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Halkım ben,
hani şu sayılamayan,
hani şu çok halk.
Soluğumun öyle bir gücü var ki
sessizliği deler geçerim, dinlemem,
filiz verir, boy atarım,
zifiri karanlık demem.
Zulüm, acı, ölüm, şu bu
bir anda gizlerse de tohumu,
ölmüş gibi görünürse de halk,
döner gelir elbet bir gün nisan ayı,
kavuşur baharına toprak,
kızgın eller dağıtır atar ağır havayı.
Ölümün içinden yeşerir yaşamak.

Pablo NERUDA
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SUNUŞ

Dergimizin altıncı sayısı aynı zamanda
bendeniz Muharrem Anıl’ın genel yayın
yönetmenliğinde yayınlanan son sayımızdır.
Baştan söylemek gerekir ki Sunuş’un
bundan sonraki kısmı bir veda yazısı değil,
yalnızca bir bilgilendirme metnidir.
Anlık Dergisi, uzun yıllar evvel kurulmuş
bir hayalin ve her biri dergicilikten farklı meslekler
ve bambaşka hayatlar yaşayan, ancak vatan ve ulus
söz konusu olduğunda bütün şartlara rağmen el
birliği yapmış, iyi niyetli bir avuç genç insanın
ürünüdür.
Doğal olarak, bu hayat şartları içerisinde ne
yazık ki kişisel tempolarımız dönemsel değişimler
göstermekte… İşte ben de, özel hayatımda
yaşadığım bu tempo artışının, az sayıda gencin
büyük bir özveri ile ortaya çıkardığı dergimizde
aksamalara yol açmasının önüne geçebilmek adına,
genel yayın yönetmenliği görevini kalem
arkadaşlarıma devretmeyi uygun buldum.
Anlık Dergisi, her zaman, samimiyetin, iyi
niyetin, idealistliğin ve yardımlaşmanın hakim
olduğu bir atmosferde seyretmiştir ve bundan
sonraki seyrini de aynı atmosferde sürdüreceğine
inancım tamdır.
İnsanların, küçük mevkileri işgal etmeyi kar
saydığı, her nevi unvan ile egolarını tatmin arayışı
içerisinde bulundukları bu dönemlerde, görevimi,
gönül rahatlığıyla ve muvaffak olacaklarına dair en
ufak bir tereddüt duymadan yol arkadaşlarıma
devretmenin iç huzuru içerisindeyim.
Yedinci
sayımızdan
itibaren
yeni
yapılanmamız ile ve sevgili dostum, fikirdaşım,
mücadele ve kalem arkadaşım Deniz Yüce’nin
genel yayın yönetmenliğinde karşınızda olacağız.
Bendeniz de, yine kendime uygun bir görev
ile dergide sorumluluk paylaşımına devam
edeceğim.
Birinci yılımız süresince göstermiş
olduğunuz ilgi ve destek için tüm okurlarımıza
teşekkür eder,
İyi okumalar dilerim…

