirler. Bir diğer senaryo kapsamında İdlib’deki terörist yapılanmalar ileride
PYD / PKK unsurlarına yeni bir kabul şansı verdirebilmek üzere rezerv düşman olarak tutulmak isteniyor olabilirler.

* Orta Doğu sarmalında uzun
süre kalmak tehlikelidir,
* Suriye Savaşı’ndan zarar
görmeden sıyrılmak en iyisi
olacaktır.
Suriye’nin egemenliğini
yeniden tesis etmesi sonucunda
Türkiye’deki kaçkınların da
dönüşü sağlanabilecektir. Yapıcı
ve tutarlı siyasetle önümüzdeki
dönemde Suriye Anayasası’nın
oluşturulmasına dolaylı katkı da
verilebilir.
Süreç boyunca sağlıklı girdi
yapan dinamik bir devlet aklına
ihtiyaç duyulacaktır.
Suriye’de gereğinden fazla
vakit kaybederek diğer sorun
ve kazanç alanlarını ihmal
etmemeliyiz.
Sonraki dönemde
çıkarlarımızı doğrudan
ilgilendiren öncelikli konumuz
Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Ege
olacaktır.

Sayfa 7

Uluslararası İlişkiler / Politika

Bir kez daha belirtmekte fayda var; 2015 Eylül
ayından bu yana Rusya’nın stratejik yönlendirmeleri, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin fiili desteği ile sektör
harekâtlarına devam eden Suriye Silahlı Kuvvetleri harekât bölgesinin kuzey kesimine el atmak istemektedir. Suriye açısından bakıldığında devam
eden askeri harekâtın safhalarına göre bu hamle
eşyanın tabiatına uygundur. Suriye, ülkesinde yeniden kontrolü sağlamak istemektedir. Suriye’nin
egemenliğini sağlaması aslında Türkiye’nin de lehine olacaktır. Türkiye için tehdit Suriye değildir.
Asıl tehditler bölgedeki PYD / PKK yapılanması,
ülkemizdeki 4 milyona yakın Suriyeli kaçkının
durumu, olası göç dalgası, Suriye’den Türkiye’ye
her türlü terörist geçişi, uçsuz bucaksız senaryolarla zaman kaybedilmesidir. Öte yandan Suriye’nin
bölünmesi Türkiye için potansiyel bölünme tehdidi
de yaratabilecektir.

Tüm bu gelişme ve olasılıkları
da dikkate alarak hatırlatmakta
yarar var:

Anka Enstitüsü

ABD YAPTIRIMLARI VE İRAN’DAKİ
SON GELİŞMELER

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 03 Ekim
2018 tarihinde yaptığı açıklamada, İran ile 1955'te
imzalanan “Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve
Konsolosluk Hukuku” Anlaşması’nın feshedildiğini
bildirmiştir. ABD 08 Mayıs 2018’de de, P5+1 ülkeleri (ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere ve Almanya) ile İran arasında Temmuz 2015’te imzalanan
Nükleer Anlaşma’dan tek taraflı çekildiğini açıklamıştı. ABD bu kararına gerekçe olarak da, İsrail’in
ileri sürdüğü, İran’ın gizli nükleer silah programını
uygulamaya devam etmesini göstermiştir. Ancak
gerek anlaşmaya taraf diğer ülkeler, gerekse Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK), ABD’nin
iddialarının aksine İran’ın yükümlülüklerine uyduğunu ve ABD’nin açıkladığı çekincelere katılmadıklarını bildirdiler.
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ABD’nin anlaşmadan çekilmesi kararının ardından, İran’a yaptırımlara devam edeceğini ve hatta
yeni yaptırımlar getireceğini ilan etmesi nedeniyle Ortadoğu ve dolayısıyla bir çok devletin bölge
siyaseti etkilenmektedir. Ülkeler, İran ve bölgeye
yönelik siyasetlerini ve tavırlarını belirlemeye, taraflarını netleştirmeye başladılar. Ülkemiz de, bu
yeni durumdan en çok etkilenecek devletler arasında ilk sıralarda olduğundan bu konu bizi oldukça fazla ilgilendirmektedir. Bu nedenle, bu makalede İran’daki son gelişmeler ve bunun Türkiye ile
beraber bölge ülkelerine, dolayısıyla dünya siyasetine yansımaları ele alınacaktır.

Neden Hedef İran?
ABD yönetimi, Başkan Trump'ın 8 Mayıs'ta
nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden
sonra 7 Ağustos'ta devreye giren ilk aşama yaptırımlarla, İran'ın ABD dolarına, altın ve değerli
madenlere erişimini yasaklarken yine bu ülkenin
çelik, kömür, alüminyum ticareti ile otomotiv ve
sivil havacılık sektörlerini de hedef almıştır. Washington yönetiminin, 5 Kasım'da ikinci yaptırım
paketini devreye sokmasıyla İran petrol şirketlerine uluslararası kısıtlamalar getirilmektedir.
Yine ABD yönetimi, İran Devrim Muhafızları'na
bağlı paramiliter örgüt Besic Direniş Gücü'ne
destek verdikleri gerekçesiyle, aralarında büyük
bankalar, maden ve imalat şirketlerinin bulunduğu 20 İran firmasına yaptırım uygulayacağını
açıklamıştır.
ABD neden hep İran’ı hedef tahtasına oturtmaktadır? Aslında bu sorunun yanıtı bellidir,
çünkü İran ABD’nin Ortadoğu politikalarına
karşı güçlü direnişini yıllardır sürdürmektedir.
ABD’nin Ortadoğu politikası da bölgedeki petrole sahip olma ve İsrail’in güvenliğidir ki, bu iki
ayrı gibi görünen husus aslında birbiriyle ilişkili
ve birbirlerini destekleyicidir. Yani ABD’nin bölgeyi ve petrolü kontrol etmesinin yolu, büyük
ölçüde İsrail’in güvenliği ve gücüne bağlıdır. Bunu
da İsrail’in karşısındaki bölge ülkelerini birbirine
düşürerek, iç karışıklıklar çıkararak ve Sünni-Şii
kutuplaşması yaratarak gerçekleştirmek için uğraşmaktadır. İran için en büyük tehdit ise ABD ve
dolayısıyla piyonu olan İsrail’dir.

Yaptırımlara Karşı İran’ın Tepkisi
ABD’nin yaptırımlarına karşı, İran ilk günden
itibaren tedbirlerini almaya başlamış ve bu yeni
duruma karşı takınacağı tavrı ortaya koymuştur.
Nükleer anlaşmayı imzalayan diğer ülkelerle bir
dizi görüşmeler yaparak onların yanında olmasını
istemiş ve ABD’nin yaptırımlarına karşı ortak tavır almaya davet etmiştir. Anlaşmaya taraf olan
devletler, İran ile petrol başta olmak üzere ticaretlerini devam ettireceklerini deklere etmişlerdir. Ayrıca Türkiye, Rusya ve Çin gibi birçok devlet
de ABD’nin yaptırım kararına uymayacaklarını
açıklamışlardır. Ülkemiz İran’a destek verdiğini ve
yaptırımların uygulanmayacağını en yüksek makamlar tarafından defalarca dile getirmiştir.
ABD her daim onun yanında olmak isteyen /
olmak zorunda kalan devletlerle birlikte, en yakın
hedeflerden birisi olarak İran’ın hizaya sokulmasını belirlemiştir. Amaç, İran’ın bölgede etkin olmasını engellemek ve bunun için de gerekirse askeri
müdahale dâhil her yolu denemektir. Ancak İran
bölgenin en eski ve en sağlam devletlerinden bi-
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ABD’nin İran’a yaptırım uygulaması ve İran’ı
tecrit etmeye çalışmasının gerçek nedeninin
nükleer çalışmalar olmadığını biliyoruz. Daha
önce Irak, Suriye ve birçok ülke için uydurulan
yalanların bir benzeri İran’a karşı da yapılmak
istenmektedir. Hayret verici olan husus ise bu
yalanların Türkiye de dâhil olmak üzere birçok
ülkede hala itibar görmesidir. Sorun ne demokrasi, ne kitle imha silahları üretilmesi, ne de bu silahların kullanılmasıdır. Esas sorun, sahip olduğu
enerji kaynaklarından dolayı bölgeye ve dolayısıyla dünyaya hâkim olma, yönetmedir.

Anka Enstitüsü

ridir. Ayrıca, mevcut dünya konjonktürü de İran’ın yanındadır. ABD, dünyanın tüm diğer bölgelerinde
olduğu gibi Ortadoğu’da da planladıklarını yapamamaktadır. Çünkü 90’lı yıllarda SSCB’nin dağılması
ile oluşan tek kutuplu dünya artık yoktur. Rusya eski gücüne kavuştuğu gibi, Çin de sessiz sedasız güçlenmiş ve tüm dünyada etkin olmaya başlamıştır. Bu nedenle askeri gücünü tüm dünyaya dağıtan ABD
eskisi gibi sözünü dinletemediği için gittikçe hırçınlaşmaktadır. ABD, İran’ın dışında Rusya, Çin, Türkiye
ve daha birçok ülkeyi ekonomik ve siyasi yaptırımlarla tehdit etmekte, bir takım siyasi ve / veya ekonomik ambargolar uygulamaktadır.

İran’daki Son Gelişmeler
ABD’nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından bu ülkede çeşitli
karışıklıklar ve terör olayları meydana gelmiştir. Haziran ayında ekonomik gerekçelerle çeşitli gösteriler
ve olaylar olmuştur. Bu olaylarda daha çok bu ülkenin kuzeyinde yaşayan Türk asıllı vatandaşlar öne
çıkmıştır. Bilindiği gibi, İran nüfusunun nerdeyse yarısı Azeri kökenlidir ve bu insanlar, büyük çoğunluğuyla Azerbaycan sınırına yakın kesimlerde ikamet etmektedirler. ABD ve İsrail açıkça muhaliflerden
yana tavır koyarak göstericileri desteklediklerini açıklamışlardır. Göstericiler ekonomik durumlarının
düzeltilmesini, bunun için de silaha ve başka ülkelere askeri desteğin kesilmesini talep etmişlerdir. Bu
tip gösteriler aslında, İran’a neden ambargo uygulandığını ve olayların arkasında kimlerin olabileceğini de açıkça göstermektedir.

ABD YAPTIRIMLARI VE İRAN’DAKİ SON GELİŞMELER

Yine 22 Eylül’de Ahvaz kentinde askeri geçit töreni esnasında 24 kişinin ölümüne, 53 kişinin yaralanmasına yol açan büyük bir saldırı olmuş ve İran bu olaydan da ABD ve İsrail ile bunlarla birlikte hareket
ettiğini düşündüğü Suudi Arabistan ve BAE’yi sorumlu tutmuştur. Daha sonraki günlerde ise saldırıyı
gerçekleştiren teröristlerin Suriye’nin Deyrizor kentinde yetiştirildiğini öne süren İran, bölgeyi balistik
füzelerle vurmuştur. İran saldırıların devamının geleceğini açıklamış, ABD ise saldırının sorumsuzca olduğunu ve bölgedeki koalisyon güçlerini tehlikeye attığını ileri sürmüştür!
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Değerlendirme ve Sonuç
İran’daki gelişmeler ve olaylar, bölgedeki diğer
gelişme ve olaylardan ayrı değerlendirilemez.
Suriye’deki iç karışıklık ve savaşın bölge ülkelerine
ve İran’a yansıması en büyük etkenlerdendir.
İran’ın Suriye’deki kararlı tutumu ve uyguladığı politikalar bu ülkedeki etkisini her geçen gün
artırmasına sebep olmuştur. Bunun karşılığında
ABD ve İsrail, İran’ın etkisini azaltmak için çeşitli
girişimlerde bulunmaktadırlar: ABD’nin tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi, muhalif
hareketlerin içeride ve dışarıda koşulsuz desteklenmesi gibi. ABD aldığı yaptırım kararlarını desteklemeleri için müttefikleriyle beraber, bölge
ülkeleri ve İran ile ticaret yapan diğer ülkeleri de
zorlamaktadır. Öyle ki, İran’a yaptırımlara uymayan ülkelere de yaptırım uygulayacağını açıkça
belirtmektedir.
İsrail de ABD’nin yanında, İran’ın Suriye ve bölgedeki etkisini azaltmak için her türlü yola başvurmaktadır. Suriye’deki İran yanlısı grupları ve
bölgeleri alenen bombalaması bunun en açık örneğidir. Hatta Rusya, kendisine ait bir uçağın düşürülmesinde İsrail’in rolü olduğunu açıklayarak
bölgeye ilave S-300 hava savunma sistemleri sevk
etmiştir. İsrail, Suriye devletinin parçalanması
veya en azından iç karışıklıkların devam etmesi
için her türlü yönteme başvurmaktadır.
ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların başarılı olma şansı olmadığı değerlendirilmektedir.
Çünkü ABD eski gücünde ve etkisinde değildir.
Tek kutuplu dünya düzeni ABD kabul etmese de
yıkılmıştır. Rusya eski gücüne kavuşmuş ve Çin
de dünya gücü olma yolunda oldukça yol kat etmiştir. İran’ın bu iki dünya gücüyle ilişkileri ileri
seviyededir. Ayrıca İran güçlü bir devlet yapısı ve
geleneğine sahiptir. ABD ve İsrail’in düşmanlıkları

İran’da çeşitli karışıklıklara ve olaylara yol açsa da,
sonuçta halkı daha çok birbirine kenetlemektedir.
ABD, son bir çırpınışla her yöne saldırmaktadır.
Sadece İran’ı değil daha birçok ülkeyi yaptırımla
tehdit etmektedir. Rusya, Kuzey Kore, Türkiye
ve Çin gibi devletlerin yanında başka ülkeler de
bu tehditlerle karşı karşıyadır. ABD’nin bu fütursuz saldırı ve tehditleri birçok ülkeyi birlikte
hareket etmeye zorlamakta, yeni ittifak ve güç
dengeleri kurulmasına aracı olmaktadır. Türkiye
de, Suriye’de Rusya ve İran ile beraber hareket ettiği gibi, çıkarları gerektirdiğinde yeni oluşumlara
dâhil olarak desteklemelidir. Gerekirse NATO, AB
gibi kurumlarla ilişkiler de gözden geçirilerek sorgulanmalıdır.
Kaynakça:
[1]. https://www.sabah.com.tr/galeri/dunya/iranda-askerigecis-toreninde-teror-saldirisi-1537617886/2, Erişim: 02 Ekim
2018.
[2]. http://www.yenicaggazetesi.com.tr/irandakigelismeler-45806yy.htm, (İran'daki gelişmeler - Agah Oktay
GÜNER, 08 Ocak 2018), Erişim: 03 Ekim 2018.
[3]. https://www.cnnturk.com/guncel.konular/iran/151/
index.html, Erişim: 02 Ekim 2018.
[4]. http://www.hurriyet.com.tr/dunya/vurmaya-devammesajina-abdden-cok-sert-aciklama-40973672, Erişim: 04 Ekim
2018,
[5]. JANE Murat, İran’ın Nükleer Politikasının Gelişimi ve
Uygulanan Ambargo ve Yaptırımların Dış Politikasına Etkilerinin Analizi, http://dergipark.gov.tr/download/article-file/391624, Erişim: 11 Haziran 2018.
[6]. DEMİR Yeşim Dr., http://ankaenstitusu.com/nukleerkrizin-ab-iran-iliskilerine-etkisi/, Erişim: 31 Mayıs 2018.
[7]. DEMİR Yeşim, Ortadoğu’da Sünni-Şii Mücadelesi “Şii
Hilali”, http://ankaenstitusu.com/ortadoguda-sunni-sii-mucadelesi-sii-hilali/, erişim: 17 Haziran 2018.
[8]. COŞKUN İbrahim, ABD’nin İran İle Yapılan Nükleer
Anlaşmadan Çekilmesi, Anka Strateji Dergisi, Temmuz-Ağustos Sayı 8, Sf.24-29.
[9]. COŞKUN İbrahim, İsrail’in Askeri Gücü, Anka Strateji
Dergisi, Eylül-Ekim Sayı 9, Sf.34-37.
[10]. https://www.aydinlik.com.tr/abd-nin-iran-da-nihaihedefi-rejim-degisikligidir-dunya-ekim-2018, Erişim:14 Ekim
2018.
[11]. http://www.yenicaggazetesi.com.tr/petrol-satmakicin-yeni-musteriler-bulduk-208617h.htm, Erişim:14 Ekim 2018.
[12]. https://www.sozcu.com.tr/2018/dunya/abdden-iranin-buyuk-sirketlerine-yaptirim-2684821/, Erişim:16 Ekim 2018.
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İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 14 Ekim
2018 tarihinde yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkesinde nihai hedefinin “rejim değişikliği” olduğunu söylemiştir. Ancak sadece rejim değişikliği,
ABD ve İsrail’in isteklerini karşılayabilecek midir?
Kanımızca, rejim değişikliğinin yanında iç-dış politika, yönetim şekli ve ülke sınırlarında değişiklikler de hedeflenmekt..edir.

Anka Enstitüsü

ALMANYA’NIN TÜRKİYE
CUMHURİYETİ DÖNEMİNDEKİ
ERMENİ POLİTİKALARI

Giriş
20. Yüzyılın başlarında dünya siyasetindeki gelişmeler Fransa, İngiltere ve Rusya’yı yakınlaştırmış
ve Birinci Dünya Savaşı’nda ittifak yapan bu devletler yaptıkları gizli anlaşmalarla Osmanlı Devleti’nin
paylaşılması konusunda uzlaşmışlardı (Turan 2015:
74). Savaş öncesinde Almanya ile Osmanlı Devleti
arasında yaşanan yakınlaşma ve büyük devletler
arasındaki bloklaşma sonucunda Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında savaşa katılmak zorunda
kalmış ve Almanya’nın savaştan yenik çıkması Osmanlı Devleti’nin de toprak kaybetmesine ve parçalanmasına neden olmuştur. Ancak söz konusu
savaşa Almanya’nın sadece Osmanlı Devleti’nin
toprak bütünlüğünü korumak niyetiyle katılmaSayfa 12
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dığı ve diğer emperyalist devletler gibi Ortadoğu
ve Kafkaslar’daki enerji kaynaklarını ve Osmanlı
topraklarını İngiltere, Fransa ve Rusya’ya bırakmamak için bu savaşa katıldığı gerçeği de gözlerden uzak tutulmamalıdır (Taşcıoğlu 2016: 205).
Savaş sırasında Ermenilerin Rusya’yı desteklemesi ve Osmanlı ordusu aleyhine casusluk ve sabotaj faaliyetlerinde bulunması üzerine Almanlar,
isyancı Ermenilerin savaş bölgelerinden çıkarılmaları ve savaş yaşanmayan bölgelere nakledilmeleri
konusunda Osmanlı Devleti’nin yönetim kadroları
ile istişarede bulunarak Osmanlı yöneticilerinin
göç kararı almaları üzerinde etkili olmuşlar ve Ermeni zorunlu göçü uygulamaya konulmuştur.
Ancak savaş sona erdikten sonra Ermeni zorun-

Almanya’nın yukarıda özetlenen Osmanlı dönemindeki politikalarında Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra önemli bir değişiklik olmamıştır.
Ancak Atatürk Türkiye’sinin uluslararası alandaki saygınlığı ve gücü Almanların II. Dünya Savaşı
öncesine kadar Türkiye ile ilişkilerinde dikkatli ve
Türkiye’ye karşı saygılı davranmalarına neden olmuş, bu dönemde Almanya ile Türkiye arasında
özellikle Ermeni meselesinden kaynaklanan bir
kriz yaşanmamıştır.
Almanya’da Hitlerin iktidara gelmesinin ardından ise Ermeniler ile Almanlar arasındaki
ilişkilerin arttığı ve Ermenilerin her zaman olduğu gibi güçlüden yana olma politikası izleyerek
Almanlara yanaştıkları, Almanların da bu ilgiyi
karşılıksız bırakmadıkları ve Ermenilerle ilişkilerini geliştirdikleri görülmektedir. Bu kapsamda
Nazilerle Ermeniler arasındaki işbirliğinin ideolojik
zemini 1930’larda döşenmeye başlanmıştır. Goebbels 1933 yılında Ermenileri Aryan olarak tanımlamıştır. Nazi Partisi’nin önemli ideologlarından olan
Almanya’nın İşgal Edilmiş Doğu Bölgeleri Bakanı
Alfred Rosenberg 1926-1936 yılları arasında Şarkiyat Enstitüsü’nün başında bulunan Dr. Artaşes
Abegyan’ı Ermenilerin antropolojisini ve tarihini
incelemek üzere bir komite kurmakla görevlendirmiştir (Perinçek 2015:129). Artaşes Abegyan ile
Paul Rohrbach 1934 yılında yayımladıkları “Aryan
Ermenilerin Nazi Entelektüelleri ile İşbirliği” adlı
kitapta Ermenilerin ve Ermeni dilinin Aryan kökenli
olduğunu ifade etmişlerdir (Erdinç 2016a: 2). Komitenin 1934’te kurulmasından beş ay sonra Rosenberg, Hitler’e Ermenilerin arî ırktan geldiğini
gösteren bir rapor sunmuştur. Bu dönemden itibaren savaş sonuna kadar Almanya’da Ermeniler
ve antik tarihleri, arî ırka aidiyetleri ve “1915 Ermeni kırımı” üzerine onlarca kitap yayımlanmıştır. “Ermenilik-Arîlik”, “Zeytun”, “Ermeniler ve
Almanların Tarihi Dostluğu”, “Arîler Sana Bakıyor”, “Gönüllülerimizin Tarihi Rolü” adlı kitaplar
bunlardan bazılarıdır (Perinçek 2015: 130, Erdinç
2016a: 2).

II. Dünya Savaşı’nın patlak vermesinden 4 yıl
önce 10 Mayıs ve 9 Ağustos 1935’te Ermenilere
ait Hayrenik[1*] adlı günlük gazetede çıkan yazılarda Ermenilerin ve Yunanlıların Selanik’te çok
sayıda Yahudi’yi katletmelerinden övgüyle söz
edilmiş ve Ermenilerin Nazi Almanya’sında ortaya
çıkan Yahudi aleyhtarlığını destekledikleri ifade
edilmiştir (Weems 2002: 347). 19 Ağustos 1936’da
Ermenilere ait Hayrenik adlı haftalık dergide ise
“kanserli urun vücuttan sökülüp atılmasında akan
kanın ehemmiyetinin olmadığı gibi Yahudilerin de
toplumdan sökülüp atılmalarında akacak kanın
ehemmiyetinin bulunmadığı ve Naziler açısından
bunun bir zorunluluk olduğu” ifade edilmiştir (Hayrenik Weekly, August 19, 1936). Benzer şekilde
aynı derginin 17 Eylül 1936 tarihli nüshasında Adolf
Hitler’i öven yazılar yayınlanmıştır. Bu süreçte
Ermeniler tarafından Berlin, Münih gibi Alman
şehirlerinin yanı sıra Bükreş, Sofya gibi diğer Avrupa şehirlerinde Ermeni milliyetçi dernekleri ve
Almanlar lehine faaliyet yürütmek üzere Ermeni
gençlik örgütleri kurulmuş, ayrıca Bulgaristan ve
Romanya’da Tseghagron[2†] örgütüne mensup
savaşçı gruplar oluşturulmuştur. Bu dönemde
Almanya’da Ermeniler için özel okullar kurularak
Ermeni çocuklarına 3. Reich’ın himayesinde kurulacak Büyük Ermenistan’ın propagandası yapılmış ve Ermeniler arasında Almanların desteği ile
Ermenistan’ın Türklerden ve Ruslardan temizlenerek Bulgarlar, Romenler, Slovaklar ve Hırvatlar
gibi Ermenilerin de bağımsızlığına kavuşacağı fikri işlenmiştir (Perinçek 2015: 130-137, Abramyan
2006:71-72-74).

II. Dünya Savaşı Döneminde Ermeni-Alman İş
Birliği
I. Dünya Savaşı yıllarında Almanya’ya karşı
cephede yer alan ve kendileri için bağımsız bir
devlet kurma vaadinde bulunan İngiltere, Fransa
ve Rusya’yı destekleyen Ermeniler Almanya’nın
yukarıda izah edilen faaliyetlerinin de etkisiyle
1 * “Hayrenik” Ermeni dilinde ata vatan (ana vatan) anlamına gelmektedir.
2 † Tseghagron adlı örgüt I. Dünya Savaşı sırasında Türklere
karşı savaşan gönüllü Ermeni birliklerinin komutanlarından
Karekin Nezhdeh tarafından 1934 yılında ABD’de kurulmuş, da ha sonra Avrupa’ya yayılmıştır. Örgüt II. Dünya
Savaşında dünyadaki tüm Ermenileri Nazilerle işbirliğine
çağırmış ve savaş süresince Nazilerle işbirliği halinde faaliyet
göstermiştir (Detay için bakınız: Mehmet Perinçek, İkinci Dünya Savaşında Nazi-Taşnak İşbirliği, TESAM Akademi Dergisi,
Ocak-2015.2(1): 130-131-132)
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lu göçü nedeniyle Osmanlı Devleti’nin yanı sıra
Almanya’nın da suçlanmaya başlaması üzerine Almanlar zorunlu göç konusunda kendilerine yapılan suçlamalardan kurtulabilmek için Ermeni zorunlu göçü ile ilgilerinin olmadığını vurgulamışlar
ve Türk tarafını suçlama yoluna gitmişlerdir (Taşcıoğlu 2016: 189).
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II. Dünya Savaşında taraf değiştirerek Almanya’yı
desteklemişlerdir. Ermenilerin Hitler’in 1930’da
Almanya’da iktidara gelmesinin ardından, çıkacak
bir savaşı Almanya’nın kazanacağı değerlendirmesini yapmaları Hitler liderliğindeki Almanya’ya destek
vermelerinde etkili olmuştur.[3‡]
Ermenilerin Nazilere verdiği destek savaş yıllarında da devam etmiştir. Taşnakların Nazi Almanya’sının yanında yer almasında başrolü oynayan,
Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında “Müslüman Türk Kasabı” ve “Yahudi Avcısı” olarak anılan Dro lakaplı Ermeni General Drastamat Kanayan
II. Dünya Savaşı başlarında 812. Ermeni Lejyoner
Taburunu kurarak Almanya saflarında harbe katılmıştır (Erdinç 2016a: 2). Dro’nun öncülüğünde
1942 yılında Varşova’nın Rembertow bölgesinde,
Simferepol’de, Rostovna Donu’da, Pulawy’de ve
1943’de Orlow bölgesinin Jizdra şehrinde Ermeni
lejyoner birlikleri kurulmuştur. Sadece Polonya’da
kurulan Ermeni lejyoner taburlarının sayısı dokuzdur (Perinçek 2015: 136). Ermeni lejyoner birliğinin
mevcudu önce 20.000 kişiye, daha sonra Fransa ve
Almanya’da yaşayan diğer Ermenilerin de Alman
ordusunun Doğu Lejyonu olan 19. Orduya katılmalarıyla 100.000 kişiye ulaşmış ve Dro komutasındaki Ermeni birlikleri Kırım’da, Kuzey Kafkasya’da ve
Hollanda’da Alman birlikleriyle savaşa katılmıştır
(Erdinç 2016a: 2, Weems 2002: 346).
Ermeni lejyoner birliğindeki askerlerin bir bölümü Almanya’nın işgal ettiği ülke topraklarında
kurduğu koruma birlikleri içinde de görev yapmış,
Ermeni askerler işgal edilen topraklarda yaşayan
Yahudiler ile diğer istenmeyen unsurların tespitinde ve tutuklanmasında, tutuklananların daha sonra toplu olarak imhaya tabi tutuldukları toplama
kamplarına nakledilmesinde ve Almanya lehine casusluk yapılmasında da kullanılmıştır. Alman üniforması içindeki Taşnaklar esir kamplarındaki Sovyet
ordusunun Ermeni askerlerini ziyaret ederek onlara
Almanların Ermenistan’ı Bolşeviklerden ve Türklerden kurtarma imkânı sunduğunu, açlık ve hastalıktan kurtulabilmek için Almanların safına geçmeleri
gerektiğini söyleyerek esir kamplarından ajan devşirmiştir (Perinçek 2015: 138-141).
3 ‡ Samuel A. Weems günümüzde Boston Ermeni Arşivinin
araştırmacılara kapalı tutulmasının sebeplerinden birinin de
yukarıda örnekleri verilen Ermenilerin Nazilere verdiği desteğin
ortaya çıkmasın ı önlemek amacına yönelik olduğunu ifade
etmektedir (Detay için bakınız: Samuel Weems, Secrets of a
Christian Terrorist State ARMENIA, St. John Press, Dallas 2002:
348).
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1942 yılına gelindiğinde Suren Bezzadian Paikhar
tarafından kurulan Ermeni Milli Sosyalist Hareketi
Hoassank ve Ermeni General Karekin Nezhdeh tarafından kurulan ırkçı Tseghagron örgütlerine mensup çok sayıda Ermeni genci Nazi SS birliklerinde ve
diğer Nazi askerî birliklerinde görev yapmaktaydı.
Benzer şekilde Almanya ve Fransa’da yaşayan çok
sayıda Ermeni genci 58. Panzer Kolordusu’nda ve
19. Alman Ordusu’nda görev almıştır. Ermeni Taşnak liderleri ise Alman askerî istihbarat servislerinin kontrolünde Türkiye’deki ve Ortadoğu’daki
Nazi istihbarat büroları ile işbirliği hâlinde faaliyet
yürütmüştür.
1942 yılında Almanya tarafından kod adı Gertrud olan bir harekât planı hazırlanmıştır. Planda
Türk-Sovyet sınırı üzerinden Sovyetlere darbe
vurulmasını sağlamak üzere Almanya’nın Alman,
Yunan, Bulgar ve İtalyan ordularının yanı sıra Ermenistan ve Gürcistan’dan temin edeceği 100.000
askerin de desteği ile Türkiye’yi işgal etmesi ve
Türk topraklarının Ermenistan, Gürcistan, Yunanistan ve Bulgaristan arasında paylaştırılması öngörülmekteydi. Birkaç kez ismi değiştirilen plan
Rusların Kafkasya cephesindeki karşı taarruzu ve
müttefiklerin Sicilya’ya asker çıkartması üzerine ertelenmiştir (Erdinç 2016a: 2, Perinçek 2015: 150).
1944 Şubat’ında Rosenberg’in emriyle Birleşik
Ermeni Karargâhı da kurulmuştur. Başında Vartan
Sarkisyan’ın bulunduğu bu kurum, Alman Silahlı
Kuvvetleri Wehrmacht ve askerî istihbaratı olan Abwehr bünyesindeki bütün Ermeni askeri ve istihbarat
gruplarının faaliyetlerini koordine etmiştir. Ayrıca
Ermeniler Alman askerî istihbaratının başkanı
olan Amiral Canaris’in gözetiminde çalışmışlar,
bu maksatla İstanbul’da teşkil edilen Kriegs Organisation Naher Osten (Ortadoğu İstihbarat Ağı
Teşkilatı)’nda ajan olarak görev almışlardır. Türkiye’deki Ermenilerin Alman haber alma faaliyetleri
için uygun bir kaynak haline geldikleri hususu o dönemde İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi tarafından
Londra’ya gönderilen raporlara da yansımıştır (Erdinç 2016a: 2).
1930’lardan itibaren ve II. Dünya Savaşı boyunca Almanya’yı destekleyen Ermeniler, savaşın sonlarına doğru İngiltere ve müttefiklerinin
savaşı kazanacaklarının ortaya çıkmasından sonra güçlüden yana taraf değiştirerek İngiltere ve
müttefiklerini desteklemeye başlamış, Dro lakaplı
Ermeni General Drastamat Kanayan ise savaş suç-
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Ermenilerin Nazilerle Yahudi katliamında yaptıkları işbirliğinin yanı sıra Türklerin suçlanması konusunda da işbirliği içinde oldukları görülmektedir.
Ermeniler Hitler tarafından söylendiğini iddia ettikleri ifadeler yoluyla Türkleri suçlamakta, Alman yetkililer ve tarihçiler ise Hitler’in sözleri arasında Ermenilere ait bir ifade bulunmadığını bildikleri halde
bu yalanı sürdürerek Ermeni tezlerine destek sağlamaktadır. Ermeniler, Hitler’in II. Dünya Savaşı’nı
başlatan 1 Eylül 1939’daki Polonya saldırısından bir
hafta önce Obersalzberg’te Alman generallerine
Alman dilinde yaptığı konuşmadaki sözlerinin İngilizce çevirisine konuşma metninde bulunmayan
“Ermenilerle ilgili” ekleme yapılmıştır. Hitler konuşmasında “ölüm kıtalarıma Polonyalıları çolukçocuk, genç-ihtiyar ortadan kaldırma emri verdim”
demiş ve Ermenilerin iddiasına göre sözlerine devamla “zaten Ermenilere yapılan katliamı kim hatırlıyor ki” ifadesini kullanmıştır. Oysa Hitler’in yaptığı
konuşmanın orijinal metninde Ermenilerle ilgili
böyle bir ifade yoktur (Ataöv 1984: 3-11). Nitekim
savaştan sonra savaş suçlularının yargılandığı Nüremberg mahkemesi Hitler’in bu konuşma metnini
USA-29 ve USA-30 biçiminde numaralayarak onaylamıştır. Ancak mahkeme tarafından onaylanan metinlerde Hitler’in sarf ettiği iddia edilen Ermenilere
ait cümle yer almamaktadır (Orly Saldırısı Davası
1985: 46). Söz konusu iddia 23 Nisan 2015’te Berlin
Katedrali’nde Ermeni, Süryani ve Pontus Rumları
sözde soykırımını anmak için düzenlenen ayinden
sonra Almanya’nın 11. Cumhurbaşkanı Joachim
Gauck’in yaptığı konuşmada da dile getirilmiştir.
Alman Cumhurbaşkanı söz konusu konuşmasında
bu konudaki iddiaları bir adım daha ileriye taşıyarak zorunlu göç sırasında Türklerin Ermenileri diri
diri yaktığını ve öldürünceye kadar kovaladığını
da iddia etmiştir (Bundespräsidialamt, The Speech

Ermeni terörünün tırmanışa geçtiği 1965 yılından sonra Türk diplomatlarının Ermeniler tarafından katledilmesine ve Türklere yönelik diğer Ermeni terör eylemlerine rağmen Almanya’nın soykırım
yalanı konusunda Ermenilere hak verme politikasında bir değişiklik meydana gelmemiştir. Tersine bu
dönemde Almanya’nın Ermeni soykırım iddialarını
artan bir şekilde gündeme taşıdığı görülmektedir.

Alman yetkililerin Hitler’in konuşmasında Ermenilere ilişkin bir ifade bulunmadığını çok iyi bildikleri halde bu tür iddiaları tekrarlayarak Ermenilere destek sağlamasının ve zorunlu göç nedeniyle
Türkleri suçlamasının Nazi-Ermeni işbirliğini gizleme ve kendi işledikleri Yahudi soykırım suçuna ortak bularak Almanya üzerindeki baskıyı hafifletme
çabalarından kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Almanya’nın Yahudi Soykırımına Ortak Arama
Çabaları ve ASALA’ya Desteği

Almanya’nın Ermeni konusunda izlediği politika
yabancılar (Türkler) politikası çerçevesinde belirlenmektedir. Ermeni sorunu ve sözde soykırım iddiası,
hem Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB)’ne girmeye ehil
olmadığını, hem de Almanya’daki Türk toplumunun
“ulusal azınlık” sayılamayacağını kanıtlama uğraşısıdır. Türk toplumunun ulusal bir azınlığa dönüşmesini önlemek amacıyla Türk ulusunun yapaylığını,
mozaikliğini kanıtlamaya çalışan çevreler soykırım
tezini gündemde tutmakla Alman kamuoyunun
ülkedeki Türklere karşı önyargılarını perçinlemektedir. Bu durumdan daha vahimi egemen söyleme
itiraz edenlerin karar mekanizmaları içinde yer almaları imkânsız hâle geldiğinden Almanya’da özellikle eğitim düzeyi yüksek Türkler arasında soykırım
tezini savunanların sayısının giderek artış göstermesidir (Kılıç 2003: 217-219).
Almanlar Ermeni sorununu Yahudi soykırımı
ile karşılaştırıp, Ermeni sözde soykırımının Yahudi
soykırımına öncü olduğunu söylerken, Prof. Rainer
Münz gibi bazıları daha da ileri gidip gaz odalarının
Türk icadı olduğunu ve Balkanlar'da etnik temizliğin Türkler tarafından başlatıldığını öne sürmektedirler. Bazı Alman yazarlar tarafından sıklıkla Talat
Paşa'nın “Ermeni sorununu Ermenileri yok ederek
çözmek gerekir.” sözünü söylediği iddia edilmektedir. Ancak bu sözün sahibi Talat Paşa değil, Alman
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lusu olarak yargılanma korkusuyla Ermeni Diasporasının yardımıyla ABD’ye kaçmıştır (Erdinç 2016a:
2). Ancak Ermenilerin söz konusu tavır değişikliği
II. Dünya Savaşı’nda Nazi ordusunda savaştıkları ve Yahudi katliamında aktif olarak yer aldıkları
gerçeğini saklamaya kâfi gelmemektedir. ABD Ermenilerinin Alman ordusunda fiilen savaşan Dro
lakaplı Ermeni Generali Drastamat Kanayan adına
ABD’de ve Ermenistan’da anıt mezarlar yaptırmaları, California’da Nazi lideri Drastamat Kanayan’ın
adını taşıyan Dro Leadership Institute (Dro Liderlik
Enstitüsü) adlı bir enstitü kurarak Ermeni gençlerini
eğitmeleri ve Gertrud Planı Ermeni-Nazi işbirliğinin
saklanmasını imkânsız hâle getirmektedir.
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doğu bilimcisi Ewald Banse'dir (Arıkan 2006: 344).
Banse 1910 yılında yayımlanan Türkiye adlı kitabında
Ermenilerin sahip oldukları refaha ve geniş haklara
karşın Türk’e ihanet eden güvenilmez bir azınlık
olduklarını ağır ifadelerle vurguladıktan sonra, “Ermeni sorununu ortadan kaldırmanın tek yolu Ermeni
halkını ortadan kaldırmaktır.” ifadesini kullanmıştır
(Kılıç 2003: 218-219).
Ermenilerin 1973’te Santa Barbara’da başlattıkları ve 1983’e kadar devam eden Türk diplomatlarına yönelik suikast ve katliamları konusunda da
Almanya’nın dolaylı olarak Ermeni terörüne destek
olduğu gözlenmiştir. Ermeni terör örgütü ASALA'nın
Türk diplomatlarına karşı işlediği cinayetler, Alman
medyasında Ermeni terörünün değil, “Ermeni sözde soykırımı” iddiasının gündeme getirilmesine
vesile yapılmıştır. Musevî soykırımında Türklerin Almanlara öncülük ettikleri yalanı, Almanya'nın ünlü
Ermeni uzmanı ve Ermeni Yazarlar Birliği’nin onur
üyesi olan Tessa Savvidis Hofmann tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.
Hofmann’ın bir diğer marifeti de 1980 yılında yayımlanan “Der Völkermord an den Armeniern vor
Gericht- Der Prozess Talaat Pascha (Ermeni Kıyımı
Mahkeme Önünde-Talat Paşa Yargılaması)” adlı
kitabının kapağına yerleştirdiği resimde ortaya çıkmaktadır (Erdinç 2016b: 47-48). Talât Paşa ile ilgili
mahkeme tutanaklarının yer aldığı kitapta kullanılan ve üst üste yığılmış kurukafalardan oluşan resmin sol üst köşesine Talat Paşa’nın resmi konularak
“bu masum insanları Talat Paşa katletti” imajı verilmeye çalışılmıştır. Kitabın iç kapağının arka sayfasına ise; “Kitabın üzerindeki fotoğrafın 1916 / 1917
yıllarında Batı Anadolu’daki kurukafalar piramitlerini
yani Türk barbarlığını gösterdiğinden hiç kuşku duyulmaz.” ifadesi yazılıdır (Taşcıoğlu 2015a: 17).
Oysa gerçek adı “The Apotheosis of War (Savaşın Tanrılaştırılması)” olan tablonun Ermeni göçünden 44 sene önce 1871 yılında Rus ressam Vasili
Vasilyeviç Vereşçagin tarafından yapıldığı Prof. Dr.
Türkkaya Ataöv tarafından ortaya çıkarılmıştır (Ataöv 1985: 16-19).
Ermenistan ve Ermeniler adlı kitabında
Atatürk’ün 2 milyondan fazla Ermeni ve Rum’un katili olduğunu yazabilecek (Erdinç 2016b: 55) kadar
fanatik bir Türk düşmanı olan Hofmann da, Prof.
Rainer Münz gibi hiçbir somut delil ve belgeye dayanmadan gaz odalarını ilk kez Türkler’in kullandığıSayfa 16

nı öne sürmektedir.
Almanya'da soykırım iddialarını en fazla savunan ve Lepsius'un izinden giden Hofmann “Türkiye
geçmişi ile hesaplaşmalıdır.” diyerek Türkiye'yi suçlamaktadır. Diğer taraftan Tessa Savvidis Hofmann,
Bernard Lewis, Heath Lowry gibi Ermeni iddialarını
yalanlayan bilim adamlarını da suçlamaktadır. Türkiye karşıtı ve Ermeni yanlısı görüşleriyle tanınan
Taner Akçam’ın hamiliğini de üstlenen Hofmann
(Erdinç 2016b: 55) 2-22 Kasım 2002 tarihleri arasında Ermeni sorununu Alman Meclisi’ne taşımak için
imza kampanyası başlatmış ve Berlin’de “1915 Soykırım Etkinlikleri” düzenleyerek Alman kamuoyunu
yanıltmaya çalışmıştır (Arıkan 2006: 344-345, Kılıç
2003: 229-231).
İmza kampanyasını yöneten Tessa Savvidis
Hofmann’ın Almanya Dışişleri Bakanlığı ve BND (Federal İstihbarat Servisi) ile bağlantılı olduğu bilinmektedir. Türkiye ve Kafkaslar’da azınlık çatışmaları
uzmanı olan Hofmann, aynı zamanda Türkiye’deki
bazı yazarları maaşa bağlayarak Ermeni sözde soykırımı konusunda kitaplar yazdıran Hamburg Sosyal
İncelemeler Enstitüsü’nün de destekçisidir. Bu enstitü, Almanya’nın Türkiye İstihbarat Masası şeflerinden Udo Steinbach’ın yönettiği ve kaynağı Alman
Dışişleri Bakanlığı bütçesinden sağlanan Hamburg
Doğu Enstitüsü ile birlikte Tessa Savvidis Hofmann
tarafından yönlendirilmektedir (Kılıç 2003: 234).

Almanların Holokostun Etkilerini Azaltma Çabaları ve Türkler Üzerindeki Baskı Politikaları
Avrupa'da Hıristiyan Demokratların güçlenmesi ve Sosyal Demokratların oy kaybetmesi Ermeni Sorununu da etkilemiştir. Türk dostu olarak
görülen Almanya’nın önceki Başbakanı Gerhard
Schröder'in partisinin sürekli oy kaybetmesi ve
muhafazakârların güçlenmesi Ermeni tasarılarının
Alman Meclisi'ne getirilmesinde ve kabul edilmesinde etkili olmuştur. Diğer taraftan Türkiye'nin AB
üyeliğini istemeyen muhafazakârların güçlenmesi
ve bunu önleyemeyen liberallerin politik sebeplerle Ermeni sorununa farklı yaklaşımları da Ermeni
isteklerinin kabulünü kolaylaştırmaktadır (Arıkan
2006: 353).
Almanya’nın Ermeni tezlerini desteklemesi ve
Türkiye’yi soykırım yapmakla suçlamasının arka planında yatan en önemli sebeplerden biri yeni soykırım suçluları bularak kendi atalarının işlediği Namib-

ya [4*] ve Yahudi soykırımlarının etkilerini hafifletme ve tarihin ilk soykırımının Almanlardan önce Türkler
tarafından uygulandığını kanıtlama çabasıdır.
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Bir diğer neden ise Almanya’da yaşayan en büyük azınlık grubu olan Türklerin sahip olduğu vatanseverlik ve milliyetçilik duygularını baskı altında tutma ve sözde Ermeni soykırımı iddiaları yoluyla suçluluk
duygusu yaratarak Türkleri Türklüklerinden utanır hâle getirmek suretiyle Alman toplumu içinde daha
sessiz ve uyumlu bir grup haline dönüştürme çabasıdır. Söz konusu baskılara karşı çıkan ve soykırım
tezini sorgulayan bir Türk’ün ne medyada ne politikada ve ne de akademi çevrelerinde iş bulması mümkündür (Gümüş 2015: 162, Bacınoğlu 2001:199). 2001 yılında Alman Parlamentosu’nda milletvekili olan,
2005-2009 döneminde de milletvekilliği yapan Almanya Türk Toplumu Konfederasyonu eski başkanı Prof.
Dr. Hakkı Keskin 2007 yılında sözde soykırımı reddettiği gerekçesiyle medyanın da baskısıyla tekrar aday
yapılmamıştır.
Soykırımı reddedenlere karşı uygulanan linç politikaları Alman okullarında da uygulanmaktadır.
Stuttgart’ta bir okulun 10. Sınıf öğrencisi Ezgi Ö.’nün derste öğretmen tarafından anlatılan Ermeni soykırım iddialarını reddetmesi sınıf arkadaşları tarafından “Türk nazisi” olarak yaftalanmasına neden olmuş
(Gümüş 2015:163) ve öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasında bahane olarak kullanılmıştır.
1960’larda Türk işçisini Almanya’ya davet eden ve uzun yıllar Türk işgücünden yararlanan Almanya özellikle 1980’lerden itibaren Türk işçilerinin geri dönüşlerini özendirici politikalar izlemeye başlamış, 2007 yılından itibaren ise göçmen mevzuatında yaptığı bazı değişikliklerle Almanya’da yaşayan Türkleri asimile
etme politikalarına yönelmiştir. Almanya’da yaşayan Türkler 18 yaşına geldikten sonra ya Alman ya da
Türk vatandaşlığını seçmek zorunda bırakılmakta, Alman vatandaşlığını seçenler ise Türk vatandaşlığından
çıkarılmaktadır (Şahin 2010: 53). Bu suretle Almanya bu ülkede doğan 3. Kuşak Türkleri çok daha kolay asimile etme imkânlarına sahip olmaktadır. Alman vatandaşlığını seçen Türkler ise zaten yeterli bilgiye sahip
4 * Almanya taraf1ndan sömürgele_tirilen ve zengin tar1m arazileri ile elmas madenlerine el konulan Güneybat1 Afrikan1n Damaraland bölgesinde (Namibya) 1904-1908 yılları arasında Almanların uyguladığı katliamlarda bölgenin yerli halkları olan Herero kabilesinin %80’i, Nama kabilesinin ise %55’i Alman General Lothar von Trotha emrindeki Alman birlikleri tarafından imha edilmiştir.
Katliamdan kaçabilen yerli halk ise çöle sürülüp orada susuzluktan ya da önceden zehirlenmiş içme sularını içmek zorunda bırakılmak suretiyle katledilmiştir. Erkeklerinin tamamına yakını öldürülen ve esir kamplarına alınan yerli kabilelerin kadınları ise
Alman askerlerinin tecavüzüne maruz kalmıştır. 20. Asrın ilk soykırımı olarak anılan Namibya katliamı konusundaki detaylı bilgi
için bakınız: Mehmet Oğuzhan Tulun, “Soykırım ve Almanya”, Avrasya İncelemeleri Merkezi (AVİM), 11 Ocak 2017
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olmadıkları Ermeni meselesi konusunda Alman eğitim sisteminde aldıkları bilgiyle yetinmekte ve Alman
devletinin baskılarından da çekinerek Türkiye’nin Ermeni meselesi konusundaki tezlerini savunamamaktadır. Okullarda kendi aralarında bile Türkçe konuşmalarına izin verilmeyen Türk öğrenciler, birçok eyalette
Türkçe derslerinin de kaldırılmasıyla (Şahin 2010: 90-91) Türklükten büyük ölçüde koparılmakta ve haksız şekilde sözde Ermeni soykırımıyla suçlanan Türk gençleri suçluluk ve aşağılık duygusu altında ezilerek
Almanya’nın suçlamalarını daha kolay kabul eder hâle getirilmektedir.
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Sözde Ermeni Soykırım İddialarının Alman Ders Kitaplarına Alınması

Almanya soykırım iddialarına çeşitli eyaletlerde okutulan ders kitaplarında da yer vermektedir.
Almanya'da ilk kez 2002 yılında Brandenburg Eyaletinde eyaletin Eğitim Eski Bakanı Steffen Reiche tarafından okul kitaplarında sözde Ermeni soykırımı ders müfredatına konmuş ve takip eden süreçte diğer
eyaletlerde de sözde Ermeni soykırımı ders müfredatına alınmıştır (Arıkan 2006: 347).
Diğer yandan Alman hükümetlerinin Almanya’da yaşayan Türkler hakkında aldıkları bu ve benzeri kararlardan önce Avrupa'da ve özellikle Almanya'da Ermeni Diaspora faaliyetlerinin de hareketlenmeye başladığı görülmektedir. Bu kapsamda Alman basınına yansıyan sözde Ermeni soykırımı ibaresinin ders kitaplarından çıkarılması, Almanya Ermeniler Merkezi Kurulu organizatörlüğünde faaliyet gösteren Diaspora
Ermenilerini adeta ayağa kaldırmıştır. Dr. Raffi Bedikyan başkanlığındaki Almanya Ermenileri Merkezi Kurulu Türkiye'nin AB'ye tam üyelik müzakereleri öncesinde Ermeni-Alman kültürel ilişkilerinin geliştirilmesi
ve sözde Ermeni soykırımının tüm Avrupa'da tanınmasına yönelik olarak Almanya'nın Dinslaken kentinde
17-19 Aralık 2004 tarihlerinde Uluslararası Ermeni Gençlik Konferansı düzenlemiştir (Arıkan 2006: 346, ERAREN 2005). Alman Devleti’nin söz konusu konferansın kendi topraklarında düzenlenmesine izin vermesi
ve toplantıya ev sahipliği yapması Ermeni iddialarına destek olduğunu saklamaya bile gerek duymadığını
göstermesi açısından önem taşımaktadır.
Berlin Göç ve Uyum Dairesi ise 13 Haziran'da sözde Ermeni soykırımını anlatan bir kitabın dağıtımına
başlamıştır. 1,5 milyon Ermeni'nin sistematik bir şekilde yok edildiğini öne süren kitap yayın tarihinden
yaklaşık iki ay önce basılmış, ancak Berlin Eyalet Başbakanı Wowereit'in Türkiye ziyareti nedeniyle kitabın
dağıtımı ertelenmiştir. Berlin Senatosu'na bağlı Göç ve Uyum Dairesi tarafından Berlin'de yaşayan göçmen
Sayfa 18

Alman Parlamentosu’nun Sözde Ermeni Soykırım Kararları
Almanya Federal Meclisi Nisan 2001’de Dilekçe
Komisyonu’nun “sözde Ermeni soykırımının” tanınması için karar önerisini yıldırım hızıyla görüşmüş
ve Dışişleri Bakanlığı’na havale edilmesini kararlaştırmıştır. Alman Federal Meclisi’ne gelen Ermeniler ile ilgili metinde; “Dünyada ilk soykırım fiilinin
Türkler tarafından işlendiği” ve “Lozan Antlaşması
öncesinde 5 milyon Hıristiyan’ın Türkler tarafından katledildiği” iddiaları yer almıştır. Metinde
yer alan “Türkiye'nin soykırımı kabul ederek AB'ye
üye olabilmesi” şartını taşıyan istekler ABD Temsilciler Meclisi’ne gelen Ermeni tasarılarıyla büyük
benzerlik içermektedir (Arıkan 2006: 345-346, Kılıç
2003:234-235). Bu durum dış ülkelerdeki Ermeni lobilerinin ve Ermeni Diasporasının eşgüdüm içinde
hareket ettiklerini ve birbirinin kopyası olan soykı-

rım yasa tasarılarını farklı ülkelerin parlamentolarına taşıdıklarını göstermektedir.
Almanya Federal Parlamentosu 16 Haziran 2005
tarihinde sözde Ermeni soykırım iddiaları konusunda büyük ölçüde papaz Lepsius’un[5*] düzmece iddialarına dayanan yeni bir karar daha kabul etmiştir.
Karar İttihat ve Terakki yönetimini, Ermenileri imha
etmek amacıyla sürgün yapmakla ve kitlesel katliam uygulamakla, Osmanlı Devleti'ni ise soykırımla
suçlamaktadır. Gerekçesi ile birlikte 4 sayfalık bir
metin olan bu karar, asılsız ve mesnetsiz suçlamalarla doludur (Elekdağ 2005, Arıkan 2006: 348). Kararın gerekçe bölümünde hiçbir yargı kararına dayanmadan sübjektif kaynaklarla bu sonuca varıldığı
görülmektedir.
Almanya Parlamentosu’nun kararı papaz
Lepsius’un gizli raporuna, Lepsius’un raporu ise
Amerikan misyonerlerinin uyduruk rapor ve hatıralarına dayanmaktadır. “Büyükelçi Morgenthau’nun
Öyküsünün Perde Arkası” adlı eserinde; ABD’nin
İstanbul Büyükelçisi Morgenthau’un Lepsius’un
Gizli Raporu’nu temel alarak kaleme aldığı raporunun tamamen yalan ve uydurmalara dayandığını
anlatan Amerikalı tarihçi Heath Lowry; eserinde papaz Lepsius’un 31 Temmuz 1915’te Morgenthau’yu
ziyaret ettiğini ve zorunlu göçe son vermek için
dünya çapında bir protesto hareketi başlatılmasını
önerdiğini bildirmektedir. Lepsius, Gizli Rapor’unu
yazarken Amerikan Büyükelçisinden aldığı misyoner raporlarını kullanmıştır. Lowry’nin araştırmaları
Büyükelçi Morgenthau’un aynı belgeleri 1916 yılında yayınlanan İngiliz Mavi Kitabı’nın editörü Viscount Bryce’a da verdiğini göstermektedir. (Elekdağ
2005, Arıkan 2006: 349-350). Yani “Mavi Kitap” ve
Lepsius’un eseri aynı kaynaklar kullanılarak kaleme
5 * Fanatik bir Türk dü_man1 olan ve bir hal1 tüccar1 k1l1
1nda Anadoluya girerek Osmanl1 Ermenileri aras1nda misyonerlik faaliyetlerinde bulunan Alman Protestan papaz Johannes
Lepsius Ermeniler hakkında dört kitap ve bir rapor kaleme almıştır. Özellikle 1897’de Berlin’de basılan “Ermenistan ve Avrupa,
Hıristiyan Devletlere Karşı Suç Duyurusu, Hıristiyan Almanya'ya
Çağrı" adlı kitabında, Türkiye ve Türkler hakkında oldukça ağır
ithamlarda ve iftiralarda bulunan Lepsius’un kitabı hakkın da,
gazeteci yazar Hans Barth, "Papaz Lepsius'un pespaye romanı" ifadesini kullanmaktadır (Detay için bakınız: Ömer Lütfi
TAŞCIOĞLU, Almanya’nın Osmanlı Devleti Dönemindeki Ermeni
Politikaları, Gazi Türkiyat, Bahar 2016/19, Ankara, s.192 -193194, Selami KILIÇ, “Ermeni Dostu Olarak Tanınan Bir Alman
Din Adamı Dr. Johannes Lepsius”, Atatürk Araştırma Merkezi
Dergisi, XVII, Kasım 2001, Sayı: 51’den ayrı basım, s. 585 -601).
Johannes Lepsius’un Türklere karşı duyduğu kin ve düşmanlığın
oluşumunda misyoneri olduğu Protestan mezhebinin kurucusu
Martin Luther’in 1520’li yıllarda kiliselerde söylediği “Tanrım,
beni ve tüm inananları Şeytan’dan ve Türklerden koru” şeklindeki
yakarışının da etkileri olduğu değerlendirilmektedir.
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kültürlerini tanıtmak için hazırlanan “Ermeniler ve
Berlin-Berlin'deki Ermeniler” adlı kitapta baştan
sona kadar sözde soykırım anlatılmaktadır. Ermeni
Diasporasının bilinen iddialarının yer aldığı kitapta
Osmanlı, Jön Türkler ve Talat Paşa katil ilan edilerek
“1,5 milyon Ermeni’nin bilerek ve sistematik bir şekilde yok edildiği ve bunun Ermeni halkının soykırıma
uğradığının en somut belgesi olduğu” ifadesi yer almaktadır. Alman yazar Tessa Savvidis Hofmann'ın
önderliğinde hazırlanan 104 sayfalık bu kitapta
Türklerin Ermenileri göçe zorladığı, katlettiği, bazı
Ermeni illerinin Türk şehirlerine dönüştürüldüğü
ve katledilen Ermenilerin açılan toplu mezarlara
gömüldüğü iddialarını kanıtlamak amacıyla (Arıkan
2006: 348, Ulun/Selçuk 2005) birtakım resimler kullanılmıştır. Ermenilerin sahte belge ve resim üretme
konusundaki sabıkaları kaynağı belirtilmeyen resimlerin gerçekliği konusunda şüphe uyandırmaktadır.
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alınmıştır.

letlere önemli bir rol düştüğü” ifadeleri yer almıştır.

Diğer yandan Büyükelçi Morgenthau’ın raporları kendi tespitlerine değil, tercümanı Arşak
Şimavonyan ile kâtibi Agop Andonyan tarafından
kaleme alınan ve hayal mahsulü olayları olmuş gibi
gösteren düzmece raporlara dayanmaktadır. “Ambassador Morgenthau's Story” adıyla basılan ve
Ermeniler tarafından hâlen soykırım delili olarak
kullanılmaya devam edilen kitapta yazılanlar ile
Morgenthau’ın kendi tuttuğu “Günlük Hatıra Defteri” karşılaştırılınca kitapta yer alan saptırmalar ve
sahtecilik açıkça ortaya çıkmaktadır (Aya 2013: 11182, Lowry 2001).

Alman Parlamentosu’nda kabul edilen karar
incelendiğinde birçok bilgi hatası ve maksatlı yanıltmalar içerdiği görülmektedir. Parlamento kararında zorunlu göç kararının alınmasına neden olan
olaylardan hiç bahsedilmemesi ve sanki Ermeniler
durup dururken sevk ve iskân kararı alınmış gibi bir
izlenim yaratılması dikkat çekicidir. I. Dünya Savaşı
döneminde Osmanlı Devleti sekiz ayrı cephede savaşırken Ermenilerin çıkardığı isyanlar devleti zayıf
düşürmüş, Osmanlı orduları bir yandan bu cephelerde savaşırken, diğer yandan cephe gerisine de asayiş için kuvvet ayırmak zorunda kalmıştır. Ermeniler isyan çıkardıkları bölgelerde çeteler oluşturarak
erkekleri askerde olan kadınları, yaşlıları ve çocukları ağır işkencelerle katletmişlerdir. Katliamın gerçekleştiği bölgelerde Türklere ait çok sayıda toplu
mezar bulunmuştur. Ermeniler katliamın yanı sıra
Osmanlı Ordusu’na zarar verecek pek çok girişimde bulunmuşlardır. Silahaltında olanlar silahları ile
birlikte Osmanlı Ordusu’ndan firar ederek düşman
ordularının saflarına katılmış, düşman orduları lehine casusluk yapmışlar ve Ermeni fırıncılar yaptıkları
ekmeklerle Osmanlı askerlerini zehirlemişlerdir[6§].
Osmanlı Devleti yapılan tüm ikazlara rağmen Ermenilerin isyana ve sivil halkı katletmeye devam etmesi ve askerî harekâtı sekteye uğratarak orduyu geri
bölge emniyeti için kuvvet ayırmak zorunda bırakması üzerine isyancı Ermenilerin savaş alanlarından çıkartılarak savaş yaşanmayan bölgelere nakledilmesi kararını almak zorunda kalmıştır. Diğer
yandan sevk ve iskân kanununun çıkartılmasından
önce göç uygulamasının yapıldığı Anadolu coğrafyasında yaşayan Ermeni sayısı 736.000 kişi olup
bunlardan bir bölümü kendi istekleriyle başka ülkelere göç etmiş, bir bölümü ise göçten kurtulmak
için din değiştirerek Müslüman olmuştur. Göçe tabi
tutulan Ermenilerin sayısı 438.758 (Halaçoğlu 2001:
72-77) olup, söz konusu rakam Kemal Çiçek tarafından 450.000-500.000 kadar olarak verilmektedir
(Çiçek 2005: 247-248-249). Bunlardan 382.148’inin
(%87’sinin) göç yerlerine vardıkları Amerikan arşiv
belgelerinde kayıtlıdır (Bakar 2009: 105-106).

Ermenilerin ve Almanya gibi ülkelerin soykırım
iddialarının kaynağı olan Morganthau belgelerindeki saptırmalar ve sahtecilik Türk tarihçilerin
yanı sıra yabancı tarihçilerin eserlerinde de açıkça
ortaya konulduğu halde Almanya’nın bu belgeler
üzerinden Ermeni tezlerini savunmaya çalışması
Türkiye’nin ulusal çıkarlarından taviz vermesini
sağlamak ve Almanya’da yaşamını sürdüren Türk
vatandaşlarını baskı altına alarak etkisizleştirmek
hedefleriyle açıklanabilecek bir durumdur.
Alman Parlamentosu’nun Ermeni soykırımı iddialarına ilişkin son kararı 2016 yılında alınmış ve Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi(CDU / CSU),
Alman Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve Yeşiller
Partisi tarafından sunulan yeni bir Ermeni tasarısı
Alman Parlamentosu tarafından 2 Haziran 2016’da
kabul edilmiştir.
Kararda; “101 yıl önce yaşanan Ermeni zorunlu göçünde Ermeni, Süryani ve Keldanilerin sürgün
ve katliam mağduru oldukları, 24 Nisan 1915’te
İstanbul’da bir milyonu aşkın etnik Ermeni’nin planlı
tehcir ve yok ediliş sürecinin başladığı ve bu insanların kaderinin kitlesel imha, etnik temizlik, tehcir ve
soykırımlar tarihi açısından örnek teşkil ettiği öne
sürülerek dönemin Alman yönetiminin insanlığa karşı suç eylemi niteliğindeki bu göçü engellememesinden dolayı üzüntü duyulduğu, Türkiye’nin de işlediği
suçu kabul etmesi, Ermenilerle barışması, 2009 yılında Ermenistan’la imzaladığı protokolü onaylaması
ve Ermenistan sınırını açması gerektiği, Almanya’nın
okul, üniversite ve siyaset eğitiminin içerisinde müfredat ve ders kitaplarına 20. yüzyılın etnik çatışmalar
tarihiyle yüzleşme çerçevesinde Ermenilerin tehciri
ve yok edilişini de dâhil etme ve gelecek kuşaklara aktarma görevi bulunduğu ve bu noktada özellikle eyaSayfa 20

Halep’teki Amerikan konsolosu Jackson da 3 Şubat 1916 tarihli sürgün edilenler listesinde 486.000
Ermeni’nin bulunduğunu, 8 Şubat 1916 tarihli raporunda ise göç bölgesinde 500.000 civarında sürgün
6 § Ermeni Komitelerinin Amaçları ve İhtilal Hareketleri,
Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etütler Başkanlığı Yayınları, Ankara 2003, s. 164.

Osmanlı Devleti’nin göç kafilelerine jandarmalardan teşkil edilen emniyet müfrezeleri refakat ettirmesine rağmen kafilelere bazı bölgelerde eşkıyalar tarafından yapılan saldırılar sonucunda toplam
olarak 9.500 kadar Ermeni yaşamını yitirmiştir (Halaçoğlu 2001: 77). Ayrıca yollarda açlıktan da ölümler olduğu (Halaçoğlu, 2001: 77), bunun dışında göç
ettirilen Ermenilerden 25.000-30.000 kadarının
Osmanlı askerleri ve halkında da önemli kayıplara
neden olan tifo, dizanteri gibi hastalıklardan öldüğü tahmin edilmektedir. Osmanlı arşiv belgelerine
göre eşkıya saldırıları, açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle göç yerlerine ulaşamadan hayatını kaybeden Ermenilerin sayısı 56.610’dur (Halaçoğlu 2001:
77). Buna karşılık Rus istilası ve Ermeni katliamları
nedeniyle hayatını kaybeden Türk ve Müslümanların sayısı 1.931.132 kişidir (Taşcıoğlu 2015b: 347).
Bu rakam Justin McCarthy tarafından 1.602.132[7*]
olarak belirlenmiştir (McCarthy 1995: 273).
Ayrıca Ermeni katliamından kurtulabilmek için
1.604.000 Türk ve Müslüman topraklarını terk etmek zorunda kalmış ve bunlardan 1.000.000’u yol
şartları ve Ermeni saldırıları sonucu hayatını kaybetmiştir (Öğün 2004: 276-279). Ancak Almanya’nın
kararında Türk kayıplarından hiç söz edilmemektedir. Göç sırasında Osmanlı Devleti’nin göç kafilelerine jandarmalardan teşkil edilen emniyet müfrezeleri refakat ettirmesine rağmen kafilelere bazı
bölgelerde eşkıyalar tarafından yapılan saldırılar
sonucunda yaşamını yitiren Ermeniler nedeniyle
Osmanlı Devleti’nin suçlanamayacağı Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Komisyonu Başkanı Fridtjof
Nansen’in 21 Eylül 1929’da Milletler Cemiyeti’ne
sunduğu raporda da kayıtlıdır (Cemiyet-i Akvam
Gazetesi 21 Eylül 1929). Göç ettirilen Ermeniler için
alınan insani tedbirler ise ayrı bir makale konusu olacak kapsama sahiptir. Buna rağmen Alman
Parlamentosu’nun Ermeni zorunlu göçü nedeniyle
Türklerin insanlığa karşı suç işlediğini öne süren
bir karar almasının hiçbir hukuki gerekçesi yoktur
ve karar siyasidir.

7 * Bu rakamın 1.189.132’si Anadolu’da, 413.000’i Kafkaslar’da
katledilen Türklerin sayısıdır

Alman Parlamento Kararlarının Alman Ulusal
Hukuku ve Uluslararası Hukuk Açısından İncelenmesi
Ermeniler için zorunlu göç kararının alındığı
dönemde mevcut ülkelerin ceza hukuklarına bakıldığında Almanya başta olmak üzere bunların
tamamının ceza hukukunda Ermenilerin işledikleri fiillerin vatana ihanet kapsamında yer aldığı ve
bu suç için birçok ülkenin idam cezası öngördüğü
görülmektedir. Nitekim 1871 tarihli Almanya Ceza
Kanunu’nun 81-93. maddelerinde; ülkenin tamamını veya bir kısmını kuvvet kullanarak yabancı devlet
hâkimiyetine sokmak, ülkenin bir kısmını bölerek
Almanya’dan bağımsız bir devlet ya da Almanya’ya
bağımlı özerk bir yönetim kurmak, bir devleti Almanya ile savaşa kışkırtmak, düşmana yardım etmek, casusluk ve savaşta Alman ordusu aleyhine
çalışmalar yapmak vatana ihanet kapsamında kabul
edilmiştir. Üstelik Alman Ceza Hukuku söz konusu
fiiller teşebbüs halinde kalsa dahi cezayı öngörmektedir. (Ünal 2011: 87-88, Steen 1928: 24). Ermeniler
zorunlu göç kararı öncesinde Almanya Ceza Kanununun 81-93. Maddeleri arasında sayılan fiillerin tamamını işlemişlerdir.
Diğer yandan Alman Parlamentosu’nun kararları uluslararası hukuk kurallarını da açıkça ihlal
eder mahiyettedir. Bu kurallardan ilki hukukun geriye doğru işlemeyeceği prensibidir. 9 Aralık 1948
tarihli BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi 20 ülkenin onaylamasının
ardından 12 Ocak 1951’de yürürlüğe girmiştir. Bir fiilin soykırım olarak nitelendirilebilmesi ve yargılanabilmesi ancak BM Soykırım Suçunun Önlenmesi
ve Cezalandırılması Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki fiiller için söz konusu olabilir.
Alman Parlamentosu’nun kararlarının hukuken
geçersiz olduğunu kanıtlayan bir diğer kural BM
Soykırım Sözleşmesi’ne göre herhangi bir fiilin
soykırım olup olmadığına karar verme yetkisinin
sadece soykırım fiilinin işlendiği iddia edilen ülke
mahkemeleri ile tarafların karar yetkisini kabulü
halinde Uluslararası Ceza Mahkemelerine tanınmış
olması hususudur. Bu konuda başka hiçbir makam
ya da kuruluşun karar verme yetkisi bulunmamaktadır. (UN General Assembly Resolution 260 A (III)
of 9 December 1948 Article VI).
İngiltere İstanbul’u işgal ettikten sonra 1919’da
“Ermeni katliamı” yaptıkları iddiasıyla dönemin bir
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Ermeni bulunduğunu rapor etmiştir (Özdemir vd.
2004: 75). Söz konusu raporlar göç ettirilen Ermenilerin büyük bölümünün göç yerlerine ulaştığını
göstermektedir.
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kısım yöneticileri ile İttihatçıları Malta’ya sürmüş,
uluslararası bir mahkeme kurmuş, başına da İngiliz Kraliyet Başsavcısı Woods getirilmiştir. Savcı,
Osmanlı, İngiltere, ABD, Mısır ve Irak arşivlerini iki
yıl araştırdıktan sonra, katliam yapıldığını dair herhangi bir delil bulamadığı için 29 Temmuz 1921'de
takipsizlik kararı vermiştir (Gürkan 2014: 89-91).
BM Soykırım Sözleşmesi’nin kabulünden sonraki süreçte Ermeniler ve onları destekleyen ülkeler
tarafından açılan hukuk davalarında da Ermeni soykırım iddialarının hukuken geçersiz olduğu mahkeme kararlarıyla hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda
Fransa’daki bir Ermeni Derneği, “Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye’nin soykırım yaptığına ilişkin bir
karar aldığına göre, Türkiye’nin AB adaylık statüsü
dondurulmalıdır” iddiasıyla Avrupa Adalet Divanı
(AAD)’nda dava açmış, Divan 17 Aralık 2003 tarihli
kararında; “AP’nin 1987 yılında aldığı Ermeni soykırımı ile ilgili kararın siyasi olduğunu, bunun hukuki
alanda hiçbir geçerliliği olmadığını” hükme bağlamıştır (http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.
pl?lang=de). 16 Ocak 2004’te temyize verilen davayı 29 Ekim 2004 tarihinde karara bağlayan AAD’nın
dördüncü dairesi davacının temyiz isteğini reddetmiş, böylece AP’nin Ermeni soykırımı ile ilgili kararının hukuken geçersiz olduğu AAD tarafından da
tescil edilmiştir (29 October 2004, Case: C-18/04 P).
Uluslararası Adalet Divanı
(UAD)
ise
Hırvatistan’ın, 1999 yılında Yugoslavya Federal
Cumhuriyeti aleyhine açılan davada verdiği 3 Şubat
2015 tarihli kararında; “…bir gruba mensup kişileri
bulundukları yerden başka bir yere zor kullanarak
da olsa, tehcir etmenin soykırım sayılamayacağına” hükmetmiştir (http://www.icj- cij.org/docket/
files/118/18422.pdf). Esasen tehcirin ve zorla göç
ettirmenin; soykırım sözleşmesinde bu suçu oluşturan eylemler arasında yer almadığı (Currat 2006:
256) hususu UAD kararı öncesinde de uluslararası
hukukçular tarafından birçok kez dile getirilmiştir.
Bu konudaki en önemli karar ise AİHM Büyük
Kurulu’nun kararıdır. AİHM Büyük Kurulu, Perinçek-İsviçre davasında verdiği 15.10.2015 tarihli kararda; “1915’te yaşanan Ermeni zorunlu göçünün
uluslararası hukuka göre soykırım olarak nitelendirilemeyeceğini ve fiilin işlendiği ülkenin yerel mahkemeleri ile Uluslar arası Ceza Mahkemeleri dışında
hiçbir kurum ve kuruluşun bu konuda karar alma yetkisinin bulunmadığını” hükme bağlamıştır (http://
www. echr. coe.int/ Pages/home.aspx?p=home/
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Grand Chamber Judgment Concerning Switzerland
(15.10.2015).
Bütün bu mahkeme kararlarına rağmen Alman
Parlamentosu’nun Türkiye’yi soykırımla suçlayan
bir karar tasarısını görüşmeye başlaması üzerine
Türkiye’de ve Almanya’daki birçok kuruluş ve dernek Alman Parlamentosu’na, parlamentoda görüşülen tasarının hukuksuzluğuna vurgu yapan yazılar
göndermiş ve davalar açmıştır.
Bunlardan 532 akademisyen ve aydın adına Birlikte Türk Milletiyiz (BTM) Hareketi 27 Mayıs 2016
tarihinde Alman Parlamentosu’na, Alman siyasi
partilerine ve Alman milletvekillerine yukarıda belirtilen hukuksuzluklara vurgu yapan birer yazı göndererek tasarının geri çekilmesini talep etmiştir.
Ayrıca Fanatik Ermeni Yalanlarıyla Mücadele
(FEYM) Platformu ile 114 eski CHP milletvekili benzer gerekçelerle Alman parlamenterlere birer mektup göndermiş ve karar tasarısının geri çekilmesi
talebinde bulunmuştur. Ancak Alman parlamenterlerin büyük çoğunluğu bu mektuplara cevap dahi
vermemiş, cevap verenler ise tasarıya evet oyu vereceklerini bildirmiştir.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı da Alman Barolar
Birliği Başkanı’na Alman Parlamentosu’na sunulan
karar tasarısının hukuken sakatlığını ortaya koyan
ve tasarının geri çekilmesi konusunda desteğini talep eden bir mektup göndermiş ve özellikle tasarının 4. maddesinde yer alan “Ermeni soykırımının”
Alman eğitim müfredatına girmesine ilişkin maddenin düşman nesiller yetişmesine neden olacağı uyarısında bulunmuştur.
Benzer şekilde 2003’ten bu yana Hristiyan Demokrat Parti CDU’nun Neumünster Meclis Üyesi
olarak görev yapan Refik Mor; Alman Anayasa’sının
103. Maddesinin 2. Paragrafı ile Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin 7. Maddesine göre “Kanunsuz ceza
verilemeyeceği” ve “hiç kimsenin, olayın işlendiği
zaman zarfında yürürlükte bulunan, iç hukuk veya
uluslararası hukuka göre suç sayılmayan eyleminden
veya ihmalinden dolayı, cezalandırılamayacağı” hükümleri gereğince, ayrıca Almanya Anayasası’nın
103. Maddesinin 2. Bendine göre, kanun koyucunun
hâkimlik veya polislik yapma yetkisini kullanmalarının yasak olduğunu ve Alman Ceza Kanununun 187.
Maddesine göre başkası hakkında işlemediği bir
suçtan dolayı iftirada bulunanlar için 5 yıl hapis ce-

Bütün bu uyarı ve tepkilere rağmen Alman
Parlamentosu’nda oylanan karar tasarısı kabul edilmiş, Türk hükûmetinin tepkisini azaltmaya çalışan
Alman Başbakanı Merkel tasarıyı önlemek yerine
oylamaya katılmamayı tercih etmiştir.
Türkiye tarafından karara ilk tepki Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Numan Kurtulmuş'tan
gelmiş ve Kurtulmuş, “Türkiye gereken cevabı verecek. Karar yok hükmündedir.” ifadesini kullanmıştır.
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ise “Kendi tarihindeki karanlık sayfaları kapatmanın yolu sorumsuz ve
mesnetsiz Meclis kararlarıyla başka ülkelerin tarihini
karalamak değildir.” sözleriyle karara tepki göstermiştir. Başbakan Binali Yıldırım da kararı kınarken,
“Bu karar hatalı bir karardır. Türk milletinin geçmişi bellidir. Bu millet, geçmişiyle övünen bir millettir.
Bizim geçmişimizde yüz kızartacak, başımızı öne
eğdirecek hiçbir olay yoktur.” ifadesini kullanmış
ve Türkiye'nin Almanya Büyükelçisi Hüseyin Avni
Karslıoğlu'nun istişarede bulunmak üzere geri çağırıldığını açıklamıştır.
Alman Parlamentosu’nun aldığı karara Alman
asıllı milletvekillerinin yanı sıra Yeşiller Partisi Eş
Genel Başkanı Cem Özdemir başta olmak üzere 11
“Türk” milletvekilinin de evet oyu kullanarak destek
olması Türk milletini ve yurtdışında yaşayan yurttaşlarımızı rencide etmiş ve Hukuki Mücadele Derneği
Başkanı Avukat Oğuzhan Buhur, “1915” tasarısının
yasalaşması yönünde oy kullanan 11 “Türk” asıllı Alman milletvekili hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 301. Maddesi kapsamında soruşturma açılması istemiyle 6 Haziran 2016’da suç duyurusunda
bulunmuştur (Sabah 06.06.2016: Almanyadaki-11turk-vekile-suc-duyurusu).
Ankara Barosu avukatlarından Melih Akkurt ise
“Almanya Parlamentosu’nun sözde soykırım kararında normal bir kanun çıkarma yolunu bile izlemediğini, komisyon kurup araştırma dahi yapılmadan,
deliller ve diğer konularda hiçbir çalışma yapılmadan,
Türkiye ve Türklerden en küçük bir değerlendirme ve
savunma alınmadan ve Türkiye ve Türklere herhangi
bir itiraz yolu veya delil sürme yolu açılmadan karar
alındığını, bu durumun BM İnsan Hakları Bildirgesi’nin
11'inci Maddesi'ne aykırı olduğunu” belirterek Alman
Parlamentosu’nun kararının iptali amacıyla Alman

Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunmuştur.
Akkurt dilekçesinde “Alman Parlamentosu’nun
kararının aynı zamanda Ermeni toplumunu üstün
tuttuğunu ve bu durumun BM’nin ırk ayrımcılığının
önlenmesi kararlarına da aykırı olduğunu” belirtmiştir.
Aynı kapsamda 2005-2009 döneminde Alman
Meclisi Bundestag ve Avrupa Parlamenterler Konseyi üyesi olarak görev yapan ve Almanya Türk Toplumu TGD Kurucu Genel Başkanı olan Prof. Hakkı
Keskin, Vatan Partisi Avrupa Temsilcisi Beyhan Yıldırım ve Avrupa Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Murat
Burhanoğlu ile Türkiye Gençlik Birliği Almanya Genel Sekreteri Meram Tosun Bundestag Kararı’nın
Alman Anayasası’na ve uluslararası hukuka aykırı
olduğunu gerekçeleriyle Alman Anayasa Mahkemesine ayrı ayrı başvurularda bulunarak dava açmışlardır. Dava dilekçelerinde Alman Meclisi Başkanı Prof.
Norbert Lammert’in 2 Haziran 2016 tarihli Meclis
oturumunda, “Meclislerin soykırım kararı alma
konusundaki yetkisizliklerini” anlatan açıklaması
hatırlatılmış, ayrıca Berlin Eyaleti Eski İçişleri Bakanı Dr. Ehrhart Körting’in oylamadan bir gün önce
Tagesspiegel’de yayımlanan makalesinde yer alan
“Der Antrag ist antitürkisch und gefährdet den Inneren Frieden in Deutschland” (Önerge Türk karşıtıdır
ve Almanya’nın iç barışını tehdit ediyor) cümlesi de
hatırlatılarak kararın iptali talep edilmiştir (Körting,
Tagesspiegel 1 Haziran 2016).
Almanya Parlamentosu’nun kararının gerek Almanya Anayasası’na gerekse BM Soykırım
Sözleşmesi’ne ve AİHM Büyük Kurulu’nun kararına
aykırı olduğu açıkça görüldüğü halde Alman Anayasa Mahkemesi 19 Aralık 2016 tarihli kararında Almanya Parlamentosu’nun kararının iptali amacıyla
açılan davaları reddetmiştir ( The Associated Press,
German, Court Rejects Suits Against Armenian “Genocide” Vote, Dec 19, 2016 ).
Alman
Anayasa
Mahkemesi’ne
Alman
Parlamentosu’nun kararının iptali için başvuran ve
başvurusu reddedilen Ankara Barosu Avukatlarından Melih Akkurt söz konusu ret kararını AİHM’ye
taşımıştır. Ancak Avukat Akkurt’un başvurusunu
inceleyen AİHM 13 Temmuz 2017 tarihli kararında
sözleşme veya protokollerde belirtilen hak ve
özgürlüklerin herhangi bir şekilde ihlal edildiğini
tespit edemediği gerekçesiyle davacının başvurusunu reddetmiştir (ECHR-LTur11.00R, AMU/IDFge,
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zası öngörüldüğünü hatırlatarak karar tasarısını hazırlayan ve evet oyu kullanan Alman milletvekilleri
hakkında suç duyurusunda bulunmuştur.

Anka Enstitüsü
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13.07.2017).
Diğer yandan Almanya’nın dava sürecinde Ermenilere verdiği destek artarak devam etmiştir. Alman
Dışişleri Bakanlığı girişimiyle İstanbul’daki Alman
Konsolosluğunda Ermeni soykırımına ithafen Dresden Senfoni Orkestrası tarafından 13 Kasım 2016’da
Aghet (Ağıt/Felaket) adlı bir konser verilmesi planlanmış, ancak Türkiye’nin tepkileri üzerine konser iptal edilmiştir. AB ve Alman Dışişleri Bakanlığı
tarafından finanse edilen proje üzerine Türkiye,
“Ağıt”ı desteklediği için AB’nin “Yaratıcı Avrupa
Programı”ndan çıkmıştır. Dönemin Alman Dışişleri
Bakanı olan ve daha sonra Cumhurbaşkanlığı makamına gelen Frank-Walter Steinmeier’in projeyi
savunurken sarf ettiği “Bu proje dinleyiciye nefret
dünyasını terk etmeyi öneriyor. İnanıyorum ki, yalnız
başkalarının hayalleri ve travmaları ile tanışan kişiler
parlak bir geleceğin yaratılmasını güçlendirirler” ifadesi Almanya’nın Türk milletine soykırım işlediğini
kabul ettirmeye çalıştığını ve bunun tescilini de Türk
topraklarında gerçekleştirerek Türk milletini kendi
vatan topraklarında kendine iftirada bulunmaya ve
işlemediği bir suçu kabul etmeye zorladığını göstermektedir.
Almanya’nın Ermenilere destek veren bir diğer
faaliyeti de Alman Vakıfları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Alman Konrad Adenauer Vakfı, 28 Ekim
2016’da yapılan resmi bir törenle Erivan’de şube
açmıştır. Ermenistan Meclisi Başkan Vekili Hermine Naghdalyan ile Ermeni milletvekilleri Ruzanna
Muradyan, Artak Zakaryan, Artak Davtyan ve Karen Avagyan’ın katıldığı açılış töreninde bir konuşma yapan Ermeni soykırımı önergesini kaleme
alan Alman milletvekili Albert Weiler, söz konusu şubenin, son aylarda yoğun biçimde gelişen Ermeni-Alman işbirliği açısından çok önemli bir adım
olduğunu belirtmiştir (https:// armenpress.am/
eng/news/Konrad Adenauer stiftung new branch
opens in yerevan armenia.html, 29 October 2016).
Söz konusu faaliyetler Almanya’nın Ermenilere verdiği desteğin önümüzdeki süreçte de artarak devam edeceğini göstermektedir.
Almanya son dönemde Ermenilere verdiği desteği akademik çalışmalar kapsamında yürütmek
suretiyle faaliyetlerine bilimsel bir görüntü vermeye çalışmaktadır. Bu kapsamda Ermeni-Türk Çalışmaları Çalıştay'larının (Workshop on Armenian
Turkish Scholarship–WATS) sonuncusu “Geçmişte
ve Bugün Avrupa’nın Ermeni Soykırımına YaklaSayfa 24

şımı” başlığı altında 15-18 Eylül 2017 tarihlerinde
Almanya’da icra edilmiştir. European Academy
Berlin (Berlin Avrupa Akademisi) ile Potsdam’daki
Lepsiushaus’ın ev sahipliğini yaptığı çalıştayın destekçileri arasında Michigan Üniversitesi, Sabancı
Üniversitesi ve Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin
Ermeni Çalışmaları Enstitüsü yer almıştır.
Açılış ve kapanış konuşmalarını Sabancı Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Hülya Adak’ın yapacağı açıklanan çalıştaya dünyanın
çeşitli üniversitelerinde görev yapan ve “Ermeni
Soykırımı vardır” diyen “Türk” akademisyenleri
davet edilmiştir. Ermeni iddialarına karşı gerçekleri
savunan bazı Türk akademisyenleri de çalıştaya katılarak bildiri sunma talebinde bulunmuşlar ancak
talepleri tertip komitesi tarafından reddedilmiştir.
1915’te yaşanan olayları “soykırım” çerçevesinde ele
almayı reddeden akademisyenler WATS tarafından
düzenlenen sempozyum ve konferanslara davet
edilmemekte, Ermenilerin sevk ve iskânı sırasında
yaşanan olaylar soykırım olarak nitelendirilmekte
ve olayları bu çerçevede ele almayan akademisyenler “soykırım inkârcısı” olarak yaftalandırılmaktadır
( AVİM 2017, Yavuz 2011: 234).
Türk halkından gelen yoğun tepkiler üzerine
çalıştayda bildiri sunacak olan Fatma Müge Göçek
(Michigan Üniversitesi, ABD), Ohannes Kılıçdağı
(Bilgi Üniversitesi, İstanbul), Emre Can Dağlıoğlu
(Clark Üniversitesi, ABD), Nazan Maksudyan (Leibniz-Zentrum Moderner Orient, Berlin), Murat
Cankara (Ankara Üniversitesi, Ankara), Hülya Adak
(Sabancı Üniversitesi, İstanbul), Zeynep Türkyılmaz
(Koç Üniversitesi, İstanbul), Adnan Çelik (Sosyal Bilimler Yüksek Tahsil Okulu, Paris), Yektan Türkyılmaz
(Kıbrıs Üniversitesi, Lefkoşa), Erkan Ercel (Ryerson
Üniversitesi, Kanada), Öndercan Muti (Humboldt
Üniversitesi, Berlin), Öykü Gürpınar (Sosyal Bilimler
Yüksek Tahsil Okulu, Paris), Kader Konuk (Duisburg
Üniversitesi, Almanya), E. Egemen Özbek (Carleton
Üniversitesi, Kanada), Eren Yıldırım Yetkin (Goethe
Üniversitesi, Frankfurt) gibi “Türk” akademisyenlerin bazılarının görev yaptığı Türkiye’deki üniversiteler çalıştayın bilimsel bir toplantı olduğunu ve öğretim üyelerinin kendi görüşlerini serbest olarak ifade
etme hakları bulunduğunu savunmuşlardır. Ancak
artan tepkiler ve YÖK Başkanlığı tarafından söz konusu öğretim üyelerinden Türk üniversitelerinde
görev yapanlar hakkında soruşturma başlatılması
üzerine Türkiye’deki üniversitelerin bazıları geri
adım atmış, bu kapsamda Bilgi ve Koç Üniversiteleri

Sonuç ve Öneriler
Birinci Dünya Savaşı’nda düşman saflarına geçen isyancı Ermenilerin savaş bölgeleri dışına çıkartılması kararı nedeniyle Türklerin yanı sıra suçlanan Almanlar gerek bu ithamlardan kurtulmak
gerekse kendi işledikleri Namibya ve Yahudi soykırımlarının etkilerini azaltmak için Türkleri suçlamaya başlamıştır. Almanların Osmanlı döneminde
uygulamaya başladıkları söz konusu politikalar
Cumhuriyet döneminde de devam etmiş ve AlmanErmeni işbirliği her geçen gün artarak Türklerin
soykırım iddiasıyla suçlanması Almanya’da açık bir
Türk karşıtlığına dönüşmüştür.
Almanya, parlamentosunda Türkiye’yi soykırım
yapmakla suçlayan kararlar almak ve ders kitaplarında asılsız soykırım iddialarına yer vermek suretiyle bir yandan soykırım suçuna yeni ortaklar bularak
kendi işlediği tarihin kaydettiği en büyük soykırım
suçunu hafifletmeye, diğer yandan soykırım iddiaları üzerinden Almanya’da yaşayan Türkleri baskı altına alarak asimile etmeye ve fikir ayrılıklarını istismar
ederek küçük gruplara bölmek suretiyle Türklerin
Almanya’da güç grubu haline gelmelerini önlemeye
çalışmaktadır.
Bu konuda parlamentosunda aldığı kararla da
yetinmeyen Almanya, Ermeni soykırım iddialarını
ders müfredatına da almak suretiyle Almanya’da
yaşayan Türk vatandaşlarının çocuklarının eziklik
içinde yetişmelerini ve en haklı oldukları konularda
bile sessiz kalmalarını sağlamaya çalışmaktadır.
Diğer yandan Almanya, Suriyeli mülteciler sorununu geri kabul anlaşmasından yararlanarak Türkiye üzerinden çözme gayretlerini sürdürmekte ve
Türkiye ile ilişkilerinde Ermeni meselesini bir koz olarak kullanmaya çalışmaktadır. 2001 ve 2005 kararlarını müteakip 2016 yılında Alman Parlamentosu’nun
aldığı Türkiye’yi Ermenistan sınırını açmaya davet
eden kararın bu kapsamda değerlendirilmesi uygun
olacaktır. Nitekim Suriye’den Türkiye’ye kabul edi-

len mültecilerin bir bölümü Ermeni kökenli olduklarını ifade ederek ana vatanlarına geri döndüklerini ve bir daha bu topraklardan ayrılmayacaklarını
söylemektedir. Almanya’nın 2016 kararını böyle bir
ortamda çıkarması ve son dönemde Ermenistan’la
yürüttüğü milletvekilleri arasındaki temaslar Almanya tarafından yürütülen Ermeni yanlısı faaliyetlerin Ermenistan’la koordineli olarak yürütüldüğü
ve Alman Parlamentosu’na sunulan kararların ortak
aklın ürünü olduğu izlenimini vermektedir. Ancak
Alman Parlamentosu’nun kararlarının uluslararası
hukuk açısından hiçbir geçerliliği yoktur.
Hukukun geriye doğru işletilerek BM soykırım
sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki
olaylara uygulanamamasının yanı sıra,
Avrupa
Parlamentosu’nun 1987 yılında aldığı Ermeni Soykırımı ile ilgili kararın hukuki alanda hiçbir geçerliliği olmadığını hükme bağlayan Avrupa Adalet
Divanı’nın kararı, bir gruba mensup kişileri bulundukları yerden başka bir yere zor kullanarak da olsa
tehcir etmenin soykırım sayılamayacağına ilişkin
Uluslararası Adalet Divanı’nın kararı, 1915’te yaşanan Ermeni zorunlu göçünün uluslararası hukuka
göre soykırım olarak nitelendirilemeyeceğine ve
bu konuda yerel mahkemeler ile uluslararası ceza
mahkemelerinin dışında hiçbir makamın yetkisinin
bulunmadığına ilişkin BM soykırım Sözleşmesi hükümleri ve AİHM Büyük Kurulu’nun kararı gerek
Almanya’nın gerekse diğer ülkelerin aldıkları sözde
soykırım kararlarının hiçbir hukuki değeri olmadığını ortaya koymaktadır. Söz konusu mahkeme kararları parlamentoların aldıkları soykırım kararlarını
geçersiz kıldığı gibi Türkiye’nin bu konudaki tezlerini desteklemesi açısından da son derece önemlidir.
Hukuka ve tarihi gerçeklere aykırı olduğu bilindiği halde Almanya Parlamentosu’nda alınan karar
3.000.000 Türk’e karşılık 10.000 kadar Ermeni’nin
yaşadığı Almanya’daki Ermeni lobisinin kendisinden 300 kat fazla nüfusa sahip Türk lobisinden
daha güçlü ve teşkilatlı olduğunu göstermektedir.
Bu çarpıklığın suçunu sadece Almanya’da yaşayan
Türk vatandaşlarına yüklemek haksızlık olur. Gerek Almanya’da gerekse diğer yabancı ülkelerde
yaşayan Türk vatandaşlarının öncelikle Ermeni
sorunu hakkında bilgilendirilmesi ve bulundukları ülkelerde teşkilatlanarak güçlü bir lobi faaliyeti
yürütmeleri Türk devletinin görevidir. Almanya’da
yaşayan Türk vatandaşlarının 15 Temmuz darbe girişimini protesto etmek amacıyla 31 Temmuz 2016’da
Köln’de yaptıkları miting ve bu mitinge Avrupa’nın
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adı geçen öğretim üyelerinin üniversiteleri ile ilişkilerinin bulunmadığını açıklamışlardır (Kars 2017).
Türkiye’den gelen tüm tepkilere rağmen konferanstan çekilmek zorunda kalan “Türk” akademisyenlerin yerine yabancılar yerleştirilerek çalıştay icra edilmiş ve Alman Parlamentosu’nun kararında geçen
ve Türkiye’yi soykırımla suçlayan ifadelere çalıştay
süresince ağırlıklı olarak yer verilmiştir.