Muharrem ANIL
Genel Yayın Yönetmeni
muharremanil@anlikdergisi.com

Kadılar müftüler fetva yazarsa
İşte kemend, işte boynum asarsa
İşte hançer, işte kellem keserse
Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan.
Pir Sultan Abdal
Anlık Dergisi olarak birinci yılımızı geride
bıraktık. İdeoloji, aydınlanma, laiklik, ulusçuluk ve
ekonomi başlıklarını konu edindiğimiz ilk
yılımızda çok değerli hocalarımız ve yazar
arkadaşlarımız bizlerle birlikte oldu. Her birine
teker teker teşekkür etmeyi bir borç bilirim…
Bütün bir yıl boyunca tek çabamız,
manifestomuzda belirttiğimiz gibi “Kemalizm’e
yeni bir soluk olabilmek”ti. Yayınladığımız beş
sayı süresince, bu yönde aldığımız tüm olumlu ve
olumsuz eleştirileri dikkate almaya ve bunlara
uygun
düzeltmeleri
dergimiz
bünyesinde
gerçekleştirmeye çalıştık ve çalışmalarımıza
devam ediyoruz.
Demokrasi konusunu işlediğimiz altıncı
sayımızda sevgili Deniz Yüce, Çiçek Cihangir,
Aykut Can Kızıldoğan, Ahmet Yavuz Gürler,
Doğacan Başaran ve sayın hocalarımız Prof. Dr.
Hakkı Uyar, Dr. Evren Altınkaş ve Sait Kaya
yazılarıyla bizlerle. Ayrıca sayın Yrd. Doç. Dr.
Kemal Çiftçi ile Türk Demokrasi Hayatını konu
edinen röportajımız da bu sayımızın sayfaları
arasında yer almaktadır.
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aşiretlerle kurulan temaslarda onlara nelerin
vaadedilmiş olduğu da önemlidir.
Toplum yaptığı seçimle, seçimsiz bir
demokrasiye yönelmiştir. Bu açıdan baktığımızda,
isimleri farklı nitelikleri aynı partilerin varlığı “çok
partili sistemin kanıtı mıdır? Şeklen evet, hakikatte
hayır. Partilerarası geçişkenliğe bakılarak bu
konuda bir fikir edinilebilir. Buraya kadar “şeklen
evet” dediğimiz ve bundan sonra da diyeceğimiz
şeyler bir ispat olmaktan ziyade, kullanılan
meşrulaştırma aracıdır.
Demokrasinin siyasi unsurlarının varlığından
ziyade altyapısal unsurlarının varlığı yani
ekonomik unsurlar, sistemin sağlıklı olarak var
olmasını sağlar. Asgari ekonomik koşulların
sağlanmadığı bir sistem demokratik olmaktan çok
çok uzaktır. Eğer bir ülkede, oy alma yöntemi
makarna – kömür dağıtmaksa o ülkede bırakın
demokratik bir sistemi, o sistemi oluşturacak asgari
ekonomik unsurlar dahi yoktur demektir. Dört
kişilik bir ailenin açlık sınırı, bugün asgari ücretten
daha fazladır. Bu açıdan bakıldığında ekonomik
olarak alt sınıfta olan insanların önceliği karınlarını
doyurmak oluyor. Bu yüzden karnını doyurabilmiş,
orta halli olan ve daha iyi şartlarda yaşama umudu
olan insanlar demokrasi mücadelesini kısmen
öncelik olarak belirleyebiliyor. Üst sınıflar için
zaten demokrasinin varlığından yokluğundan
ziyade kendi zenginliklerini korumak öncelik
haline geliyor.

Deniz YÜCE

Demokrasi
kavramı,
üzerinde
çokça
uzlaşılamayan, hala tartışılan bir kavram.
Türkiye’de ise; iktidarların gerçekleştirmek
istediklerini meşrulaştıran bir araç durumunda.
Siyasi unsurları dışında demokrasi kavramı
derinlemesine
tartışılmamakta.
İslamcıların
mağduriyet ve Kürtçülerin ezilmişlik edebiyatına
feda edilmekte. Buna çanak tutanlar da şekilci
demokratlar. Bu anlamda önemli bir soru
cevaplanmayı
bekliyor:
“Demokrasi’nin,
demokrasi adına ortadan kaldırılması kabul
edilebilir mi?” Son 15 yıla bakaraktan Türkiye’nin
buna seyirci kaldığını söylemek mümkün,
muhalefet örgütlü ve bilinçli mücadele etmek
yerine önemli ölçüde tribünden sövmekle yetindi.
Aydın geçinenler ise; “en demokrat benim”
yarışına girip kendi propagandalarını yapıp
kitlelerin gazını almakla kaldı. Halbuki,
demokrasiye saldıranların asıl hedefi cumhuriyetin
ta kendisiydi. Cumhuriyet korunduğu sürece, ara
ara demokrasi rafa kaldırılsa da, demokrasiyi tekrar
uygulayabilme ihtimali vardı. Ancak cumhuriyet
ortadan kaldırıldığında, artık her şey için çok geç
olur, geçmiş olsun.

Ekonomik unsurlar üzerine siyasi unsurları
oturtmak da şeklen yeterli olmaz. Bu yüzden
toplumsal koşullar da gözetilmek durumundadır.
Batı emperyalizmine ve siyonizme karşı ülkesini
savunduğunu iddia eden idareciler, ülkelerini Arap
emperyalizmine teslim etmiştir. Türkler uzunca bir
süredir,
İslam
adına
estirilen
Arap
emperyalizminin yıkıcı etkisindedir. Nasıl ki,
Osmanlı döneminde Türklük bilinçlerinin önüne
Osmanlılık geçmiştir, bugün de toplumun Türklük
bilinci İslamcı ve Kürtçülerin işbirliğiyle ortadan
kaldırılmak istenmektedir. Türkler, İslam öncesi
yaşamlarına bakılarak demokratik bir idareye
yatkın olarak kabul edilir. Bugün geldiğimiz
noktaya bakınca aradan geçen zamanın neler
götürdüğü
ortadadır.
Türkiye
İslam’ın
(Araplaşmanın) olumsuz toplumsal etkilerini
gidermek, en aza indirmek durumundadır. Eğer
demokrasiye zarar vermediğini iddia edenler varsa,
bir tane örnek Müslüman ülke göstermek
durumundadırlar. Türkiye bu grubun dışındadır