Anka Enstitüsü

çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının da katılması bu kapsamda atılmış olumlu bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin iç politika konularını hariç tutmak kaydıyla Köln mitinginde gösterilen birleştirici çabayı Ermeni sorunuyla ilgili konularda da göstermelerinin önümüzdeki süreçte bu konuda ortaya
çıkacak sorunların çözümünde yurt dışı Türklerin gücünden yararlanılmasına imkân sağlayacağı değerlendirilmektedir.
Bu kapsamda aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması Alman Parlamentosu’nda alınan kararın etkilerinin
silinmesini kolaylaştıracak ve bu yolda karar almaya kalkışacak ülkeler üzerinde de caydırıcı rol oynayacaktır:

ALMANYA’NIN TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİNDEKİ ERMENİ POLİTİKALARI

• Gerek Türkiye’deki gerekse Almanya’daki Türk kuruluşları tarafından Alman
Parlamento kararının iptali için Alman Anayasa Mahkemesi’nde açılan davalara
yenilerinin de eklenerek dava sürecinin sürdürülmesi ve Türk hükûmetinin açılan
davalara müdahil olarak katılması,
• Türkiye tarafından Almanya Parlamentosu’nun ve Anayasa Mahkemesi’nin
kararlarının iptali için AİHM’de dava açılması,
• BM’nin Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi’nin çalışmaları
kapsamında nefret söylemlerinin durdurulması kararlarına ve UNESCO’nun “öteki
uluslara veya belli gruplara karşı önyargıları ve klişeleri ayıklamak üzere belirlediği
kriterlere” aykırı olan ifadelerin Alman ders kitaplarından çıkartılması için Alman
Eğitim Bakanlığı aleyhine dava açılması,
• TBMM tarafından Almanya Parlamentosu’na kınama yazısı gönderilmesi ve
Almanya’nın işlediği Holokost ve Namibya soykırımı için karşı karar alınması,
• Mülteci Geri Kabul Anlaşması’nın iptali ve özellikle Suriyeli mülteciler arasında
Türkiye’ye gelen Ermenilerin Suriye’ye geri gönderilmesi.
Yukarıda belirtilen tedbirler alınmadığı takdirde halen bazı eyalet ders müfredatlarına alınan sözde soykırım iddialarının diğer eyalet ders kitaplarına da alınması suretiyle Almanya’daki tüm okullarda yaygınlaşacağı, bu durumun Almanya’da yaşayan Türklerin çocuklarının ilköğretimden itibaren aşağılık duygusu
ve eziklik içinde yaşamalarına neden olacağı, Almanya’da yaşamını sürdüren Türklere uygulanan baskı
politikalarının artarak devam edeceği ve benzer politikaların diğer AB ülkelerinde de yaygınlaşarak devam
edeceği değerlendirilmektedir.
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SAVAŞIN YENİ YÜZÜ: ROBOTİKLER
VE HUKUKİ BOYUTU

1. Giriş
Sanayileşmenin teknolojiyle atılım kaydettiği süreçte; insan gücünün çok üstünde bir performans modeli yaratan robot teknolojisi, zaman içerisinde sürekli gelişim kaydeden bir ivme
göstermiştir. Hemen her alanda amacına uygun
kullanıldığı takdirde, insan yaşamını pozitif yönde
etkileme ve oldukça etkin bir şekilde kolaylaştırma
ihtimali en üst seviyede olan robotların; ne yazık
ki yapısal ve kurgusal dinamiklerinde, savaş olgusunun yeni materyalleri, belki de daha ileride yeni
özneleri olma ihtimalini net bir şekilde taşıdıklarına artık şüphe bulunmamaktadır.
Konumuzla ilgili kısa ve basit bir tanımlama
yapmak gerekirse; robotların yeniden programlanabilen mekanik aksamlar olduğu ifade edilebilir.
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Robotik kavramı ise birçok mühendislik disiplinini bünyesinde bulunduran bir çalışma alanının
ürünüdür. Bu disiplinler arasında makine mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, elektrik mühendisliği ve kontrol mühendisliği yer almaktadır.
Robotların bir kısmı çevreyle etkileşim halinde
olabilir. Bununla birlikte sahip olduğu çeşitli sensörler vasıtasıyla çevresi hakkında bilgi toplayıp
bunları mikro-denetleyicilerle anlamlı hale getiren ve daha sonra harekete geçen robotlara
ise otonom robotlar denmektedir. Yaptıkları söz
konusu bu analizleri çok kısa zaman dilimlerinde
gerçekleştirebilirler. Bu robotlar, sahip oldukları
yazılımlar sayesinde ses, ışık, görüntü ve sıcaklık
gibi farklı etkenlere tepki verebilecek bir tasarıma
sahiptirler.[1]
1 http://yapbenzet.kocaeli.edu.tr/otonom-robotlar-giris/

Robotik gücün yapay zekâyla birleştiği aşamada robotlar, karar ve icra mekanizmaları bakımından insan beyninin müdahale oranını azaltarak
daha hızlı düşünen, hata oranı daha düşük, daha
hızlı karar verip düşünceyi hareketle birleştirerek
icra edebilen yeni bir yeteneği, emrine sundukları insanoğlunun bitmeyen savaş hırsının da yeni
oyuncakları haline gelmeye başlamışlardır.
İnsanoğlunun teknolojiyle dansı, büyük bir hızla
ilerleyen yeni buluşların yapısında şekillenmektedir.
Küresel güçlerin uluslararası hukuk mevzuatını kendi çıkarları yönünde yorumlayarak yaptıkları illegal
fiilleri meşrulaştırma eğilimleri, artık dünya kamuoyu tarafından açık bir şekilde görülmesine rağmen
bu fiillere Birleşmiş Milletler nezdinde aynı oranda
yeterli tepki gösterilmemekte ve hiçbir yaptırım
uygulanmamaktadır. Buna bağlı olarak gücü elinde
bulunduran devletler kendi çıkarları uğruna birçok
coğrafyada işgal eylemlerine devam etmekte, birçok insanı yerinden yurdundan etmekte, bir de aslında her yönüyle haksız ve hukuksuz olan tüm bu
eylemlerini yine sözde hukuki gerekçelere dayandırarak savunabilmektedirler. Gelişen aşamalarda o
coğrafyaların halkından görülen direniş ise bu defa
terör eylemleri kategorisinde değerlendirilerek bu
eylemlerine müdahalede bulunulmakta; sonuçta
yaşlı, kadın ve çocuklar dâhil birçok suçsuz insanın
en değerli ve en önemli hakları olan yaşam haklarının ellerinden alınmasında en küçük bir çekinme
eğilimi dahi gösterilmemektedir. Bu konuda yapılan beyanlarda ise bu insanların insan hakları bağlamında sahip oldukları temel haklar hiçe sayılarak
adeta -gayri resmi olsa da- insan olmadıklarına kadar varacak ifadelerin kullanılmasından bile imtina
edilmemektedir. Aynı anlayış bu coğrafyalarda kul-

lanılan askeri gücün orantısızlığı ile bu askeri gücün
kullanımına sunulan yeni silahların niteliklerinde de
görülebilmektedir.
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri kapsamında kendi varlıklarına tehdit oluşturduğu iddiasıyla müdahale edilen ya da bizzat işgal
edilen coğrafyalarda; geçmişteki süreçte yeni üretilen birçok silah, mühimmat, teçhizat, malzeme
ve araç kullanılmış; bu kullanımlar neticesinde birçok insan ve hatta çocuklar uzuv kaybı nedeniyle
ömür boyu sakat bırakılarak acı çekmeye umarsızca mahkûm edilmişlerdir. Teknolojinin sunduğu
yeni imkânlar; bir yandan insanlara faydalı olacak
alanlarda hizmete sunulmakta iken, diğer yandan
insanoğlunun bitip tükenmeyen savaş hırsının bir
yansıması olarak savaş alanlarında ya da müdahale
veya işgal edilen coğrafyalarda insanlar üzerinde
denenmekte ve yeni acı hikâyelerin yaratılmasına
neden olunmaktadır.

Uzaktan kumanda edilebilen insansız hava
araçları (İHA), silahlı insansız hava araçları (SİHA),
el yapımı patlayıcı (EYP) imha robotları ve dronlar
gibi insan iradesinin hâlâ kontrolünde olan teknoloji ürünü ilk robotikler artık savaş alanlarında,
işgal bölgelerinde, devletlerin sınır ve iç güvenlik
ihtiyaçlarının desteklenmesinde, keşif, irtibat, sevk
ve idare ya da imha vazifelerinin gerçekleştirilmesinde taktik, operatif ve hatta stratejik seviyelerde
kullanılmaya başlanmıştır. Artık tartışılan yapay
zekânın savaş robotları ile bir araya getirilip getirilmemesi konusudur. Fakat bu konuda da tartışmalar henüz bitmemiştir. Bir taraf savaş alanında
irtibat kesilmesi halinde imha olmaktan kurtulmak ve görevin gerçekleştirilmesini sağlamak için
kendi kendine düşünüp muhakeme yapabilen ve
karar verebilen OTONOM ROBOTLARA ihtiyaç
olduğunu savunurken; diğer taraf insanlara kar-
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Olumlu bir yaklaşımla değerlendirildiğinde; aslında robotlar, insanlar için her alanda muhteşem
imkânlar yaratma potansiyeline sahiptirler. Tıpta,
eğitimde, sanayide, ulaşımda, bilişim ve bilgi destek teknolojilerinin geliştirilmesinde ve uygulamaya geçirilmesinde, güvenlikte, her türden hizmet
sektöründe, ev işlerinde ve akla gelebilecek birçok
alanda; robotlar, insanoğlunun hayatına destek ve
yardımcı olabilecek bir yetenek sergilemektedirler.
Böylelikle hayatımıza girmeye başlamış ve sessiz
sedasız hayatımızın çok farklı noktalarına entegre
olmuşlardır. Artık daha hızlı düşünebilen otonom
yapay zekâlara sahip ve hareket yeteneği kazandırılmış robotların varlığı söz konusudur.

Anka Enstitüsü

şı kullanıldığında her yönüyle ölümcül olabilecek,
harekete geçirildikten sonra durdurulması çok
zor olması kuvvetle muhtemel OTONOM ROBOTLARIN kullanımının hem çok tehlikeli, hem de etik
olmaktan uzak olduğunu savunmaktadır. Ancak
görülen ve hissedilen odur ki 2020’li ya da belki de
en geç bir öngörüyle 2030’lu yıllarda artık daha gelişmiş robotları veya robot askerleri savaş alanlarında görmeye başlayacağız.

DSAVAŞIN YENİ YÜZÜ: ROBOTİKLER VE HUKUKİ BOYUTU

Bununla birlikte belki de üzerinde durulması gereken ve karşı karşıya kalacağımız en önemli sorunlardan birisi de hayatımızın her alanında yerlerini
alan ve zaman içerisinde teknolojiyle teçhiz edilmiş
yeni versiyonlarıyla yer değiştirecek olan robotlar
veya robotiklerin neden olacakları zararlar hakkında, hukuk bağlamında nasıl bir sorumluluğa gidileceği ve bu sorumluluğun kime yöneltileceği konusundaki bilinmezliklerdir.

Ne yazık ki pozitif hukuk, teknolojik gelişmelerin hızına eşdeğer bir yapılanma hızı gösterememektedir. Fakat akan zaman içerisinde geri kalan ve
yapılamayan hukuki düzenlemeler, meydana gelen
bu ve benzeri gelişmelerin hukuksuz eylemlerine
açık bir alan yaratmaya devam edecektir. Teknolojinin belirli ülkelerin tekelinde kalması, diğerlerinin
bu teknolojiye sadece pazar olması, bu hukuksuzSayfa 30

luğun boyutlarını uluslararası bir noktaya taşımakta ve uluslararası hukukun bu alanda adaleti tesis
edebilecek bir niteliğe kavuşabilmesi için zaman
geçirmeden bir sözleşmeler manzumesi halinde iş
birliğine dayalı düzenlemelerin yapılmasına öncelik
verilmesi ihtiyacı her gün biraz daha artmaktadır.
Savaş alanlarında bir tarafı insanlardan oluşan
ulusal askeri güçlere karşı diğer tarafı robotlardan
oluşan askeri güçlerin yapacakları muharebenin
hukuki profili hakkında yeterli hiçbir düzenleme
de mevcut değildir. Hukukun temel koruma öznesini teşkil eden insan haklarının, bu durumda hangi
hukuk mevzuatı hükümleriyle korunmaya devam
edileceği belirsizliğini korumaya devam etmektedir.
Günümüze ve dünya genelindeki savaş tarihi geçmişine bakıldığında; insan hakları ihlallerinin durumu içler acısı senaryoları hâlâ uhdesinde muhafaza
ederken, güce hükmedenlerin lehine, robotların

yer alacağı yeni senaryoların vahametinin çok daha
büyük olacağında artık şüpheye mahal kalmamış
gibi gözükmektedir.

2. Yeryüzünde Belirgin Hale Gelen Robot İzleri
Çek dilinde “zorla çalıştırma” anlamına gelen
“robota” kelimesini farazi kimyasal bir yapı halin-

Yarattıkları bu etkiyle robotlar, günümüzdeki haliyle uzaktan ya da en azından başlama düğmesi ile
hâlâ insan komutasında yönlendirilen cihazlar olarak görünseler de hızla gelişen teknolojik süreçte,
kendi yapay zekâlarıyla hareket edebilme kabiliyetlerini de kazanmaya başlamış[4] ve otonom bir yapıya kavuşacaklarının açık işaretlerini vermişlerdir.
Robot sistemlerinin geliştirilmesinde öne sürülen temel gerekçe önceki ardıl başka sistemlerin
geliştirilmesinde olduğu gibi her zaman “insanlığın yararına” savunusu olagelmiştir. Diğer teknolojik gelişmelerin genel itibariyle askeri amaçların
realize edilmesi maksadıyla başlatılan araştırmaların birer neticesi olduğu göz önüne alındığında,
robot sistemlerinin de geliştirilmesinde askeri sahadan gelen taleplerin önemli bir yer tuttuğu gerçeğini ihmal etmemek gerekir.
Küresel güçlerin hedeflerinin gerçekleştirilmesine hizmet ettiği birçok çevre tarafından hala
yoğun bir şekilde tartışılan 11 Eylül olayları, bazı
güvenlik ihtiyaçlarının yeniden düzenlenmesi gerektiği öngörüsünün ardında aslında insan haklarının önemini ikinci, hatta üçüncü plana atan ve
kontrol mekanizmalarının bu anlamda insanlar
üzerinde daha yoğun bir şekilde kullanılmasını dayatan politikaların yürürlüğe konulmasına imkân
sağlayan bir nitelik taşıdığı gerçeğini iyi anlamak
gerekmektedir. Robot sistemlerinin hayata geçirilmesi de aynı mantıksal yaklaşımın bir ürünüdür.
2 https://www.gazeteduvar.com.tr/yazarlar/2018/01/24/
alemsumul-suni-adamlarin-savasi/
3 P.W.SINGER, Robotik Savaş-21. Yüzyıldaki Robotik Devrim, Çev.:Murat Erdemir-Tüba Erem Erdemir, Buzdağı Yayınevi, Ankara, 2015, s.19.
4 Nils J. NILSSON, YAPAY ZEKÂ-Gelmişi ve Geleceği, Çev.:
Mehmet DOĞAN, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2018,
s.613.

Bir yandan insanlığın hizmetine sunulmuş bir robot
teknolojisi vitrine konulurken, diğer taraftan çok
yüksek oranlarda insanlığı, insan haklarını, özgürlüklerini tehdit eden çalışmaların etkin bir şekilde
yürütülmesine devam edilmektedir. İnsanlığın hizmetine sunulmuş şirin makinalarmış gibi gösterilse
de aslında robot imajının gerisinde bir hayli farklı
gerçeklerin de bulunduğu bir vakıadır. Silah kullanan, insanlara onların çok üstünde bir güç ile
müdahale etmekte kullanılması planlanan, kendi
düşünüp kendi karar verebilen mekanik, elektronik, bilişsel, biyolojik yapılar olarak karşımıza çok
yakında yoğun bir şekilde çıkacak olan robotlar,
kendilerine hayat verecek insan ırkından beyinlerin niyet ve maksatlarına göre insanlığın kaderinde önemli rol oynayacaklardır.
Hâlbuki bir üretim aracı olması gereken robot
sistemlerinin genel işlevinin insanın yerini almak
yerine onun üretkenliğine pozitif yönde etki ederek
arttırması gerekirken, daha önce geliştirilmiş tüm
üretim araçlarından farklılaşarak insan emeğinin
yerini alma yolunda hızla ilerlediği düşünülmektedir.[5] Zira robotların üretkenliği, bilinen istatistik
saptamaların oldukça ötesine taşıyacak muazzam
bir performansa sahiptir. Emeğin yerini alacak olan
robotlar üretimde görülmeye başlayınca, burada
çalışan işçiler işlerini bırakıp daha rahat bir hayat
yaşamaya başlamayacaklar, aksine işsiz kalacak ve
yoklukla karşılaşacaklardır. Kâr maksimizasyonu peşinde koşan işverenler ise 24 saat hiç sesini çıkarmadan çalışabilen, hak talep etmeyen; temin, bakım,
onarım maliyeti ile amortisman giderleri dışında bir
mali yük getirmeyen robotları işyerlerinde kullanmakta elbette daha gönüllü davranacaklardır.
İnsanoğlunun hayatında meydana gelen gelişmeler; hep bazı ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve
teknolojik olarak meydana gelen değişimlerle hayat
bulmuştur. Bu değişimler aslında insan hayatında
kırılma noktalarını teşkil eden bir takım devrimler
olarak görülmektedir. İnsanoğlunun birinci devrimi
için 1500 yıla gereksinim duyulurken bu süre üçüncü
devrimde 200 yıla kadar düşmüştür. Akıl almaz bir
sürate erişen söz konusu bu gelişmelerin gerçekleşme süresi her geçen gün biraz daha kısalmaktadır.
Makine üretiminin öncülerinden biri olan Almanya
bu dönüşümün varacağı yeni noktayı önceden öngörerek diğer ülkelere göre bu yeni gelen devrimi
ifade etmek için “Endüstri 4.0” kavramını ortaya
5 Semih KORAY, "Yapay Zekanın İnsanlığın Önünde Açtığı Yeni
Ufuklar", Teori Dergisi, Yılmaz Basımevi, İstanbul, 2018, s.15.
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de şekillendirerek ve yapay bir insan ismi olarak ilk
defa “Rossum’s Universal Robots” adlı oyununda
kullanan Karel CAPEK’ten bugüne kadar oldukça
hızlı bir teknolojik gelişim kaydeden robotlar, her
gün biraz daha insan hayatında etkili olmaya başlamışlardır.[2] BM’nin bir raporunda 2007 yılının
sonlarında dünya genelinde insanların evlerinde
çalışan 4,1 milyon robotun (ör; elektrik süpürgesi
gibi) olduğu belirtilmektedir. Bu çalışmada kişisel
robot endüstrisinin o dönem piyasa değerinin 17
milyar dolar olduğu ifade edilmektedir. Fabrikalarda yer alan üretim bandı robotikleri yıllık 8 milyarla
ABD’de %39 hız ile büyüyen bir endüstri olarak gösterilmektedir.[3]
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atmıştır. Aynı süreç, Japonya tarafından “Toplum
5.0” tanımıyla sunulurken, İngiltere 4R (Dördüncü Devrim) kavramını kullanarak gelişmeleri izlemektedir. Çin küresel etkisini artıracak inovasyon
liderliği programını başlatırken, ABD de akıllı fabrika ve akıllı şehir kavramları ile gelişmelerden
geri kalmayacağını dünya geneline duyurmaktadır. Endüstri 4.0 dijital imalat (otomasyon, veri alışverişi, üretim teknolojileri) ile entegre iletişim ağı
(nesnelerin interneti), fiziksel sistemler, akıllı fabrikalar (esneklik, hız, verimlilik) ve veriden anlamlı
bilgi üretilmesi (büyük veri ve iş zekâsı) temelinde
bir yapılanma öngörülmektedir. Birçok teknolojik
gelişmenin bir arada kullanıldığı bu yeni endüstriyel
devrim modelinde; makinelerin birbiriyle iletişim
kurabildiği, mevcut sensörleriyle gerekli değerlendirmeleri yapıp mükemmel bir otonom yetkinlikle
gelişen durumlar hakkında karar alabildiği ve bunu
uygulamaya geçirebildiği bir durum söz konusudur.
[6] Kısacası üretim bantları da artık akıllanmaya başlamış, diğer devrimlerde olduğu gibi bu devrimde
de yeni bir kırılmanın varlığı söz konusu olmuştur.

3. Askeri Sahada Yerlerini Alan Robotlar
İhtiyaç duyulan genç insan kaynaklarında görülen bariz azalma ve maliyet artışının yakın gelecekte sanayi ve savaş birimlerinde insan gücüne
alternatif olabilecek teknoloji ürünlerinin sahneye
çıkması an meselesi haline gelmiştir. Bunda toplumların; hükümetlerine, girmeleri muhtemel
görülen askeri çatışmalara girmemeleri yönünde
6 Ercan ÖZTEMEL,” Endüstri 4.0 ve Yapay Zeka”, Bilim ve Teknik Dergisi, PROMAT Basım Yayın, Ankara, Haziran 2018, s.8081.
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yapacakları büyük baskıların önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Hükümetlerin bu baskılar
karşısında dayanmasının pek de mümkün olmayacağı dikkate alındığında, hatırı sayılır bir bütçenin
bu defa kurulacak robot ordular, robot askerler,
insansız hava araçları üretimi ya da temini için
harcanacağı bir gerçektir.[7] Ancak savaş alanında taraflardan birini robot askerlerden diğeri ise
insanlardan teşkil edilen iki ordunun karşı karşıya
gelmesi halinde, bu savaşın sonuçlarının nasıl bir
hal alacağı[8] sorusu aslında nasıl bir geleceğe yürüdüğümüz konusunda da bizi düşündürmelidir.
Birçok olumsuz yönü ve insanlığın geleceğine
tehdit oluşturan bir tarafı bulunsa da yapay zekâ
teknolojileri ile robot sistemlerini bir araya getirecek mekanik-yapay zekâ entegrasyonu ürünü otonom robotlar, savaş alanlarında ya da insanlardan
oluşan toplumlar içerisinde kolluk kuvveti olarak
görev yapmaya başladıklarında, katil robotlar haline gelmeyeceklerinin hiçbir garantisi yoktur. Bunu
kontrol altına alacak kayda değer hiçbir uluslararası
ya da ulusal hukuki düzenlemenin mevcut olmaması gibi.
Günümüzde artık bazı bilim dergilerinde ya da
internet sitelerinde göze çarpmaya başlayan robotiklere ait laboratuvar ve saha çalışmalarına ilişkin görsel ve görüntüler, bu konuda gelişmiş birçok devletin önemli bütçelerle bu konuya yatırım
yaptıklarını göstermektedir. Bu konuda örneğin
ABD’de iRobot, Amerikan Boston Dynamics, Qinetiq gibi firmaların DARPA (Defence Advance
Research Project Agency-Savunma İleri Araştırma
Kurumu) ile koordineli yürüttükleri projelere her
geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Robotların
askeri alanlarda kullanılması, sahip olduğu gelişmiş sensörler yardımıyla savaş alanını her yönüyle
değerlendirebilen, hedef tespiti, dost-düşman
analizi yapabilen verdiği kararlarla bu hedefleri
yok etmek için ateş altına alabilen ve daha birçok
kodun gereğini yerine getirebilen robot sistemlerini ifade etmektedir.
ABD’li firmalar tarafından üretilen otonom robotlardan Petaan, Phalanx, CIWS ve C-RAM Savunma Sistemleri, Northrop Grumman X-47B; İsrail
tarafından üretilen Harpy İHA’ları ve Güney Kore
Samsung Firması tarafından üretilen Kuzey Kore ile
7 David PASSİG, 2050-İki Bin Elli-Çev.:Nita Kurant,, Koton Kitap, İstanbul, 2010, s.102.
8 Çetin KARTAL, Küreselleşme Sürecinde Devlet ve Ordu İlişkileri, Galeati Yayıncılık, Ankara, 2018, s.97.
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Güney Kore arasındaki askerden arındırılmış bölgenin güvenliğinin sağlanması maksadıyla kullanılan
robot sistemleri, bu konuda verilebilecek öncelikli
örnekler arasında yer almaktadırlar. Bunun yanında
Rusya tarafından denemeleri yapılan FEDOR isimli
robot sistemi, askeri sıhhiye ya da taşıma hizmetlerinde kullanılması düşünülen Amerikan Boston
Dynamics’in ürettiği 150 kg. yük taşıyabilen ve 2,5
km./sa. yürüyebilen “Büyük Köpek” isimli robot,
yine aynı şirket tarafından üretilen iki ayak üzerinde
yürüyebilen ve birçok aleti kullanabilme kabiliyetine sahip “Atlas” isimli robot gibi robot sistemleri,
artık beyaz perdeden fırlayıp gerçek hayata karışmış gerçek robot sistemleridir.[9] Türkiye’de son
dönemde; Baykar Makina tarafından üretilen Bayraktar, Vestel tarafından üretilen Karayel ve TAİ tarafından üretilen Anka[10] gibi İHA’lar ve çeşitli EYP

ve bomba imha sistemleri ile bu alanda kendi bölgesinde boy göstermektedir. Gelişen teknolojilerin
pazarı ya da mağduru olmamak için Türkiye’deki
AR-GE çalışmalarının daha da nitelikli hale getirilmesi büyük önem taşımaktadır.
Robot sistemleri ile yapay zekânın bir araya getirilerek öncelikle savaş alanlarında denenmesi,
genel hükümler dışında hiçbir hukuki düzenlemenin bulunmadığı böyle bir dönemde her ne kadar
üretici firmaların “kontrolün her zaman insanda
olacağı garantisi” altındaymış gibi gösterilse de, o
bitmez tükenmez hırslarının önünde sadece vitrine
konulmuş süslü bir kandırmacadan başka bir şey
değildir. Zira bu alanda hukuki düzenlemelerin ertelenmesini de kimlerin fısıldadığını tahmin etmek
pek de zor olmasa gerektir.

9 http://t24.com.tr/yazarlar/metin-gurcan/robot-cagijeopolitigi-ve-robotik-askeri-devrim,18183
10 https://www.mepanews.com/savaslarda-yeni-ve-olumculbir-esik-katil-robotlar-geliyor-5683h.htm
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4. Robot Teknolojisinin Hukuksal Boyutu

uluslararası bir düzenleme neredeyse hiç yoktur.

Robot teknolojisinde meydana gelen gelişmelerin kritik bir aşamasını oluşturan yapay zekânın
robot mekaniği ile entegre edilmesi projeleri, yakın
geleceğin savaş alanlarına ait dinamiklerin beklenmeyen bir kaosa sürüklenmesine neden olacağı
kaygısı; bu konuda değerlendirmeler yapan bilim
insanlarının, düşünürlerin ve yakından uzaktan ilgisi
olan herkesin öngördüğü bir noktaya ulaşmış durumdadır. SpaceX ve Tesla gibi büyük teknoloji devi
şirketlerin sahibi olan Elon MUSK, yapay zekânın 3.
Dünya Savaşı’nı çıkartabileceği endişesiyle yapay
zekâ teknolojisinin silahlarda kullanılmasının engellenmesi için yasak konması talebiyle Birleşmiş
Milletlere yazılan açık mektupta imzası bulunan 116
kişiden biri olmuştur. Bu mektupta; “insandan bağımsız olarak devreye giren ölümcül silahlar bir kez
geliştirildiğinde, savaşları çok daha büyük bir ölçeğe
ve insanların kavrayabileceğinden çok daha büyük
bir hıza eriştirecek” olmasından duyulan kaygı belirtilmekte ve devamında “Bunlar despot yönetimlerin
ve teröristleri masum insanlara karşı kullanabileceği,
ayrıca istenmeyen şeyler yapması için hacklenebilecek silahlar. Harekete geçmek için çok az zamanımız
var. Pandora’nın kutusu bir kez açıldı mı kapatılması
çok zor olacak”[11] denilmiştir.

BM İnsan Hakları Konseyi’nin 2013 yılında robotların kullanımı hakkında yayımladığı bir raporda, “Ölümcül Otonom Robotlar” olarak
adlandırılan yeni nesil silahlara dikkat çekilerek,
uluslararası kamuoyundan bu robotların üretim ve
kullanımı konusunda gerekli yasal düzenlemeleri
bir an önce yapmaları istenmiş ve bu robotların kullanımının insan hayatı için yeni bir tehlike olduğu
ifade edilerek insan öldürmenin doğurduğu yasal
ve ahlaki sorumluluklara değinilmiş ve bu robotların geliştirilmesine katkıda bulunan tüm kurum
ve kuruluşlar, kararlarının sonuçlarını etraflıca düşünmeye davet edilmiştir. İnsansız hava araçları
gibi başlangıçta silahsız olan robotların, düşman
karşısında avantaj sağlamaları durumunda silahlandırılarak askeri amaçlar için kullanılabileceğine
dikkat çekilmiş[13] olsa da bu konudaki uluslararası
ya da bu teknolojiye sahip devletlerin ulusal hukuk
düzenlemelerinin, robot teknolojisinin kaydettiği
gelişim hızıyla aynı ivmeyi yakalama ihtimali neredeyse hiç yoktur ya da bu düzenlemelerin yapılması zaten istenmemektedir.

Isaac Asimov’un robotların yaratılmasındaki
temel amacın insanlığa hizmet olduğu yaklaşımını
kendi ifadeleriyle normlaştırdığı 3 Robot Yasasında;
“0- Bir robot insanlığa zarar veremez veya hareketsiz kalarak insanlığın zarar görmesine izin veremez. (Bu yasa, sonradan “Sıfırıncı Yasa” olarak eklenmiştir.)
1- Bir robot, 0. kuralla çelişmediği sürece, hiçbir
şekilde insanoğluna zarar veremez veya pasif kalmak
suretiyle zarar görmesine izin veremez.
2- Bir robot, 0. ve 1. kurallarla çelişmediği sürece,
kendisine insanlar tarafından verilen komutlara itaat
etmek zorundadır.
3- Bir robot, 0., 1. ve 2. kurallarla çelişmediği sürece, kendi varlığını korumak zorundadır.” şeklinde
belirlenen Isaac Asimov’a ait kurallar dışında, insanla robot arasındaki hukuki ve etik ilişkiyi normlara
bağlayan[12] kabul görmüş ve uygulamaya girmiş
11 BBC, “Yapay Zekâ 3. Dünya Savaşını Çıkartabilir”, Turque
Diplomatique, Eylül 2017.
12 http://gizemlervebilinmeyenler.com/robotlarin-yukselisiinsan-ve-robot-savaslari-basliyor/
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Günümüzde endüstriyel alanda çok kapsamlı
kullanım alanı bulan robot sistemlerinden artık güvenlik alanında da oldukça etkin bir şekilde faydalanılmaktadır. Bunların en önde gelenlerinden olan
İHA ve Dronlar; sınır güvenliği, keşif, kontrol ve
gözetleme, terörle mücadele, uyuşturucu trafiğinin
takip ve kontrolü, her türlü suç eylemlerinin tespit
ve teşhisi ile bu eylemlere müdahale edilmesi gibi
birçok güvenlik, emniyet ve asayiş konularında faydalanılan robot sistemleri haline gelmişlerdir. Önlenemeyen bir gelişim hızı gösteren robot teknolojisi,
robot sistemlerinin gelecekteki savaş stratejilerinin temel süjesi haline geleceğinin de açık ve net
işaretlerini vermektedir. Bu sistemlerin öncülleri
durumundaki İHA ve Dronların üretimini gerçekleştiren firmaların, gelecekte savaş meydanlarında
görülme beklentisi yüksek olan robot sistemlerinin
de üreticisi olma potansiyeli taşıdıklarından şüphe
duyulmamaktadır. Konu kazanca dayalı bir üretim
olunca bu firmaların, kendi üretim trendlerini etkileyeceği kaygısıyla yasama organlarınca yapılacak
gerekli hukuki düzenlemelerin olabildiğince ertelenmesini isteyecekleri aşikârdır.[14]
13 https://www.mepanews.com/savaslarda-yeni-ve-olumculbir-esik-katil-robotlar-geliyor-5683h.htm
14 https://www.mepanews.com/savaslarda-yeni-ve-olumculbir-esik-katil-robotlar-geliyor-5683h.htm

Robot teknolojilerinin artık Yapay Zekâ ile entegrasyonunun karar arifesine getirildiği günümüz teknolojik tartışmalarında, hukuki boyuta ilişkin önemli
bir gelişme mevcut değildir. Gerek savaş alanlarında gerek teknolojide ve gerekse insanların günlük
yaşamlarında sayı olarak insanlardan belki de daha
fazla bir rakama ulaşması muhtemel olan robotların, insan hayatının muhafaza edilmesinde nasıl bir
hukuki kontrol yaratılacağına ve bu hususların nasıl
düzenleneceğine dair ses getiren bir çalışma da ne
yazık ki mevcut değildir. Isaac Asimov’un 3 Robot
Yasası kadar bir düzenlemeyi bile göremeyeceğimiz
ihtimal dâhilindedir.

5. Sonuç
Küreselleşmenin ardından dünya üzerinde yeni
bir sistemin ve yeni bir dönemin arayışları artık
emarelerini meydana gelen gelişmelerin ana fikrinde göstermeye başlamıştır. Meydana gelen
ekonomik, sosyal, kültürel, siyasal, demografik, iklimsel, biyolojik, teknik, bilişsel ve askeri gelişme
ve değişimler için dünya kamuoyu öncelikle sosyal
medya imkânları ve toplum mühendisliği teknikleri kullanılarak hazırlanmakta, daha sonra yaratılan
krizler belirli bir aşamadan sonra dengeye getirilerek yeni sistemler yürürlüğe konulmaktadır. Kriz
dönemleri geçiş dönemleri olma niteliklerini hâlâ
muhafaza etmektedir.

sonuyla yüzleşmesine neden olabilecek kararlar alabilir. Tamamen insanlığın ve insan geleceğinin yararına kullanılması mümkün olan robot sistemleri, bir
anda çok tehlikeli bir noktaya getirilip insanlığın
varlığı için en büyük tehdit oluşturacak seviyelere
ulaştırılabilir. Bu nedenle robot sistemlerinin geliştirilmesi kontrollü olarak desteklenirken, üretim
ve kullanım alanlarının kontrolünü de kapsayacak
şekilde uluslararası hukuki düzenlemeler yapılması büyük bir hayati zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. İNSANLIK NAMINA!
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Robot sistemleri, robotikler ve otonom robotlar da bu geçişin unsurlarından sadece biri ya da
bir kaçıdır. İnsanların kontrolü ve yönetimi için geliştirilen tüm politik sistemlerin sonuncusu bu defa
yapacağı hırsa bağlı küçük bir hatayla insan ırkının
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Hal böyle olunca, bu sistemlerin proje aşamalarından, laboratuvar denemeleri ve üretim bandına konulmaları aşamalarına kadar her safhası
genel hükümler dışında aslında olması gereken
özel hukuki düzenlemelerin konusu olmaktan
kasıtlı olarak uzak tutulmaktadır. Aynı yaklaşım
doğal olarak uluslararası hukuk normlarının oluşturulmasında, ilgili uluslararası örgütlerin de yine
kasıtlı bir erteleme prosedürü içinde ağırdan bir
hareket sergilemesine neden olmaktadır. Sonuçta
hukuki düzende karşılığı olmadığı gibi hukuki kontrol, kısıtlama ve cezalandırma normlarının olmadığı
bir uluslararası düzende bu sistemleri kendi çıkarları için kötü niyetli olarak kullanmaktan kaçınmayan
devletler, birçok masum hayatın yok olmasında birincil etken rol oynamaktan bir an bile çekince göstermemektedirler.

Anka Enstitüsü

KUR VE TİCARET SAVAŞLARININ
ETKİSİNDE YAKLAŞAN
FİNANSAL FIRTINA
BÖLÜM 3: KUR SAVAŞLARI
ABD’nin dünyada hâkim konumda olan dolar bazlı küresel finans düzenini koruma çabası
ve ülkeler arasında süren ekonomik üstünlük
mücadelelerinin günümüzde ticaret ve kur
savaşları adı altında takip edildiğini, özellikle
bu mücadelenin asıl tarafları olan ABD ve Çin
arasındaki mücadelenin son dönemlerde medyada
sıklıkla yer bulan ticaret savaşları tarafını ve dolar
bazlı küresel düzenin nasıl kurulduğunu önceki
yazılarımızda ele almıştık.
Ticaret savaşları ve kur savaşları ekonomik
mücadelelerde birbirlerini tamamlayıcı süreçlerdir. Özellikle kur savaşları, tarih boyunca incelediğimizde, ticaret savaşlarına kıyasla daha fazla
uygulanan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkeler kurları üzerinde yaptıkları düzenSayfa 36
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lemelerle, ekonomik dengeleri değiştirmeye
yönelik ilk hamlelerini yapmış olurlar. Bu hamlelerin yetersiz kaldığı yerde bir sonraki aşama ise
gümrük duvarlarını örmeye başlamak olur ki bu
da basit bir biçimde ticaret savaşları diyebileceğimiz aşamayı başlatır. Günümüzde gündemi sürekli
meşgul eden ABD-Çin arasındaki ticaret savaşları
ve ekonomik mücadelenin temeli yıllar önce kur
savaşlarının başlamasıyla atılmış oldu.
Peki, kur savaşları nedir? Kur savaşları, ülkelerin kendi para biriminin değerini kasıtlı bir biçimde düşük tutarak, ticari açıdan avantaj elde etme
çabasını ifade etmektedir. Bir ülkenin para birimin
değerinin düşük kalması, o ülkede üretilen ürünlerin küresel pazarda fiyatının da ucuz kalmasını
sağlamaktadır. Bu sayede dışarıya daha fazla ürün

satılmakta ve ülkenin döviz geliri artmaktadır.

Tarihteki ilk geniş çaplı kur savaşı, 1. Dünya
Savaşı’ndan sonra Avrupa ülkeleri ve ABD arasında yaşanmıştır. Savaştan sonra büyük yara almış olan Avrupa ekonomileri, 1929 yılında büyük
depresyonun da başlamasıyla hepten yıkıcı bir
durumla karşı karşıya kaldılar. Savaş sonrası toparlanma ve güçlenme mücadelesinin en önemli
adımı ekonomik kalkınmadan geçmekteydi. Bütün ülkelerin ekonomik sıkıntıda olduğu bir dönemde, herkes pastadan daha çok pay alarak sıkıntılı süreçten çıkmaya çabalamaktaydı. 1. Dünya
Savaşı sonrasında ağır borçlar altına sokulan Almanya, parasının değerini düşürerek kur savaşlarının perdesini aralayan ilk devlet olmuştu. Savaş
sonrası üzerine yüklenen borçları ödeyebilmek
için uluslararası pazarda ürünleri için bir avantaj
yaratmak istemişti. Ancak borç baskısıyla iyice
zayıflayan ekonomi kontrolden çıktı ve tarihte
eşi benzeri görülmemiş türden bir enflasyon krizi
meydana geldi. Almanya’dan sonra Fransa ve İngiltere de kur savaşlarında hamlelerini yaptılar.
Fransa’nın devalüasyon hamlesine karşı İngiltere, sterlinin altın karşılığını kaldırdı. ABD de yaşanan ekonomik krizin yaralarını sarabilmek adına
doları altına karşı devalüe etti. Bu durum karşısında Fransa ve İngiltere tekrardan aynı hamleleri
gerçekleştirerek paralarını devalüe ettiler. Fransa
paranın altın karşılığını tamamen kaldırdığını ilan
etti. Ticareti canlandırarak avantaj sağlama adına
arka arkaya atılan bu adımlar sonucunda dünya

2. Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir dünya
düzeni buna bağlı olarak da yeni bir finansal düzen kuruldu. Bu düzende ABD başı çekmekte ve
kontrolü elinde tutmaktaydı. Bu düzende bütün
ülkeler paralarının altın karşılığını kaldırmak durumunda kalmış, yalnızca ABD dolarının altın karşılığı yürürlükte kalmıştır. Diğer bütün para birimleri
de değerlerini dolara endekslemişlerdir. ABD,
Vietnam Savaşı’nı başlattıktan sonra yeni düzen
sarsılmaya başlamıştır. Savaşın uzaması ve buna
bağlı olarak savaş maliyetlerinin muazzam boyutlarda artması, ABD ekonomisinin ve doların
sorgulanmasına yol açmıştır. Bu süreç yakın tarihteki bir diğer kur savaşını başlatmıştır.

1960’lı yılların sonunda İngiltere ve uluslararası pazarda sterlin üzerinde yoğun spekülasyonlar oluşmuştu. İngiltere o dönemde bu sorunları
aşabilmek adına devalüasyon yapmak zorunda
kaldı. Bu adım o dönemde büyük bir korku dalgasının yayılmasına yol açtı. İngiltere’nin bile devalüasyon yapabildiği bir ortamda, altın dışında güvenli bir liman kalmamıştı. Doların altın karşılığı
bulunmasına rağmen, ABD’nin yaşadığı ekonomik
sorunların gün yüzüne çıkmaya başlamasıyla altın
talebi artmıştı. Başta Fransa olmak üzere pek çok
devlet, dolarlarını gönderip karşılığı kadar altın
talep etmeye başlamıştı. Altın talebi ABD’nin karşılayamayacağı ölçüde artmaktaydı, bu nedenle
1971 yılında ABD Başkanı Nixon doların altın karşılığının kaldırıldığını ilan etti. Bu doların karşılıksız kalması anlamına gelmekteydi. Dünyadaki
en güvenli para birimi olarak görülen dolar çok
büyük oranda devalüe edilmişti.
Doların devalüasyona uğraması, beraberinde
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Kur değerini düşük tutarak ticaret hacmini
arttırma yönünde politika yürüten ülkelerdeki
üretimin hammaddelerinin dışarıya bağımlılığının olabildiğince az olması gerekmektedir. Çünkü para biriminin değerinin düşmesi ithalatı pahalılaştıran bir unsurdur. Yurtdışına ihraç edilen
ürünlerin hammaddesinde ithal girdi oranı yüksek
ise, ürünlerin uluslararası pazar için ucuz kalma
şansı olmayacaktır. Kuru düşük tutarak uluslararası pazarda rekabet gücünü arttırma politikası,
örneğin Türkiye’de verimli bir politika olmayacaktır. Çünkü ülkemizde üretilip yurtdışına ihraç
edilen ürünlerimizin hammaddesinin yaklaşık
olarak yüzde 70’i ithaldir. Türk lirasının değer kaybetmesi üretim maliyetlerinin de artmasına neden olacaktır. Dolayısı ile kur savaşlarının kızıştığı
bir ortamda bizim ürünlerimizin uluslararası piyasalarda rekabet şansı azdır. Anlaşılacağı üzere kur
savaşları açısından dezavantajlı bir konumdayız.

ticareti hepten çöktü ve büyük ülkeler tekrardan
ekonomik krizle karşı karşıya kaldılar. Açmaza giren bu durum, yeni bir dünya savaşının başlamasına sebep oldu.
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pek çok ülkenin de benzer adımlar atmasına yol açtı. Bu krizlerin yaşandığı döneme kadar doların bir altın
karşılığı bulunmakta, diğer ülkeler de para birimlerini dolara endeksli tutmaktaydılar. Doların altına karşı
devalüe olması ve bir noktadan sonra karşılığının kalmaması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Pek çok ülke
para biriminin değerini serbest piyasada dalgalanmaya bıraktı. Kontrollü kur rejimleri büyük ölçüde sona
erdi. Yeni bir finansal düzen yerleşmekteydi.
Dalgalı kur rejimlerine geçişle birlikte sermayenin hareket özgürlüğü de gelişmişti. Keynesci ekonomik
model, 80’li yıllarda yerini sınırsız finansal özgürlüğün savunulduğu liberal bir modele bırakmıştı. Gelişen
finansal teknolojiler sayesinde sermaye, dünyanın her tarafına istediği anda gidebilmekteydi. Bu durum
serbest piyasaya bırakılan kurlar arasında al-sat yaparak gelir elde etmenin kolay bir yolunu oluşturmuştu. Devletler piyasalar üzerindeki kontrolünü yitirmeye başlamıştı. Bu durum, zenginliğin ve sermayenin anavatanı haline gelen ABD için bir avantaj oluşturmuştu çünkü kontrol artık sermaye sahiplerine
geçmişti. Devletlerin uluslararası piyasalar üzerinde yitirdiği gücü ABD’li sermaye sahipleri kazanmıştı.
Serbest piyasa adı altında diğer ülkelere karşı manipülasyon yapmanın yeni bir yolu oluşmuştu. Kısa süre
içerisinde kur alış-satışı dışında yeni ve daha karmaşık türev ürünler yaratılmış, küresel ekonomik düzen
karmaşık sermaye piyasalarının örümcek ağı içerisine yerleşmişti. Batı dünyasının kapitalist oyun düzenine, oyunu manipüle eden komünist bir ülkenin yerleşmeye çalışmasıyla üçüncü büyük kur savaşı da
başlamış oldu.

Çin, yüzyıllar boyu dışa kapalı kalmış bir ekonomik düzenden sonra, birden bire kapitalizmin tam
göbeğine doğru son sürat yol almaya başlamıştı. Mao’nun ölümünden sonra bu devasa ülkenin ne kadar
fakir kalmış olduğu, Çinli bürokratlarca fark edilmiş ve Batı’yı yakalayabilmek adına batının kurallarını
kendilerine uygun hale getirme planları yapmışlardı. Bu sürecin başlamasıyla Çin devasa üretim kapasitesini ortaya çıkartmış oldu. Üstelik dünyada üretim kapasitesi yüksek olan ülkeler arasında yalnızca Çin’in
sahip olduğu bir avantaj vardı ki, o da kur kontrolüydü. Çin yuanın değerini çok düşük tutmak üzerine
kurulu bir politika uygulamaktaydı. Bunun sonucunda da Çin malları uluslararası pazarda muadillerine
kıyasla çok ucuz kalmaktaydı. Hiçbir ülkenin elde edemeyeceği türden bir fiyat avantajına sahip olan Çin
ürünleri kısa sürede büyük talep görmeye başladı.
Peki, bu sistem nasıl işlemekteydi? Çin devasa bir ülke olmasına rağmen halk pek çok konuda oldukça
sıkı kontrol ve denetim altında tutuluyordu. Doğal olarak bu kontrol ve denetim mekanizması ekonomide de işlemekteydi. Çinli üreticilerin (devlete ait şirketler de dâhil olmak üzere) yurtdışına sattıkların
ürünlerden elde ettikleri döviz gelirini Çin Merkez Bankası’na vermeleri zorunluydu. Üreticilerin elde
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Çin’in sahip olduğu bu avantaj, üretim
ekonomisine sahip gelişmiş ülkelerin hiçbirinde
yoktu. Çin ile benzer ekonomik model yürüten
Uzakdoğu ülkeleri olmasına rağmen, hiçbirisi
Çin kadar devasa nüfusa ve hammaddeye sahip
değildi. Çin’in sahip olduğu bu imkânlar, kur
politikası ile birleşince büyük bir avantaja dönüştü.
Dolayısı ile Çin’in kalkınma modelinin etkisi küresel
ölçekte dengelerin değişmesine yol açtı.
90’ların sonundan itibaren dünyanın her tarafına Çin ürünleri yayılmıştı. Tüketici açısından bu
ucuzluk olumlu bir durumdu. Çin önce dünyada talep gören pek çok ürünün ucuz taklidini yaparak küresel pazarda kendine yer açmaya başladı. Bir diğer
taraftan da dünyanın en büyük şirketlerinin üretim
tesislerini kendisine çekerek ayrı bir tür üretim gücü
elde etti. Çin’de üretim yapmak isteyen şirketler,
ucuz üretim maliyetleri karşılığında teknoloji transferi yapmayı kabul ediyordu. Böylece Çin ucuz taklit
ürünler yerine, küresel pazarda rekabet edebilecek
kaliteli ürünlerin üretimine başlama imkânı buldu.
Bu türden kaliteli ürünlerin fiyat avantajı ile dünyaya yayılmasıyla beraber Çin’in ticaret hacmi devasa
boyutlara ulaştı. ABD tüketicileri Çin’in ucuz ürünlerini tüketmeye alıştıkça da ABD’nin Çin’e karşı
olan ticaret açığı artmaya başladı. ABD’nin Çin’e
karşı verdiği ticaret açığı 1997 yılında 50 milyar dolarken, 2006’da 234 milyar dolara, günümüzde ise
yaklaşık 370 milyar dolara çıkmıştır. Kısacası, Çin
yıllardır ABD’den hortumla dolar çekmektedir.
ABD’nin genel anlamda ticaret açığı vermesi
aslında normal bir durum. Bu yazı dizisinin ilk bölümünde anlattığımız üzere ABD, doları küresel ölçekte en çok kullanılan rezerv para haline getirerek
kendi hegemonyasını sağlamış oldu. Rezerv paranın dünyada kabul görebilmesi için başka ülkelerde
kolay bulunabilmesi lazımdır. Bunun için ABD, her
yıl verdiği ticaret açıklarıyla dünyaya dolar ihraç
etmektedir. Bu sistem kasıtlı olarak bu şekilde kurulmuştur. Eğer ABD dünyaya dolar dağıtmasaydı,

dünyada dolar bulmak zorlaşırdı ve rezerv para olarak kabulü mümkün olmazdı. Dolayısıyla ABD’nin
dolarları dünyaya dağıtabilmek adına sürekli borçlanması gerekmektedir. ABD kâğıt üzerinde borcu
sürekli artan bir düzene sahiptir, bu sistem böyle
inşa edilmiştir. Bu borçların tek karşılığı da kendi bastığı yeşil boyalı kâğıtlardır. Bu yeşil boyalı
kâğıtlara duyulan güven ABD’nin küresel nüfuzunu sürdürebilmesi adına çok önemlidir.
Çin’in sahnedeki rolü büyüyene kadar bu sistem
öyle ya da böyle işlemekteydi. Çin’in pazara hâkim
olup piyasadaki dolarların büyük çoğunluğunu
kendisine çekmeye başlaması denklemde birkaç
sorun meydana getirdi. Çin, dünyada ABD dışında
hiçbir devletin sahip olamadığı kadar dolar
rezervine sahip olmuştu ve bu miktarı yıldan yıla
arttırmaya devam etmekteydi. Çin’den önce 80’li
yıllarda Japonya ve ABD arasında da benzer bir durum meydana gelmiş, Japonya’da büyük bir üretim
hamlesiyle ABD’nin çok büyük ticaret açıkları verdiği bir ülke haline gelmişti. Büyük miktarda döviz rezervleri edinmiş ve ekonomik açıdan tehdit olarak
görülmeye başlanmıştı. Ancak hammadde ve kur
avantajları bulunmayan Japonya’nın 90’lı yılların
sonundan itibaren büyüme oranları neredeyse yüzde 0’lara kadar gerilemişti. Bu nedenle bir tehdit
unsuru olma ihtimali kalmamıştı. Ancak Çin’in uzun
bir zaman daha yüksek oranlarda büyümesi beklenmekte, bu büyümeyi sağlayacak kapasiteye de sahip olduğu bilinmektedir.
2000’li yılların başından itibaren bu tehdidin
iyice belirginleşmesi nedeniyle ABD, Çin’e yuanın
değerini yükseltmesi için baskı uygulamaya başladı. Yuanın değerinin yükseltilmesi Çin’in dünya pazarından kazancını bir ölçüde azaltacaktı. ABD’nin
yoğun baskıları sonucunda yuanın değeri 2005 yılından sonra yaklaşık olarak %17 oranında arttı. Bu
anlaşma o dönemde ABD için makul bir zafer sayılırdı. Ancak esas fırtına 2008 yılında mortgage krizinin yaşanmasıyla beraber çıktı. Aşırı şişmiş varlık ve
kredi balonlarının ABD piyasalarında patlamasıyla
dünyaya yayılan bu kriz yüzünden gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalar çok sarsıldılar. Ancak esas
sorun krizden sonra ABD’nin krize karşı uyguladığı
çözüm olmuştu. Bu kriz dünyaya ABD ve dolarla ilgili pek çok ders verdi.
2008 yılına yaklaşan süreçte türev piyasalarda,
bunları tasarlayan bir grup insan dışında kimsenin gerçek anlamda hâkim olamayacağı karmaşık
ürünlere milyarlarca dolar yatırılmıştı. 2008 kri-
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ettiği döviz geliri doğrudan Çin Merkez Bankası’na
gitmekte, buna karşın Merkez Bankası da
üreticilere, yurtdışından elde edilen döviz geliri
kadar yuan vermekteydi. Çin Merkez Bankası bu
sistemi sürdürebilmek adına, yurtdışından gelen
döviz miktarı kadar yuan basmakta ve bunu iç piyasaya dağıtmaktadır. Bu sayede hem yuanın değerini
düşük seviyede tutabilmekte, hem de ülke içerisinde istikrarlı bir büyüme sağlayarak devasa nüfusunun işsiz kalmasına engel olmaktadır.
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zinde kaybolan paralar gerçek anlamda sermaye
piyasalarında değil, sermaye piyasaları aracılığıyla
yaratılan kumarhanelerdeydi. Bu alanda faaliyet
gösteren büyük firmalar, bankalar ve yatırım şirketleri hiçbir karşılığı bulunmayan türev ürünlere devasa miktarlarda paralar yatırmışlardı. Ortada yalnızca
daha çok kazanma beklentisiyle talep gördüğü için
yükselen türev ürünler bulunmaktaydı. Netice itibariyle bu çark dönmez olmuş ve beraberinde bütün
ekonominin çökmesine yol açan bir krize yol açmıştı. Bu ürünlere yatırılan para o kadar büyüktü ki, krizin etkisi bir anda bütün dünyaya yayıldı ve istisnasız herkesin etkilenmesine sebep oldu. Krize sebep
olan banka ve şirket yöneticileri ile ilgili yapılan yargılamalar sonucunda, sorumluların çok büyük bir
kısmı hiçbir ceza almadı. Dünyanın finans merkezinde yaşanan bu krizin sorumlularının cezalandırılmaması, hem ABD içerisinde halktan, hem de küresel
düzeyde her kesimden büyük tepki gördü.

Konumuza ilişkin en önemli nokta ise krizden
sonra ABD’nin krizden çıkış politikalarıdır. Dönemin FED Başkanı Ben Bernanke, parasal genişleme
politikası olarak bilinen bu politikanın uygulanmaması durumunda ortada bir “ekonominin” kalmayacağını söylemiştir. Bu krizden sonra Amerika
Merkez Bankası FED, kriz sonrasında ekonomiyi
kurtarabilmek adına batık durumda olan ve “çöp
tahvil” olarak bilinen kâğıtları şirketlerden ve bankalardan satın aldı. FED, bu tahvilleri alabilmek için
bütün ABD tarihi boyunca basılan dolar miktarının
4 katı kadar doları 2 yıl içinde basmak durumunda kaldı. FED’in yani ABD’nin büyük miktarda dolar
basması, küresel ölçekte bir kur savaşının ilan edildiğini göstermekteydi. Böylesine büyük miktarda
dolar basımı, bir anlamda ABD’nin borçlarının yabancı alacaklılara daha ucuz dolarla ödenmesi için
devalüe etmesi anlamına gelmekteydi.
Bütün bunlar, başta Çin olmak üzere pek çok ülkede büyük endişelere yol açtı. Bir taraftan bakıldıSayfa 40

ğında, eğer ABD böyle bir politika izlememiş olsaydı
dünyada ve ABD’de çok daha büyük krizler yaşanacaktı. Kriz olduktan sonra bu sistemi kurtarabilmek
için uygulanabilecek başka bir alternatif yoktu. Ancak Çin’in yıllar boyunca çalışarak biriktirdiği dolar rezervinden daha büyük miktarda doların ABD
tarafından bir kriz anında havadan basılabildiğinin
görülmesi sistemin çürüklüğünü gözler önüne serdi. ABD’nin borçluluğunun gerçek anlamda bir değerinin olmadığı görüldü.
ABD’nin kur savaşlarını başlatması domino etkisi yarattı ve gerek Avrupa Merkez Bankası, gerek diğer gelişmiş ülkelerin merkez bankaları aynı
yolu izledi. Finansal sisteme her taraftan para girişi
başladı. Avrupa, İngiltere, Çin ve diğer Uzakdoğu
ülkelerinin merkez bankaları hızla para basmaya,
faizleri ve kurları düşük tutarak paranın değerini
düşük tutmaya çabaladılar. Bu şekilde modern tarihin son kur savaşı başlamış oldu. Bu dönemde ucuz
para dünyaya yayıldı ve kriz sonrası yalancı bir refah dönemi etkisini gösterdi.
ABD ekonomisinin toparlanması, basılan devasa
miktarda dolarlara rağmen uzun yıllar sürdü. Yıllar
boyunca FED tarafından basılan dolarların çok büyük bir kısmı da halka ulaşamadan sermaye piyasalarına aktı. Yani 2008 krizine sebep olan bankaların
veya şirketlerin kasalarına girdi. Dolayısı ile halkın
hissettiği ekonomik yaşamda sıkıntılar devam etmekteydi. ABD ekonomisinin toparlanabilmesinin
kaynağı hep tüketimin artırılmasından geçmiştir.
Tüketimin sekteye uğramaması için uygulanan
gevşek para politikaları veya düşük faiz oranları bu
defa derin bir krizin yaralarını sarmak için kullanılmıştı. Krizin yaraları sarılmıştı ama ekonomik gidişatın uzun vadede iyiye gitmeyeceği belli olmuştu
ve tüketimi arttırabilecek silahların cephanesi tükenmişti. ABD için geriye tek bir çözüm kalıyordu
o da üretimi ve ihracatı arttırarak ekonomiyi toparlamaktı.
2008 krizinden sonra ABD parasal genişleme politikasıyla beraber başlattığı kur savaşlarında istediğini alamadı. Bu süreç içerisinde Çin kur politikasını
uygulama açısından daha avantajlı konumdaydı.
Dolayısı ile savaştan küresel pazardaki payını daha
da arttırarak çıktı. ABD için kur savaşlarındaki mağlubiyet, küresel ölçekte dolar bazlı finans sisteminin iyiden iyiye sorgulanmasıyla birleşince daha sert
önlemler almasını gerektirecek bir süreci başlatmış
oldu. Tekrardan üretim ekonomisine geçerek, hem
doların itibarını korumak hem de ekonomik çöküş-

ten kaçınmak istemektedir. Bir önceki yazımızda
anlattığımız ticaret savaşları işte tam da bu nedenle
ortaya çıkmıştır.

Çin’in günümüz kapitalist sistemini manipüle
ederek dengeleri alt üst etmesi sonucu kur savaşları
ile başlayan mücadele, ticaret savaşlarıyla birlikte
iyice kızışmış ve tarafları yeni bir çıkış yolu arayışına
itmiştir. Çin açısından bakacak okursak, birden bire
sistemin altüst olmasından belki de en çok zarar
görecek ülke olur. Çünkü elinde bulundurduğu
devasa dolar rezervi sayesinde dünyanın dört bir
tarafına stratejik yatırımlar yapmakta, nüfuzunu
genişletebilecek adımları atmaktadır. Ancak görüleceği üzere sistemin tıkanacağı ve sorun çıkartacağı bir noktaya doğru hızla yaklaşmaktayız. ABD
açısından baktığımızda ise, Çin tehdidinin kendini
göstermeye başladığı bir dönemde 2008 krizinin
yaşanması sorunun çok daha büyük bir boyuta taşınmasına yol açtı.
Hiç şüphesiz bu süreç yepyeni bir dönemin kapılarını açacaktır. Ancak bu dönemin nasıl olacağını, nasıl bir düzen kurulacağını öngörmek zordur.
En azından geçiş süreci boyunca çok büyük bir fi-

Dışarıdan bakıldığı zaman ABD ekonomisinin
durumu, içinde bulunduğumuz aylarda uzun yıllar
boyu olmadığı kadar iyi görünmektedir. Ancak uzun
vadeli olarak bakıldığı zaman ciddi bir sistem ve düzen problemi olduğu apaçık ortadadır. Kur veya ticaret savaşlarının yaşanması, ortada derin bir kriz
olduğunun göstergesidir. Bu kavganın bir kazananının olmayacağı da belli olmuştur. Bu nedenle
mevcut sorunlar, her şeyi alt üst eden nihai bir krize
yol açana kadar devam edecektir. Benim “yaklaşan
finansal fırtına” olarak adlandırdığım bu sürecin
kısa süre içerisinde başlaması muhtemeldir. Bunca sorunun birikmişliği sonucu oluşacak türden bir
finansal krizin yaşanması, tarihte eşi benzeri görülmemiş türden hasarlara yol açacaktır. Ülkemizin
böyle bir krizden sağ çıkabilmek adına şimdiden
tedbirler almaya başlaması hayati öneme sahiptir.
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Başta Çin olmak üzere ABD’nin karşısında duran
pek çok devlet, dolar sonrası oluşabilecek bir yeni
düzen adına adımlarını atmaya başlamıştır. Özellikle son yıllarda ABD’nin kendi kurduğu finans düzeninin gücüne dayanarak Rusya, İran, Venezuela gibi
ülkelere keyfince yaptırım uygulaması, sistemin ne
kadar sakıncalı ve sürdürülemez olduğunu göstermektedir. ABD, karşısına aldığı Çin ve Rusya gibi
ülkelerin, mevcut finansal düzeni sarsacak adımlar
atmaya hazırlandığını görmektedir. Buna karşı da
yıllar önce olduğu gibi tekrardan üretim ekonomisine dönmeye yönelik adımlarını hızlandırmıştır.

nansal kriz yaşanacağı pek çok uzman tarafından
öngörülmektedir. Başta Çin ve Rusya olmak üzere
pek çok devlet altın rezervlerini arttırarak böyle bir
kriz anı için önlemlerini şimdiden almaya başlamıştır. Yüzyıllık finansal düzenin değişmesi sancılı bir
süreç olacaktır. Muhtemelen bunu tetikleyebilecek
olay yakın zamanda taraflar arasındaki mücadelelerin kızıştığı bir dönemde petrol, doğalgaz veya
başka bir enerji kaynağının dolar dışında bir para
birimi ile satılmaya başlanması olabilir. Böyle bir
adımda dolar bazlı küresel finans düzeni en büyük
yarasını alacaktır ki bu da mücadelenin çok daha
düşmanca boyutlara taşınmasına yol açacaktır.
İçinde bulunduğumuz gidişat bu türden bir adım
atılmasının yakın olduğunu göstermektedir.
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ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ
POLİTİKASI: SİYASÎ
BAĞIMSIZLIK EKONOMİK
GÜÇTEN GEÇER
Giriş
Atatürk’ün, Türk toplumunun güçlü ve mutlu
olmasını sağlayacak amaçlar etrafında temelleri atılmış bir ekonomi ve sosyal politikası vardı.
TBMM’nin kurulduğu 23 Nisan 1920’den itibaren,
Kurtuluş Savaşı’nın, bütün ulusal özverileri üzerine çeken zor koşullarına karşın, Mustafa Kemal
tarafından tespit edilen bu genel politika, Türk
Milletini kayıtsız şartsız siyasi bağımsızlık hedefine götürecek yolun, ancak ekonomik bağımsızlık
ve güç sağlayacak bir iktisadi kalkınma ile sağlanabileceği üzerine temellendirilmiştir. Kendisinin bu genel ekonomik politikası, onun 17 Şubat
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1923 tarihinde İzmir'de toplanan Türkiye İktisat
Kongresi’nin açış konuşmasında en özlü ifadesini
bulmuştur.[1]
Türkiye Atatürk döneminde, ekonomik kalkınma mücadelesine çok olumsuz koşullardan başladı. Kalkınma modelini Türk Devrimi'nin ruhuna uygun bir tarzda demokratik bir yöntemle belirledi.
Esasen bu konuda devrimin dogmatik bir tavrı söz
konusu değildi. Pragmatik bir yaklaşım egemendi.
Nitekim Türkiye 1930 sonrasında kendisine uygun
modeli adeta sınama yanılma yoluyla keşfetmiş,
devletçilik politikasıyla hızlı bir sanayileşme sürecine girmişti. Gazi dönemindeki on beş yılda or-
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miştir (1,26 kat). Alınan sonuçlar, dönemin güçlükleri ve yoksunlukları göz önüne alındığında
olağanüstüdür.[4]

Gazi’nin “İstiklâlini kaybetmenin en iyi yolu,
sahip olmadığı parayı sarf etmektir.” özlü sözünde yol haritasının ipuçları bulunan söz konusu on
beş yıllık ekonomik mucizenin yapı taşlarını; kendine has yöntem, fikrî alt yapısını irdelemek ve belki
de bilinçaltımızda, içinde bulunduğumuz açmazlara ışık tutmasını dilemek, aşağıdaki çalışmamızın
ereği olmuştur.

Ekonomik Sistem

Ekonomik Yapı
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
Osmanlı
İmparatorluğu’ndan devraldığı ekonomik yapı,
çeşitli parametreleriyle “çökmüş” bir nitelikteydi.
Yurt içi üretimin büyük bölümü, mevcut verimli ve
büyük toprakların çok sınırlı bölümünde, tümüyle
hava koşullarına bağlı olarak yapılan “tarıma”
bağlıydı. Kapitülâsyonlar ve dış borçlar, ülkeyi
tam bir açmaza sokmuştu. Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılında ülkenin GSYH’si yaklaşık 570 milyon
Amerikan doları ($); kişi başına düşen GSMH sadece 65 $; ihracat 51, ithalât ise 87 milyon $; ülke geliri
içinde sanayinin payı yüzde 11 idi.[2] Toplam nüfusun yüzde 82’si köylerde yaşıyor ve okuma-yazma
oranı da yüzde 11’i geçmiyordu. Keza, yeni kurulan
Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’ndan
ağır bir Düyun-u Umumiye borcunu devralmıştı.[3]
Diğer yandan, Birinci Dünya Savaşı’nın (I.DS)
hemen ardından girdiği Kurtuluş Savaşı’ndan yeni
çıkmış olan Türkiye’de insanlar, Cumhuriyeti kuranların aksine, yorgun, bitkin, fakir ve dünyadan
soyutlanmış bir durumdaydılar.
Yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız 1923
yılına ait sosyo-ekonomik koşullar, takip eden 15
yılda önemli ölçüde düzelmiştir. Aşağıda irdeleyeceğimiz ekonomi politikaları sonucunda, hocaların
hocası Ömer Celâl Sarç tarafından yapılan hesaplamaya göre, yeni cumhuriyetin GSMH’nin, 1923’deki
696 milyon TL’den 2,6 kat artarak, 1938 yılında
1.818 milyon TL’ye yükseldiği tahmin edilmektedir.
Bu tahminlere göre kişi başı GSMH, 1923’te 53
TL, 1938’de 108 TL’dir (yaklaşık 2 kat). 1923’den
1930’a kadar Türk Lirası Amerikan dolarından
daha değerlidir: 1 $=80 krş. Bu durumda ülkenin
kişi başı geliri 1923’te 66 $’dır. 1930’da ise, dolar
değeri 1,3 TL olarak sabitlenmiştir. Buna göre,
1938 yılı kişi başı ulusal gelir ancak 83 $’a yüksel-

17 Şubat-4 Mart 1923 tarihleri arasında, 1135
delege ve izleyicilerle birlikte yaklaşık 3500 kişinin
izlediği “İzmir İktisat Kongresi”nde, dönemin İktisat Bakanı Mahmut Esat Bey, yeni kurulan devletin
uygulayacağı ekonomik sistemin üzerinde durmuş
ve bu konudaki fikrini:
“Yeni Türkiye, muhtelit bir iktisat sistemi takip etmelidir. İktisadî teşebbüs kısmen devlet ve
kısmen teşebbüsü şahsî tarafından deruhte edilmelidir. Meselâ, büyük kredi müessesatını, sanayi
teşebbüsatını ilâh ... Devlet idare edecektir. Çünkü memleketimizde iktisadî vaziyeti bunu istilzam ediyor."
sözleriyle aktarmıştır.[5]
Mustafa Kemal’in bilgisi dışında aktarılması olası olmayan bu tanımla, İzmir İktisat
Kongresi’nde sistem yönünden temeli atılan ekonomik çatının “karma ekonomi” olduğu görülmektedir. Atatürk'ün ve sonuçta yeni Türkiye'nin
“çağdaş iktisadî düşünce sistemine getirdiği en
büyük yeniliğin” bu olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle ki, demokratik yönetim biçimiyle idare edilen az
gelişmiş ülkeler, ekonomik kalkınmalarını genelde
bu sistem içinde gerçekleştirmekte ve iktisadî kalkınmada devlete düşen görevleri kamu sektörü faaliyetleri içinde yürütmektedirler.
Mustafa Kemal’in ekonomi politikasını anlayabilmek için, bu politikanın temelini oluşturan iki
ilkeyi kaçırmamak gerekir. Bunlardan birincisi, her
alanda olduğu gibi “ekonomide de milliyetçilik”
olup, Misak-ı Millî sınırları içerisinde kalan “yurttaşlarının refah ve mutluluğunu sağlamayı”, ana
hedef olarak kabul eder. Bu bağlamda önemli
olan ilkeler, millî ekonomik çıkarların gözetilmesi, dış pazarlara ve yabancı ekonomilere bağımlılığın kaldırılması ve millî bir ekonominin kurulmasıdır.[6]
Atatürk ülke yararına olduğu sürece yabancı özel sermayeye karşı olmadı. İmtiyazlı yabancı özel şirketlere karşı idi. Atatürk devletlerarası
borçlanmalara da, uygun şartlarla sağlandığı vakit
karşı çıkmadı, uygun olmayan şartlarla sağlanmış
olduğu için Osmanlı borçlarının tasfiyesiyle sonuç-
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talama yüzde 4-6 reel büyüme hızı enflasyonsuz
şekilde gerçekleştirilmiş, sanayileşmede yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 9,6 ya ulaşmıştır.
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lanan bir dış borç idaresi, onun bu fikirlerinin kaynağı olduğu açıktı.
Atatürk’ün “ekonomik bağımsızlık olmadan siyasi bağımsızlığın da olmayacağı” düşüncesinden
hareketle yeni Cumhuriyetin, siyasi bağımsızlık
sonrası iki önceliğinden birisi “ekonomi”, diğeri
de “eğitim” olmuştur. Yeni devlet, ekonomik hayatta hızlı atılımlar yapmaya başlamıştır. 1923 İzmir
İktisat Kongresi’nde alınan kararlara koşut olarak
1923-1929 döneminde “kısmî bir liberal dönem”
yaşanmıştır. Ancak daha sonra, hem 1929 yılında
bütün dünyayı etkileyen Büyük Buhran’ın etkisiyle,
hem de sermaye ve girişimcilik faktörlerindeki yetersizlikler nedeniyle “devlet ağırlıklı” bir ekonomi
politikası izlenmeye başlanmıştır.
Yukarıdaki gelişmelerin ışığında, Atatürk dönemi ekonomi politikasını, bu konudaki literatüre uygun olarak, 1923-1929 ve 1929-1938 olmak üzere iki
dönemde incelenmesi yolunu tercih ettik.

* Plânlı Dönem Öncesi: 1923-1929 Yılları Arası
Kısmî Liberal Dönem
Türkiye Cumhuriyeti, kuruluşunu izleyen yıllarda, Lozan Antlaşması’nda öngörülen “serbest
ticaret” politikası çerçevesinde liberal politikalar
izledi. Bunun başat nedeni, Lozan Antlaşması’nın
ekinde yer alan ticaret sözleşmesinde, 1916 tarihli Osmanlı gümrük tarifelerinin beş yıl süreyle yürürlükte kalmasının, kapitülâsyonların kaldırılması
karşılığında, koşul olarak yer almış olmasıdır.
Çalışmamızın önceki bölümünde değindiğimiz
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar, bu
dönemin biçimlendiricisi olmuştur. Ankara Hükümeti, bir yandan Lozan’da karşılaşılan zorlukları
Türk ve dünya kamuoyuna duyurmak, diğer taraftan ekonominin çeşitli sorunlarını tartışmak üzere
İzmir İktisat Kongresi’ni topladı.[7]
Türkiye İktisat Kongresi’nin toplanma amacı,
savaştan yorgun çıkmış olan ekonomik faktörlerin,
kurumların ve aktörlerin birbirlerini tanımalarını
sağlamak, ihtiyaçlarını saptamak, iktisadi konular
üzerine dikkatleri çekmek ve iktisat politikalarını
da bu sonuçlara göre belirleme isteğidir. Misak-ı
İktisadi adı da verilen bu kararlar, yurt içi sanayii
kurmayı ve geliştirmeyi amaçlayan, özel girişime
öncelik veren ve mülkiyet haklarına saygılı bir
ekonomik sistemi oluşturmayı amaç edinmiştir.
[8] Toplanan Kongre’nin hedefi özetle; siyasal bağımsızlığın ekonomik bağımsızlıkla tamamlanması
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ve Türk girişimcilerin güçlendirilmesiydi.
Bu dönemde Devlet, özel kesimi teşvik etti,
Türk girişimcilerin güçlenmesi için, Teşvik-i Sanayi
Kanunu gibi, özel çabalar harcadı. Bu yasa ile özel
sanayi teşebbüsleri ve maden işletmeleri, büyük
ölçekli “muafiyet” ve “imtiyazlara” kavuşuyorlardı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri’nin (KİT) kurulması
da yine bu yıllarda başladı. KİT’lerin kurulmasındaki amaç, bir yandan eksikliği çekilen maddeleri yurt
içinde üretmek, diğer yandan da, özel kesime nitelikli hammadde ve işgücü sağlamaktı.
Bu dönemin ekonomi politikasını, “dışa açık,
sanayileşmeyi teşvik eden, ekonomik büyümeyi
sağlamaya çalışan” bir politikalar bütünü olarak
tanımlamak mümkündür. 1929 Buhranı’na kadar
geçen süreye damgasını vuran ekonomi politikasının “maliye politikası” olduğu; kullanılan en
önemli politika aracının da “teşvik politikası” olduğunu söyleyebiliriz.[9]
Söz konusu dönemin ekonomik göstergeler
yönünden genel bir değerlendirmesini yaptığımızda, anılan 6 yılın “oldukça başarılı bir gelişmeye”
sahne olduğu söylenebilir. GSYH 570 milyon $’dan
1 milyar $’a yükselerek, “iki kata yakın artış” sergilemiştir. İlk yılı sıfır kabul edip yapılan hesaplamaya
göre “dönemin ortalama büyüme hızı yüzde 9,4”
olarak hesaplanmaktadır. Dönem boyunca bir kez
bütçe açığı yaşanmış olup, “ortalama olarak yüzde
0,2 oranında bütçe fazlası” verilmiştir.[10]
Dönemin dış ticaret açığı ortalama yüzde 4 olarak gerçekleşmiştir. Bu olguda, Lozan
Antlaşması’nın zorunluluğu olarak Osmanlı gümrük tarife sisteminin 5 yıl süre ile uygulanmasının
etkili olduğunu söyleyebiliriz.
Devletin bu dönemdeki ekonomik faaliyetlerinden bir diğeri de “ulaştırma” alanında olmuştur. Ekonomi ve askerî yönden çok önemli olan
“ulaşım ağına sahip olma” bağlamında, Osmanlı
döneminde yabancı şirketlerin denetiminde bulunan demiryolları, 1924 yılında çıkarılan “Anadolu
Demiryollarının Devletleştirilmesi Hakkındaki
Kanun” ile devletleştirilmiştir. Diğer taraftan da
yeni demiryollarının yapımına önem verilmiştir.
1926 yılında Kabotaj Kanunu çıkartılmış ve böylece Türk deniz ticaretinin ve taşımacılığının gelişimi için çok önemli bir adım atılmıştır. Ayrıca
havacılık alanında da gelişmeler yaşanmış, 1926
yılında Kayseri’de, ileri yıllarda DP Hükümetince
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kapatılıncaya kadar 112 savaş uçağı üreten uçak
fabrikası açılmıştır.

İzmir İktisat Kongresi kararları doğrultusunda,
ekonomiye faydalı olabilecek yabancı sermayenin
girmesine ilke olarak izin verileceği açıklanmıştır.
Ancak o dönemde dünyada, gelişmiş ülkelerden
gelişmekte olan ülkelere yönelik sermaye akımı
sınırlı düzeydeydi. Bu nedenle Türkiye’ye de
yabancı sermaye girişi olmamıştır.[12]
Özetle, 1923-29 yılları arasına ilişkin yukarıdaki
gösterge sayıları; tüm varlığını peş peşe
yaşanan I.DS ve Kurtuluş Savaşı’nda harcamış
olan bir toplumun kurduğu “yeni devletin
başarı öyküsünü”, kendi olanakları ile yeniden
canlanışını, kurumlaşmasını göstermektedir.

* Plânlı Dönem: 1929-1938 Yılları Arası Devlet
Ağırlıklı Ekonomi Politikası
Kısmî liberal ekonomi uygulama sonunda yönetici kadro tarafından yapılan değerlendirmede,
bütün çabalara karşın özel kesimin beklenen gelişmeyi sağlayamadığı anlaşıldı. Zaten bu dönem,
1929 yılında başlayan ve Batı dünyasını geniş ölçüde etkileyen “Büyük Depresyon / Buhran” ile belki de doğal olarak sona ermişti. Sonuçta Türkiye
de bu Krizden ciddi biçimde etkilendi, ekonomi
politikasında değişikliğe gitti ve “devletçi” politikalara yönelmeye başladı.[13]
Buhran sırasında tarım ürünleri fiyatlarında
yaşanan gerileme, ülkede üretiminde de düşme
yaratmış, piyasaya açılmanın ve para ekonomisine geçişin sınırlı oranda gerçekleştiği Türkiye
ekonomisinde de gerilemeye yol açmıştır. Ancak
dünya ekonomik bunalımından Türkiye’nin olum-

Devletçi bir sanayileşme modeli arayışına giren Türkiye Cumhuriyeti, bu dönemde dünyadaki
ilk planlama deneyimlerinden biri olarak kabul
edilen “sanayi plânları” doğrultusunda plânlı bir
sanayileşme sürecini gerçekleştirmiştir. Sovyetler Birliği’nden Prof. Orlov başkanlığında bir heyet, plânlama konusunda yardımcı olmak üzere
Türkiye’ye geldi. 1930 tarihli İktisadi Vaziyetimize Dair Rapor ile başlayan çalışmalar, SSCB’nin
teknik ve mali yardımıyla hayat bulmuştur. Daha
sonra Amerikalı uzmanların raporlarından da faydalanılarak, 1934 yılında sanayide plânlı dönem
başlatılmıştır.[16]
Daha önce de belirttiğimiz gibi 1930 yılında
TCMB kuruldu. Merkez Bankası’nın kurulmasıyla Türkiye’nin, bundan böyle ülkenin kendi ulusal
parasını bu banka eliyle basabilmesi mümkün hâle
geldi ve para politikasını yönlendirecek bir organa
sahip olması gerçekleşti.
Aynı yıl Türk Parasının Kıymetini Koruma kanunu çıkarıldı. Anılan Kanun, Türk Lirası’nın yabancı
paralarla olan ilişkisini “sabit döviz kuru rejimine”
bağlayan ve kambiyo denetimini öngören bir yasadır.

1933 yılında Sümerbank’ın kurulmasıyla başlayan, sonrasında faiz oranlarını devletin belirlemesiyle süren “ekonomiye müdahale” uygulaması
hızlı bir şekilde sürdü. Birinci Beş Yıllık Sanayi Plânı
(1934-1938) bu dönemde uygulamaya konuldu. Bu
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İzmir İktisat Kongresi’nde benimsenmiş olan
esaslara koşut olarak, izleyen yıllarda Türk ticaret
ve sanayi hayatını finanse edecek bazı bankalar
kurulmuştur. Bu bankalar Türkiye İş Bankası, Türkiye Sınai ve Maadin Bankası, Türkiye Sanayi Kredi Bankası, Emlak ve Eytam Bankası, yeniden düzenlenmiş Ziraat Bankası ve T.C. Merkez Bankası
TCMB)’dır. Bu dönemde bankacılık alanındaki en
ilginç gelişmelerden birisi de, çok sayıda yerel bankanın kurulmuş olmasıdır. Belirlenebildiği kadarıyla 29 adet mahalli banka faaliyette bulunmuştur.
Cumhuriyetin ilk yıllarında ülkenin ulusal gelirinde
dış ticaretin oldukça büyük pay alması, dışa açık
bir ekonomi politikasının güdülmesi sonucu altı yabancı banka da faaliyete geçmiştir.[11]

suz yönde etkilenmesi, diğer Batı ülkelerine göre
daha hafif olmuştur. Bunun nedenlerini, Türkiye
ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyon seviyesinin görece düşüklüğü, ihracatın sadece tarım
ürünlerine dayanmayıp çeşitli sektörleri de içermesi ve Türkiye’nin kendi kendine yeten bir ekonomiye sahip olması olarak sayabiliriz.[14] Ancak halâ
büyük ölçüde tarıma dayalı Türkiye ekonomisinde, 1929’da 224 milyon TL olan dış ticaret gelirleri,
1933’de 170 milyon TL’ye kadar düşmüştü.[15]
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plân çerçevesinde, yaklaşık 100 milyon TL harcanarak 5 sanayi dalında (dokuma, maden işleme, kâğıt,
kimya, toprak) sanayi tesisleri kurulmasına girişildi.
Elektriklendirme, liman ve demir yolu yapımı gibi
altyapı hizmetleriyle birlikte toplam 311 milyon TL
harcanmıştır.[17]

kolektivist, komünizm gibi bir sistem değildir. Bizim
izlediğimiz devletçilik, özel girişimi esas tutmakla beraber, mümkün olduğu kadar milleti refaha, ülkeyi
imara eriştirmek için milletin genel ve yüksek faydasını gerektirdiği işlerde -özellikle ekonomik anlamdadevleti gerçek anlamda ilgili kılmaktır.”

Söz konusu birinci plânın gerektirdiği harcamaların bir bölümü SSCB’den sağlanan kredilerle
yapıldı. Mayıs 1932 tarihinde Sovyetler Birliği ile 8
milyon $ tutarında faizsiz, 20 yıllık bir borçlanma
anlaşması imzalandı. Bu, gelişmekte olan bir ülkeye verilen ilk borç örneğidir ve bunu izleyen 25 yıl
içinde başka borçlanmaya gidilmemiştir. Bu borç,
şeker fabrikaları ve Kayseri' de kurulacak olan dokuma fabrikaları için Sovyet malzemesi alımında
kullanılacaktı. Planın proje yapımı ve finansmanını Sümerbank üstlendi. Plânın öngördüğü fabrika
sayısı 20, gerekli kaynak ise 45 milyon TL idi. Bunlardan ikisi dışında tamamı zamanından önce gerçekleştirilmiştir. Bu plânın uygulanmasında özel bir
ticari banka olarak kurulan İş Bankası da görev almış, şişe ve cam fabrikasının kurulması ve işletmesi
görevi bu bankaya verilmiştir.[18]

Atatürk’ün bu sözlerinden, uygulanan devletçiliğin doktriner bir yanının olmadığı, fakat bir zorunluluk sonucu ortaya çıktığı ve özel girişimi savunduğu
anlaşılmaktadır. Bu konudaki görüşlerimizi güçlendirecek diğer açıklamalar da, Maurice Duverge’nin
“Le Kemalisme” (1963) kitabında ve dönemin Başbakanı İsmet İnönü’nün 30 Ağustos 1930 tarihinde
Sivas’ta yaptığı konuşmada bulunmaktadır.[20]

Plânın bütün hedeflerine ulaştığı söylenemezse
de, zikredilen alanlarda sonraki gelişmelere altyapı
oluşturacak birçok tesis tamamlandı. Plân uygulamasının bir başka yararı da, Türk mühendis ve işçilerinin bu tür işlerde kazandıkları deneyimler oldu.[19]
Birinci Plânın uygulanmasından elde edilmeye
başlanan başarının da etkisiyle, daha birinci plânın
ikinci yılına gelindiğinde İkinci Beş Yıllık Sanayi Plânı
için hazırlıklara başlandı. Ne var ki bu ikinci plân,
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte uygulamaya giremedi.
Bu bölümü kapatmadan önce, bu dönemde uygulanan “devletçiliğin niteliği” üzerinde durmak
istiyoruz. Dönemin uygulamaları ve devleti yönetenlerin bu konudaki görüşleri incelendiğinde,
devletçilik uygulamasının bir “doktrin” gereği değil, “pragmatik” bir zihniyetle benimsendiği anlaşılacaktır.
Mustafa Kemal’in devletçilik ile ilgili görüşü ve
uygulanan ekonomi politikasının içeriği yönünden
en iyi açıklama, yine kendisine aittir (1931):
“Bizim izlemeyi uygun gördüğümüz devletçilik
prensibi bütün üretim araçlarını özel girişimden alarak, milleti tamamen başka temeller içinde düzenlemek amacı güden, özel girişimlere ve faaliyetlere
meydan bırakmayan sosyalizm prensibine dayanan
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Tarım Konusunda Yapılanlar
Mustafa Kemal, tarımın her zaman Anadolu’daki
yaşamın temeli olduğunu biliyordu. Anadolu halkı ve toprakları ile kendisi arasında her zaman sıkı
bağlar vardı ve bu toprakların, Kurtuluş Savaşı sırasında canı pahasına mücadele eden en iyi askerleri
temin etmekle kalmayıp “güçlü bir kırsal kesimi” de
temsil ettiğinin farkındaydı. Gazi de, bu zahmetleri
nedeniyle bu toprakların halkını ödüllendirmek ve
tarımı geliştirmeye özel önem vererek, Osmanlı
İmparatorluğu’nun onları, belki de koşulların gereği, içinde bıraktığı “yoksulluk” koşullarından
kurtarmak istemiştir.[21]
O zamana kadar İç Anadolu’nun büyük tarım bölgeleri, sahip oldukları potansiyelin çok altında kalmıştı. Halk, ulaşım, alet ve pazar yokluğu yüzünden
kendi içine kapanmış, sadece kıt kanaat kişisel ihtiyaçlarını karşılayarak yaşıyordu. Bütünüyle sürülmemiş büyük verimli topraklar çoraklaşmıştı. Geniş
ve nüfus yoğunluğu fazla sahil bölgeleri, yabancı ülkelerden ithal edilen tonlarca tahılı tüketmekteydi.
Dönemin başlangıç yıllarında Türkiye'de ekilen
toprakların miktarı 4 ile 5 milyon hektar kadardır.
Bu sayı ekilebilir alanların yüzde 20’sinden azdır.
Toplam alanın ise sadece yüzde 5 ile 6,5 kadarını
oluşturmaktadır.
Demir ve karayolları iyileştirilince ve toprakların
ürünü daha kolay pazara ulaşma olanağına kavuşunca, Anadolu köylüsü, buğday ektiği tarlaları arttırdı ve ekim yöntemlerini iyileştirdi. Saban ve yaba,
yerlerini makineli döverlere ve traktörlere terk etti.
Kurulan sulama sistemleri kurak topraklara su taşıdı
ve 15 bin çeşme inşa edildi. Bu dönemde tarım kooperatifleri çoğaldı.
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Mustafa Kemal’in, Ankara’nın yakınında, kendisini hayvan yetiştiriciliğine ve tarıma verdiği bir çiftliği
vardı. Öneriler üzerine çiftliği, henüz bir örneği Doğu’da olmayan şekilde, bir “deneme ve eğitim merkezi” haline dönüştürüldü.[22] Söz konusu “ziraat enstitüsü” Ön Asya’ya paha biçilmez değerde hizmetler
vermiştir. Anadolu çiftçisine, ırkları iyileştirilen damızlık hayvanlar ve köylülerin “başkomutan buğdayı”
dedikleri tohumluk sağlamıştır.[23]
Verimlilik ve Ziraat Bankası’nca verilen kredilerin yaygınlaştırılması, köylülere modern aletler edinme
olanağı sağlamıştı. Diğer yandan bu krediler onları, ürün kötü olduğu dönemde tefeci kapısına gitmekten
de kurtarmıştı.

İyileşen koşulların somut sonuçları kısa sürede görülmeye başlanmıştır. Öncesinde yıkık dökük olan
çiftlikler daha geniş ve temiz bir görünüme kavuşmuşlardı. Hastalıklar azalmış, çocuk sayısı artmıştı.
Verimlilik, nicelik ve nitelik bakımından yükselmişti. Bu dönemde ekilebilir toprak yüzeyi 1.829 bin hektardan (1925) 6.338 bin hektara (1938) çıkmıştır. 1923-1939 arasındaki ekilen toprak miktarı her yıl ortalama yüzde 2,5 oranında genişlemiştir. Dönemin sonunda ekilebilir toprakların yüzde 35’i ekilebilir hale
gelmişti. Tarıma bağlı sanayiler kurma çabaları da, iktisadi bütünleşmeye yönelik politikalar arasında ön
sırada sayılabilir. Söz gelişi Alpullu ve Uşak şeker fabrikalarının 1926 yılında faaliyete geçmesi, pazar için
üretilen pancar miktarını 4 yıl içinde 5 katına yakın artmasına yol açmıştır.
İktisadi bütünleşme ve pazara açılma yönündeki gelişmelerin Türk tarımı açısından taşıdığı önem, ihraç
ürünleri açısından bakıldığında daha açık görülmektedir. Söz gelişi 1923-24 yıllarında 2 bin kadar çiftçi 12 bin
dekar alanda 980 bin kilo tütün üretirken, 1927'de 6.600 çiftçi 75 bin dekar alanda, 3,5 milyon kilo tütün
üretir hale gelmiştir.[25]

Sanayi Dalında Gerçekleştirilenler
Ülkenin sanayi yapısındaki dönüşümleri, yapılanları ve sonuçları da, çalışmamızın önceki bölümümde de
uyguladığımız iki dönem başlığında irdelemeyi uygun bulduk.
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Cumhuriyet’in ilk yıllarında, köylünün büyük bir kısmının topraksız olması, tarımsal üretimi olumsuz etkilemekteydi. Dönemin hükümeti, köylüyü toprak sahibi yapmak için birçok kanunlar çıkardı. 1925’te kabul
edilen bir kanunla birlikte; devlete ait arazilerin, uygun bir arazisi olmayan köylüye dağıtılmasına başlandı.
İlk on yılda köylüye 1 milyon dönümü aşkın arazi dağıtılmıştır.[24]

Anka Enstitüsü

* 1923-1929 Kısmî Liberal Dönem
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1923'te Cumhuriyet'in ilanını gerçekleştiren ve ulusal bilinci doruk noktasına ulaştıran siyasal kadrolar,
ekonominin ve devletin mevcut olanaklarının kısıtlılığının da bilincindeydiler. 1923 yılına ilişkin bütün rakamlar, çeşitli yönlerden bu kısıtlılıkları gösterir. Örneğin, 1923 yılına ait toplam 145 milyon TL olan dışalımın
aşağıdaki dökümü bu konuda fikir vermektedir.