Demokrasinin şekli unsurlarının varlığı,
demokrasi açısından yeterli midir? Türkiye’de
yerleşik demokrasi algısı tam da budur. Genel ve
eşit oy hakkı, birden fazla siyasi parti ve serbest
seçimler yani sandık.. Özellikle feodal yapının
korunduğu ve tarikat – cemaat yapılarının kuvvetli
olduğu bölgelerde seçim çok tehlikeli bir silah
halini alır. Bir aşiretin üyelerinin kullanacağı oyu,
desteleyeceği partiyi aşiret reisi belirler ve tüm
aşiret o yönde gereğini yapar. Tabii bu noktada,
4
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çünkü laik bir ülkedir. Laik vasfını koruyabildiği
ölçüde İslam’ın olumsuz etkilerine karşı
koyabilmiştir. Laiklik vasfından uzaklaştıkça
geldiği nokta işte bugünün Türkiyesidir.
Türkiye’ye Müslüman ülke demek bu anlamda
yanlıştır.

bahsettiğimiz bazı uzunların belli bir süreç içinde
toplumsal hayata yerleşmesi ve bunun sonucunda
toplumsal yaşamı etkilemesi, değiştirmesi gerekir.
İşte toplumsal yaşamın değişmesi süreciyle paralel
olarak demokrasi bir yaşam biçimi halini alır.
Dolayısıyla bu konuda işimiz çok çok zor ve uzun.

Din – demokrasi ilişkisi, din baskın olduğunda
demokrasiyi ortadan kaldıran bir sürece doğru
ilerler. Çünkü egemen inancın kendine özgü
özellikleri ön plana çıkıp diğerleri üzerinde bir
baskı aracı halini alır. Yoksa demokratik bir ülkede
herhangi bir yurttaş oruç tutmadığı zaman
hastanelik edilmez. Bu sıkıntı sadece ibadet
anlamında da değildir. Hukuk konusunda da din
baskın olduğunda kişi, kendince inancına uygun
olan yargılama usulünü hayata geçirir. Sokaklarda
“toplum polisi” yerine “ahlak polisleri” gezmeye
başlar. Günlük hayatta karşılaştığımız, her gün
haberlerde izlediğimiz birçok örneği saymıyorum
bile.. Demokratik bir sistemde, sadece egemen
mezhebin sözcüsü konumuna gelmiş bir din
kurumu fetva verebilir mi? Ya da böyle bir
kurumun varlığı ne kadar demokrasiyle bağdaşır?
Bu kurumun dünyevi konularda fetva vermesi ne
kadar demokrasiyle ilgilidir? Bu konuda da sorular
çoğaltılabilir.

Peki, en baştaki soruya dönersek, cevabımız
“kabul edilemez” olur. Ancak demokrasi kendi
kendini nasıl koruyabilir ya da mevcut sistem kendi
kendini korumak konusunda eksik mi? Rejimi
korumak konusunda türlü önlemler alınmış olsa da,
insan elinde en kusursuz rejim bile sakat bir hal
alabilir. Türkiye’de ülkeyi yöneten sağ gelenek, her
dönem “arkadan dolaşma” tekniğiyle alınan
önlemleri aşındırmış ve aşmaya çalışmıştır. Bugün
ise; artık doğrudan yasalar ihlal edilmektedir.
Meclisten geçirilmek istenen bazı yasaların
anayasaya aykırı olmasına ve bu bilinmesine
rağmen, “biz yasayı çıkaralım, anayasaya aykırı ise
yargıya başvurup iptal ettirsinler” mantığı
işlemiştir. Yüksek mahkemelerin dönüştürülmesi
neticesinde, yargıya gitmenin de yeterli olmadığı
sakat bir yapı oluşmuştur. Dolayısıyla bu şekilde
uygulanan bir rejimin de kendi kendini koruması
imkansız hale gelmektedir.