Kaynak: Uğur Korum, A.Ü. SBF Yayınları, Sayı.513, Ankara, 1982, s.66

Yukarıdaki tablonun sözcüklere dönüşmesini, “hurmaya verdiği kadar ağır maden yağları, limon kadar
tarım aletleri, çaydan az benzin satın alan; sonradan en önemli ihraç kalemlerini oluşturacak dokuma ve
gıdada kesinlikle kendine yetersiz” şeklinde özetleyebiliriz.
Liberal dönem olarak adlandırılan bu zaman dilimindeki devlet politikaları, “özel teşebbüsün gücüne
inanmışlığın” bir sonucu değil, böyle bir ulusal girişimci sınıfın yeterince bulunmayışının, bu sınıfın oluşturulmak isteğinin ve devletin ekonomik kaynaklarının bazı ekonomik faaliyetleri fiilen üstlenmeye yetmemesinin sonucudur. Bu dönemde devlet, doğrudan imalat sanayii yatırımlarına girişmek yerine, Sanayi ve
Maadin Bankası kurmak (1925) ve yatırımları teşvik ve katılım yöntemlerini yeğlemiştir. Özel sermayenin
katılımı ve karma ortaklık sisteminin özendirilmesi, özel kesime nitelikli işgücü ve hammadde sağlanması
tercih edilmiştir.[26]
Bu dönemde Devletin özel sektöre sağladığı teşviklerin sonucunu irdeleyen Uğur Korum’a göre, 1927
yılında yapılan sanayi sayımının ışığında, bugün Türkiye'de geçerli “büyük sanayi” tanımına girebilecek işletme oranı sadece yüzde 3,1'dir. Keza, 1927 de motor kullanan işletmeler toplam işletmelerin %4,3'ünü
oluşturmaktadır, işletme başına yaklaşık 4 işçi düşmektedir. 1927'nin 211 milyon liralık ithalâtı içinde sanayinin payı 29,3 milyon TL’dir. Bu sonuç da, dış alımdaki “tüketim payının” henüz “yüksek” oranını koruduğunu göstermektedir. 1927’de özel kesim üretiminin yüzde 44,3’ü gıda maddelerinde, yüzde 23,83’ü ise
tekstil alanında yoğunlaşmaktaydı. Sanayileşmenin en önemli göstergesi olan imalât malları üretimi ise,
yüzde 7-10’u geçmemekteydi.[27]
Toparlarsak, 1923-29 dönemi, içsel ve dışsal çeşitli engeller nedeni ile gerçek sanayileşme dönemi olmaktan ziyade, bir ekonomik enkazı kaldırma, sanayileşmenin ön koşullarını hazırlama dönemi olarak,
ülke ekonomi tarihindeki yerini almıştır. Yine de bu dönemde, Osmanlı borçlarının düzenli geri ödenmesi,
sanayileşme öncesi hız kazandırıcı önlemlerin getirilmesi, ekonomiye genel bir canlılık ve görece bir refah
düzeyinin kazandırılması açısından, küçümsenmeyecek başarılar elde edildiğini söyleyebiliriz.
* Devlet Ağırlıklı Sanayileşme Dönemi
Büyük Buhran’dan de etkilenmiş yeni Cumhuriyetin önünde bu dönem iki temel sorun vardı. Birincisi, büyük buhranın olumsuz etkilerine karşı korunmak, ikincisi de daha önceden plânlanan sanayileşme
hamlesini başlatmaktı. Aslında, bunların ikisi de aynı sorunun parçalarıydı ve kendine yeterli millî bir
ekonominin kurulması en radikal çözüm olarak gözükmekteydi.
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Hazırlanan Birinci Beş Yıllık Plân’da üç hedef
gözetiliyordu. Birinci olarak, eldeki tüm sermayenin
mümkün olduğu kadar sanayi sektörüne aktarılması veya sanayileşme için kullanılması öngörülmüştü.
İkincisi, özel girişimciliğin zayıf olduğu ülkemizde
daha çok sayıda kamu iktisadî kuruluşunun kurulması, sanayileşmede devletin öncülüğü ilkesi açısından uygun görülmüştü. Sonuncu ve en önemli
hedef ise, Türkiye’de ham maddesi bulunan üretim
alanlarında temel sanayilerin kurulması idi.
17 Nisan 1934 yılında kabul edilerek uygulanmaya başlayan Plân’da, maden (demir-çelik, kükürt,
bakır), kâğıt (selüloz), kimya (suni ipek, fosforik
asit, süper fosfat, kireç kaymağı, posata, kibrit),
taş-toprak (cam, çimento, şişe, seramik), dokuma (pamuk, kendir, yün) sanayileri gibi sektörler
yer almıştır. Bu sanayi dallarında 20 fabrikanın
kurulması, bunlar için 43.453 bin TL yatırılması ve
finansmanın da Sümerbank ve İş Bankası’nca karşılanması öngörülmüştür.
Bu bağlamda vurgulamamız gereken bir diğer
konu da, devlet ağırlıklı sanayileşme sürecinin finansmanı sırasında, ülkede iç ve dış borç yükü arttırılmadığı gibi, istikrarlı bir para politikası izlenerek,
açık finansman modeli tercih edilmemiş olması
olgusudur. Finansmanın temel kaynağını tüketim
malları üzerine konulan vergiler oluşturmuştur.[29]
Bu dönemde, 1934 yılında Bakırköy Bez Fabrikası, Keçiborlu Kükürt Fabrikası, 1935’te Kayseri Bez
Fabrikası, Paşabahçe Cam Fabrikası, Zonguldak
Türk Antrasit Fabrikası, 1936’da İzmit Birinci Kâğıt

Fabrikası ve Çubuk Barajı, 1937’de Nazilli Basma
Fabrikası ile Ereğli Bez Fabrikası, 1938’de Gemlik
Suni İpek Fabrikası, Bursa Merinos Fabrikası ve
Divriği Demir Madeni İşletmesi açılmıştır. Ayrıca
yukarıda sayılan devlet kuruluşlarının dışında yeni
kurumlar da faaliyete geçmiştir. Bunlar; Başvekalet İstatistik Genel Müdürlüğü (1930), Tekel Genel
Müdürlüğü (1931), PTT Genel Müdürlüğü (1933),
Hava Yolları İşletmesi (1933), Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü (1935), Maden Tetkik Arama
Enstitüsü (1935), Elektrik İşleri Etüd İdaresi (1935),
Tapu Kadastro Umum Müdürlüğü, (1936), Devlet
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (1937)’dür.[30]
Bu bölümde son olarak belirtmemiz gereken bir
diğer husus da, devlet ağırlıklı bu sanayileşmenin,
yatırım malları üretimini hedef alan endüstri tipi
bir sanayileşme değil, temel tüketim ve ara malı
üretimine yönelik, “ithal ikameci” bir sanayileşme modeli olduğu gerçeğidir. Bu çıkarımımızı, hem
plândaki prensip ve tercihler, hem de, yukarıda sayılan gerçekleşmelerin nitelikleri teyit etmektedir.

Atatürk’ün Devletçi Ekonomi Politikası
1929 yılına kadar liberal ekonomi politikaları uygulamasının dönemin yöneticilerine verdiği resim,
zayıf olan özel girişimin, devlet teşvikleri ile kalkınamayacağı gerçeği olmuştur. Bunun nedenleri olarak da, 1928 yılında Osmanlı borçlarının ödenmesini
ve 1929 Büyük Buhran’ın etkilerini söylemek mümkündür. Dünya pazarlarında tahıl ve hammadde
fiyatlarının düşmesi Türkiye’nin ihracat gelirlerini
düşürmüş ve devletin müdahaleci bir yapıyı tercih
etmesine yol açmıştır.
Ankara yönetiminin uygulamaya koyduğu devletçi ekonomi konusunda literatürdeki genel yaklaşım, o dönemdeki uygulamaları, bir “sistem sonucu” ortaya çıktığını kabul etmemek yönündedir.
Dönemin uygulamaları ve devleti yönetenlerin bu
konudaki görüşleri incelendiğinde, devletçilik uygulamasının bir doktrin gereği değil, pragmatik bir
zihniyetle benimsendiği anlaşılmaktadır
Bunun ötesinde, Gazi’nin eşsiz sezgisi ile devletçilik, basit bir devlet müdahalesi olmaktan çıkmıştır. Yani özel bir kesim oluşturmak veya özel
kesime özendirici destekler sağlamanın ötesinde,
“yeni” bir olgudur. Ekonomik olduğu kadar sosyal
yönleri olan, ekonomik gelişmeyi, ekonomik bağımsızlığı gerçekleştirecek tarzda oluşturulup uygulanması ve dönüşen ekonomik / sosyal yapılara
uyarlanabilen esnekliği olan nitelikleri bulunmak-
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Bu dönemde, sanayileşme ana hedefinin gerçekleştirilebilmesi için alınan üç karar vardır ki,
bunlar o dönemin iktisat politikasının, felsefî
temellerini oluşturuyordu. Bunlardan birincisi, sanayi-tarım ikilemi içinde sanayi kesimine
ağırlık verilmesi kararıydı. İkinci olarak, alt yapı
yatırımları ve stratejik sanayilerin kurulmasıyla,
diğer yan ve bağımsız sanayi dallarının da teşvik
edilmesi ve böylelikle geniş bir iç pazar yaratılması
düşünülmüştü. Örneğin, demir-çelik sanayiinin kurulması, demir cevheri ve kömür üretimi alanlarında canlılık yaratabilecekti. Devlet ayrıca en büyük
tüketici olduğuna göre, geniş bir fabrika ağının kurulmasıyla, özel sektör tarafından üretilen mallara
da büyük bir talep yaratacaktı. Üçüncü olarak da,
önceki iki kararın tam olarak uygulanması için, bir
“iktisadi yönetim modeli” gerekiyordu. İşte bu düşüncenin ışığında, “plâncılık” anlayışı ilk kez gündeme girdi.[28]
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tadır.[31]

ekonomik yatırımlara girişmemiştir.

Atatürk’ün daha önce yer verdiğimiz devletçilik
ile ilgili sözlerinden, 1929 sonrasında ekonomide uygulanan devletçiliğin doktriner bir yanının olmadığı,
fakat bir zorunluluk sonucu ortaya çıktığı ve özel
girişimi savunduğu anlaşılmaktadır.

Daha sonraki yıllarda ekonominin kısmi liberal
dönemden müdahaleci döneme geçişinin temel
nedenleri, 1929 yılında yaşanan Büyük Dünya Bunalımının etkisi, bu döneme kadar özel kesimin
istenilen ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmekte
yetersiz kalması ve Osmanlı Devleti’nden kalan
borçların ödenmesinin getirdiği ağır yük ve emperyalizme karşı güçlü bir ekonomiye sahip olma ihtiyacı olarak sayılabilir.

ATATÜRK DÖNEMİ EKONOMİ POLİTİKASI: SİYASÎ BAĞIMSIZLIK EKONOMİK GÜÇTEN GEÇER

Atatürk’ün 1933 yılında açıkladığı devletçilik rejimi aşağıdaki ilkeleri içermekteydi:
- Özel teşebbüs esastır. Ancak özel teşebbüsün
girişemediği işler devlet yatırımlarıyla sağlanacaktır.
- Devlet teşebbüsleri esas itibariyle sanayi sektörü için söz konusu olacaktır. Özel girişimi ve devlet
teşebbüslerini finansal bakımdan desteklemek üzere devlet tarafından bankalar kurulacaktır.
- Tarımda devletin rolü olmayacaktır. Devlet
tarımda araştırma amacıyla çiftlikler kuracak ve
çiftçilere teknoloji aktaracaktır.
- Özel teşebbüs herhangi bir alanda yeterince
uzmanlaştığı takdirde, o sektör kamudan özel teşebbüse devredilecektir.
Bu bölümde son olarak, devletçilik döneminin
ana hedeflerini de; özellikle sanayideki üretim artışı yoluyla hızla kalkınmak, ödemeler bilançosunu
iyileştirmek, ekonomik büyüme sağlamak, tarımsal ve sosyal reformlar aracılığıyla hayat standardını yükseltmek, “ekonomik tam bağımsızlığı”
elde etmek ve bu yolla emperyalizme karşı direnç
kazanmak olarak özetleyebiliriz…
Sonuç
Atatürk'ün ekonomi politikası, bağımsızlık temelleri üzerine oturtulmuş ulusal bir politikadır. Politik bağımsızlığın ana koşulunun ekonomik bağımsızlık olduğunu çok iyi kavrayan Atatürk, bu amacını
çok büyük olanaksızlıklar içinde gerçekleştirmiştir.
Ulusunun bağımsızlığını hedef almış emperyalistlerin ekonomi politikası öğretilerinin benimsenmesi
zaten söz konusu olamazdı; bunların ulusal bağımsızlık amacıyla bağdaşmadığını çok önceden görmüştü.
Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde, 1923 yılında İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlar paralelinde ekonomik yapı ve kurumlar oluşturulmaya
çalışılmıştır. Bu dönem (1923-1929) içerisinde kısmi
bir liberal yapı yaşanmıştır. Devlet özel sektörü yatırım yapmaya teşvik etmiş, çeşitli yasal ve kurumsal
düzenlemeleri gerçekleştirmekle birlikte, doğrudan
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Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin izlediği devletçilik politikasına bakıldığında, modelin doktriner
bir yanının bulunmadığı görülmektedir. Atatürk’ün
devletçilik modeli, sosyalizm prensibine dayanan kolektivist, komünizm gibi bir sistem değildir.
Atatürk’ün devletçilik modeli, özel kesime öncülük
yaparak ekonomik kalkınmayı hızlandırmak ve ülke
halkını refaha taşımak isteyen bir ekonomi politiktir. Sonuçta ortaya çıkan devletçilik (devlet ağırlıklı ekonomi sistemi), belirli bir ideolojik görüşten
çok, gereksinimlerin gereği olarak ortaya çıkmış,
Türkiye'ye özgü bir sistem olduğu söylenebilir.
Sonuç olarak Atatürk Dönemi, Türkiye ekonomisinde enflasyonsuz ve her yıl istikrarlı büyüme hızıyla en başarılı dönem olmuştur. Devletçilik modelinin özellikle vurgulanması gereken işlevi de,
Türkiye'de özel sektörün doğmasında ve gelişmesinde yapıcı bir rol oynamış olmasıdır.
Büyük önderin liderliğinde 15 yıl gibi kısa bir sürede ekonomi boyutunda gerçekleşenler, O’nun:

“İktisaden zayıf bir millet,
fakirlik ve sefaletten
kurtulamaz, kuvvetli
bir medeniyete, refah
ve saadete kavuşamaz,
içtimaî ve siyasî
felâketlerden yakasını
kurtaramaz.”
sözlerinde ifadesini bulan ve temellenen bu dönemin ekonomi politika hedefinde aynı zamanda,
savaş zamanı tüm sıkıntıyı mal ve canıyla ödemiş
olan ulusunun hak ettiği “refah” konusunda duyduğu “vefa”da bulunmaktadır.

M. Kemal ATATÜRK

17 Tümay, age.
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Rafet ASLANTAŞ

M. Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK’ü tüm yönleriyle bir
yazıda anlatmaya çalışmak cesaret ister. Belki
yazılacak en zor yazılardan biridir. Yazar açısından
yazının en iyi hale gelmesi imkânsız gibidir.
Yazmaya niteliklerinden başlasanız unuttuğum
var mı diye endişelenirsiniz. Kuru sözlerle övmek
de istemezsiniz. Bunun faydadan çok zararı olur
diye düşünürsünüz. Üstelik bu zarar fazlasıyla verilmiştir.
En kolayı kronolojik sıralamadır.
Ama en iyisi ise hissettiğiniz gibi yazmanızdır.
Daha derin anlamlara ulaşırsınız. Bir de anılarına,
kendi sözlerine bakmak gerekir. Adeta göklerden
gelen sözlere… Ben de Atatürk’ün anısına önce
hissetiklerimle başlamak istiyorum.
Hissedersiniz,

Mustafa Kemal Atatürk yaşamıyla ve söyledikleriyle biz Türkler ve aslında tüm insanlar için harikulade bir örnektir. Hangi işi yaparsak yapalım,
hangi görevde ve makamda olursak olalım yaşam
modellememizin en akılcı dayanağıdır.
Bize sunulan birikimi ve emanetin kıymetini anlamamız lazım.
O da bir fani olarak çocukluk, gençlik, orta
yaşlılık yaşadı. Yaşlılığını ise göremedi. Yaşamı üç
dilimlik 19 yıllar olarak geçti. 57 dolu yıl.
1881-1938 yılları arasında Yaradan’ın armağanı
olarak bir yıldız gibi Türk Milleti’ni ve insanlığı aydınlattı.
Yaşamı süresince bilim ve bilimsellik vurgusunu en güçlü biçimde yaptı.

Ruh yüksekliği derler,
Akıl yüceliğini de görürsünüz.
Yüce Tanrı ile seçtiği arasında kurulan emsalsiz
bir bağa şahit olursunuz.
Sahiplik, kölelik yoktur.
Olumlu ve süreklidir, hat kesilmez. Hak edilmiş
bir olgunluk vardır.
Yüksek bilgiye tanıklık edersiniz, bilimin ışığında konuşursunuz.
Cümleler içinde ışıltılı anlamlar belirir.
“Durur durur dinler”siniz.
Anlarsınız.

Sözleri ve eserleriyle Türk Milleti’ne ve uygar
dünyaya ilerlenmesi gereken bir yol bıraktı.

Güçlü Kişiliğin Temelleri
Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sahip olduğu
özellikler arasında önem derecesine göre sıralama
yapmanın bilimsel olmadığını düşünüyorum. Ama
göreceli de olsa kendi açımdan ilk vurgulamak
istediğim özelliği düşünme, davranış ve tutum
olgunluğudur. Bu özelliğini çocukluğundan başlayarak beslediğini, büyüttüğünü anlıyorum. Olgun
düşünme ve davranma yetisi O’nu farklılaştırmış
ve rakipsizleştirmiştir. Başarıya giden yolu büyük
ölçüde kendisi açmıştır.
Şimdi öne çıkan diğer bazı özelliklerini belirtmeye çalışacağım.

Düşünce bilgi olur, bilgi eylem.
Gözleriniz dolar, ruhunuz kuvvetlenir, yumruğunuz sıkılır.
Farkı hissedersiniz.
Oluşan aslında çelikleşen bir iradedir.
Bilginin dayanılmaz, yenilmez gücüdür. Hak
eden için gelir. Gelir ve layık olduğunuz sürece kalır. Gitmesini istemezseniz gitmez.
Yükünüz artar. Sıradanlık bitmiştir.

Okur, düşünür, dinler, şekillendirir ve yaparsınız.

İnsanların hayalleri ve umutları vardır. Bu ikisi
varoluşun anlamıdır. Bir sır gibi derin, bir sabırsız
an gibi yakın, bir planlama işi kadar zamanlıdır. Hayallerin ve umutların filizlenip gerçeğe dönüşmesini sağlamak farklılık ister. Farklılığın ise akıl, beden,
ruh yönlerinden maliyeti büyük olur. Ziyadesiyle
yorucudur. Mustafa Kemal ATATÜRK hayallerini
gerçekleştirmiştir. Belki başka bazı umutları da olmuştur. Ömrü olsa belki onların da peşinden koşacaktı. Ancak bu kadar yüksek düzeyde hayal-uygulama hattı kurabilmek kaç faniye kısmet olmuştur?
Bu noktada hayal kurma ve bu hayali yaşama
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uyarlayabilme kapasitesi çok yüksek bir insandan
bahsediyoruz. Devrimciliğinin kaynağı da bu özelliğine fazlasıyla güvenmesinde gizliydi.
Bir örnek:
Erzurum Kongresi yapıldığı dönemlerde geçen
bir konuşma:
Mustafa Kemal Paşa, Mazhar Müfit Bey’in günlük olayları not tuttuğunu bilir,
“Mazhar not defterin yanında mı?”

YÜKSEK BİR RUHTA GERÇEK BİR ÜST AKIL: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

“Zahmet olacak ama bir merdiveni inip çıkacaksın. Al gel.”
Mazhar Müfit Kansu'nun aşağıya gidip elinde
not defteriyle geldiğini görünce der ki: “Şimdi sana
söyleyeceklerimi not et, ama bu defterin, bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin sen, ben ve Kalem Mahsus Müdürü Süreyya’dan başka kimse bilmeyecek!”
Paşa'nın şartı kabul edildi. Atatürk “Öyleyse tarih
koy.” dedi.
28 Temmuz 1919 sabaha karşı…
“1. Zaferden sonra hükümet biçimi Cumhuriyet
olacaktır.
2. Padişah ve hanedan hakkında zamanı gelince
gereken işlem yapılacaktır.
3. Örtünmek kalkacaktır. Fes kaldırılacak, şapka
giyilecektir.”
Mazhar Müfit Bey “Elimdeki kalem düştü.” der.
Paşa sorar “Niye durakladın?”
- “Darılma ama paşam, sizin hayal peşinde koşan
taraflarınız var!”
- “Bunu zaman gelince gösterir, sen yaz!”

Mazhar Müfit Kansu anlatır:
“Şapka devrimini açıklamış olarak Kastamonu’dan
dönüyordu, ben de eski Meclis binası önünde
duruyor, kafileyi seyrediyordum, öyle bir şey gördüm
ki gözlerime inanamadım, Atatürk’ün yanında oturan
Diyanet İşleri Başkanı’nın da başında bir şapka vardı,
ben bunu hayretle seyrederken, Atatürk, otomobili
yavaşlattı, durdurdu, beni çağırdı:
-Azizim Mazhar Bey, notlarına bakıyor musun, kaçıncı maddedeyiz?”
Hayallerin gerçeğe yolculuğu sürecinde bir planlama, hesaplama yeteneği de görüyoruz. Mustafa
Kemal’in yaşantısında atılan tüm adımlar etkileri
düşünülerek hesaplanıyor, yapılacak tüm eylemler
bir plan dâhilinde gerçekleştiriliyordu. Onun yaşamında savrukluk, döneklik ve tesadüfi başarı göremezsiniz.
Dikkati çeken diğer bir özellik kendini gerçekleştirmek ve geliştirmektir. Öz benlikte bulunan
sıra dışı üstünlükler ve akıl-ruh olgunluğu Mustafa
Kemal’e erken dönemde kendini gerçekleştirme
şansı vermiştir. Ancak var olanla yetinmek
geriye gitmek olduğundan okuyarak, düşünerek,
dinleyerek kendisine sürekli bir gelişim kanalı açmıştır.
“Bir gün Atatürk, tarihle ilgili bir kitap okuyordu.
Öylesine dalmıştı ki, çevresini görecek hali yoktu. Bir
sürü yurt sorunu dururken devlet başkanının kendini
kitaba vermesi Vasıf Çınar’ın biraz canını sıkmış olmalı ki Atatürk’e şöyle dediğini duydum:
– Paşam! Tarihle uğraşıp kafanı yorma… 19
Mayıs’ta kitap okuyarak mı Samsun’a çıktın?

Beşinci maddeye gelince, Mazhar Müfit Bey, yatmak için izin ister, çünkü bu madde “Latin harfleri
kabul edilecek” diye başlar. Mazhar Müfit Bey’in tahammülü kalmamıştır, gün de ağarmıştır, müsaade
ister, yatmaya çıkar, herhalde içinden de “Şu bizim
paşa amma da hayalperest” demiştir.

Atatürk, Vasıf Çınar’ın bu içten yakınmasına gülümseyerek şöyle karşılık verdi:

Aradan yıllar geçer, Mustafa Kemal Paşa’nın o
gece not ettirdiği maddelerin hemen hepsi gerçekleşir. Atatürk Çankaya sofralarından birkaçında bu
olayı hatırlatır.

Mustafa Kemal ATATÜRK’ün yaşantısında yüksek seviyede, dürüstlük ve gerçekçi bir idealistlik
görürüz. İlkesel doğruları yaşamına aktarmayı başarmış, yaşantısıyla, sözleriyle, tutum ve davranış-
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– Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince
bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydım, bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım…”

M. Kemal ATATÜRK

larıyla örnek bir model oluşturmuştur. Birçok lider
örneğinde bu meziyeti göremeyiz. Yaşamıyla, değer yargılarıyla örnek olabilmek başka bir büyüklüktür.
İdealleri uğruna çevresindeki herkesten daha
fazla çalışmak, herkes uyuduğunda ayakta olabilmek, okumak, düşünmek, sessizlikten güçlü haykırışlar yaratabilmek fedakârlık gerektirmektedir. Gününü, gecesini, maddi imkânlarını ve hatta sağlığını
ülkesi ve milleti için feda edecek kadar çok çalışmak
kolay değildir. Mustafa Kemal Atatürk fedakâr bir
insandı. Yaşantısını yurduna ve yurttaşlarına feda
etmiştir. O’nun birçok şeyi gerçekleştirdiği 45-55’li
yaşlarda olanlar ya da o yaşları geçenler empati
yaptıkları takdirde gösterilen fedakârlığı çok daha
iyi anlayacaklardır.
Şam’da basılan Elifba Gazetesi Atatürk’ün ölümü
nedeniyle yayınladığı yazıda “Vatanını muhakkak bir
parçalanmaktan kurtararak gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimenin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir
dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi. Hayatını milletinin mutluluğuna adadı, bu uğurda genç yaşta hayata gözlerini kapadı.” ifadelerini kullanmıştı.

kalsam mı? Beni orada unuturlar mı? Para yollarlar
mı? Tam gitmemeye karar verdiğim, geri döndüğüm
sırada bir posta müvezzi ismimi çağırdı.
‘Mahmut Sadi! Mahmut Sadi! Bir telgrafın var.’
Telgrafı açtım, aynen şunlar yazıyordu:
‘Sizleri birer kıvılcım olarak yolluyorum; alevler
olarak geri dönmelisiniz. (İmza) Mustafa Kemal’
Okuyunca düşündüklerimden olağanüstü utandım. ‘Şimdi istersen gitme, git de çalışma ve dön de
bu ülke için canını verme, olacak şey mi? dedim kendi
kendime…
Düşünün 1923’te o kadar işinin arasında 11 öğrencinin nerede, ne zaman, ne hissettiğini sezebilen,
ona göre telgraf çeken bir liderin önderliğinde bu
Ülke için can verilmez mi?”

Mustafa Kemal’in başarısında etki yaratan en
önemli özelliklerden bir diğeri de empati yeteneğidir. Yaşamımızda çok defa şahit olmuşuzdur: empati yeteneğine sahip olanlar işlerinde daha başarılı
olur, zaman ve zemin kazanımı sağlarlar. Atatürk’ün
Selanik’ten Şam’a, Trablusgarp’tan Anadolu örgütlenmesine ve dahi Kurtuluş Savaşı’na kadar askeriyle ve halkla rahatlıkla bütünleşebildiğini görüyoruz. İnsanların ne zaman ne düşündüklerini ve
düşüneceklerini bilebilmek olayları kontrol edebilmek için çok önemlidir.
Eski başbakanlardan tıp adamı Ord. Prof. Dr. Sadi
Irmak’ın bir anısına uzanalım:
“İstanbul Üniversitesi’nde öğrenci olduğum sıralar, okul duvarında bir ilan gördüm: ‘Avrupa’ya talebe yollanacaktır.’
Ülke yıkık dökük, her yer virane, Lozan yeni
imzalanmış, bu durumda Avrupa’ya talebe
göndermek… Lüks gibi gelen bir şey… Ama bir
şansımı denemek istedim. 150 kişi içinden 11 kişi
seçilmişiz. Benim ismimin yanına Atatürk, ‘Berlin
Üniversitesi’ne gitsin.’ diye yazmış. Vakit geldi, Sirkeci Garı’ndayım; ama kafam çok karışık. Gitsem mi,

Eşsiz Lider Atatürk
İngilizce kökenli liderlik sözcüğü kavram olarak,
en geniş kapsamı ile “toplumları sevk ve idare sanatı” olarak tanımlanabilir.
Aynı sözcük Fransızca kökenli “şef” sözcüğü ile
de karşılık bulmaktadır. Mustafa Kemal ATATÜRK lider tanımlamasını şef sözcüğünü kullanarak şöyle
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yapıyor: “… Şef, görüşünü ve düşüncesini en üstün
şekilde kabul ettiren, işi yönetendir. Şef, niteliği ve
değeri en yüksek olan adamdır. Şef, şef olmalı; ister
sivil ister asker…”[1]

YÜKSEK BİR RUHTA GERÇEK BİR ÜST AKIL: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Liderlik niteliğiyle ilgili başka bir sözünde ise
şöyle demektedir: “Büyük kararlar vermek kâfi
değildir, bu kararları cesaret ve kesinlikle tatbik
etmek de lâzımdır.”
Lider kişiliği Mustafa Kemal ATATÜRK’e çocukluk çağlarında, askerlik ve devlet adamlığı dönemlerinde bulunduğu ortamlarda doğal bir rol ve yer
vermiştir. Lider vasıfları ise sayfalarca yazıya ve
kitaplara konu olabilir. Yaradılıştan kaynaklanan
doğal karizması, sezgi, analiz ve yorum üstatlığı,
bir kısmı yukarıda sayılan önemli kişilik özellikleri, yurt ve millet sevgisi, kararlılığı, çok yönlülüğü,
teşkilatçılığı, ileri görüşlülüğü, mücadeleci yapısı,
birleştiriciliği, insani ve evrensel değerlere bağlılığı, abideleşen sözleri ve yazdıkları Mustafa Kemal
ATATÜRK’ü milletinin ve uygar dünyanın eşsiz lideri yapmıştır.
Liderlik özelliklerini, niteliklerini anlatan bilimsel
bir çalışmayı; kitabı okuyun, sonrasında Mustafa
Kemal ATATÜRK’ün söylediklerini ve uyguladıklarını
inceleyin, dolu dolu örtüştüğünü göreceksiniz. Bu
çalışmayı Atatürk’ü hiç tanımayan, duymamış başka milletten yetkin bir insana yaptırın ve sonrasında
onu dinleyin. Hiç kuşkum yok size en üst seviyede
olumlu düşüncelerle ve tespitlerle dönecektir.
1920’li yıllarda ülkemizde Amerika Birleşik Devletleri temsilcisi olarak bulunmuş olan General
Sherrill (Charles H.), “Gazi Mustafa Kemal” adlı eserinde şöyle diyor: “… Bir milleti anlamak için, onun
liderlerini incelemekten daha iyi bir yol yoktur. Türkler, Mustafa Kemal gibi, çağımızda henüz hiç kimsenin aşamadığı büyüklük ve yetenekte çok nadir bir
insan yetiştirmiştir.”[2]
Lider olmak önce muhatap olduğu kitleyi anlamayı gerektirir. Anlamak için empati yaparak birey
ve toplum algısını anlamlandırabilmenin, davranış
ve tutumları tespit ve teşhis edebilmenin büyük
önemi vardır. Atatürk’ün Libya çöllerinden başlayarak askerlik ve devlet adamlığı dönemlerinin her
safhasında hitap ettiği toplulukları başarıyla yönlendirebilmesinin sırrı onları anlayıp algı, tutum ve
1 http://www.atam.gov.tr/duyurular/deha-buyuk-adam-lider,
2
http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-07/cok-yonlu-tarihikisiligi-ile-ataturk
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davranışlarını anlamlandırabilmesinden geçmiştir.
Bunu başarmakta gözlem ve analiz yeteneği ile
dinleme alışkanlığının payı da büyüktür.
O’nun bir vatandaşı büyük bir ciddiyetle dinlerken çekilen paltolu fotoğrafını hatırlarız değil mi?
Yüzündeki ciddiyeti ve doğallığı kendisini lider gören kaç kişide gördünüz? Atatürk der ki: “Vatani,
milli meselelerde yürürken, fikri ve fiili noksanlarımızı görüp dostça ihtar edenlerden memnun ve müteşekkir kalırız.”
Yaşama bağlı insanların ve onların oluşturdukları
toplulukların tutkuları olduğunu biliriz. Tutku, milletler için de dinamik idealler sağlar. Yaşamak ve
gelişmek için önümüze anlamlı hedefler koymamıza neden olur. Şüphesiz büyük liderlerin de tutkuları vardır. Tutku ideallerde sağlamlığı ve sürdürülebilirliği de sağlar. Mustafa Kemal Atatürk’ün kendi
sözlerinde tutku şöyle anlam bulmuştur: “Gerçekte tutkusuz büyük bir iş meydana getirilemez. Fakat
onun herhalde millet yolunda bir hizmet amacına
yönelmiş olması gerekir. Başkan olan kimsenin, milletin ülküsüne göre hareket etmesi ve milletin psikolojisini bildikten sonra, o milletin eğilimine uyması
gerekir.”[3] Ders niteliğinde bir söz değil mi?
Mustafa Kemal ATATÜRK öğrencilik yıllarından
Cumhurbaşkanlığı dönemlerine kadar hep zor
koşulların doğal lideri olmuştur. Liderlik ona
verilmemiş, O lider statüsünü doldurmuştur. Ondan sonra gelenlerin çıtası çok yüksektedir. En
doğrusu O’nu ebedi lider olarak görmek ve düşünce sistematiğini anlamaktır. Yol bellidir. Bilim
destekli ve ışıklıdır. Bu yolda hiç durmadan yürümeliyiz. Aksini düşünen ve sinsice Atatürk’ü yıpratmaya çalışanların başarısız olması kaçınılmazdır.
Tekrar vurgulayalım: Seçilmiştir, matematikleştirilmiş yaşamı milletimize ve insan uygarlığına zeki
bir işarettir.

Kahraman ve Büyük Asker
“Ben asker olarak doğmuşum.” sözü Atatürk’e
aittir.
Büyük bir liderin böyle bir sözü söylemesi bile
başlı başına asker kimliğine olan saygısını göstermektedir. Şüphesiz yaşamı süresince liderlik özellikleri açısından biriktirdiklerinin çok önemli kısmını ilk
mesleği olan askerlik sürecinde gerçekleştirmiştir.
3 1930 (Ayın Tarihi, No: 73, 1930)
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kerlik biliminde harbin üç uygulama düzeyi vardır.
Taktik düzey, operasyonel düzey ve stratejik
düzey.
Bu üç düzeyde de geçerli “Harp Prensipleri”
vardır. Bunlar:
Hedef, Emir Komuta Birliği, Taarruz, Siklet Merkezi, Kuvvet Tasarrufu, Manevra, Baskın, Emniyet,
Sadelik, Moral ve Hukuka Uygunluktur.
Şüphesiz savaş kavramının nitelik değiştirmesine bağlı olarak prensiplere eklenenler olacaktır.
Harp içerisinde taarruz, savunma, oyalama muharebesi, karşı taarruz, geri çekilme, başarıdan faydalanma, takip, vb. gibi değişik muharebe şekilleri
görülebilir.
Harp sürecinde gerçekleştirilen muharebelerin
içinde yer alan harekât planlamalarında ise süreci
dört aşamada yaşarız. Bunlar: Planlama, Hazırlık,
İcra ve Sürekli Değerlendirmedir.

Her mesleğin iyileri ve kötüleri vardır. Ancak şu bir
gerçek ki; iyi yetişmiş, kendini gerçekleştirmiş ve
donanımlı bir askerin yapacağı diğer işlerde de başarılı olma şansı çok fazla ve yaşam modellemesi
örnek olabilmektedir. Çünkü askerlik mesleği merkezinde matematik olan bir bilim ve aynı zamanda
duygusal zekâ unsurlarının ustaca kullanıldığı bir
sanattır. Bu iki bilimsel sistemi layıkıyla uygulayanlar için başka yönetim sistemlerine uyum göstermek zor olmamaktadır. Zekânın bir tanımı da “Sezgi, düşünce ve bilgi kapasitesini kullanma ve farklı
durumlara uyum sağlama yeteneğidir.”
Atatürk hakkında yazılan biyografilerin en başarılısını kaleme aldığı kabul edilen İngiliz yazar Lord
KINROSS, Atatürk’ün askeri dehasını, siyasal dehaya dönüştürmesini şöyle anlatır:
“…Atatürk, her şeyden önce, büyük bir askerdi;
fakat, zamanla büyük bir devlet adamı oldu. Tarihin
bize anlattığı pek çok büyük askerler ve büyük adamların yanında, bu iki özelliği kendinde toplayan pek
az kişi vardır.”
Değerli okuyucularım size ilginizi çekeceğini düşündüğüm bazı kavramları sunmak istiyorum. As-

Askerlik bilimini ve sanatını ziyadesiyle özümsemiş Mustafa Kemal ATATÜRK’ün o günlerde ve
günümüzde de geçerli olan harp prensiplerini,
harbin tüm uygulama düzeylerinde, birçok muharebe şeklindeki planlama aşamalarında son derece
doğru uyguladığını görürüz. Hatta Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün uygulama alanında harp tarihine altın harflerle geçecek ve yeni kavramlar yaratacak
sözlü ve yazılı emirler verdiğine şahit olunmuştur.
Karşılaşılan olağanüstü sancılı durumlarda durumsallık yaklaşımı ile sıra dışı çıkışlar yapabilmiştir.
25 Nisan sabahı Arıburnu bölgesinden top sesleri duyulmaya başlandığı ve tam teşekküllü sekiz düşman taburunun bölgeye çıktığı anlarda
Conkbayırı’na geldiği zaman kıyıdaki gözetleme erlerimizin cephaneleri kalmadığı için geri çekilmekte
olduklarını görmüş, onları, kendilerini takip eden
düşmana karşı yatırarak zaman kazanmış, ileriye intikalini hızlandırdığı 57’nci Piyade Alayı’nı gözetleme
erlerini takip eden düşmana taarruz ettirmiştir. Burada tarihe mal olan emrini kendisi şu şekilde açıklamaktadır. “Kumandanlara verdiğim sözlü emirlere
şunu eklemişimdir. Ben size taarruz emretmiyorum
ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek
zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar gelebilir.” Bu emir üzerine yapılan taarruz
hava kararırken sahile yakın ilk sırtlara kadar ulaşıyor
ve Çanakkale savunmasının omurgası teşekkül etmiş
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oluyordu.
Aynı taarruzu General Hamilton şöyle anlatıyor.
“Gebe dağlar Türk doğurmakta devam ediyor.”
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Sıra dışı emrin ve uygulamanın Dünya tarihi
açısından da sonuçları olmuştur. Çanakkale muharebeleri İstanbul’un 1915 yılında işgalini önlemiş,
direnmenin devamını sağlamıştır. Atatürk bu muharebelerle ilgili olarak: “Biz orada, İngiliz-Fransız
donanmasını boğazın dışında tuttuk ve onların müttefikleri Ruslarla irtibat kurmasını önledik. Rusya
böylece çökmüş oldu.” der.
Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra Ordunun 100 km geride, Sakarya doğusuna çekilme
emri de önemli bir karardır. Muharebe şartlarının
aleyhimizde geliştiği sırada, 18 Temmuz 1921 günü
Atatürk, İsmet Paşanın Karacahisar’da bulunan
karargâhına giderek durumu incelemiş ve şu emri
vermiştir. “Orduyu, Eskişehir’in kuzey ve güneyinde
topladıktan sonra, düşman ordusuyla aramıza büyük bir açıklık bırakmak gerekir ki, orduyu derleyip
toparlamak ve güçlendirmek mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya’nın doğusuna kadar çekilmek yerindedir.” Atatürk bu emrini şu önemli gerekçe ile
tamamlıyor. “Askerliğin gereğini kararsızlığa düşmeden uygulayalım. Başka türden sakıncalara karşı
koyabiliriz.”
Atatürk “Tedbir düşünürken acı da olsa gerçekleri görmekten bir an bile uzak kalınmamalıdır” demiştir.
Atatürk bu emirle ilgili stratejiyi şöyle açıklamaktadır. “Uygun hareketler yaparak düşmanı durdurup
etkisiz bırakmak ve yeni orduyu kurmak için zaman
kazanmak şeklinde özetleyebilirim.”[4]
Kütahya-Eskişehir muharebelerinden sonra
yapılan çekilme harekâtı sayesinde, Kütahya-Eskişehir muharebelerindeki Yunan taarruzu kesin bir
sonuca ulaşamamış, taktik düzeyde bir başarı olarak kalmıştır.
İş burada bitmemiştir. Bu noktada klasik mevzi
savunması yerine özellikle sonraki dönemlerde modern harp tarihinde zırhlı ve mekanize birliklerce
de sık sık uygulanacak olan bir nevi derinlikte savunmaya dönülmüştür. Mustafa Kemal ATATÜRK
bu durumu şöyle açıklamıştır. “Savunma hattına
çok ümit bağlamak ve onun kırılmasıyla, ordunun
4
http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-09/ataturkuncephelerde-verdigi-dort-emir
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büyüklüğü ölçüsünde çok gerilere çekilmek gerektiği teorisini çürütmek için memleket savunmasını
başka türlü ifade etmeyi ve bu ifademde direnerek
şiddet göstermeyi yararlı ve etkili buldum. Dedim ki
hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh
bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş
kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz.” Bu muhteşem bakış açısı ve verilen direktif istilaya uğrayan
ülkeler, mazlum milletler için bir harp gerçekliği ve
kuralı olarak tarihe kazınmıştır.
Tunus Devlet Başkanı Habib BURGİBA 1965 yılında “Sakarya Savaşı, Sakarya Zaferi, yirmi yaşımın
en kuvvetli hatırası olmuştur. O zamanlar, kendi
kendime diyordum: Acaba ben de ulusumu böylesine seferber edemez miyim, onun ruhuna kurtarıcı hamleyi, bu dizgin tanımaz ihtirası aşılayamaz
mıyım?” demiştir.
Sakarya Savaşı üç yüzyıllık toprak kayıplarının
son noktasıdır.
Bir diğer olaydaki sıra dışı bakış açısını inceleyelim.
Başkumandanlık Meydan Muharebesi’nden
sonra dağılan ve disiplinsiz bir şekilde çekilen Yunan birliklerinin herhangi bir hatta tutunmasına ve
yeniden tertiplenip teşkilatlanmasına engel olmak
gerekiyordu. Bu birliklerin Yunanistan’dan sevk
edilebilecek takviye birlikleriyle takviye edilmesinin
de önlenmesi lazımdı. Ayrıca harekât son hedefine
ulaşmadan Yunanlıların Batılı destekçilerinden bir
ateşkes anlaşması baskısı gelebilirdi. (Nitekim sonrasında gelmiş ve Atatürk tarafından ihtiyaç kalmadı
şeklinde yanıtlanmıştı.) Bunun için Ordu’ya sıra dışı
ve uzak bir hedef vermek gerekmekteydi. Bu “hedef” motivasyonu da sağlamalı ve itici güç olmalıydı. Büyük asker bu durumu şöyle açıklamıştı: “Bütün arkadaşlarımın Anadolu’da daha başka meydan
muharebeleri verileceğini nazarı dikkate alarak ilerlemelerini ve herkesin akıl kuvvetini ve yurtseverlik
kaynaklarını kullanarak yarışmaya devam etmelerini isterim. Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!”
Bir askerde bulunması gereken ruha ve duruşa
sahip, zeki, öngörülü, kararlı, cesur, hırslarını ve ihtiraslarını yurt sevgisine ve yüksek ideallerine eklemlemiş ve bilimsel düşünme niteliği üst seviyede
olan bir lideri anlatmaya çalıştım. Başlangıçta da
söylemiştim. Bu konuda ne kadar yazsanız eksik
bir şeyler kalır.

M. Kemal ATATÜRK

İngiliz, Daily Telgraph Gazetesi: “Kadınlar başka hiçbir ülkede bu kadar hızla ilerlememişlerdir. Bir
ulusun bu derece değişmesi, tarihte, gerçekten eşi
olmayan bir olaydır.”
Sanerwin Gazetesi, Fransa: “Atatürk öldü. Barış
kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı. Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet
adamları; O'nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri
dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felâketinin içine sürüklemişlerdir.”
National Tidence Gazetesi, Danimarka, 11 Kasım
1938: “Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir.”
Tchang Yang Yee Pan Gazetesi, Çin, 1958: “Eğer
tarih bir kalbe sahip olsaydı, Mustafa Kemal'i mutlaka kıskanırdı.”
L’Illustration Dergisi, Fransa: “Tarih çok büyükler
gördü. İskenderler’i, Napolyonlar’ı, Washingtonlar’ı
gördü. Fakat yirminci yüzyılda büyüklük rekorunu
Atatürk, bu Türk oğlu Türk kırdı.”
Şimdi O’nunla ilgili olarak Türk olmayanların ve
yabancı basının düşüncelerine bir bakalım.
Arriba Gazetesi, Portekiz, 1938: “Atatürk, başı
dumanlı doruklarda yüce bir dağ tepesidir. Siz O'na
yaklaştıkça o yükselir ve aranızdaki mesafe sonsuza
değin aynı kalır. Devirlerinde büyük gözüken, zamanla küçülen benzerlerinden farkı budur ve böyle kalacaktır.”
El-Mısri Gazetesi, Mısır, 1938: “Atatürk'ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir. O; büsbütün başka bir insandı.”
Namzetti Ujsang Gazetesi, Budapeşte-Macaristan 1938: “Modern devlet adamları arasında, yeni
Türkiye'nin şefi yüksek bir yer tutmaktadır. Görevi
Türk tarihinde en nazik olanlardan biri idi ve bunu şayanı hayret bir şekilde başarmaya muvaffak oldu. Bu
hayret verici başarı, mücadelelerle çelikleşmiş olan
karakter ve sarsılmaz iradesi sayesinde mümkün olmuştur. Ölümü, Türkiye'nin sarsılması demek olmayacak, zira bütün genç nesil, şefi tarafından çizilen
yolu iman ve şevkle takip etmektedir.”
An Nahar Gazetesi, Beyrut: “Dünyanın çok nadir
yetiştirdiği dâhilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir.”

Libre Belgique Gazetesi: “Türkiye'nin uluslararası ünü, prestij ve otoritesi durmaksızın yükselmiştir.
Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk'tür.”
Alman Volkischer Beobachter Gazetesi: “Atatürk Türkiye'yi tek düşmanı kalmaksızın bırakmıştır.
Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.”
Mercel SAUVAGE, İtalyan gazeteci: “Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam,
bütün rütbeleri, kazanmıştır. O memlekete, bulabilecek en şerefli isim O’na verilmiştir.”
Gladys BAKER, ABD’li gazeteci: “İnsanı teslim
alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir,
hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar zekidir.”
F. Perrone Dİ SAN MARTİNO, İtalyan yazar:
“Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile
hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç yılda
memleketine yalnız askeri, aynı zamanda tam ve
doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.”
Profesör Herbert MELZIG, Alman tarihçi: “Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak
ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi gelişmesini
sağlamak isteyenler Atatürk'ün iman verici ve yön
göstericiliğinden örnek ve kuvvet alsınlar.”
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Prof. M. Zaajti FRANES, Macaristan: “Türkiye'yi
bir arı kovanının ve bütün Türkleri de bal aramağa çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum. Nasıl arılar
beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk
Milleti bugün büyük dâhi Mustafa Kemal etrafında
toplanmışlardı.”
Gerrad TONGAS, Fransız yazar: “Bu, insanlığa
denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on yılda tamamladı.”

YÜKSEK BİR RUHTA GERÇEK BİR ÜST AKIL: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Prof. Walter L. WRIHT Jr., Almanya: “O kişisel
kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil,
gelecek kuşaklar için sağlam temeller atmaya uğraşan bir kahramandı.”
Yunan Ekonomi Başkanı Yorgi PESMAZOĞLU: “İngiliz, Fransız ve İtalyanları Anadolu'dan
uzaklaştırıp bizi de yenince, karşımızda sıradan
bir adam bulunmadığını ve O'nun gerçek yaratıcı
kudretini kavramaktan uzak kalmış olduğumuzu kabul ettik.” (1938)
Franklin ROOSEVELT, ABD Başkanı: “Benim
üzüntüm iki türlüdür; önce böyle büyük bir adamın
kaybından dolayı bütün dünya gibi üzgünüm. İkinci
üzüntüm ise, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân kalmamış olmasıdır.”
“Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa'nın en
kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının
kim olduğunu sordum. Bana Avrupa'nın en kıymetli
devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.”
John F. KENNEDY, ABD Başkanı: “Atatürk bu
yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini, modern
dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider
olarak kudret ve yüksek cesaretini hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan
özgür Türkiye'nin doğması yeni Türkiye'nin
özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o
zamandan beri koruması, Atatürk'ün Türk halkının
işidir. Şüphesiz ki, Türkiye'de giriştiği derin ve geniş
inkılaplar kadar bir kitlenin kendisine olan güvenini
daha başarı ile gösteren bir örnek yoktur.”
Vladimir İliç LENİN, Rus Devrim Lideri, 1921:
“Mustafa Kemal sosyalist değildi. Fakat görülüyor ki
iyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli
ve akıllı bir önderdir. O, soygunculara karşı bir kurSayfa 60

tuluş savaşı yapıyor. Emperyalistlerin gururunu kıracağına ve Sultanı da yaranıyla birlikte alt edeceğine
inanıyorum.”
Aristide BRİAND, Fransız Başbakanı, 1921: Yeni
Türk Devleti ile Ankara Antlaşması’nın imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, dağ başındaki
haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı.” diyenlere
Fransız Başbakanı’nın Mecliste verdiği cevap: “Dağ
başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman
Mustafa Kemal ve O'nun tüm askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir antlaşma imzalamaktan gurur
duyuyorum.”
Lloyd George, İngiltere Başbakanı, 1922: “Arkadaşlar, yüzyıllar nadir olarak dahi yetiştirir. Şu talihsizliğe bakın ki o büyük dahi çağımızda Türk Milleti’ne
nasip oldu. Mustafa Kemal’in dehasına karşı elden ne
gelirdi?”
Erlander, İsveç Başbakanı: “Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce
yetişen en büyük devlet adamlarından biri, hiçbir
millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılâpçı olmuştur.”
Emanullah HAN, Afgan Kralı: “O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en
büyük önderdi.”
Muhammet Ali CİNNAH KAİDİÂZAM, Pakistan
Cumhurbaşkanı, 1954: “Uzun bir yol aşılmış, Kemal
Atatürk’ün ölümüyle Müslüman dünyası en büyük
kahramanını kaybetmiştir. Atatürk gibi bir önder önlerinde bir ilham kaynağı olarak dikildiği halde Hint
Müslümanları bugünkü durumlarına hâlâ razı olacaklar mı?”
Ben Gurion, İsrail Başbakanı, 1963: “Atatürk, askeri deha ile devlet adamı filozof dehasını bir araya
getirmiştir.”
Sir Charles Townshend, İngiliz Generali, 1922:
“Ben şimdiye kadar on beş hükümdar ve cumhurbaşkanı ile özel ve resmi konuşmalar yaptım. Bu geceki
kadar ezildiğimi hatırlamıyorum. Mustafa Kemal'de
büyük bir ruh kudretinin esrarı var.”
Prenses Aleksandrina, Uluslararası Kadınlar Birliği Delegesi: “Atatürk, dünya üzerinde yeni bir devir
açmış bir insandır. Ben, O'nun Türk kadınlarına hak
vererek ve bir ülkede anayı, yakışır olduğu yüceliğe
eriştirerek Batı'ya ders verdiğini nasıl unuturum.”

M. Kemal ATATÜRK

Batıdan, Doğudan, Kuzeyden
ve Güneyden her ülkenin insanının, basınının, gazetecisinin,
akademisyeninin, askerinin, siyasetçisinin içten ve insani övgüsü
gerçeğin ta kendisidir aslında.
Fala söze gerek kalmıyor.
Yüksek bir ruhta, bize armağan edilmiş gerçek üst akla sahibiz. Adı Mustafa Kemal ATATÜRK. Yolundan gidelim.
Onlarca sayfa sürebilecek
makaleye ebedi başkomutanım ve önderim Mustafa Kemal
ATATÜRK’ün sözleriyle son vermek istiyorum.

“Sizler, yani
yeni Türkiye'nin
genç evlatları!
Yorulsanız
dahi beni takip
edeceksiniz...
Dinlenmemek
üzere yürümeye
karar verenler,
asla ve asla
yorulmazlar.
Türk Gençliği
gayeye, bizim
yüksek idealimize
durmadan,
yorulmadan
yürüyecektir.”
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ATATÜRK’ÜN DEVLET MODELİ
Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN

Türkiye Cumhuriyeti son günlerde son derece
ilginç tartışmalara sahne olmaktadır. Atatürk’ün
devlet modeli her yönden saldırıya uğratılırken,
sanki böyle bir durum yokmuş gibi bir durum
yaratılarak, Türk devletinin tasfiyesi sürecine
devam edilmek istenmektedir. Dünyanın ve
merkezi bölgenin son yıllarda içine sürüklendiği
gelişmeler sonucunda, yeni devlet modellerinin
aranması ve bu doğrultuda var olan eski siyasal
yapıların zorlanması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti çok ciddi bir sınavdan geçmektedir. Küreselleşme adına empoze edilen girişimler, Avrupa Birliği’nin bitmek tükenmek bilmeyen talepleri, küçücük İsrail’in Amerika Birleşik Devletleri’ni
arkasına alarak, Türkiye’yi bir yerlere sürükleme
çabaları, ABD’nin dünyanın en büyük gücü olarak ayakta kalabilmek için geliştirdiği yeni politi-
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kaların hepsi gelip dünyanın merkezindeki Türkiye üzerinde odaklanmakta ve Büyük Atatürk’ten
Türk ulusuna yadigâr kalmış olan devlet modelini
zorlamaktadır. Küresel sermayenin bütün dünyayı babalarının çitftliğine dönüştürmek amaçlı
yeni sömürge planları da bu duruma ek olarak
katlanılmaz külfetleri bütün dünya halklarına ve
devletlerine dayatmaktadır.
Tam bu aşamada, Amerikan emperyalizminin
Avrasya hegemonya merkezi olarak Ankara’da
kurulmuş olan bir özel Amerikan üniversitesinde, dünyanın hiç bir ülkesinde görülmemiş bir
sivil anayasa sempozyumu düzenlenmiş ve buraya gelen Anayasa Mahkemesi başkanı, bazı neoliberal mandacı ve cemaatçı kadrolarla beraber
varolan Türkiye Cumhuriyeti anayasasına karşı
çıkmıştır. Bu karşı çıkış normalin ötesine giderek,

M. Kemal ATATÜRK

sivil anayasa görünümünde bir federasyon devleti arayışlarını tırmandırırken, yüksek mahkeme
başkanı Türk Anayasası’nın değişmez maddelerinin değişmesini açıkca talep etmiştir. Ertesi gün
basına geniş olarak yansıyan bu istek beraberinde
yeni anayasa tartışmalarını gündeme getirmiştir.
Eskiden beri federasyoncuların üniter devlete
karşı çıkan girişimleriyle, cemaatçıların laik devlete karşı çıkan tutumları devam edip giderken,
Türk devletinin aynı zamanda milli ve merkezi siyasal yapılanmasını güvence altına alan, değişmez
maddelerin değiştirilmek istenmesi kamuoyunda
haklı olarak ciddi bir kuşku ve tepki yaratmıştır.
Neredeyse bir yüzyıla yakın bir süredir, ulusal,
üniter, merkezi ve laik bir devletin çatısı altında
yaşamakta olan Türk ulusunun, emperyalizmin
istekleri ya da planları doğrultusunda eskisinden çok farklı bir yöne çekilmek istenmesi artık
en üst noktada anayasal düzeni hedef alması, ülkemiz açısından ciddi tehditler oluşturmaktadır.
Bütün hukukçular gibi, yüksek mahkeme üyeleri
ve başkanlarının da bu durumu yerinde bilmeleri
gerekmekte ve anayasa ile ilgili konuşurlarken,
Türkiye Cumhuriyeti devlet sistemini bilerek hareket etmeleri gerekmektedir. Bu durumu dikkate
almayan sorumsuz demeçler ya da ayaküstü konuşmalar eskiden buyana Atatürk’ün devlet modeline karşı mücadele eden işbirlikçi çevrelerin
ekmeğine yağ sürmektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın ilk üç maddesi değiştirilemez. Dördüncü maddeye göre, bu
değişmez maddelerin değiştirilmesi teklif dahi
edilemez. Bu maddelerin değiştirilmesini teklif
etmek, var olan anayasal düzene göre suçtur.
Böylesine bir anayasal suçun kovuşturulması ve
değiştirme isteyenlerin anayasal suç çerçevesinde anayasal yargıya çıkarılmaları gerekmektedir.
Ne var ki kadı konumundaki kişilerin böylesine bir
konuma sürüklenmeleri noktasında, kimin kimi
yargılayacağı konusu çok ciddi bir anayasal sorun
olarak ortaya çıkmaktadır. Ne var ki, var olan anayasayı sözü ve ruhu ile uygulamak konumunda
bulunan bir yüksek yargıcın, değiştirilmesi teklif
dahi edilemiyecek maddeler ile ilgili değişiklik
önermesi, Türkiye’de var olan siyasal bunalımın
en üst düzeydeki bir göstergesi olarak ortaya çıkmaktadır. Mızrağın çuvala sığmadığı bir aşamada,
kralın çıplak olduğunu bir yüksek yargıç dile getirmektedir. Böylesine bir aşamaya gelinmesi dikkate alınarak ilgili ve yetkili kesimlerin ve makamla-

rın sorunun aşılabilmesi doğrultusunda üzerlerine
düşeni yapmaları gerekmektedir. Cemaatçı kimliği
ile tanınan bir yüksek yargıç karşı oylarını kaleme
alırken, marksist bir düşünürün sözleri arkasına
saklanmak gereğini duyuyorsa, artık bazı konuları
daha açık olarak tartışmanın zamanı gelmiştir. Aslında hiç kimsenin uyumadığı ve herkesin herkesi
izlediği bir aşamada, sözlerin ve yazıların anlamı
daha da ağırlaşmakta ve maksadı aşan durumlar
ortaya çıkmaktadır. İyi niyetli gibi dile getirilen
sorunların arkasında başka plan ve programların
olduğunun anlaşılması, her kesimi olduğu kadar
hukukçuları da rahatsız etmekte ve tartışmaların
başka yönlere kaymasına neden olmaktadır.
Son yıllarda birbiri ardı sıra yaşanan olaylar artık genel bir durum muhasebesi yapabilmek için
yeterli bilgi kaynağı yaratmıştır. Aslında hiçkimsenin uyumadığı ve herkesin herkesi izlediği bir dönemden geçilirken, herkes gizli art niyetlerini başka söylemlerle gündeme getirmeğe çalışmakta ve
Atatürk’ten Türk ulusuna bir yadigâr olarak kalmış
olan Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yapısını zorlayıcı ya da değiştirici yeni adımları değişim görünümü altında kamuoyuna zorlamaktadır. Atatürk’ün
devlet modelini bir türlü kabul etmek istemeyen
empereryalistler yerli işbirlikçileri aracılığı ile
çeşitli metot ve yöntemlerle kendi kafalarının
içinde gizledikleri planlarının gerçekleşebilmesi
hedefi doğrultusundaki ciddi dayatmaları demokrasi, insan hakları, küreselleşme, değişim,
Avrupa Birliği gibi karşı çıkılamayacak kavramların arkasına saklanarak sürdürmektedirler. Küreselleşme döneminin ilk yıllarında ilgi ile izlenen bu
tutum, aradan yirmi yıl geçtikten sonra artık kabak tadı vermiştir. Küresel emperyalizm giderek
evrensel faşizme dönüşürken hala ulus devletleri
zayıflatma kampanyalarının demokrasi görünümüyle sürdürülmek istenmesi çok ciddi boyutlarda tepki ile karşılaşmaktadır. Avrupa Birliği’ni
oluşturan ülkelerin yollarının ayrıldığı bir aşamada sanki böyle birlik varmış gibi hareket etmek
ve Türkiye de gelecekte bu birlik içinde yer alacakmış gibi davranmak açıkça Türk ulusunu enayi yerine koymak ya da açıkça alay etmektir. Avrupa Birliği’ni bir manivela gibi kullanmak isteyen
emperyalizm ve siyonizm Türkiye’yi kendi istedikleri planlara doğru sürüklerken, bu kıtasal birliğin
bitme noktasına gelmesi yeni bir durumdur ve
artık eskisi gibi Avrupa üzerinden sürdürülen aldatmacalarla Türk devleti Orta Doğu’da İsrail ve
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Amerikan oyunlarına alet edilemeyecektir. İnsan
hakları gibi kutsal bir kavramın Yugoslavya’da emperyalist amaçlı kullanılması da, artık bu kavramın
siyasal manipülasyonlarda kullanılmasını zorlaştırmıştır. Türk ulusuna karşı yıllardır sürdürülen
oyunlar ve sahtekârlıkların arkasında yatan gerçek
niyetler ortaya çıkmış ve Atatürk’ün devlet modelini ortadan kaldırmak isteyen büyük bir oyun ile
Türkiye’nin karşı karşıya olduğu anlaşılmıştır. Değişim görünümlü her türlü emperyal plan devre
dışı kalırken, bu kez de sivil anayasa görünümlü
bir başka oyun sahnelenmek istenmekte ve yeni
bir anayasa dayatmasıyla gene Atatürk’ün merkezi, ulusal, üniter ve laik devlet modeli kaldırılmak istenmektedir. Siyasal girişimlerle gerçekleştirilemeyen tasfiye operasyonu sivil görünümlü
hukuk adımları ile tamamlanmaya çalışılmaktadır.
Son sivil anayasa girişimi ve bu doğrultuda anayasanın değişmez maddelerinin değiştirilmek istenmesi, böylesine yeni bir oyun ile Türk ulusunun
karşı karşıya olduğunu açıkça göstermektedir.
Anayasaya göre, Türk devletinin ulusal kurtuluş
günlerinden gelen bir siyasal yapılanması vardır. Bu
Atatürk’ün devlet modelidir. Bu modelin arkasında kurucu irade olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ve onun kurucu başkanı olarak Mustafa Kemal
Atatürk’ün iradesi bulunmaktadır. Dünyanın merkezindeki çok uluslu imparatorluk olarak Osmanlı
Devleti çökünce, geride kalan topraklarda bir milli
devletin kurulmasına giden yol son Osmanlı meclisinde alınan ulusal ant kararı ile başlatılmıştır.
Misakı milli özgün adı ile alınan karar doğrultusunda Türk ve Müslümanların çoğunlukta bulunduğu
merkezi bölgeler bir milli devletin çatısı altında yeniden bir araya getirilmek üzere bir ulusal kurtuluş
savaşı verilecektir. Bu doğrultuda başlatılan milli
mücadele, Erzurum ve Sivas Kongrelerinde alınan
kararlar doğrultusunda yürütülmüş, Ankara’da
Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra, meclis hükümeti sistemi içinde yeni milli devletin kuruluşu tamamlanmıştır. Ulusal kurtuluş savaşı zafere
ulaştırıldıktan sonra, Lozan Antlaşması ile bütün
dünya yeni milli devleti tam bağımsız bir siyasal
yapı olarak tanımıştır. Sivas Kongresi kararları
doğrultusunda merkezi, ulusal ve üniter bir devlet
kurulmuştur. Daha sonraki aşamada meclise sunulan Halkçılık Bildirisi ile de ilk anayasanın temelleri
atılmıştır. Halkçılık temeline dayanan bir ulus devletin kuruluşuna giden yol tarihsel süreç içerisinde
aşama aşama gerçekleştirilmiştir. Atatürk halktan
aldığı yetki ile hareket ederek, Osmanlı devletinin
Sayfa 64

bitme aşamasında kabul edilen ulusal anda yaraşır
bir biçimde yeni ulus devleti merkezi ve üniter bir
yapıda oluşturmuştur. Atatürk’ün kendi el yazısı
ile kaleme aldığı Halkçılık Bildirisi incelenirse, her
türlü bölücülüğe, eyalet ve federasyon sistemlerine alternatif olarak halk egemenliğine dayanan
bir temsili rejimin temellerinin atıldığı ve daha
sonra da cumhuriyet ilan edilerek bunun anayasal bir sisteme dönüştürüldüğü görülmektedir.
Atatürk’ün devlet modelinin arkasında, Misakı
milli, Erzurum ve Sivas Kongreleri kararları ile Lozan Antlaşması’nın maddelerinin bulunduğunu iyi
bilmek gerekmektedir. Mustafa Kemal daha sonra
kendi hazırladığı Halkçılık Bildirisi ile ilk anayasanın
temel çerçevesini çizerek, ortaya ulusal egemenliğe dayanan bir merkezi ve üniter bir devlet yapısı
koymuştur. Cumhuriyetin ilanı ile halk egemenliği
bir rejime dönüştürülmüş, yeni partilerin kurulmasıyla demokrasiye geçiş denemeleri yapılmış ama
İkinci Dünya Savaşı koşullarının baskısıyla demokrasiye geçiş savaş sonrası yıllara ertelenmiştir.
Atatürk’ün son döneminde Anayasaya giren
altı ilke, Türk devlet yapısının temel taşları olmuş
ve Atatürk’ün devlet modeli bu altı ilke doğrultusunda geleceğe dönük olarak kurumlaştırılmıştır.
Fransız devriminden gelen cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve laiklik ilkeleriyle beraber, Rus devriminden gelen devletçilik, halkçılık ve devrimcilik
ilkelerinin Türkiye gerçeklerinde yeni bir sentez
oluşturabilmesi için Atatürk önemli çalışmalar
yapmış ve en sonunda belirlenen altı ilke Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk’ten gelen devlet modelinin temel taşları olarak anayasadaki yerlerini almışlardır. İki kutuplu dünya sisteminin tam
arasında kalan merkezi coğrafyada bağımsız bir
devlete yönelen Atatürk, batı ve doğu bloklarının
temelinde yatan iki büyük devrimden gelen ilkeleri Türkiye gerçeğinde kaynaştırmak istemiş ve
böylece eklektik bir sistem ile kutuplardan hiç birisine dâhil olmadan dünyanın ortasında bağımsız bir devletin temellerini atmıştır. Böylece batı
blokunun sömürgesi ya da sosyalist sistemin bir
eyaleti olmaktan Türkiye’yi kurtaran Atatürk kurmuş olduğu devlet yapısını geleceğe dönük olarak
bağımsız bir yolda ilerlemeyebilmesi için kendine
özgü ilkelerle diğer ülkelerden farklı bir sisteme
kavuşturmuştur. Atatürk’ün bu kendine özgü devlet sistemine batılı ülkeler Kemalist Devlet olarak
isim takmışlar ve günümüze kadar Atatürk’ün
devlet modeli Kemalist Devlet olarak devam edip
gelmiştir. Tam bağımsızlığı kendi kaderi olarak ta-
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nımlayan Atatürk, kurmuş olduğu devleti de geleceğe dönük olarak tam bağımsız bir biçimde ayakta kalacak tarzda kurumlaştırmıştır. Bu nedenle,
geçen yüzyılın sonlarına doğru sosyalist sistem
yıkılmasına rağmen, Atatürk’ün Kemalist devlet
modeli ayakta kalarak zamanımıza kadar varlığını
sürdürmüştür. Altı ok, hem Türk ulusuna hedef
göstermiş, hem de Atatürk’ün devlet modelinin
temel taşları olarak günümüze kadar Kemalist
devletin ayakta kalmasını sağlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti anayasası, sert ve katı
bir anayasal sisteme sahiptir. Dünyanın ortasına emperyalist güçler saldırırken, bu bölgedeki
devletleri tehdit ettikleri için, Atatürk gelecekte
de bu tür saldırılara karşı direnebilecek bir devlet yapısını bağımsız ve güçlü bir biçimde kendi
modeli ile ortaya koymuştur. Bu nedenle, Türk
anayasasının bazı maddeleri değiştirilemez ve
değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Özgürlükler
ve otorite dengelenirken, güçlü yürütme ile devletin gücü artırılmış ve böylece her türlü saldırıya
karşı devletin bağımsızlığı güvence altına alınmak
istenmiştir. Atatürk, cumhuriyeti emanet ettiği
Türk gençliğine onuncu yıl söylevinde bir siyasal
miras bırakırken, her türlü gaflet, delalet ve hıyanete karşı gelecek kuşakları uyarmıştır. Bugün yaşanan olaylar dikkate alınırsa, ülkenin kuşatıldığı
devlet ve kamu kurumlarının içeriden ele geçirildiği bir aşamada Türk devletinin kurucusunun ne
derece uzak görüşlü olduğu bir kez daha kanıtlanmaktadır. Anayasayı uygulamakla görevli yüksek
yargıçların, değişmez maddelerin değiştirilmesini önerme noktasına gelmeleri ve bu yoldan
Atatürk’ün devlet modelinin ortadan kaldırılmasına aracı olmaları konusu da gene Atatürk’ün
ne derece haklı olduğunu bir kez daha ortaya
koymaktadır. Emperyalist saldırı, ekonomik sömürgecilik ya da psikolojik savaş yolları ile Türk
devletinin Atatürk’ten gelen modelini değiştiremeyenlerin, bu kez hukuk yolunu deneyerek,
Anayasanın değişmez maddelerini hedef aldıkları görülmektedir. Bir devletin ana çatısını oluşturan anayasanın bu tür girişimlerle değiştirilmek
istenmesi, Atatürk’ün devlet modelinin ortadan
kaldırılmasına giden yolu açacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti anayasasının başlangıç
hükümleri de ilk üç madde ile beraber bir bütün
oluşturdukları için değiştirilemeyecek maddeler
arasında yer almaktadır. Atatürk’ün sözlerine ve
eylemine yapılan atıflar, başlangıç hükümlerini de

Atatürk’ün devlet modelinin bir bölünmez parçası
haline getirmiştir. Türk devletinin bir cumhuriyet
olması, cumhuriyetin temel nitelikleri olarak toplumun huzuru, milli dayanışma, adalet anlayışı,
insan haklarına saygı, Atatürk milliyetçiliğine bağlılık, demokratiklik, laiklik ve sosyal hukuk devleti, Atatürk’ün devlet modelinin temel taşlarıdır.
Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
ilkesi doğrultusunda üniter devlet ile başkentin
Ankara olması çerçevesinde merkezi devlet ilkeleri de gene Atatürk’ün devlet modelinin bölünmez parçalarıdır. Anayasal çerçevede korunmakta olan devrim yasaları da gene Atatürk’ün
devlet modelinin olmazsa olmaz ilkeleridir. Türk
anayasasının değiştirilemez maddeleri ve özü işte
bu Atatürk’ün devlet modelinin temel esaslarıdır.
Türkiye Cumhuriyeti devleti bir esas devlet olarak
ele alındığı zaman, bütün bu ilkelerin bir araya
gelmesinden oluşan Atatürk’ün devlet modeli ile
beraber ortak bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Bu nedenle, Türk devletini başka devletlerle
karşılaştırırken özünde var olan Atatürk’ün kendine özgü modelini görmezden gelmek mümkün
değildir. Atatürk düşmanları ve emperyalizmin
işbirlikçisi ulus düşmanları Atatürk’e saldırırken,
aynı zamanda onun devlet modeline de karşı çıkmaktalar ve tarihsel sürecin bir ulusal kazanımı
olan bu devlet modelini devre dışı bırakarak,
Türkleri başka tür devlet modellerine zorlamaktadırlar. Anayasanın değişmez maddeleri içinde
yer alan bu modelin dayandığı bütün ilkeler Türk
anayasa hukukunun temel prensipleri olarak, anayasa hukukuna ve devlet yaşamına yön göstermektedirler. Kanun koyucular ve anayasa yapıcılar bu gerçekleri dikkate alarak hareket etmek durumlundadırlar, aksi takdirde Türkiye’de bir hukuk
devletinin varlığından söz edebilmek son derece
zorlaşabilir. Bütün yasalar hazırlanırken olduğu
gibi anayasa değişiklikleri sırasında da, Atatürk’ün
devlet modelini oluşturan değişmez maddelerdeki ilkelerin esas alınması zorunluluğu vardır.
Atatürk’ün devlet modelini savunmak, esas
devletin siyasal ve hukuki yapısını ortaya koymaktadır. Bu tutumun derin devlet tartışmaları
ile uzaktan yakından hiç bir ilgisi yoktur çünkü
bir hukuk devleti olarak Türkiye Cumhuriyeti
devleti, anayasadaki değişmez maddelerde belirtilen Atatürk’ün devlet modelini taşımaktadır
ve bu modelin ilkelerine dayanmaktadır. Derinlik
aynı zamanda bir yeraltı çağrışımı yaptığı için, Ata-
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türk ilkelerine ve devlet modeline dayanan Türkiye Cumhuriyeti’nin temel yapısını korumak ve
savunmak bir esas devletçilik olarak, derin devlet
yaklaşımlarından uzak düşmektedir. Esas devlet
Teşkilatı Esasiye kanunundan gelen bir kavram
olarak bütünüyle anayasal ve yasal yapılanmayı
ifade etmekte ve kesin olarak bir gizlilik ortaya
koyan derin devletçilikle tamamen zıt bir anlam
taşımaktadır. Türk anayasa sistemi bir pozitif hukuk yapılanmasıdır ve bu doğrultuda yürürlükte
olan uygulamayı temsil etmektedir. Bütün hukuk
işlemlerinin yürürlükteki anayasa ve ilkeleri doğrultusunda yapılması ve yasalar ile diğer hukuk
düzenlemelerinin buna göre yapılması gerekmektedir. Derin devletçiliğin suç kokan yaklaşımlarına
karşılık esas devletçiliğin hukuksal yapılanması,
anayasal sistem doğrultusunda Atatürk’ün devlet
modelinin korunması için elverişli bir ortam yaratmaktadır. Ciddi hukukçular, pozitif sistemin korunması için öncülük yaparlarsa ve üzerlerine düşen
görevleri yerine getirirlerse, Türk devleti dış baskı
ve yönlendirmelerle içine sürüklenmiş olduğu devlet krizinden kısa zamanda kurtulma şansını yakalayabilecektir. Burada her türlü maddi çıkara teslim olmamış ve sadece hak ile hukukun sesini dile
getirecek hukukçuların öncülüğüne gereksinme
vardır. Ancak bu yoldan, siyasal senaryolara karşı
Atatürk’ün devletini ayakta tutabilmek mümkün
olacaktır.
Son zamanlarda geliştirilen bir psikolojik savaş senaryosu ile Atatürk’ün devletini korumak
ya da savunmak bir ideolojik devletçilik olarak
adlandırılmaktadır. Bazı siyonist ikinci cumhuriyetçilerle beraber emperyalizm işbirlikçisi neoliberaller tarafından geliştirilen bu söylem tarzı,
Türk anayasasında var olan ve halen yürürlükte
olan Atatürk’ün devlet modelinin savunulmasını
ya da korunmasını daha işin başında mahkûm etmekte, bu tutumu ideolojik devletçilik biçiminde
suçlayarak, neredeyse pozitif hukuk düzeninin
savunulmasını olanaksız bir duruma düşürmektedir. Emperyal merkezler tarafından geliştirilmiş
olan bir psikolojik savaş yaklaşımı ile Atatürk’ün
devletini tasfiye süreci hızlandırılmak istenmekte
ve her türlü koruma ya da savunma girişimi en baştan suçlanarak devre dışı bırakılmağa çalışılmaktadır. Kendileri, neoliberalizmi, postmodernizmi,
siyonizmi ciddi ideolojiler olarak savunurlarken
ve bu ideolojilere dayanarak Atatürk’ün devlet
modeline açıktan saldırırlarken, ulusal, üniter ve
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laik bir yapıya sahip olan Atatürk’ün devletini ortadan kaldırmağa çalışmaktadırlar. Burada ciddi
bir ideolojik saldırı vardır ve bu Türk ulusunun,
kurtuluş savaşından gelen kazanımlarını ortadan
kaldırmayı hedeflemektedir. Türk ulusunun alnında enayi yazıyorsa, bu ideolojik saldırılar hedefini
bulabilir ama Türk ulusu uyumuyorsa o zaman bu
ideolojik saldırılar bir emperyalist safsata olmaktan ileri gidemez. Kendi ideolojileri doğrultusunda
devlet kuramayanların, Türk ulusunun üniter ve
merkezi devletine çamur atmağa hiç hakları olmaması gerekir. Tarihsel süreç içerisinde Türk ulusu
kurtuluşunu kazandığına göre, ulusal iradesinin
kurucu bir irade olarak kabul edildiği bugünkü
anayasal düzen devam edecektir. Türk devletinin
kurucu iradesi Türk ulusunun kurtuluş savaşında
ortaya koymuş olduğu bağımsızlık iradesidir. Sonradan iktidara gelmiş olan siyasal partilerin ya da
askeri rejimlerin anayasa yapmaları kurucu irade
olarak kabul edilemez. Onlar ulusal kurtuluş savaşı sonrasında Türk ulusu adına kurucu iradeyi
temsil ederek devleti kuran Atatürk’ün izleyicileridir. Sonraki iktidarlar devleti kuran iradenin doğrultusunda hareket ederek kurulmuş olan devleti
yönetmişlerdir. Onların yaptığı anayasa ya da yasalarda bir kurucu irade aramak yanlıştır çünkü kurucu irade tektir ve o da devleti kuran Türk ulusu ile
onun temsilcisi olan Atatürk’ün iradesidir. Devlet
modelini ideolojik devlet olarak suçlamak da yanlıştır ve kurucu iradeyi ortadan kaldırmaya yönelik
bir siyasal manevradır.
Devletin kurucu iradesine ve devletin temelinde kurucu iradeden gelen modele, emperyalistler
ve onların yerli işbirlikçileri resmi ideoloji olarak
karşı çıkmaktadırlar. Var olan anayasal düzeni resmi ideoloji olarak suçlamak ya da çamur atmak,
bir anlamda pozitif anayasal düzeni kabul etmemek ve açıktan karşı çıkmak anlamına gelmektedir. Şeriat yönetimi getirmek isteyen cemaatçiliği
sivil toplumculuk olarak görmek, alt kimlikleri
örgütleyerek etnik topluluklar yaratmayı gene
aynı doğrultuda başka bir tür sivil toplumculuk
olarak düşünmek, gene resmen geçerli olan anayasal düzeni resmi ideoloji diye suçlayanların bir
psikolojik savaş taktiğidir. Bu tür oyunlar dünyanın her yerinde devlet modeline ya da anayasal
düzene karşı çıkanların kendi muhalefetlerini gizledikleri girişimlerdir. Son zamanlarda Türkiye’de
de özellikle federasyoncuların bu tür tavırlar içine
girdikleri görülmekte, Anayasanın temelini oluştu-
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ran Atatürk’ün devlet modeli resmi ideoloji adına
dışlanırken, sivil toplumculuk görünümü altında
cemaatçilik ve etnikçilik meşrulaştırılmağa çalışılmaktadır. Bu bölgede hegemonya projeleri peşinde
koşan emperyal dış güçler de bu tür siyasal senaryoları hem örgütlemekle, hem de dışarıdan finanse
ederek Türkiye’deki siyasal gelişmeleri belirli yönlere doğru çekmeğe çalışmaktadırlar. Esas devleti
korumak, anayasal düzeni savunmak resmi ideoloji
suçlamaları ya da derin devletçilik çamurculuğu
ile önlenmeğe çalışılmaktadır. Bu tür emperyalist
ağızlar, ülkede ciddi bir kafa karışıklığı yaratmakta
ve Türk insanının devleti ile rejimine olan güvenini
sarsmaktadır. Emperyalizmin saldırısına karşı bir
var olma savaşı vererek tarih sahnesine çıkmış olan
Türk ulusunun bu tür siyasal oyunlara karşı daha
güçlü bir biçimde karşı koyması gerekmektedir, aksi
takdirde devlet düzenini korumak her geçen gün
daha da zorlaşacaktır.
Atatürk’ün devlet modelinin temelinde bir
temel norm olarak ulusal, üniter ve merkezi devlet yapısı bulunmaktadır. Anayasanın başlangıç
hükümleri ile beraber değişmez maddeleri; Türk
devletinin dayandığı temel normdur. Her devletin temelinde bir temel norm yatmaktadır. Büyük
hukuk bilgini Hans Kelsen’in ortaya koyduğu gibi,
her devlet bir anayasaya dayanır ve her anayasada
da devletin dayanağı olan bir temel norm bulunur.
Amerikan devleti bir federasyondur. İngiliz devleti bir krallıktır. İsrail devleti bir din devletidir. İran
devleti bir İslam devletidir. Türk devleti de ulusal ve
üniter bir merkezi devlettir. Devletin kurucu irade-

sini temsil eden Atatürk, Türk ulusu adına bu devlet modelini anayasal sistemin temel normu haline
getirmiştir. Atatürk’ün kurmuş olduğu cumhuriyet
devleti ilelebet payidar kaldıkça, işbaşına gelen iktidarlar bu temel norma uygun olarak hareket etmek durumundadırlar. Türk devleti yıkılmadıkça
ve yerine yeni bir devlet kurulmadıkça, Atatürk’ün
devlet modeli Türkiye Cumhuriyeti anayasalarında bir temel norm olarak varlığını sürdürecek ve
geleceğe dönük olarak devletin bu ilkeler doğrultusunda kurumlaşmasını sağlayacaktır. Demokrasi
kavramını alt kimlikleri yasallaştırma doğrultusunda kullananlar ulusal bir demokrasi olamayacağını
gösterme çabası içerisinde, yeni bir Sevr haritası
yaratarak alt kimlikli eyaletlere dayanan bölgesel
federasyonu oluşturabilmenin çabası içindedirler.
Tam bu aşamada, Türk devletinin dayandığı temel
norm görmezden gelinerek Atatürk’ün devlet modeli tasfiye edilmek istenmektedir. Türk devletinin
temelinde var olan temel normu iktidara getiren
Türk ulusunun iradesi görmezden gelinirken, küresel imparatorluk ardında koşan tekelci sermayenin
iktidarına dönük bir yapılanma doğrultusunda Türkiye yeni bir temel norma ve devlet yapılanmasına
sürüklenmek istenmektedir. Türk devletini kurmuş
olan Türk ulusunun artık iradesine sahip çıkarak,
Atatürk’ün kurmuş olduğu devlet modelinin geleceğe dönük varlığını koruyabilmesi için yeni bir
milli mücadeleye yönelmesi gerekliliği her geçen
gün daha da artmaktadır. Önümüzdeki dönemde, devletin temelindeki ulusal ve üniter devlet
temel normuna sahip çıkanlarla, emperyalizmin
gerçekleştirmek istediği çok uluslu eyalet ve federasyon yapılanması ardında koşanlar arasında
bir siyasal çekişmenin yaşanacağı görülmektedir.
Türk ulusu kısa zamanda toparlanarak Atatürk’ün
devlet modeline sahip çıkarsa böylesine bir çekişme yaşanmadan toplumsal barış içerisinde Türkiye Cumhuriyeti geleceğe dönük olarak gelişmesini
sürdürebilecektir. Toparlanma olmaz ve çekişme
yaşanırsa, böylesine bir sürecin nerede duracağını
şimdiden kestirebilmek olanaksızdır. Yeni bir dünya
düzeni arayışı aşamasında Türk ulusunu belirsizliklere sürüklemeye hiç kimsenin hakkının olmaması gerekir. Atatürk’ün devlet modeli Türk ulusunu
gelecekte güvence altına alabilmek açısından son
derece yeterli bir sistemdir. Türk ulusu bu gerçeği
bilerek hareket ederse birçok emperyalist oyun bozulabilecektir.
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CUMHURİYET’İN ANAHTAR
SÖZCÜKLERİ

Giriş
Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde verilen Ulusal Kurtuluş Savaşı ve bu savaşla iç içe
geçmiş Aydınlanma Devrimi ile kurulan Türkiye
Cumhuriyeti; ulusal, bölgesel, küresel düzlemde, tarihsel bir kırılma noktasında kurulmuştur. İç ve dış dinamiklerin kesiştiği bir dönemde
ortaya çıkmıştır. Siyasal, toplumsal ve ekonomik
düzlemde, tarihin doğal akışı içinde değil, kendine
özgü bir gelişim süreci sonrasında ilan edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti, Batıda olduğu gibi bir Sanayi Devrimi’nin sonucunda kurulmamıştır. Batıdaki
gelişme şemasına uygun tarihsel bir seyir içinde, bir sınıf mücadelesinin ürünü olarak hayata
geçmemiştir. Kuvay-ı Milliye’nin mücadelesiyle,
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Müdafaa-i Hukuk, İrade-i Milliye ve Hâkimiyet-i
Milliye için verilen kavgayla kurulmuştur. Bu
kavramları Mustafa Kemal Paşa’nın, 19 Mayıs
1919’da Samsun’a çıktıktan sonra ısrarla ve sıklıkla
kullanması, liderlik ettiği örgütlere, kurumlara,
çıkardığı gazetelere isim olarak vermesi tesadüf
değildir. Taklit, ithal, aktarma değildir. Bilinçli,
kararlı, tutarlı, planlı, her aşaması önceden
tasarlanmış bir mücadelenin sonucudur.
Bu yönüyle Cumhuriyet; kuruluş biçimi, kuruluş dönemi, kuruluş süreci açısından özgündür.
Başkalarıyla kıyaslanamaz. Her savaş, aynı zamanda bir iç savaş olduğundan, bir yandan emperyalizme, diğer yandan onun ülkedeki uzantılarına karşı verilen bir kavganın eseridir. O nedenle
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Cumhuriyet’i, hedeflerini, kazanımlarını, neyi nasıl
başardığını, neleri neden başaramadığını tartışırken; “Kurtuluş” ve “Kuruluş” sürecini gözden kaçırmamak gerekir. Ancak, iki anahtar kelime, yani
“Savaş” ve “Devrim” birlikte, eş zamanlı olarak
anılmadan, Cumhuriyet’in kuruluşu anlaşılamaz.
Cumhuriyet, savaş ve devrimle kurulduğundan,
uğruna savaş verilen, devrimle kazanılan her şey
gibi çok değerli, çok önemlidir.
Cumhuriyet; hayır diyerek, itiraz ederek, savaş
vererek kurulmuştur: Emperyalizme ve işbirlikçilerine hayır. Manda ve himayeye hayır. Ortaçağ
kalıntısı, feodalizm artığı kurumlara, hanedana,
saltanata, hilafete hayır… Milli Mücadele’de destansı bir kavga veren, ağır bedel ödeyen, büyük
özveride bulunan Türk halkı, devletleşirken milletleşmiş, milletleşirken de devletleşmiştir. Türk
Milleti, Kurtuluş Savaşı vererek egemenliğin kaynağı ve sahibi olmuştur. Cumhuriyet Devrimi’yle;
teokratik yönü bulunan monarşiden, imparatorluğun tebaasından, padişahın kulundan, ulus egemenliğine dayanan, demokrasiyi hedefleyen, laik,
bağımsız, çağdaş bir devletin özgür yurttaşını yaratmak amaçlanmıştır. O yüzden halkçılık ve eşitlikçilik Cumhuriyet’in mayasında vardır.
Türk Milleti; ırk, din, inanç, mezhep, etnik köken, cinsiyet, aşiret, kabile, sülale kavramlarından
bağımsız, siyasal bilinç üzerinden tanımlanmıştır.
Millet tanımında, ortak geçmişe ilişkin bağ, ortak
geleceğe ilişkin umut öne çıkmıştır. Yurttaşlık,
yurt sevgisi, ortak kültür ve tarih bilinci üzerine
inşa edilmiştir. O nedenle Atatürk’ün yaptığı Türk
Milleti tanımı, matematik formülü kadar nettir.
“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına,
Türk Milleti denir”. Burada millet, Cumhuriyet
kuruculuğunda ortaklaşan halktır. Bu tanım; küçülmeyi, bölünmeyi, ötekileştirmeyi, dışlamayı
değil; bütünleştirmeyi, kaynaştırmayı, kucaklaşmayı amaçlar. Kapsayıcıdır, kavrayıcıdır.
Cumhuriyet’le egemenliğin kökü, kaynağı, tanımı, anlamı, işlevi, sahibi değişmiştir. Egemenlik;
gökten yere indirilmiş, şahıstan alınıp millete verilmiş, dini olmaktan çıkarılıp dünyevileştirilmiştir. Aydınlanma Devrimi; en kısa tanımıyla bilimin
dinden, aklın inançtan bağımsızlığını kazanması,
tarihin gördüğü en radikal, en hızlı, en kansız devrimle gerçekleşmiştir. Cumhuriyet Devrimi’nin
programı ve özeti olan 6 Ok ile birbirini tamam-

layan, bütünleyen bir ilkeler dizgesi sıralanmıştır. Bütüncül kalkınma ve iktisadi bağımsızlık için,
siyasal bütünleşme ve uluslaşma, çağdaşlaşma ve
özgürleşme aynı anda, birlikte, eş zamanlı olarak
düşünülmüştür. Bir yandan Millet Mektepleri,
Halk Evleri, Halk Odaları, Köy Enstitüleri, üniversite reformu; diğer yandan planlı kalkınma, sanayi
hamlesi, sınırlı da olsa toprak reformu, demiryolu atılımı birlikte hayata geçirilmiştir. Cumhuriyet,
bir yandan Osmanlı Devleti’nden kalan dış borcu
ödemiş[1], bir yandan da dönemin en hızlı büyüyen
ülkelerinden olmuştur.