Laiklik, toplum tarafından bir yaşam biçimi
şeklinde hayata geçirilemezse demagogların
oyuncağı
halini
alır.
Toplum
yaşamını
düzenleyemeyen bir laikliğin dinsizlik olarak
algılanması meşrulaştırılır. Laiklik, evet bir
anlamda dinsizliktir ancak bu bireyin değil,
devletin dinsiz yani bir din devleti olmamasıdır. Bu
anlamda bireyin inanç özgürlüğünü korumanın en
önemli parçasıdır. Demokratik bir ülkeden
bahsetmek istiyorsak, bireyin inanıp inanmaması,
inancı, ibadet yeri ve şekli tartışma konusu
olmamalıdır.
Yine demokratik bir düzende eşitlik var olması
gerekir. Yurttaşlar arasında ayrımcılık yapılmadan,
her alanda uygulanması gerekir. Bu eşitlik aynı
zamanda toplumsal refah ve adaletin sağlanmasıyla
ilintilidir. Adaleti sağlamak adına yargılama
yetkisini kullananlar, bunu; Türk Milletinin
tamamı adına yaptıklarını unutmamalılar.
Her şeyden evvel demokrasinin bir kültür ve
yaşam biçimi olduğunu bilmek gerekir. Kendi
yaşamında bunu yok sayanların, ülke yönetimine
geldiklerinde de benzer bir davranışta bulunacağı
aşikardır. Bu kültürün oturması için yukarıda
5
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KİLOMETRE TAŞLARI

İttifak’tır. II. Mahmut’un başta Alemdar Mustafa
Paşa olmak üzere ayanlarla imzaladığı metin, bir
Magna Carta olmasa da yine de kayda değerdir.
Bunun birlikte Sened-i İttifak ne Magna Carta
ölçüsünde uzun ömürlü oldu ne de etkili…
Tanzimat dönemi, hukuk devleti yolunda önemli
bir kilometre taşı olarak dikkat çekmektedir. Aynı
dönem mahalli idare seçimlerinin yapılmaya
başlandığı dönem oldu.
Türkiye’nin
demokratikleşme
sürecini
ve
demokrasi tarihini dönemlere ayırmak gerekirse
şöyle bir tasnif yapmak mümkündür:
- Meşruti Demokrasi (1877-1878, 1908-1918)
- Tek Partili Cumhuriyet (1925-1945)
- Demokratik Cumhuriyet (1945-2014)
- Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi (2014/2019
-)

Prof. Dr. Hakkı UYAR

1920’de açılan BMM, kendinden önceki Osmanlı
parlamentolarından
pek
çok
noktada
ayrılmaktaydı. Birinci Meclis, her şeyden önce
kendi üzerinde hiçbir otorite ve güç tanımıyordu ve
buna padişah-halife de dahildi.

Demokrasi, temel olarak kuvvetler ayrılığı ilkesine
dayanır. Yürütme organının gücünün kısıtlanması,
elinden yasama ve yargı yetkisinin alınmasıyla
birlikte modern demokrasinin temellerinin atıldığı
söylenebilir. Dünyada bunun erken örneklerinden
biri de Magna Carta Libertatum (1215) ile
İngiltere’dir. O tarihten bu tarihe yürütme
organının elinden vergi toplama ve asker
alma/savaş açma yetkisi yasama organına geçti.
Aynı yasama organı yürütmenin harcamalarını
(bütçe) denetleme imkanı da elde etti. Mutlak
monarşilerin yerini meşruti monarşiler ya da
demokratik cumhuriyetler aldı. Eğer yürütme
organının gücünün kısıtlanması uzlaşma ile ve
evrimci yoldan gerçekleşmişse –ki genelde
Protestan kuzey ülkelerinde- meşruti demokrasiler
ortaya çıktı. Yürütme organının gücünün
kısıtlanması zorla ve çatışmacı bir yoldan devrimle
gerçekleşmişse –ki genelde Katolik güney ülkeleridemokratik cumhuriyetler ortaya çıktı. Ya da
Amerikan modelinde olduğu gibi başkanlık sistemi
oluştu. Her üç modelin oluşumunda da yürütme
organının gücünün kısıtlanması, vergi koyma ve
savaş açma/asker alma hakkının yürütme organının
elinden alınması, bu konudaki kararları halkın
temsilcilerinden oluşan parlamentonun alması
ilkesi giderek yaygınlaştı, benimsendi.