1. Cumhuriyet’in Özgünlüğü
Türkiye’de Cumhuriyet Kurtuluş Savaşı’nın
çocuğudur, demokrasi ise Cumhuriyet’in.
Avrupa’daki mezhep kavgalarını, Yüz Yıl
Savaşları’nı yaşamayan Türkiye’de Cumhuriyet,
bir devrimle gelmiştir. Hemen ardından da hukuktan alfabeye, eğitimden kılık-kıyafete, ekonomiden kültüre dek geniş bir alanda, köklü değişimler
yaşanmıştır. Cumhuriyet sayesinde Türkiye; tüm
eksikliklerine, aksaklıklarına rağmen, 57 üyesi
olan İslam dünyasında, en ileri, en uygar, en
gelişmiş ülkedir. Demokrasi deneyimi, demokratik kurumları ve kültürü en köklü devlettir. Bu
nedenle unutulmaması gereken şudur: Cumhuriyet zayıflatılarak, demokrasi güçlendirilemez.
Cumhuriyet azaltılarak, demokrasi çoğaltılamaz.
Cumhuriyet küçültülerek, demokrasi büyütülemez. Cumhuriyet numaralandırılarak, demokrasi
olgunlaştırılamaz. İkisi birlikte büyür, güçlenir, olgunlaşır ve zenginleşirler. Cumhuriyet’i yadsımak,
yok saymak, küçümsemek, tahrip etmek kimseyi
daha demokrat, daha solcu, daha devrimci yapmaz.
Cumhuriyet, kuruluşundan itibaren etnik, dinsel mezhepsel kimlikler, aidiyetler, mensubiyetler
üzerinden siyaset yapılmasına karşı çıkmıştır. Yurttaşların alt kimliklerinin, etnik-dinsel kökenlerinin,
tarikat, cemaat, aşiret, aile, hemşerilik ilişkilerinin
devletin ilgi ve kaygı konusu olamayacağını vurgulamıştır. Alt kimliklerin siyasallaşmasına itiraz
etmiştir. Devletin bu kimliklere karşı kör, sağır,
duyarsız olmasını savunmuştur. Siyasal bilinci öne
1 Osmanlı Devleti, ilk dış borcu 1853 – 1856 yılları arasında
yaşanan Kırım Savaşı sürerken, 1854 yılında almıştır. Borçlar,
Lozan Antlaşması’nda, ülke esasına göre ve Fransız Frangı
üzerinden paylaşılmıştır. Türkiye, borcun son taksitini 1954
yılında ödemiştir.
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çıkarmaya çalışmıştır. Nitekim erken Cumhuriyet
döneminin tek parti rejimi, çok partili demokrasiye açık, bunu arzulayan bir rejimdir. Atatürk
hayattayken iki kez çok partili hayat denemesi
yapılmış, ikisi de başarısız olmuştur.[2] Türkiye
deneyiminde Cumhuriyet, demokrasi ve laikliğin
altın üçgen olduğu, sacayağını oluşturduğu, birbirinden ayrılamayacağı yaşanan acı deneyimlerle görülmüştür. Bunlardan biri olmazsa, diğerinin
olamayacağı ağır bedeller ödenerek anlaşılmıştır.
Çünkü Cumhuriyet’in temelinde yurttaşlık vardır,
yurttaşın eşitliği vardır. Altın üçgenin denge noktası da özgür yurttaştır.
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Anımsatmak gerekir; adında cumhuriyet olan
her ülke, ille de, ideal anlamda cumhuriyetin temel niteliklerine, mutlaka demokratik rejime sahip olmayabilir. Adında cumhuriyet olan her rejim, kategorik olarak demokrasiyi zorunlu kılmaz.
[3] Dahası cumhuriyetin de farklı tanımları vardır.
Biri; egemenliğin birden çok kişiye ait olduğu yönetim şeklidir. Diğeri; başta cumhurbaşkanı olmak
üzere tüm yöneticilerin seçimle ve belirli süreler
için işbaşına geldikleri yönetim biçimidir. Bir diğeri; monarşik olmayan rejimlerin ortak adıdır. Bu tanımlara başkaları da eklenebilir.
Cumhuriyet, kimilerinin öne sürdüğü gibi,
bir avuç asker-sivil bürokratın, salt kendi tercihlerinin sonucu olarak kurulmamıştır. Halkı dışlayarak, tepeden inme bir yöntemle hayata geçmemiştir. Üstyapı devrimlerinden ibaret kalmamıştır.
[4] Tersine, harcında halkın yoğun katılımı, emeği,
özverisi vardır. Birinci Dünya Savaşı’nın 1918’de
yenilgiyle sonuçlanmasından itibaren halkın katılı2 Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Kâzım Karabekir’in genel başkanlığında 1924’te kurulmuş, 1925’te kapatılmıştır.
Muhafazakâr sağ bir partidir. Serbest Cumhuriyet Fırkası,
Ağustos 1930’da Ali Fethi Okyar’ın genel başkanlığında kurulmuş, 3 ay sonra, Kasım 1930’da kendini feshetmiştir. Liberal
sağ bir partidir.
3 Misal; İran İslam Cumhuriyeti, demokrasi değildir. Birleşik
Krallık ise parlamenter demokrasiyle yönetilir. Bu konuda
örnekler çoğaltılabilir.
4 Türkiye’de merkez solda da, sosyalist solda da, İslamcı muhafazakâr sağda da, 2. Cumhuriyetçiler arasında da bu
görüş dillendirilir. Öyle ki, Bülent Ecevit ve İsmail Cem gibi
CHP geleneğinde yetişmiş, önemli görevler üstlenmiş, genel
başkanlık, başbakanlık, bakanlık yapmış isimler bile kimi
çalışmalarında bu tezlere benzer fikirler dillendirmişlerdir.
Bu iddiaların ideolojik temeli, İdris Küçükömer’in tezlerinden
beslenir. Bu yönüyle Küçükömer, ikinci cumhuriyetçiliğin
fikir babası sayılabilir. Küçükömer’in tezlerinin eleştirisi için
bkz: Zülâl Kalkandelen, İkinci Cumhuriyetçiliğin Temelleri,
Cumhuriyet Kitapları, İstanbul, 2011.
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mıyla gerçekleşen kongreler[5] bunun kanıtıdır. Bir
kısmı, Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919’da
Samsun’a çıkmasından önce Anadolu’da toplanan
kongreler, kurulan örgütler, Milli Mücadele’ye belli bir zemin ve teşkilat hazırlamıştır. Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkmadan önce, Anadolu’da
14 kongre toplanmış, Milli Mücadele’nin gerekçesini, amacını, yöntemini millete duyuran belge
olma özelliği taşıyan Amasya Tamimi (21-22 Haziran 1919) ilk önemli bildirge olmuştur. Ardından
delegeleriyle bölgesel, kararlarıyla ulusal nitelikte olan Erzurum Kongresi (23 Temmuz-7 Ağustos
1919); hem delegeleri hem kararlarıyla ulusal nitelikte olan Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) toplanmıştır. Vatanın kurtuluşu, hakkın-hukukun savunulması, işgalci düşmanın yurttan kovulması için
mücadele eden tüm örgütler, Sivas Kongresi’nde
tek çatı altında toplanmıştır: Anadolu ve Rumeli
Müdafaai Hukuk Cemiyeti. “Manda ve himayeye
hayır” kararı da Sivas Kongresi’nde alınmıştır.
Anadolu’da toplanan ve hepsi adeta küçük
birer hükümet merkezi gibi çalışan yerel kongrelerde, söylemde saltanat ve hilafet karşıtı sözler
edilmese de, eylemde hâkimiyet bu kongrelerdedir artık. Atatürk, bu kongreleri ulusal düzeyde
tek çatı altında toplamış, onlara ulusal sorumluluk
vermiş, onları ulusal hedef etrafında örgütlemiş,
bu örgütlülüğü de ulusal meclisle zirveye taşımış
ve taçlandırmıştır. Kongrelerin ardından payitahtın başkent İstanbul’a karşı, yoksul ve küçük bir
Anadolu kenti olan Ankara’nın karargâh seçilmesi, Meclis’in 23 Nisan 1920’de Ankara’da toplanması, Cumhuriyet’in ilanından kısa süre önce, 13
Ekim 1923’te Ankara’nın başkent olması, kurulacak cumhuriyetin siyasal tercihini ve dayanacağı
toplumsal tabanı göstermiştir. Çünkü Ankara;
salt coğrafi konumundan dolayı, daha korunaklı
ve güvenli olmasından ötürü değil, aynı zamanda
Cumhuriyet’in ideolojik yönelimini yansıtması açısından da önemlidir. Meclisin duvarındaki şu sözler, hem rejimin karakterini, göstermiş, hem de
işgalci emperyalist düşmana ve onun işbirlikçisi
olan İstanbul’daki saltanata karşı söylenmiştir:
“Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir”. Nitekim
bu gidişatı ilk saptayanlardan biri İngiltere’dir.
Kongrelerdeki yönelimi, İngiliz Gizli Servisi görmüş ve Londra’ya şu notu geçmiştir: “Türkler,
5 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Bülent Tanör, Türkiye’de
Kongre İktidarları 1918 – 1920, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998.
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Cumhuriyet’e gidiyor”.
Cumhuriyet, belirli bir tarihsel sürecin, önemli bir birikimin sonucudur. Osmanlı deneyimi,
1839’da ilan edilen Tanzimat Fermanı öncesinde
başlayan, 1876 ve 1908 Meşrutiyetleri ile yükselen
birikim, önemli bir zemindir. Nitekim büyük tarihçimiz Tarık Zafer Tunaya, 1908 Jön Türk Devrimi’ni
(İkinci Meşrutiyet), “Cumhuriyet dönemi öncesi bir
siyaset laboratuarı” olarak tanımlar. Osmanlı’nın
reformcu devlet adamlarından Mithat Paşa’nın,
Osmanlı’da ve batıda “Cumhuriyetçi” olarak nitelendiği bilinir. Osmanlı Harbiye Nezareti, Mustafa
Kemal Paşa’nın personel dosyasına da, “Cumhuriyetçi” notu düşmüştür.
Eklemek gerekir, Türkiye Cumhuriyeti’nden
önce de, yurdumuzda “cumhuriyet” adı kullanılmış, cumhuriyet deneyimleri yaşanmıştır. Batı
Trakya’da İttihatçı liderler tarafından 31 Ağustos
1913’te kurulan, Gümülcine merkezli Garbi Trakya
Hükümeti Muvakkatesi, 2 Ekim 1913’te Garbi Trakya Hükümeti Müstakilesi adıyla bağımsızlığını ilan
etmiştir. Bayrağı, milli marşı, ordusu, resmi haber
ajansı ve pulu olan bu cumhuriyet, 25 Ekim 1913’te
kendi kendini lağvetmiştir. Keza, 5 Kasım 1918’de
kurulan Kars Milli İslam Şurası’nın, ilerleyen günlerde daha da olgunlaşmasıyla, 17-18 Ocak 1919’da
Kars’ta toplanan kongre sonrasında Cenubi Garbi
Kafkas Hükümeti Muvakkate-i Milliyesi (Cenubi
Garbi Geçici Kafkas Hükümeti) kurulmuştur. Kars,
Ardahan Batum sancaklarını ve kazalarını içeren
hükümetin adı, 25 Mart 1919’da Cenubi Garbi Kafkas Cumhuriyeti olarak kabul edilmiştir. 18 maddelik anayasası olan cumhuriyette, 18 yaşını dolduran
herkes için genel oy ilkesi benimsenmiş, kadınlara
seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Bu cumhuriyet
deneyimi de 12 Nisan 1919’da İngilizlerin müdahalesiyle sona ermiştir.[6]

2. Cumhuriyet’in Nitelikleri
Türkiye Cumhuriyeti başı dik kurulmuş bir dev6 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz: Ahmet Ender Gökdemir,
Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti, Atatürk Araştırma Merkezi
Yayınları, Ankara, 1998.
Cem Ender Arslanoğlu, Kars Milli İslam Şurası ve Cenubi
Garbi Kafkas Hükümeti Muvakkata-i Milliyesi, Azerbaycan
Kültür Derneği Yayınları, Ankara, 1986.
Esin Dayı, Elviye-i Selase’de (Kars, Ardahan, Batum) Milli
Teşkilatlanma, Kültür Eğitim Vakfı Yayınları, Erzurum, 1997.
Sezgin Türk’ün yönetmenliğini yaptığı Cenubi Garbi Kafkas
Cumhuriyeti belgeseli, 2007.

lettir. Çünkü emperyalizme karşı verilen ve zaferle
taçlanan bir Kurtuluş Savaşı sonrasında kurulmuştur. O nedenle, Birinci Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkmış olan imparatorluklarda görülen eziklik,
öfke ve tepki, hırslı, hınçlı ve hırçın tutumlar Türkiye Cumhuriyeti’nde görülmemiştir. Bu özgüvenin de etkisiyle Cumhuriyet, o dönem örnekleri
çok görülen, deyim yerindeyse zamanın ruhuna
uygun olan totaliter, faşist, militarist, yayılmacı rejimlere öykünmemiştir. Aydınlanmacı siyasetiyle,
demokrasiyi amaçlayan bir tek parti yönetimi öne
çıkmıştır. Tarihte jakoben yöntemlerin öne çıktığı
devrimler arasında Cumhuriyet dönemi, en başarılı
örneklerden biri olarak kabul edilir.
Türkiye’de sadece demokrasi değil, ulus devlet, üniter yapı ve milli kimlik de Cumhuriyet’in
eseridir. Osmanlı’da “millet” ile kastedilen dini
mensubiyet iken, Cumhuriyet buna milli ve laik
bir içerik kazandırmıştır. Cumhuriyet; ulus devleti aşındıran, çözen, parçalayan alt kimlikleri,
feodal bağları, mikro milliyetçi, etnikçi, mezhepçi, ümmetçi yaklaşımları ulusal bütünlüğe tehdit
olarak görmüştür. Bilgili, donanımlı, sorumluluk
sahibi yurttaşı yetiştirmeye çabalamıştır. Akla
ve bilime öncelik vermesini istediği yurttaşı,
Cumhuriyet’in, demokrasinin, ulus devletin güvencesi olarak görmüştür. Medeni Kanun’u, kadın
erkek eşitliğini, Türk kadınının seçme ve seçilme
hakkına Avrupa’da pek çok ülkedeki hemcinslerinden daha önce kavuşmasını, bu zeminde yorumlamak gerekir. Belirtmek gerekir, toplumun
yarısını oluşturan, ailenin temeli olan kadınlar
dışlanarak, göz ardı edilerek, ne devrim yapılır,
ne toplumsal dönüşüm başarılır, ne de demokrasi
sağlıklı biçimde işletilir.
Laiklik ile egemenliğin kökü, kaynağı, anlamı,
işlevi değişmiştir. Egemenlik; gökten yere indirilmiştir. Dini olmaktan çıkarılıp dünyevileştirilmiştir.
Şahıstan alınıp millete verilmiştir. Laiklik siyasal rejimin niteliğidir. Dinle, dindarlıkla, dinsizlikle ilgisi
yoktur. Dini alana ait bir kavram değildir. Siyasi,
hukuki alana ait bir kavramdır. Akılla, bilimsellikle, özgürlükle, bu dünyayla ilgilidir, öteki dünyayla değil. Demokrasi ve hukuk devletinin yanında,
insan hakları ve inanç özgürlüğünün güvencesi
olmasının nedeni de budur. Çünkü laik devlet,
din olgusu karşısında yansızdır. Siyasal meşruiyetin, hukuk rejiminin, toplum düzeninin din dışı
kurallara dayanması demek olan, yönetenlerin
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yönetme yetkisini dinsel olmayan bir kaynaktan alması anlamına gelen laiklik sayesinde devlet, kamu
düzeninin koruyucusu olarak, kamu düzenini korumak adına düzenlemeler, sınırlamalar getirecek
güce kavuşmuştur. Bu kapsamda, tüm özgürlüklerin kullanılmasında olduğu gibi, dini özgürlüklerin
kullanılmasından da; dinin kötüye kullanılmasının,
sömürülmesinin, baskı aracına dönüştürülmesinin
engellenmesinden de devlet sorumludur.
Cumhuriyet, laikliği koruyabildiği ölçüde,
demokrasi ve hukuk devletini de koruyabilir.
Cumhuriyet’in öncelikleri olan sosyal devlet ilkesi,
eşitlik, halkçılık, kamuculuk ve planlama, yalnız ve
ancak laikliğin, özgür yurttaşın, örgütlü toplumun
olduğu bir düzende söz konusu olabilir. Atatürk,
“Cumhuriyet, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.”
derken, Cumhuriyet’in bu eşitlikçi, sosyal adaletçi,
toplumcu yönüne dikkat çekmiştir. Halkçı ve milli
bir ekonomiyle ülkenin olanaklarının ve varlıklarının öncelikle halk yararına seferber edileceğini
vurgulamıştır. O yüzden Cumhuriyet; eğitimde
halkçıdır, aydınlanmacıdır. Bilimsel, eşit, nitelikli,
ücretsiz eğitim politikalarını benimsemiştir. Sağlıkta toplumcudur. Sağlık hizmetlerini piyasada
alınıp satılan, kâr amacı güden bir hizmet olarak
görmemiştir. Devletin temel görevleri arasında
saymıştır. Asli bir kamu hizmeti, yurttaş hakkı olarak görmüştür.

3. Cumhuriyet’in Felsefesi
Cumhuriyet Devrimi, a) felsefi olarak b) ideolojik
olarak c) siyasi-askeri olarak d) kalkınma modeli olarak 4 boyutta incelenebilir.
Felsefi açıdan aydınlanma devrimidir. En kısa tanımıyla, bilimin dinden, aklın inançtan bağımsızlığını kazanmasını amaçlar. Her türlü dogmaya, feodal
kimliğe ve ilişkiye karşıdır.
İdeolojik açıdan, Cumhuriyet Devrimi’nin
programı, özeti ve simgesi 6 Ok’ta ifadesini bulur.
Bütüncül kalkınmacıdır.
Siyasi ve askeri açıdan emperyalizmin, “Türkleri
Anadolu’dan atmak, geldikleri yere sürmek” çabasına karşı verilmiş bir yanıttır. Antiemperyalisttir,
tam bağımsızlıktan yanadır, mazlum milletler arasında dayanışmayı önemser, bölge merkezli bir dış
politikayı benimser.

salt maddi boyutta düşünmez, insani ve toplumsal
boyutu dışlamaz. Kalkınmayı yol, su, baraj, köprü,
fabrikaya indirgememiştir. Eğitim, bilim, kültür,
sanat, sporda da kalkınmayı öne çıkarmıştır.
Türkiye’de demokrasinin temelini atan, altyapısını kuran Cumhuriyet, tarihin gördüğü en iddialı, en kapsamlı devrim atılımlarından biridir.
Cumhuriyet’le birlikte olgunlaşan siyasal, hukuksal,
kültürel, kurumsal ve ekonomik temeller, çok partili
hayata geçilmesini, demokrasinin zemin bulmasını
sağlamıştır. Cumhuriyet bu bağlamda, demokrasiyi
salt şekilsel açıdan benimsemez. Katılımı sandığa,
seçime indirgemez. Piyasa ekonomisine itiraz etmese de, piyasanın mutlak egemen olduğu piyasa
toplumuna karşı çıkar. Siyasi partileri ve seçimleri
demokratik yaşam için gerek şart olarak görür, yeter şart olarak görmez. Demokrasinin gelişmesi
için örgütlü toplumu, özgür bireyi, bilinçli yurttaşı yaratmaya çalışır. İleri bir eğitim düzeyi, ileri bir
gelir düzeyi, özgür basın, güçlü, etkin, bağımsız,
tarafsız, saygın hukuk düzeni gerektiğini bilir. Siyaset bilimindeki demokratik devletin, hukuk dilindeki karşılığının ve bütünleyicisinin hukuk devleti
olduğunu unutmaz. Ayrıca kurumsal kültüre, güçlü
bürokrasiye önem verir. Siyasetten özerk, siyasallaşmamış, ehliyeti ve liyakati esas alan güçlü bir
bürokrasinin, hem demokrasinin işleyişi, hem yurttaşın mutluluğu, hem de devletin devamlılığı açısından değerinin farkındadır.

Sonuç
Türkiye Cumhuriyeti, milli egemenliğe dayanan,
laik ve çağdaş bir cumhuriyet olarak kurulmuştur.
Kurulur kurulmaz da Cumhuriyet’in yurttaşını oluşturma sürecini başlatmıştır. Devletçi, halkçı iktisadı
benimsemesi, toplumcu, kamucu hassasiyetleri bunun kanıtıdır. İmparatorluk bakiyesi, savaş yorgunu, yoksul bir ülkede başardıkları, ezilen dünya için,
mazlum milletler için ders niteliğindedir. Bugünün
Cumhuriyetçilerinin hedefi de, o felsefeye yaslanan, o coşkudan beslenen, yaşananlardan gerekli
dersi çıkaran, Cumhuriyet Devrimi’ni kıskançlıkla savunan ve geleceği kurma iddiasını taşıyan bir programla halkın önüne çıkmaktır.

Kalkınma modeli açısından, Türkiye’ye özgü toplumsal, bütüncül bir kalkınma modelidir. Kalkınmayı
Sayfa 73

Anka Enstitüsü

DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK (*)
Osman N. ARARAT

Sayfa 74

M. Kemal ATATÜRK

Arzın merkezi konumundaki Anadolu’nun,
çağlar boyunca çeşitli ırk ve soya mensup insan
topluluklarına ve uygarlıklara ev sahipliği yaptığı
bilinmektedir.
Anadolu’da kurulan son Türk Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, dünyada yaşadığı dönemdeki hem batılı, hem de doğulu ülkelerin
ilgi odağı olduğu aşikârdır.
Bu yazıda, 20. yüzyılın başlarından itibaren
Atatürk’ün, ülkesi ve milletiyle topyekûn olarak
Anadolu topraklarında verdiği “Ulusal Kurtuluş
Savaşı” ve sonrasında kurulan “Türkiye Cumhuriyeti”, özellikle de bağımsızlık savaşı veren ve
batılı anlamda bir toplum oluşturma çabası içinde olan ulusların, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti
hakkındaki duygu, düşünce ve değerlendirmeleri
üzerinde durulacaktır.
Bugün dünya üzerindeki doğu ve batılı ülkelerin kütüphanelerinde ve devlet arşivlerinde Atatürk ile ilgili makale ve kitaplar yanında ansiklopedilerinde dahi çok sayıda bilgi ve belge bulmak
mümkündür.

Batı ve Doğulu Ülkelerin Gözünde Atatürk
Birinci Dünya Savaşı sonrası statükoyu belirleyen ülke konumundaki İngiltere, Fransa ve İtalya
tarafından, Anadolu’da başlatılan Millî Mücadele
ve Mustafa Kemal hakkında çeşitli raporlar yayımlanmış, anılan raporlarda, Mustafa Kemal Paşa
önderliğinde Anadolu’da uyanan bir ulusun bu
uyanışı, İrlandalı Ulusçuların ve Rus Bolşeviklerin
ihtilâline benzetilerek bunlarla eş değerde olduğu
vurgulanmıştır.
ABD’nin ise o dönemde Anadolu’da cereyan
eden mücadeleye karşı tavrının, uzun vadeli ekonomik çıkarlarını gözeten ve geri kalmış ülkeleri
olabildiğince kendisine bağlı kılacak, bir nevi açık
kapı politikası uygulamak yönünde olduğu görülmüştür. Bu durum Almanya hariç Avrupa’nın,
Türkiye ve Türklerle ilgili çıkar ilişkisinde ABD ile
ters düşmesi sonucunu doğurmuştur. Şüphesiz
bunu çok iyi bilen ve değerlendiren Mustafa Kemal Paşa, çok yönlü bir dış politika ile farklı devletlerin kamuoyları ve sömürgeleri üzerinde etkili olmuştur. İngiltere, Fransa ve İtalya’nın aksine
Almanya, Anadolu’daki başkaldırışa ve Mustafa
Kemal Paşa’ya destek vermiş, Türklerin bu müca-

delenin içinden kesinlikle başarıyla çıkacaklarına
inanmışlardır.
Anadolu’daki mücadele Batı dışındaki devlet ve topluluklarda ise, çok farklı yaklaşım ve
çağrıştırmaları ortaya çıkarmıştır.
Hintli Müslümanların gözünde 1920’li yıllarda Mustafa Kemal Paşa, Batıya karşı savaşan bir
kahraman olarak görülmüştür.
Mustafa Kemal Paşa’nın millî egemenlik ilkesine bağlı millî bir devlet kurmak için Birinci Dünya
Savaşı’nın galiplerine karşı yürüttüğü bağımsızlık
savaşı ve neticesinde kazandığı zafer, şüphesiz
Batılı büyük güçlerin sömürgelerindeki prestijlerinin sarsılmasına neden olmuştur. Bununla birlikte,
Doğulu Müslüman bir ülkenin ve onun liderinin bu
zaferi, doğulu diğer mazlum müslüman uluslara
örnek teşkil etmiştir. Doğulu ülke liderlerinin ve
aydınlarının ortak değerlendirmesi, Anadolu’da
Türklerin verdiği mücadelenin onlar için model
alınması gerektiği yönündedir. Mustafa Kemal
Paşa’nın üstün liderlik vasıflarına yapılan vurgu
ise, kendilerinin de aynı yolda yürümeleri ve yeni
Türkiye Cumhuriyeti’ni rehber edinmeleri gerektiği şeklindedir.
Diğer yandan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra Bulgaristan, Tunus, Kuzey Afrika ve Libya’nın, hem bağımsızlık hem de devlet
kuruculuğu aşamalarında bir dönüşüm projesi
olarak Atatürk Türkiye’sini örnek aldıklarını görmekteyiz. Bu tür etkinin yine canlı yaşandığı bir
başka ülke ise Bangladeş’tir. Bangladeş’te Mustafa Kemal Paşa sosyal, siyasal ve kültürel açıdan
bir örnektir, o bir kahramandır, o bir devlet kurucusu ve o bir devrimcidir.
Zaferden sonra imzalanan Lozan Barış
Antlaşması’nın ardından, yeni Türk Devleti’nin
tüm dünyaya ilân edilmesiyle birlikte, başta mağrur İngilizler olmak üzere İtilaf Devletleri yayımladıkları mesajlarda, Türkiye’nin diğer Müslüman
Ülkeler arasındaki saygınlığını artırdığı ve pekiştirdiği vurgusu yaparak, başlangıçtaki değerlendirmeleriyle kıyaslanmayacak ölçüde bir değişim
yaşamak zorunda kalmışlardır.
Atatürk Türkiyesi’nde yaşanan değişimden
çok etkilenen Batı dünyasının, yapılan onlarca
inkılâbın yanı sıra en çok etkilendikleri alanlar-
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dan biri de, Türk kadınının elde ettiği haklar ve
Türk kadınının toplumsal hayatta edindiği yeni
konumudur.

Yabancı Devlet Liderlerinin Gözünde Atatürk
ABD başkanlarından Franklin D.Rooswelt,
Atatürk’ün Amerika’da sempati ile izlendiğini ve
yapılan reformların harikulâde önemli olduğunu
söylemiştir. Bu bağlamda Türkiye’yi ziyaret eden
Afganistan Kralı Amanullah Han’ın Türkiye’de
gördüklerinden ve Atatürk’ten çok etkilenğinden söz edilebilir. Söz konusu bu etkilenme,
Amanullah’tan sonra onun yerine geçen Mehmet
Nadir Şah ve Zahir Şah dönemlerinde de devam
etmiştir.
Aynı türden değerlendirmelere Alman Başbakan Yardımcısı Von Papen de katılmış; Papen, bu
yeniden varoluşta Mustafa Kemal Paşa’nın enerjisine duyduğu hayranlığı dile getirmiştir.
Küba devriminin önderi Fidel Castro, 12 Mayıs
1961 tarihinde Havana’da görevli genç Türkiye
Cumhuriyeti diplomatından Atatürk’ün Büyük
Nutuk kitabını istemiş ve “Devrimci M.Kemal
ATATÜRK varken, Türk gençleri neden kendilerine
başka önder arıyorlar?” demiştir.

DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK

1935’teki uzun yürüyüş öncesinde Şankay
Meydanı’nda toplanan binlerce Çin’liye seslenen
Mao’nun ilk sözleri, “Ben, Çin’in Atatürk’üyüm.”
olmuştur.
1938’de, General McArthur en zor, en problemli, en buhranlı döneminde, danışman, senatör
ve bakanlarından oluşan 120’den fazla kişiye; “Şu
anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile Mustafa
Kemal’i görmek için neler vermezdim” demiştir.

Atatürk Hakkında Dünyada Çeşitli Basın ve
Yayın Organlarında Çıkan Yazılar ve Görüşler
Alman gazeteci Emile Ludwig, Türkiye ziyareti
sonrası “Le Millîett”te çıkan yazısında, Atatürk’ün
büyük bir fikir adamı olduğunu söylemiştir.
Yine Almanya’nın 16 Ocak 1937 tarihli “Baster Zeitung” adlı gazetesinde çıkan haberde,
Türkiye’nin kurtuluş mücadelesinden bahisle, Atatürk ve yeni Türkiye’nin modernleşme çabalarından övgüyle bahsedilmiştir.
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Ünlü İngiliz tarihçisi Toynbee, “Mustafa Kemal
Paşa liderliğindeki Türkiye Doğu ve Batı medeniyeti ayrımında Batı medeniyetini seçmiştir. Türkiye Doğu ve Batı medeniyetlerinin kendilerine has
bir karşımını üreteceklerdir.” demiştir.
İngiliz gazetesi Manchester Guardian Türk
inkılâbına değinerek, “halifeliğin kaldırılmasının
Türkiye’deki değişimin kilit taşlarından biri olduğunu”, Times gazetesi de, “Burada ölçünün modernleşmek olduğunu, bu modernleşmenin akıl
ve bilim dışında bir inanca yer vermemek üzerine
kurgulandığını” yazmıştır.
Ünlü devlet adamı ve yazar Edouard Herriot Atatürk ile ilgili olarak Orient adlı eserinde,
“Atatürk’e yaklaşmış ve görüşmüş olanlar onun
bakışının gücünü, söylediklerinin doğruluğunu, kişiliğinden doğan enerjiyi, bilgisinin zenginliğini ve
evrende çok az örneği olan bir şahsiyetle karşı karşıya olduğunu hemen anlar.” diyerek Atatürk’ün
aslında barışın mimarı olduğunu ve “hasta adam”
yerine, genç, dinamik Türkiye Cumhuriyeti’ni savunduğunu yazmıştır.
1922-1928 yılları arasında Türkiye’de bulunan
Fransız yazar Paul Gentizon, yaşananları gözlemlerine dayanarak “Mustafa Kemal ve Uyanan Doğu”
adlı kitabında Fransız kamuoyuna, “Türkiye’de yaşanan değişimin dünyada bir benzerinin olmadığı
ve Müslüman Türk halkının Avrupa uygarlığı ile
kaynaştığı” şeklinde bir değerlendirme yapmıştır.
Alman yazar Karl Klinghardt’ın 1924 yılında
yayımlanan “Ankara-İstanbul Güreşen Güçler”
adlı kitabında, Mustafa Kemal Paşa’nın yönetimine halkı katması ve halk tipi yönetimi ile Türkiye
Cumhuriyeti’nin geleceğinin uzun ve parlak olduğuna işaret etmiştir.
Yine tanınmış Alman tarihçisi ve yazar Herbert
Melzig “Kemal Atatürk Türkiye’nin Çöküşü ve Yükselişi” adlı eserinde, Atatürk’ün bilinçli olarak izlediği politikalarda, kendinden emin kişiliğine vurgu
yaparak bütün bu yapılanları bir “Türk mucizesi”
olarak ifade etmiştir.
Ataürk’ün 1938’de ölümünde İran’da Tahran
gazetesinde yayınlanan bir yazıda, “Allah bir ülkeye yardım etmek isterse, onun elinden tutmak
isterse başına Mustafa Kemal gibi lider getirir.”
denilmiştir.

M. Kemal ATATÜRK

Gheorghe Diagos, 1935 yılında yayımlanan
“Kemal Atatürk Hayatı ve Eseri” adlı kitabında;
“Türkiye’deki uyanışın Atatürk’ün önderliğinde
gerçekleştiğini” yazmış, Atatürk’ün bir asker
ve devlet adamı olarak yaptıklarının yanında,
inkılâpçılığı ve fikir adamı oluşu üzerinde durarak,
“Atatürk’ün fikir ve hareketlerinin Türk Milletinin
bağımsızlığının, Türk Milletinin çağdaşlaşma hareketinin esasını oluşturduğunu” belirtmiştir.
İngiltere’de Atatürk’ün sağlığında yayımlanan
kitaplardan örnekler verecek olursak, bunlardan
ilki J. A. Spender’in “The Changing East” adlı kitabıdır. Spender, Mustafa Kemal Paşa’yı Doğu,
Batı karışımı bir lider olarak tanımlamıştır. Bir
diğer önemli eser J. A. Toynbee ve Kirkwood’un
“Turkey” adlı kitabıdır. Anılan yazarlar, Ankara’daki yeni Türk hareketini özellikle 1920’den 1923’e
kadar Batı medeniyetine Fransız Devrimi’nin gözü
ile bakan bir oluşum olarak görmüşlerdir.
Osmanlı adlî yapısının çağdaşlaşmasında
önemli rol oynayan Count Leon Ostorog, “The Angora Reform” adlı eserinde, İslam aleminde şimdiye değin asla gerçekleşmeyen bir devrimi yeni
Türkiye’nin liderinin gerçekleştirdiğini yazmıştır.
Türkiye’de bulunmuş ve Atatürk’le görüşmüş
olan İngiliz gazeteci Grace Ellison, “Turkey-ToDay” adlı kitabında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Paşa’ya referans vermeden,
onu anmadan Türkiye hakkında tek satır yazılamayacağına işaret ettikten sonra, Musatafa Kemal’i
“büyük bir lider ve usta bir düşünür” olarak tanımlamıştır.
Doğulu yazar Ayyubi’nin “Çağdaş Düşüncenin
Işığında Atatürk” adlı eserinde, “Avrupa’nın hasta adamının geçirdiği ameliyat modern dönem
tarihinin en önemli ameliyatlarından biridir, bu
ameliyat hastayı mezara götürmekten kurtarmış,
toplumsal düzenin her alanını sarıcı değişiklikler
biçiminde ortaya çıkan sağlık verici perhizler ile
güven yaratmış ve Mustafa Kemal’in becerikli kılavuzluğu ile Osmanlı İmparatorluğu’nun külleri
arasından Türk Ulusu yeniden doğmuştur.” diyerek giriş yaptığı makalesinde, Atatürk’ü Asya
açısından dinamik bir kişilik olarak tanımlamış,
Atatürk’ün milliyetçilik, halkçılık ve laiklik ilkeleri
ile doğuda reformizmin, modernizmin ve laikliğin
tartışılmaz önderi olduğunu ve Atatürk önderliğinde Türkiye’deki başarıların Asya’lılar için ulu-

sal ilerleme ve özgürlüğün simgesi olduğunu
vurgulamştır. Ayrıca Ayyubi, “Hint alt kıtasındaki
aydınların da hâyâl gücünü kuvvetlendirmiştir”
diyerek, Atatürk’ün Hintli aydınları dolaylı veya
dolaysız olarak etkilediğini ve özellikle kurduğu
modern, laik Cumhuriyet’in bunda etkili olduğunu
belirtmiştir.
Diğer yandan Ayyubi, şüphesiz Atatürk’ün
eğitimde, dilde ve diğer alanlarda gerçekleştirdiği
devrimlerin örnek alındığının altını çizerek, özellikle doğulular için “en önemli olanın kendi ulusal
bağımsızlıkları için Atatürk’ü ve onun kişiliğini
örnek almalarıdır” demiştir.
Atatürk’ün Hintli aydınlardan Pandit Zawaharlal Nehru, Mevlâna Abdul Kalam Azat ve
benzerleri üzerinde etkisi dışında, Mustafa Kemal Paşa adının, “bir özgürlük savaşçısı, büyük
bir cesaret ve derin bir görüş sahibi bir insan
olarak Hindistan’da her evde tanınan bir şahsiyet” olduğundan bahisle, “Modern çağda İslam
ülkelerinde, kişiliğinin ve başarılarının gücüyle
halklarının hâyâl güçlerini böylesine ardı sıra
sürükleyen, bu kadar yaygın saygı ve hayranlık
duyguları uyandıran, Atatürk’ten başka bir politik önder bulunamayacağına” vurgu yapan Ayyubi son olarak, “Mustafa Kemal Atatürk’ün esin
verici kılavuzluğunda, Asya ülkelerinin de giderek
kendilerini modern ve demokratik ilkelere adayabileceklerini, laik devletler olabileceklerini, hızlı
bir ekonomik gelişme sürecine güçlü bir biçimde
gidebileceklerini, bütün yurttaşlarına eğitim fırsatı sağlayıp, kadınlara eşit haklar verebileceklerini, kendi kimliklerini ve kültürlerini yok etmeksizin, batı uygarlığının ortaya koyduğu sorunları
çözebileceklerini ve gelişmekte olan tüm ülkelerin
böylece teknoloji ve kültürün sürekli ilerlediği bir
alt yapıyı gerçekleştirebileceklerini beklemek hiç
de yanlış olmayacaktır.” demiştir.

Sonuç
Türkiye Cumhuriyeti ismi ile özdeşleşen ve birlikte anılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millî egemenlik ilkesine dayalı olarak yürüttüğü bağımsızlık savaşı ile tüm dünyaya örnek olmuştur.
Tüm dünyanın gözü önünde olabilecek en kısa
sürede gerçekleştirilen Türk inkılâbı ve onun liderine dünyada özel bir önem atfedilmiş ve 1923’te
yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti tüm dünyada
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Böylece Türkiye Orta Doğu’da, Asya’nın batısında ve Balkan yarımadasında güvenliğin ve barışın
sürekliliğinin temel taşı olan bir ülke olarak anılmaya başlanmıştır.
Yukarda belirtilen bütün bu tarz yorumlar ve
değerlendirmeler, şüphesiz Atatürk’ün yürüttüğü akılcı, kararlı, dengeli ve barışçı dış politikanın
bir sonucudur. Şimdi bize düşen veya yapılması
gereken tek şey, onun koyduğu ilke, usul, esas ve
prensiplere sahip çıkılması, içte ve dışta Atatürk’ün
öngördüğü ve uyguladığı tarzda politikaların sürdürülmesi ve bundan asla taviz verilmemesidir.

Doğu-Batı sentezi olarak değerlendirilmiştir.

DÜNYANIN GÖZÜNDE ATATÜRK

Atatürk devraldığı mirasın kötü olmasına karşılık, yeni Türkiye Cumhuriyeti’ni bir ulus devlet yapmak ve yeniden millet ve devlet inşa etmek adına
gerçekleştirdiği inkılâplar ile dünyada örnek alınan
bir model ortaya çıkarmıştır. O’nun Türk milletine
kazandırdığı özgüven ile tüm dünyada “sömürgeleştirme” sürecine dur denilmiştir.
Bununla birlikte, mazlum milletlerin geleceğine
inanç ve güven duymasında Doğulu ulusların ona
ilgisi şüphesiz büyük olmuştur. Asya’nın Avrupa’ya
karşı kazandığı zaferin komutanı olarak üçüncü
dünya ülkelerinin bağımsızlık hareketlerine örnek
teşkil etmiştir. Özellikle Hindistan’da bunun etkili
olduğunu söyleyen Hint kökenli Amerikalı ve Türk
tarihçi Prof. Dr. Feroz Ahmad, “Hindistan’da birçok
çocuğa Mustafa Kemal adı verildi” diyerek İkinci
Dünya Savaşı sonrası kazanılan bağımsızlıklarda da
hep Türkiye’nin model alındığını söylemiştir.
Diğer yandan Atatürk, dünyadaki çağdaşı olan
diğer liderlerle karşılaştırılmış ve o döneminin en
büyüğü olarak görülmüştür. Atatürk, döneminden
daha yapıcı ve üstün vasıflara sahip bir lider olarak
değerlendirilmiştir. Askerlikteki başarısı, ülkesini
yabancı işgalden kurtarması, yılmadan ve yorulmadan ülkesinde başarılı bir değişimi uygulaması ve
diplomaside Türkiye’yi Avrupa’da saygın bir konuma getirmesi, O’nun emsalleri içinde daha üstün bir
lider olarak sayılmasına vesile olmuştur.
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Dünyanın gözünde ne olduğu, nasıl bir lider olduğu yukarıda anlatılan Atatürk, 10 Kasım 1938’de
ebediyete intikal etti. Çanakkale’de savaştığı Anzak
Kolordu komutanı İngiliz General Birdwood, savaş
sonrası İngiltere’de Mareşal yapılmıştı. General
Birdwood, 21 Kasım 1938’de Atatürk’ün Ankara’da
yapılan cenaze töreninde, ayağı şiş olduğu halde,
üniformasıyla ayakta Mustafa Kemal Paşa’yı selamlıyordu.
Esir alınan Yunan General Trikopis, Atatürk’ün
ebediyete intikal edişinden sonra, her yıl 29 Ekim’de
Selanik’teki Türk Büyükelçiliği’nde Atatürk büstü
önünde, ölünceye kadar her yıl saygı duruşunda bulundu.
Bir İtalyan profesörü, 10 Kasım 1938’de Atatürk’le
ilgili yazdığı bir yazıda şöyle der: “Sezar, İskender,
Napolyon ayağa kalkınız, büyüğünüz geliyor!”(**)
Mustafa Kemal, işte bu yüzden dünyanın gözünde “ATATÜRK”tür.

Kaynakça:
(*)Yeniçağ Gazetesi, 30 Haziran-9Temmuz 2018
(**)http://www.antakyagazetesi.com/mustafa-kemal-pasanin-yunan-komutani-trikopisii-esir-almasi/
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ANKA Strateji Dergisi’nin yeni sayısının’ “Atatürk temalı’’ olacağı söylendiği gün aynı saatlerde sosyal medyaya bir haber ve görüntüleri
düşmüş bulunmaktaydı. Haber ve görüntüler
sözüm ona İslamcı geçinen bir gruba (güruha)
aitti. Toplantının “Hizb-üt tahrir’’ diye nitelendirilen kimselerce düzenlendiği belirtilmekteydi.
Salonun iki yanında büyük boy Atatürk posterleri vardı. Her çıkan konuşmacı bu posterleri ve
Atatürk’ü konu edinerek, nefretle, ağızlarından
köpükler saçarak, galiz küfürlerle Atatürk’e saldırmaktaydı. Sözüm ona salona asılan posterleri
ve Atatürk’ü protesto etmekteydiler.
Burada akla çeşitli sorular gelebilir. Böylesi
fikirler taşımakta oldukları bilinen kişilere her iki
yanında Atatürk posteri bulunan bir salon nasıl
olmuştu da tahsis edilmişti? Böylesi bir toplantıyı
düzenleyecek kişiler toplantı başlamadan önce
rahatsız oldukları posterleri indiremez miydiler?
Sanki her şey bu sövme, sayma eylemine uygun
bir planın parçası gibi görünmüyor mu? Dehşet,
hayret ve nefretle izlediğim bu görüntülerin sosyal medyaya düşürülmesinin de ayrıca oynanan
oyunun bir parçası olduğunu düşünüyorum. Esas
sorulması gereken sorular burada başlıyor. Poster bahanesiyle Atatürk’e en galiz sözlerle saldırarak protestolarını gerçekleştirenler ve bu Ülkede onlarla aynı çizgide düşünen, düşünebilen
bu densiz gafiller; o sövdükleri, nefret kustukları
Atatürk olmasaydı, bugün böyle bir toplantı yapabilecekleri, yaşayıp, nefes alabilecekleri bir ortamın sahibi olabilirler miydi? Mustafa Kemal ve
bu Ülkenin KURTULUŞ VE KURULUŞ mücadelesini yürüttüğü arkadaşları olmasa idi, lafı gelince
“minarelerinden beş vakit ezan sesi yükseliyor”
diye övündüğünüz bir Vatan toprağında yaşamıyor olabilirdiniz. 1040 Dandanakan’dan,1071
Malazgirt’ten beri Türk ve Müslüman toprağı
olarak mühür vurduğumuz bu Vatan coğrafyasındaki varlığımız, İnönü’de, Sakarya’da,
Dumlupınar’da sergilenen muhteşem Vatan
müdafaası olmasaydı devam edebilir miydi ve
bugün kim bilir ne hallerde olurduk? Siz ve sizin gibi düşünenler o günlerde de (dedeleriniz
denilebilir) ırz ve namusu için cephelere koşan
Kuvvacılara karşı işgalcilerin yanında yer almaktan çekinmemişlerdi… 1040’lar, 1071’ler nasıl bu
coğrafyadaki varlığımızın sebebi olduysa; Selçuklu-Osmanlı-Cumhuriyet çizgisinde yürüyen
devamlılığımızın sebebi de, muhteşem “MİLLİ

MÜCADELE”miz; KURTULUŞ VE KURULUŞ uğrunda ve yolunda sergilenen muhteşem irade
ve bu iradenin varlık sebebi olan Kuvvacı kahramanlardır.
Şayak kalpaklı adam “Kocatepe’den Afyon
Ovası’na atlayacak” iradeyi sergilediği için bu
coğrafya yeniden Vatan oldu… Peki, bu kahramanlık durup dururken mi ortaya çıkmıştır?
Fizan, Tobruk, Derne, Yemen çölleri, Kanal, Filistin, Galiçya, Kafkasya, Balkanlar, orta doğu,
yakın doğu… Yüzbinlerce kilometrelik, 600 yıl
vatan bellenmiş topraklarda yürütülen canhıraş
kavga, nihayet Türk’ü getirmiş, neredeyse İç
Anadolu’ya sıkıştırmış iken Ankara’dan yükselen bir güneş, bütün dünyaya “TÜRK VAR, BURADA VE VAR OLMAYA DEVAM EDECEK” diye
haykırmasaydı, acep tarih nasıl yazılırdı? Haykıran sesin sahibi Mustafa Kemal ve O’na inanan
arkadaşlarıydı…

Tarihte kahramanlar vardır; kahramanların
kahramanlıkları yazılır. Âmâ tarih bir o kadar da
hainler ve hainliklerle doludur. Türk tarihi de
kahramanları ve kahramanlıkları olduğu kadar,
maalesef hainleri ve hainlikleri de bol olan bir
geçmişe sahiptir. Bu konuda her ikisini de rah-
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met ve minnetle andığım, her ikisiyle de dostluk
edebilmiş olmaktan şeref duyduğum iki rahmetliden ve birleştikleri, paylaştıkları düşüncelerinden bahsetmek istiyorum. Birisi Rahmetli Turgut
Özakman, diğeri 21. Dönem Meclis’inde beraber
çalışarak çok şey öğrendiğim Rahmetli Kamran
İnan’dır. Her ikisinden de, konuşmalarında bizzat işittiğim ya da yazdıklarından okuduğum aynı
istikametteki bir düşünceyi hiç unutamıyorum.
Rahmetli Özakman da, Rahmetli İnan da aynı konuda hemen hemen aynı sözlerle bir düşünceyi
paylaşıyorlardı. Demekteydiler ki; “Türk Milleti
kahramanları olduğu kadar, hainleri de bol olan
bir Millettir. Çok kahraman çıkmıştır ama çokça
da hain…” Bu düşünce bu iki vatansever insanın
samimi kanaatleriydi… Gerçekten de, Milletimizin Asya bozkırlarından Avrupa ortalarına uzanan
tarih-coğrafya-kültür ve medeniyet çizgisinde
büyük kahramanlar, büyük kahramanlıklar olduğu gibi; bolca hainlikler ve hainler olduğu da tartışmasızdır.
Mustafa Kemal ve arkadaşları, millî mücadele yoluna düşer, vatan müdafaasına koşar, Kuvvacılığa soyunurken; yurdun birçok yerinde işgal
kuvvetleriyle işbirliği yapan; karılarını, kızlarını
işgal kuvveti subaylarının balolarına götürmekle övünen; Kuvvacı vatanseverlere karşı emperyalist güçlerle birlikte işbirlikçilik oynayan
binlerce kişi çıkmıştır. Kimi memur, kimi esnaf /
tüccar, kimi asker, kimi de (ne ilginç) din adamı
olan birçok kişinin hainlik safında hain sıfatıyla
yer aldığı çok açıktır. Din ve din adamlığı adına
sergilenen hainliğin hangi izahı olabilir? 20-25 senedir ülkemize çöreklenip 15 Temmuz ihaneti ile
ortaya dökülen gerçekleri görünce aslında bu işe
şaşmamak gerekir diye düşünebiliyoruz. Mete
Han’ın kurduğu Türk Ordusu’nun ne hale getirildiğini, hangi alçak komplolara çekildiğini yaşayarak, dehşetle gördük. İşte, aynı tür hainlikler benzer kafalarca milli mücadele yıllarında da
sergilenmiştir. Kafa, aynı kafa yapısıdır.
Bir yanda Kuvvacılığa sahip çıkarak Mustafa
Kemal ve arkadaşlarının mücadelesini kutsayan
din adamları (Rıfat Börekçi, Sadullah Seyhan, Hatip Hacı Ahmet Efendi, Beynamlı Mustafa Efendi
ve Ankara Fetvasına imza veren Hoca efendiler),
kahramanların ve kahramanların yanında yer alan
vatanseverler; diğer yanda da Kuvvacılara hain
diyerek idamlarına hükmedecek kafa yapısındaki
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(Mustafa Sabri Efendi, Dürrizade Abdullah vb.)
vatan sevmezler.
Zillete, işgale, alçaklığa, uşaklığa razı gelmenin adı Müslümanlık olabilir mi? Soru tektir ve
basittir;

KAHRAMANLAR OLMASAYDI,
BUNLARIN KAHRAMANLIĞI
OLMASAYDI; ADI TÜRKİYE OLAN
VATAN COĞRAFYASINDA TÜRK’ÜN
YENİDEN VAROLUŞUNUN DESTANINI
YAZMAMIŞ OLSALARDI, ACABA
ÖTEKİLER (DÜNÜN VE BUGÜNÜN
HAİNLERİ) ALINLARINI SECDEYE
KOYACAK VATAN TOPRAĞI
BULABİLİRLER MİYDİ?
Mustafa Kemal bu anlamda inanan her samimi
Müslümanın şükür ve minnetle anması gereken
bir kahramandır… İslam’a inanmak adına Mustafa Kemal’e söven, saldıran din tüccarı kafalar
ise, olsa olsa hainlerdir… Dün Mustafa Kemal
ve arkadaşları zillete, alçaklığa, ırza namusa saldırıya, işgale, emperyalizme karşı direnirlerken
haklarında -din adına- idam fermanı çıkartanlarla;
günümüzde Mete Han’ın kurduğu ordumuzu
15 Temmuz rezilliğine sürükleyenler aynı sakat
kafa yapısının ürünleridir. Bunların düşmanlıklarının hedefine Atatürk’ü oturtmaları aysbergin
su üstünde görünen kısmıdır. Esas düşmanlıkları
Türk’edir, Türklüğedir. Bugünküler o günkülerin
torunlarıdır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarının
yürüttüğü mücadele EBEDİ TÜRKLÜK davasının
o anki tezahürüdür… Bu mücadelenin mukaddesliğine inanan din uluları (Rıfat Börekçi ve
arkadaşları) bu sebeple ANKARA FETVASI ile
KUVVACI hareketi kutsamışlardır. Mustafa Kemal ve arkadaşlarına KUT vermişlerdir. Çok da
iyi yapmışlardır… Her Müslüman Türk evladı,
EBEDİ TÜRKLÜK davasının kahramanları olarak
Atatürk ve Kuvvacı arkadaşları hakkında ANKARA FETVASI’na imza atan ve milli KURTULUŞ VE
KURULUŞ için yüreklerini koyan din adamları gibi
düşünmelidir… Aksi hal sadece Atatürk’e değil
Türklüğe de düşmanlıktır…

M. Kemal ATATÜRK

Mert ÇUHADAROĞLU

BİR KİŞİSEL GELİŞİM ÖRNEĞİ
OLARAK ATATÜRK

Bir konuda başarılı olmak için iyi bir rol model seçmenin ve ondan yardım almanın ya da feyz almanın
önemli olduğunu düşünürüm hep. Bilgi ve deneyiminden yararlanabileceğiniz, aynı zamanda değerleri
ve hayata bakışı ile kendinize örnek aldığınız kişilerin olması pek çok konuda başarıya ulaşmanızı kolaylaştırır.
Hepimizin hayatta dönem dönem rol modelleri değişebilir de; değişmeyen rol modelimiz ise Ulu
Önder Atatürk’tür. Atatürk’ün vizyonu, cesareti, liderlik özellikleri, karar alma becerileri ve zaman yönetimi hayatın her alanında ve elbette kişisel gelişim anlamında hepimize ışık tutabilecek niteliktedir.
Atatürk’ün hayatta olmaması bizi onun yolunu izlemekten alıkoymasın çünkü kendisinin de zamanında söylemiş olduğu gibi onu anlamış olmak mutlaka onun yüzünün görmüş olmak değildir, onun
fikirlerini benimsemiş olmaktır.
Atatürk’ün Milli Mücadele’yi başlatmak için 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a ayak bastığı günü
hatırlayalım; Türkiye Cumhuriyet’inin tohumlarını toprağa ektiği gün.
Kişisel gelişimde çokça ifade edildiği üzere her şey önce bir düşünceyle başlar, sonra bir tohum
ekilir toprağa ve emek verilir. Yeteri kadar inançlı ve kararlı olunursa, yapılmaz denen yapılır, olmaz
denen gerçekleşir. Nereye gideceğini bilen kişiye Dünya kenara çekilir ve yol verir.
İşte Atatürk ve Kurtuluş Savaşımız bunun en güzel kanıtıdır. Böylesine ileri görüşlü, kararlı ve inançlı
bir lidere sahip olduğumuz için ne kadar şükretsek azdır.
Ben ne zaman bazı konularda çıkmaza düştüğümü düşünsem, Kurtuluş Savaşı’nın zor şartlarını ve bu
zor şartlardan yepyeni bir Cumhuriyet yaratmış olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü düşünürüm.
Ve derim ki; hayatta imkânsız olarak görünen hiçbir şey imkânsız değil. Mutlaka bir yol bulunur ve
ben buna içtenlikle inanırsam, hayat da bana yardım eder.
Gerçekten de şartlar birden değişiverir, ben böyle düşününce...
Bence, Atatürk’ün çok sayıda güzel mesajından bir tanesi de bu bize: Her zaman elinden gelenin en
iyisini yap ve umudunu hep içinde taşı.
Bunu hep hatırlamamızı sağlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve nice isimsiz kahramanlara
bu yazı vesilesi ile bir kere daha teşekkür ediyorum.
Ne mutlu bize ki böyle bir lidere sahip olmuşuz. Işığı yolumuzu hep aydınlatsın.
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Zaten cihanda güneş gibi misli
bulunmaz bir şey yoktur.
Bakî olan cân güneşi
Öyle bir güneştir ki asla gurub
etmez.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî
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Türk’ün ve Türklüğün izinin bu dünyadan silinmesinin kıyısına gelindiği bir çağda; hem, diz çöktürülerek yok olmakta olan bir milletin onurunu
kurtaran hem de dünya tarihinin seyrini değiştiren
bir garibin[1], bendenize göre garipler garibinin
ölüm yıldönümünde O’nu anıyor ve anlamaya çalışıyoruz. Çalışıyoruz ve daha da çok çalışmalıyız
çünkü O, ilim ve irfanla garip olmuş, kemâl mertebesine erişmiş bir can güneşi. Cehaletin diz boyu
olduğu zamanda âlim olan, belki de gaybî sırlara
vakıf olmuş, ilmini Milletinin ve tüm insanlığın
hizmetine sunmuş, sadece ilmini değil ömrünü
gurbette aşk ile bağımsızlık için vakfetmiş, söylem değil eylem adamı bir lider. Belki de Belçikalı
düşünür Daniel Dumoulin’in dediği gibi, Atatürk’ü
Allah’a, geri kalan her şeyi de O’na borçluyuz.
Borçlu olma bilinci beraberinde idrak etme, gereğini yapma ve hakkını verme edim yükümlülüğü
yüklemekte her birimize ve ben üç çocuk annesi
bir hukukçu-akademisyen olarak O’ndan öyle çok
besleniyorum ki; hem karakter gelişimimde, hem
de kariyer gelişimimde O benim her zaman rehberim.
O’nu kendine rehber almak isteyen bir kimseye
öyle zengin bir miras bırakmış ki; okudukça ve okuduklarımızdan pay çıkardıkça bunu daha net görebiliyoruz. Görmek isteyen, Turgut Uyar’ın şiirindeki gibi bir duygu seline gark olur elinde olmadan:
“…
ey dünya kuşkusu gözleri maden sana
görkemli bir kente bakar gibi bakarım
bağışla”
Bakmakla görmek aynı şey midir? O bunu ne
güzel ortaya koyar bir gün; Nuri CONKER, arkadaşı
Ahmet Refik Bey’e Ata’nın huzurunda sert bir şaka
yaptığında. Ata’nın huzuruna gecikmeden çıkabilmek için sakal tıraşı olamayan Ahmet Refik Bey için
Nuri CONKER Gazi’ye yönelip; “Paşa, çenesindeki
şu bir karış sakala bak.” der. Atatürk ise Conker’e
cevap vermez, Ahmet Refik Bey’e dönerek “Beyefendi, siz CONKER’e bakmayınız. O insanın başındaki kütüphaneyi görmez de çenesindeki sakalı
görür.” der.
Bugün artık bakmaktan, duymaktan, hissetmekten öteye geçmek vakti çoktan gelmiştir, geçmektedir. Nazım Hikmet’in şiirinde cesaret edene
1 Tasavvufta ‘garip’ sözünün karşılığı olarak kullanılmıştır.

ne de güzel cevher vardır:
“…Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey
Dünyanın en güzel sesinden, en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey
Fakat artık ümit yetmiyor bana
Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum…”
Atatürk; milleti hep şarkılarla, türkülerle mutlu olsun isteyen bir halk adamıydı. Onun neşeli ve
şakacı kişiliği, yakınında bulunanlarca her zaman
ifade edilmiştir. Halkının da neşe içinde yaşaması en büyük hayallerinden biriydi. Belki de o sebeple, kendisine uluslararası alanda layık görülen
ödüllerden tek kabul ettiği “Türk milletine neşe
içinde yaşama yolunu açtığı ve rehberlik ettiği için
...” takdim edilen Mark Twain Cemiyeti’nin nişanıydı. Atatürk’ün çokça dillendirilen sözlerinin
yanı sıra şu sözünü de bu vesileyle hatırlayalım:

“Milletler gam ve keder
bilmemelidir. Şeflerin vazifesi
hayatı neşe ve şevkle karşılamak
hususunda milletlerine yol
göstermektir…”
Yine bir başka sözü O’nun ne kadar umut dolu,
motivasyonu ve otokontrolü yüksek bir insan olduğunu gözler önüne serer: “Ben hayatımın hiçbir
anında karamsarlık nedir tanımadım.”
Biliyoruz ki Atatürk, tarih bilgisi çok derin, bu
bilgisini de askeri dehasıyla birleştirmiş bir siyaset
ve diplomasi uzmanıydı. Kurtuluş Savaşı sonrasında, Yunan Ordusunu denize döktükten sonra
“Hektor’un öcünü aldık!” derken; hem Hektor’un
tarihte temsil ettiği yüksek insanlık ideallerine
sahip çıktığını, hem de Fatih Sultan Mehmet’in
“İstanbul’u fethederek Hektor’un öcünü aldım.”
sözünü hatırlatmış, bu vesileyle takip ettiği yolu,
tarih ve jeopolitik bilgisiyle zekice ortaya koymuştur.
Muhtemelen meşhur komutan Hannibal’in
sözü de kulağına küpe olmuştu: “Ya bir yol bulacağız, ya bir yol yapacağız.” Hemen hatırlayalım:
19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktıktan sonra otomobille Havza’ya geçerken yolda kaldıklarında,
kendisine eşlik eden arkadaşları Kazım DİRİK ve
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Refik SAYDAM yapacak işin otomobilden inmek ve
beklemek olduğunu düşünüp öyle yapmışlar, bir
kenara çekilip sabırla beklemeye başlamışlardı. O
ise Havza’ya gidebilmek için yeni bir vasıta bulmanın zorunlu olduğuna kanaat etmiş, gülerek neşe
içinde arkadaşlarını en yakın köye kadar yürümeye
ikna etmişti. Ve hep beraber yola çıktıklarında arkadaşlarına “Size yorulmamanız için bir çare tavsiye edeceğim. Dağ başını duan almış marşını biliyor
musunuz?” demişti. Arkadaşlarının orada ilk defa
varlığını duydukları bu marşı kendi dinç ve gür sesiyle söylemeye başlamıştı:
“Dağ başını duman almış
Gümüş dere durmaz akar
Güneş ufuktan şimdi doğar
Yürüyelim arkadaşlar”
Hannibal, askeri dehasına rağmen, muharebe
meydanlarında kazandığı başarıları doğru bir strateji ve diplomasi sanatıyla birleştirerek Roma’yı
diz çöktürecek bir olgunluğa dönüştüremediği
için Süvari Birliği Komutanı Maharbal’in şu sözüne
muhatap olmuştu: “Hannibal, galip gelmeyi biliyorsun, ama zaferini nasıl kullanacağını bilmiyorsun.”
Ve benim küçücük aklım zannediyor ki; Atatürk,
tarihe mâl olmuş bu sözden de kendi payına düşeni almıştı. Kurtuluş zaferini aydınlanma zaferiyle
taçlandırmalıydı. Halkının neşe ve şevkle yaşamasının teminatı buydu. İşte aydınlanmanın temelinde, hem devlet yönetiminde vazgeçilmez bir ilke,
hem de bir siyasal kültür değeri olarak laiklik ilkesi yer almalıydı.
Laiklikle ilgili daha önce akademik düzeyde
yazdığım bir yazı mevcut iken, tekrara düşmemek
için bu ilkenin hukuki anlamda tarihsel gelişiminden bahsetmeye gerek duymuyorum. Bu yazıda
vurgulamak istediğim husus, laikliğin kurumsal
değerinden ziyade Atatürk’ün hayalindeki tam
bağımsız ülkesi ve neşe içindeki milleti için değeri.
Walt Disney’in dediği gibi; her şey bir hayalle başlar. Atatürk kendi konfor alanı için değil, ülkesi ve
milleti için hayaller kurmuş ve bu hayallerinin peşinden gitmiş bir insandı. Yaşadığı dönemin adamı olmayı değil, yarınların adamı olmayı tercih
etti. O’nun tarihe mal olmasını sağlayan ve diğer
siyasi ve askeri liderlerden ayıran özelliklerinden
birisi de işte kazandığı zaferlerin sürekliliğini temin
etme çabası ve gayretiydi. O’nun hayalini yarınların
ufku süslüyordu. Alman Mareşal’in, İstanbul’dan
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ayrılırken, şahsına hediye olarak ufak ve zarif sandıklar içinde gönderdiği altınları reddederken de
kendi kendine şu soruyu sormuştu: “Kemal, bugünün adamı mı olmak istersin, yoksa yarının adamı
mı?”
Atatürk’ün şu sözü laiklikle ilgili olarak çok temel bir anlayışın ve tecrübenin ifadesidir: “Halkın
saflığından istifade ederek milletin maneviyatına
musallat olan kimseler ve onların takipçileri ve
müritleri elbette ki birtakım cahillerden ibarettir.
Bunlar Türk Milleti için yüz karası teşkil edecek
vaziyetlerin belirlenmesinde daima etken olmuşlardır. Türk Milleti’nin bunlardan daha büyük düşmanı olmamıştır. Millete anlatmalıdır ki; bunların
millet bünyesinde yaptıkları tahribatı hissetmek
lazımdır. Bunların mevcudiyetini müsamaha ile
telakki edenler Menemen’de Kubilay’ın başı kesilirken kayıtsızca seyretmeye tahammül ve hatta
alkışlamaya cesaret edenle birdir.”
Ve biz biliyoruz ki Atatürk, Kur’an kurslarında
Allah’ın ne dediğini değil, Kur’an’ın nasıl okunduğunu öğrenen, anlayan değil sadece ezber yapan-yaptırılan ve kandırılan, o yüzden de yüzlerce
yıl Allah kelamına aykırı olduğu halde düşünmesorgulama gibi zihin eylemlerinden uzak kalıp özgürlük bilincini kaybeden Milleti için dertlenip Elmalılı M. Hamdi Yazır’a Kur’an-ı Kerim’i Türkçe’ye
çevirtmiştir. Ve yine biliyoruz ki; laiklik çok eski
bir Türk devlet yönetimi ilkesidir. Ve Atatürk
Türklük bilinci ve tarihini, Milleti yeniden fark edip
öğrensin, yeni nesiller takip etsin diye Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kurumunu kurmuş, sağlığında
ilk Türk Dil Kurultayı’nı toplamıştır.
“Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine mahsus siyasi bir fikre inanmak, seçtiği bir dinin icaplarını yapmak veya yapmamak
hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hâkim olunamaz.”
“Din ve mezhep, herkesin kendi vicdanına kalmış bir iştir. Hiçbir kimse hiçbir kimseyi ne bir din,
ne de bir mezhep kabulüne zorlayabilir. Din ve
mezhep hiçbir zaman politika aleti olarak kullanılamaz.”
“Biz, din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmıyoruz. Millet ve devlet işlerinin kabesi milli
egemenliğin belirdiği Büyük Millet Meclisidir. Din
işlerinin mihrabı ise insanların şahıslarının vicdanlarıdır.”
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Bu sözleri üzerine diyebiliriz
ki; laiklik, Atatürk’ün zihin dünyasında insanların özgürlük
bilincinin gelişimi için gerekliydi. Özgürce düşünemeyen,
sorgulamayan, özgürce inanıp
ibadet edemeyen insanların
devleti nasıl özgür ve bağımsız
bir devlet olabilirdi? İnanç ve
ibadet özgürlüğü bu nedenle
insanların kendi konuştuğu,
anladığı dilde mümkün ve devlet
güvencesinde olmalı, devleti
yönetenler kimsenin inancına
ve ibadetine karışmamalı, dini
inançları sebebiyle her ne suretle
olursa olsun kamu hizmetlerinde
bir ayrıcalık ya da ayrımcılığa gerekçe olarak sunmamalıydı. Bu
anlamıyla laiklik 1937’de nihai
olarak hukukileşmiş olsa da; “de
jure” aşamasından evvel “de
facto” olarak Atatürk’ün kurduğu Türk Devleti’nde yönetim anlayışında mündemiçti. O nedenle
kolaylıkla diyebiliriz ki, bu ilkenin
kurumsallaşması ihdasi değil,
izhari niteliktedir. Ve bu yazıyı
Atatürk’ün kendi şiiriyle tamamlayalım. Laikliği O’nun hakikat
arayışında bulalım…
Kaynakça:
AKSOY, Muammer, Atatürk’ün Laik
Hukuk Devleti, Türk Hukuk Kurumu,
2010.
AYDEMİR, Şevket Süreyya, Tek Adam
Mustafa Kemal, Remzi Kitabevi.
KALIPÇI, İlknur GÜNTÜRKÜN, Esprileri ile İçimizden Biri Atatürk.
POLAT, Soner, Türkiye İçin Jeopolitik
Rota, Kaynak Yayınları.
UNSAL, Hüsamettin, Lâiklik ve
Atatürk’ün Lâiklik Politikası, http://
www.atam.gov.tr/dergi/sayi-15/laiklikve-ataturkun-laiklik-politikasi

HAKİKAT NEREDE? (OĞUZOĞULLARI)
Gafil, hangi üç asır, hangi on asır
Tuna ezelden Türk diyarıdır.
Bilinen tarihler söylememiş bunu
Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
Dinleyin sesini doğan tarihin,
Aydınlıkta karaltı, karaltıda şafak
Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin.
Asya’nın ortasında Oğuz oğulları,
Avrupa’nın Alplerinde Oğuz torunları
Doğudan çıkan biz
Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz
Türk sadece bir milletin adı değil,
Türk bütün adamların birliğidir.
Ey birbirine diş bileyen yığınlar,
Ey yığın yığın insan gafletleri
Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde,
Hakikat nerede?
Mustafa Kemal
* Atatürk bu şiiri 1932 yılında İsmail Habib Sevük’e
dikte ettirmiştir.
Kaynak: Hacı Angı, Çocuk Gözüyle Atatürk, 4. Baskı,
Angı Yayınları
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SARI ZEYBEK VE EFELER
Şahin Efe YILMAZ
Ahmet Cevdet Paşa Maruzat adlı eserinde şöyle
diyor: “Derviş Paşa, Estrok Boğazı’ndan geçip giderek Karadağ'ı yarıp, utku ile İşkodra yönüne geçen
Asakir-i Şahane’nin en seçkinlerinden yedi tabur sakınmaz seçti ki çoğu erleri zeybek bahadırları idi.’’[1]
Yakup Kadri Karaosmanoğlu ise efeleri tarif
ederken: ‘‘Efe, ahlak mezhebinin keşişi, bir fazilet
tarikatının dervişi, bir erlik ve mertlik doktrinin
serdengeçtisi ve fedaisidir.’’ demektedir.[2]
Zeybeklik geleneği özellikle Aydın Sancağı (İzmir
merkez olmak üzere İzmir ili ve ilçeleri, Aydın, Muğla, Manisa ve Denizli) ile anılmaktadır. Ayrıca, Ankara, İstanbul, Bursa, Bolu, Balıkesir, Uşak, Afyon,
Burdur, Isparta ve Antalya yörelerinde de çeşitli
dönemlerde zeybeklik hareketleri görülmüştür. Ve
zeybekler ile ilgili günümüze kadar pek çok tartışma
yaşanmış, taraflı, çarpıtmalı ve klasik söylemler ile
çeşitli yazılar yazılmış, dolayısı ile de derinlemesine
incelenmeden birçok konu yanlış aktarılmıştır. Ayrıca zeybeklerin Milli Mücadele günlerindeki üstün
hizmetleri de işbirlikçiler tarafından görmezden
gelinmiş, zaferden sonra dahi haklarında karalaSayfa 88

malar devam etmiştir. Elbette ki insanın olduğu her
yerde yaşanan birtakım sorunlar zeybekler arasında da yaşanmıştır. İçlerinde o günün koşulları gereği hatalı uygulamaları olanlar da olmuştur. Fakat üslendikleri Kuvayı Milliye Efeliği görevi, fedakârlıkları
ve üstün başarıları hatırına, haklarında kötü söz
söyleyenlere itiraz etmek, bir ahde vefa göstergesi olacaktır. Çünkü zeybeklerin gayretleri olmasa
idi, işgal kuvvetleri Anadolu’nun dört bir tarafına
hâkim olabilir, TBMM toparlanmaya fırsat bulamayabilir ve zafer kazanılamayabilirdi. Bu sebeple,
Atatürk ve TBMM tarafından İstiklal Madalyası ile
ödüllendirilmiş Milli Mücadele kahramanlarını saygı ile anmak hepimizin milli görevidir.[3]
Türk milli yiğitlik geleneği olan zeybeklik geleneği, Oğuz Türk yiğitlik teşkilatı Seymenliğin
Selçuklu döneminde Ahi Evran-ı Veli ile birlikte
yeniden modernize edilmiş, ordu seferde iken derbentçi olarak kervanların yol güvenliğine memur
edilmiş, esnafı ve sınırlardaki Türkmen obalarını
korumakla vazifelendirilmiş ve ayrıca iç asayişi
sağlamak için muhafızlıkla görevlendirilmiş yi-
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Ankara’da Seymen Efeler tarafından karşılandığında kabarmış ve henüz Sivas Kongresi hazırlıkları yapılırken Aydın yöresinde efelerin işgale karşı cephe
savaşları vermeye başlamış olmaları da bu sevgiyi
zirveye çıkartmıştır. Zira Osmanlı İmparatorluğu
çökmüş, Anadolu işgale uğramış, Aydın’da zeybek
efeler Kuvayı Milliye Akıncıları olmuş ve işgalciler ile
savaşmaya başlamış, halk yorgun, yoksul, ağır vergilerle çökmüş, mutsuz, ardı ardına gelen savaşlar
ve bu sebeple uzun süren askerlikler neticesinde
evlatlar kaybedilmiş, aileler dağılmış, çeşitli salgın
hastalıklar sebebiyle insanlar bitkin, üzgün, umudunu kaybetmiş, asker cepheden kaçmaya başlamış…
İşte böyle bir zamanda yedi düvele karşı
efelenen Sarı Zeybek, 27 Aralık 1919 Cumartesi
günü sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, Enver Behnan
Şapolyo’nun ifadesi ile “Sihirli bir bozkurt gibi”
Ankara’ya geliyordu…
“Ankara halkı, tarihin pek eski devirlerinden beri
(Orta Asya’dan beri) Seymen düzülme (tertibi) adı
verilen bir Türk ananesini milli vicdanında gizli bir sihir olarak yaşamakta idi. Seymen Alayı daima kızılca
günlerde kurulurdu. Yani milli felaket günlerinde,
bir beyliğin ve bir devletin yıkılış sıralarında, yeni
bir devlet kurmak ve başlarına yeni bir reis seçmek
için Seymen Alayı kurulurdu. Bu alay yeni devleti kurar, yeni reisi seçerdi. Bu töre Türk’ün mucizevi bir
mefkûresiydi. Bu sebepledir ki Türkler tarihin hiç bir
devrinde devletsiz kalmamışlardı. Seymen düzülme (tertibi) çok önemli sosyal bir olaydır. Seymen
Alayı toplu ve milli bir galeyan anıdır. İşte Mustafa
Kemal Ankara’ya geleceği gün, aynı süratle Seymen
Alayı kuruldu. Ulucanlardan kalkan Seymen Alayı,
Hacıbayram Camii’nin önünde toplantı. Seymen düzülme (tertibi) Efelerce mukaddes sayılırdı. Alayın
duası okunmadan ve kurban kesilmeden, Seymenler hareket etmezlerdi. Ankaralı meşhur Seymenlerden ve Atatürk’ü karşılayanlardan Yağcıoğlu Fehmi
Efe bana dedi ki:
- Seymen kızılca günlerde kurulur, her zaman
olmaz. Düğünlerde milli elbise giyilir. Buna Seymen derler ama bu Seymen Alayı değildir. Seymen
Alay’ında dini merasim vardır ve muhakkak kurban kesilir...
…Atatürk Ankara’ya geldiğinde yedi yüz delikanlı Zeybek kıyafetinde ve ellerinde teke palalar
olan Seymenleri dimdik ve canlı olarak görünce
bu Zeybek Alaylarına büsbütün hayrette kaldı. Bu
muazzam ve tarihte misli az görülmüş tezahürata
şaşa kaldı.
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ğitlerin ocağıdır. Bu ocağın mensupları, Selçuklu
Devleti’nin yıkılmasından sonra Aydınoğlu Umur
Gazi Bey ile deniz Leventliğine yönelmiş, Umur
Bey’in İzmir fethi sırasında şehit olmasından sonra
Aydın Sancağı’na Osmanlı Beyliği’nin hâkim olması
ile birlikte çeşitli isyan hareketlerine liderlik etmişlerdir. Bu ocağın yiğitleri devlet ve millet düşmanı
değillerdir. Devlete ve millete eziyet edenlerin düşmanlarıdır. Onlar, devşirme yöneticilere, halka zulmeden memurlara, ağalara ve zararlı çetelere karşı
efelenmişlerdir. Bu sebepledir ki halk soygunculuk,
arsızlık ve namussuzluk yapanlara çalı kakıcı (sahte
zeybek) demiş, masumu, mazlumu, zorda, darda
kalmış, mahkeme kapısında adalet bulamamış, herhangi bir şekilde eziyete maruz bırakılmışları koruyup, kollayan, savunan ve ezdirmeyenlere de efe,
yani ağabey demiştir.[4]
Aydınoğulları Beyliği’ni yeniden kurmak için zeybekleri etrafına toplayıp efelenen Birgili Cennetoğlu
Mustafa Efe, tarihe Aydın İhtilali olarak geçen zeybeklerin, Yörüklerin, Ahilerin ve köylülerin bozulan
düzene isyan edişinde liderliklerini yapan Atçalı Kel
Mehmet Efe ve yine bozulan, yozlaşan düzene itiraz
ederek binlerce zeybek ile efelenen Atça, Yağdereli
Sinanoğlu Mehmet Ali Efe, zeybeklik geleneğini bir
halk muhavemet örgütü haline getirmişlerdir.
“Zeybeklik bir teşkilattan ziyade, bir halk mukavemet ve akıncı birliğidir.” [5]
“İzmir İl Yıllığı 1967-Zeybekler: Uç Beyleri
tarafından asayişi korumak için meydana getirilen
bir halk mukavemet ve Akıncı birliği mensuplarıdır.”[6]
Dönemin koşulları gereği bir halk mukavemet
örgütü haline gelen zeybeklik teşkilatı neferleri, her
ne kadar Osmanlı hükümetleri ile anlaşamasalar ve
çeşitli isyan hareketlerinde bulunsalar da devlet ve
millet zor günler yaşadığında, Kırım ve 93 Rus Harbi gibi savaşlarda taburlar halinde cepheye koşmuşlardır. Ve Osmanlı hükümeti ile aralarındaki
çekişme, 1919 yılında İzmir’in işgal edilmesi ile son
bulmuştur. Çünkü artık mesele hükümet ile kudret
yarıştırmaktan çıkmış, milli bir varlık sorunu haline
gelmiştir. Ve zeybekler, Atatürk ile TBMM tarafından görevlendirildikleri için Selçuklu döneminde
olduğu gibi tekrar devlet muhafızlığına geri dönmüşlerdir.
Ve kanaatimce Atatürk’ün köklerinin Yörük olması ve atalarının Aydınlı olması kuşkusuz ruhunda
zeybekliğe karşı ayrı bir sevgi oluşmasına sebep
olmuştur. Ve muhtemeldir ki bu sevgi Atatürk’ün

Anka Enstitüsü

SARI ZEYBEK VE EFELER

Bu koç yiğitleri sert bir sesle:
– “Merhaba Efeler!” diye yüksek sesle selamladı.
Efeler hep bir ağızdan:
– Sağ ol Paşa hazretleri…
Mustafa Kemal:
– Arkadaşlar buraya niçin geldiniz?
Efeler hep bir ağızdan bağırdılar:
– Millet yolunda kanımızı akıtmaya geldik!
Mustafa Kemal:
– Fikrinizde sabit misiniz?
Tekrar bağırdılar:
– And olsun!
Mustafa Kemal gözleri yaşararak:
– Var olun yiğitler!
Enver Behnan: Bir millet tarihin karanlıklarına
gömülerek yok olurken, tekrar ne suretle doğuyor
ve toplum vicdanı ne suretle galeyana gelerek, sinesinden bir önder yaratıyor, onu bugün görmek
mümkündü. Bu yazdıklarımı okuyanlar, bilmeyenlere öğretsinler. Türkoğlu nedir? Oğuz töresince neler yaratmışlardır? Kendilerine bırakılan vatanın ne
müşkül anlarda ve ne gibi büyük galeyanlarla meydana geldiğini okuyup anlasınlar. Ona göre millet
yolunda böyle çalışsınlar diye gece durmadım, gece
uyumadım, sizlere tarihi vakaları yeniden canlandırmaya, milli enerjimizi yükseltmeye çalıştım. Milli
Mücadele’nin bütün bu safhaları mazlum milletlere
örnektir. Onlar da dikkatle okuyup uyansınlar!’’[7]
Ve böylece Sarı Zeybek namı ile efelenen Mustafa Kemal Paşa, tüm zeybeklerin baş efesi olmuş,
Milli Mücadele günlerinde zeybekler ile birlikte
hareket etmeye başlamıştır. Atatürk’ün talimatı ile
zeybek reisleri olan efelerin yanında birer vatansever din adamı ve subay görevlendirilmiştir. Böylece zeybek çeteleri kontrol altına alınmış, Osmanlı
Hükümeti ya da işgal kuvvetlerinin tekliflerine kanmaları engellenmiş ve dolayısı ile de düzenli ordu
kuruluncaya kadar milis kuvvetler olarak halkı korumaları, işgalcileri durdurmaları sağlanmıştır.
“Demirci Efe 1919 Haziran’ının ortalarında önemli
bir telgraf daha alıyordu. Altında Mustafa Kemal
imzası bulunan bu telgrafta, Demirci Mehmet
Efe’den Sivas’ta toplanacak olan Kongreye Aydın’ı
temsil edecek bir heyet göndermesi isteniliyor
ve düşmana karşı yaptığı kahramanca savaşta
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kendisine başarılar temenni olunuyordu. Mustafa
Kemal hakkında istediği malumatı ona Şükrü
Saraçoğlu, Mahmut Esat Bozkurt ve Celal Bayar
Beyler verdiler. İddia Miralay Refet Bey’in ve Miralay Şefik Bey’in anılarında da açıkça mevcuttur. Gerçi şüphesiz Demirci Efe’yi, Mustafa Kemal’e gittikçe
kuvvetlenen bir sevgi ve güvenle bağlayan nedenler arasında bu telkinlerin de önemli bir tesiri olmamış değildir. Nitekim bu tesirin etkisi, Demirci Mehmet Efe’nin telgrafta istenen heyeti Sivas’a derhal
göndermesi şeklinde tecelli etmiştir. Demirci Efe,
Sivas Kongresi’ne çok sevdiği üç temsilci gönderiyor: Muğla Mutasarrıfı Hilmi Bey, Nazilli eşrafından
Aydın Mebusu Hacı Süleyman Bey ve yakın dostu
Çerkez Yusuf Bey! Bunların döndükleri zaman anlattıklarına göre, Mustafa Kemal Paşa kendilerini Sivas
istasyonunda karşılamış ve kendi arabasına alarak,
kalmakta bulunduğu konağa götürmüştür. Demirci
Mehmet Efe’nin kurduğu teşkilat hakkında, gösterdiği faaliyet hakkında, o günlerdeki gücü ve durumu hakkında aldığı etraflı malumat, büyük lideri son
derece hoşnut bırakmış ve Damat Ferit Paşa’ya verilen cevap, candan bir tasvip ve takdir uyandırmıştır. Nitekim herhalde edindiği bu bilgilerin tesiri altında Aydın murahhaslarını kongre heyetine bizzat
kendisi takdim etmiş ve onları gerçekten candan ve
sürekli tezahüratla ve: ‘Yaşasın Aydın Efeleri!’ avazeleriyle ayakta alkışlamaları sonucunu yaratacak
bir heyecanlı ve belagatli dille övmüştür!’’[8]
Atatürk ve silah arkadaşları yurdun dört bir yanında yaşanan sorunlar, isyan hareketleri, iç çatışmalar, Hilafetçiler ile Kuvayı Milliye taraftarları kavgaları, işgal kuvvetlerinin saldırıları, düzenli ordu
kurulması çalışmaları, TBMM içinde yaşanan çekişmeler ile boğuşurken efeler, Atatürk’ün talimatı
ile işgalcilere baskınlar düzenlemiş, halkı korumuş,
cepheden kaçışları önlemiş ve iç isyanları bastırmışlardır.
“Aydın 57. Tümen Kumandanı Miralay Mehmet Şefik Aker: Muğla’dan Nazilli’ye geldiğimde
Ankara’dan Miralay Refet Bey’den aldığımız acele
4-Mayıs 336 tarihli şifrede, Gerede ve Bolu ve havalisindeki asiler karşısındaki Kuvayı Milliye müfrezeleri
geri çekilmek mecburiyetinde kalmış olduklarından
jandarma yüzbaşısı Arap Nuri Bey kumandasında
birkaç yüz zeybek süvarisinin Aydın cephemizden
acilen gönderilmesi, deniliyordu. Demirci Efe’nin bu
sıkıntılı günlerde gösterdiği vatansever hizmetlerini
takdirle yazmak borcumdur. Balıkesir’e Anzavur’un
tepelenmesine gönderdiğimiz zeybek atlılarının
kısmı küllisi o illerde takiplerine devam ediyorlardı.
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deşim efendim. Ankara, 11 Haziran 1920. İmza: Büyük
Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal.’’[10]
Atatürk ve Efeler ile ilgili bazı hatıralar:
* Dokuzun Mehmet Efe: “Ankara’ya çağırıldık. Hayatımın en heyecanlı ve mesut geçen günleri
Ankara’da geçirdiklerimdir. O zaman İnönü, bugünkü rütbesinde değildi. Bizi misafir etti. Atatürk’le
beraber görmeye geldi. Ben hemen zeybeklerimi bir
sıraya soktum, ‘Selam dur!’ dedim. Paşalar zeybeklerimin sırtını okşadılar. Bir kaç gün sonra Ankara’da
gezip, tozmamızı istediler. Ben Paşam, bize emir ver
de gidelim, cephemiz açık kalmasın, dedim. İsmet
Paşa ısrar etti, var ol, sağ ol Paşam, gönlümüz daima
sizinle beraber olacak, dedim. Bu sırada Ankara bir
şeye benzemiyordu. Toz, toprak içindeydi. Ecnebi gazeteciler bizimle konuştular, resmimizi çektiler.’’[11]
* Ankara’da zeybeklere teşekkür eden Atatürk,
Poslu Mestan Efe’ye kendi boynundaki dürbünü
çıkarıp armağan etmiştir. Zeybeklerle uzun uzun
sohbet eden Atatürk birkaç gün daha istirahat etmelerini söyleyince Poslu Efe: ‘‘Paşam bayramdır,
gideyim. Düşman halka rahat vermez.’’ diyerek görev bölgesine dönmüştür.[12]
* 1932 yılında Atatürk Isparta’yı ziyaret ettiğinde, kendisini karşılayanlar arasında Mahmut Efe’yi
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Buna rağmen Demirci Efe en yakın ve en temiz arkadaşlarından Poslu Mestan Efe (şehit) ve Turnacı
Mehmet Efe, Dokuzun Mehmet Efe kumandanlarında yüzer atlı zeybeklerden ve bunların aralarına
ilave edilen milli atlılardan cem’an 300 atlıdan mürekkep üç bölük teşkil ettik. Bu üç bölüğün başına
Yüzbaşı Nuri Bey’i kumandan yaptık. Bölük kumandanlarının yanlarına birer atlı zabit terfik ettik.’’[9]
Atatürk, iç isyanları bastıran zeybeklerin amiri
olan Demirci Mehmet Efe’ye yolladığı telgraf ile
efelere olan minnettarlığını ve vefasını resmi olarak tarihe not etmiştir… Ve zeybekleri Ankara’da
İsmet Paşa ile birlikte misafir ederek şereflendirmiştir…
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Demirci Mehmet Efe’ye yolladığı telgraf…
‘‘Aydın ve Havalisi Kuvayı Milliye Umum Kumandanı Demirci Mehmet Efe kardeşime: Kahraman efelerinizi size gönderiyorum. Aydın’ın bu doğru özlü ve
fedakâr evlatları, Bolu ve Düzce havalisinde memleketimizi gâvurların esaretine düşürmeye çalışan hainleri pek kahramanca ve fedakârca bastırdılar. Vatanımıza büyük hizmetler ifa ettiler. Allah iki cihanda aziz
etsin. Kendilerine ve umum kumandanları olan zat-ı
alinize Büyük Millet Meclisi’nin kalbi ve samimi teşekküratını takdim eder, gözlerinizden öperim. Kar-
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göremeyince: “Bana Mahmut Efe’yi çağırın!” der.
O sırada Atatürk’ü karşılayanlar arasında bulunan
fakat mütevazılığından en ön sıraya çıkmak istememiş olan Mahmut Efe’yi gören Atatürk, Mahmut Efe
yanına gelince gülümseyerek sarılır, sohbet eder ve
kendisini ödüllendirerek teşekkür eder.[13]
* İzmir'e inmedin mi Efe?
- Doğru Sarıkışla’ya indim. Maksadım dillere ve
tarihe destan olan aslan Mustafa Kemal Paşa'yı görmekti. Kışlanın içinde yolumu kaybetmişim. Nöbetçinin biri ile münakaşa ederken Nurettin Paşa geldi, iltifat etti, kendisine Paşa’mı görmek istediğimi
söyledim, huzura çıkardı. Onu görünce bir kaç yılın
sefaletini birden bire unuttum. Vapurlar, fabrikalar
düdük çalıyorlardı. Her tarafa bayraklar asılmıştı.
Artık ölsem de gam yemeyecektim. 51. Alay bayrağını doya doya öperek Aydın’a döndüm.[14]
* Zaferden sonra Atatürk, Abalı Zeybek Hasan
Çavuş Efe’yi yanına almış ve Sakarya isimli atını Abalı Zeybeğe emanet etmiştir.[15]
* 17 Temmuz 1934 tarihinde Bolu’ya gelen
Atatürk’ten bir Bolu hatırası… Bolu Halkevi, Hacı
Hasan Özhancı hatırası… “Atatürk akşama doğru
buranın saz çalanları yok mu demiş... Var demişler… Biz o zaman Bolu'da 15-20 kişi varız. Yarenleriz... Geceleri beni hep alırlardı. Ben olmadan eğlence olmazdı. Çünkü ben Bolu'da eğlenceleri idare
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eden kişi idim. Bu işi yapana ‘hıcıp’ adı verilirdi. Neyse... Belediye Başkanı Reşat Aker geldi. Atatürk sizi
çağırıyor dedi. Tabi heyecanlandım. Burada yaptığımızı orada yapabilecek miyiz? Atatürk; ‘gelsinler bir
zeybek oynayalım’ demiş. Fırka’ya varıncaya kadar
15 kişiden Deldel, Kollu, Koca İlyas, Muharrem ve
ben yani 5 kişi kalmışız.
Atatürk:
- Zeybek bilir misiniz? dedi.
Biri ben bilirim dedi. Deldel çıktı ortaya. Koca
İlyas’a da sen çal dedi. Sazı beğendi. Zeybeği beğenmedi. Tabi biz Bolulular zeybek bilmiyoruz.
- Yok yok o zeybek değil! deyip kendisi indi aşağıya ve vur! dedi. Biraz oynadı.[16]
* “Yıl, 1937, aylardan Haziran’dır. Perşembe
akşamı Müzeyyen Senar radyo emisyonundan
dönmüştür. Kapı çalınır. Gelen Selahattin Pınar’dır,
‘Hazırlan, yarın Bursa’ya gidiyoruz. Çelik Palas’ta
bekliyorlar’ der. Müzeyyen Senar o gece yine heyecan içindedir: ‘Atatürk içeri girince herkes ayağa
kalktı. Yaver, ‘Müzeyyen Hanım siz yine paşamızın
yanında oturacaksınız’ dedi. Oturdum. Sonra bana
döndü ‘Nasılsın kızım’ dedi. ‘Teşekkür ederim efendim’ dedim. ‘Bu akşam hangi makamla başlamak
istersiniz’ diye sorunca, ‘Gelirken bir program hazırlamıştık, oradan başlamak isteriz’ dedim. O da ‘Hadi
bakalım’ dedi. Sesim bütün salonda o derece güzel
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cak kadar olgunlaşmış, eşsiz bir şekil almıştır. Artık
Avrupalılara: ‘Bizim de mükemmel bir dansımız var’
diyebiliriz ve bu oyunu salonlarımızda, gece eğlencelerimizde oynayabiliriz. Zeybek dansı her sosyal
salonda kadınla beraber oynanabilir ve oynanmalıdır.’ Vakit, 15-10-1925, s. 2.’’[19]
Ve böylece zeybek dansı Köy Enstitüleri’nde
dahi öğretilmeye başlamış, milletimiz zeybek dansları ile ruhunu beslemiş, özel günlerinde de zeybek
dansları ile eğlenmeyi sürdürmüştür.
Celal Bayar’ın kızı Sayın Nilüfer Gürsoy ile yaptığım özel görüşmede, babası Celal Bey’in ve
Atatürk’ün bir yemek sonrasında coşup birlikte zeybek oynadıklarını ve Atatürk’ün yanına çağırması ile
kendisinin de zeybek oynadığını anlatmıştı. Ayrıca
Atatürk ve Celal Bayar, 1937 yılında Nazilli Sümerbank fabrikasını açmak için Nazilli’ye geldiklerinde
efeler tarafından karşılanmışlar ve efeler ile sohbet
etmişlerdir. Aydın bölgesindeki yerel söylencelerde, ilk Sümerbank’ın Nazilli’de kurulması, Sarı Zeybek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün efelere bir teşekkürü olarak yorumlanmaktadır…
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yayıldı ki bir ara Atatürk bana baktı. Bu geceyi ve
Atatürk’ü asla unutmayacağım.’ Senar, daha sonra
Bursa’da belediye salonunda düzenlenen baloda şarkılar söyledi. Aynı gece dönemin ünlü tangosu Ayşe
eşliğinde Atatürk’le açılış dansını yaptı. Mudanya’da
demirli Ege Vapuru’nda Atatürk’ün coşup zeybek
oynamasına da tanıklık etti.’’[17]
Bu hatıralardan da açıkça anlaşılmaktadır ki Atatürk ve efeler, Atatürk ve zeybeklik iç içedir. İşgal
günlerinde başlayan birlik, zaferden sonra da devam etmiştir. Ve zeybeklik geleneğinin dans kolu
milli dansımız olarak Atatürk’ün talimatı ile yeniden
derlenmiştir. Ve Atatürk her fırsatta zeybek oyunlarını bizzat kendisi de icra etmiştir. Ve zaferden
sonra zeybekliği bırakan efeler ile Atatürk’ün dostluğu sürmüştür. Atatürk, Yörük Ali Efe’ye hatıra olarak bir baston armağan etmiştir. Demirci Mehmet
Efe’ye harp zamanında eyer, dürbün ve silah hediye
etmiş, harpten sonra da otel kurması için mali destek olmuştur. Bakırlı Saçlı Mustafa Efe’ye bir araba
armağan eden Atatürk, şehit efelerin çocuklarının
eğitimi için Milli Mücadele’nin Galip Hoca’sı Celal
Bayar’a görev vermiş, yetim kalan efe çocuklarına
sahip çıkmıştır. Celal Bey, Atatürk’ün bu talimatı ile
şehit Gökçen Hüseyin Efe’nin çocuklarını yanına almış ve eğitimlerini üstlenmiştir. Ve Atatürk, zeybek
danslarının milli devlet dansı olmasını istemiş, bu
konuda gerekli çalışmaların yapılmasını emretmiştir. Atatürk, 1936 yılında Beylerbeyi Sarayı’nda düzenlenen Balkan Festivali’ne katılmış ve çalışmaları
yakından izlemiştir.
Atatürk’ün zeybek oyunu hakkındaki sözü: “Bu
oyun, milletimizin erkek oyunu, kahraman oyunudur; bilmek gerek!’’[18]
Türk milli kahramanlık oyunu olan zeybek dansları böylece modernize edilmeye başlanmış ve ülkemiz uluslararası yarışmalarda zeybek dansları ile
temsil edilir olmuştur.
“Atatürk’ün, Selim Sırrı Tarcan Bey’in (1874 Yenişehir, Teselya-2 Mart 1957 İstanbul-Atatürk’ün talimatı ile zeybek danslarını araştırıp derleyen, Türkiye milli olimpiyat komitesinin kurulmasına önderlik
ederek Türkiye’nin olimpiyatlarda temsil edilmesini
sağlayan eğitmen, öğretmen, siyasetçi) öğrenci
Muallâ ile oynadığı zeybek dansını seyrettikten
sonra söylediği sözleri…
‘Hanımefendiler, beyler! Selim Sırrı Bey, zeybek
dansını canlandırırken ona bir medeni şekil vermiştir. Bu sanatkâr üstadın eseri, hepimiz tarafından
kabul edilerek milli ve sosyal hayatımızda yer tuta-
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