Yasama, yürütme ve yargı yetkisini elinde
bulunduran Birinci Meclis, bir tür “meclis
diktatörlüğü” sistemini benimsemişti. Son derece
kıskanç bir şekilde yetkilerini kimseyle paylaşmak
istemeyen, aynı kıskançlığı Mustafa Kemal’e
Meclis
yetkilerini
de
içerecek
şekilde
başkomutanlık yetkilerini vermemekte direnen bu
Meclis,
kendinden
önceki
Osmanlı
parlamentolarından “meclis üstünlüğü sistemi”
anlayışı itibarıyla ayrılmaktaydı.
20. Yüzyılın ortalarına kadar Batı dünyasında da
görülen Meclis üstünlüğü sisteminin kökleri,
İngiliz
parlamentarizmine
dayanmaktaydı.
İngilizlerin parlamentosunun kadını erkek, erkeği
kadın yapmanın dışında her şeyi yapabileceği
inancı, Birinci Meclis’te de mevcuttu. Bu Meclis,
kendinden önceki Osmanlı meclislerinden ikili bir
meclis yapısının (Meclisi Mebusan ve Meclisi
Ayan) dışında olduğu için de farklıydı; tekti,
biricikti ve“Büyük”tü; adının başına “Büyük”
kelimesini de eklemişti.
Birinci Meclis’in hazırladığı Türkiye tarihinin en
kısa ve en kısa ömürlü anayasası olan 1921
Anayasası’nı TBMM’nin kabul ettiği ikinci

Türkiye’de ise mutlak monarşinin gücünün
kısıtlanmasında ilk adım 1808 tarihli Sened-i
6
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Anayasa olan, 1924 Anayasası izledi. Anayasa
Komisyonunun hazırladığı taslağın genel kuruldaki
görüşmeleri
sırasında
Cumhurbaşkanının
yetkilerinin arttırılması talebi karşısında ciddi
tartışmalar yaşandı. Komisyonun başkanı Yunus
Nadi, mazbata muharriri Celal Nuri ve katibi de
Feridun Fikri beylerdi. Tasarının Meclis’in gücüne
ve etkisine “halel”getirebileceği düşünülen
maddelerine şiddetle itiraz edenlerin siyasal
pozisyonlarına bakıldığında bunlar arasında kısa
bir süre sonra kurulacak olan TpCF mensupları yer
aldığı gibi (Dersim milletvekili Feridun Fikri, Sivas
milletvekili Halis Turgut…) bunların yanı sıra
Kemalist kadro içerisinde yer alan milletvekilleri
de bulunmaktaydı: Mahmut Esat Bozkurt, Şükrü
Saraçoğlu, Recep Peker ve Refik Koraltan…

Meclis, “ulusal egemenlik” konusunda da hassastı.
Cumhurbaşkanının
nasıl
yemin
edeceği
meselesinde yemin metnine, milli egemenlik ile
ilgili ekleme yapıldı:

Milletvekillerinin ezici bir çoğunluğunun karşı
çıktığı 25. Maddenin tasarıdaki hali şöyle idi:

Kabul edilen:

Önerilen:
Madde 38: Reisicumhur intihabı akabinde ve
meclis huzurunda şu suretle yemin eder:
(Reisicumhur sıfatiyle Cumhuriyetin kanunlarına
riayet ve bunları müdafaa, Türk milletinin
saadetine, sadıkane ve bütün kuvvetimle sarfi
mesai, Türk devletine teveccüh her tehlikeyi
kemali şiddetle men, Türkiye’nin şan ve şerefini
vikaye ve ila ve deruhte ettiğim vazifeninicabatına
hasri nefis etmekten ayrılmayacağıma “vallahi”)

Madde 38: Reisicumhur intihabı akabinde ve
meclis huzurunda şu suretle yemin eder:
(Reisicumhur sıfatiyle Cumhuriyetin kanunlarına
ve Hakimiyeti milliye esaslarına riayet ve bunları
müdafaa, Türk milletinin saadetine, sadıkane ve
bütün kuvvetimle sarfi mesai, Türk devletine
teveccüh her tehlikeyi kemali şiddetle men,
Türkiye’nin şan ve şerefini vikaye ve ila ve deruhte
ettiğim vazifenin icabatına hasri nefis etmekten
ayrılmayacağıma “vallahi”)

Madde 25: Meclis kendiliğinden intihabatın
tecdidine karar verebileceği gibi, Reisicumhur da
hükümetin mütalaasını aldıktan sonra esbabı
mucibesini Meclise ve millete bildirmek şartıyla
buna karar verebilir.
Maddeye karşı çıkan milletvekillerinden biri
Saruhan mebusu Reşat Bey’di. Reşat Bey’in sözleri
çok çarpıcıydı:

Milletvekillerinin parti grup kararı alınmadan
anayasa metnini Meclis genel kurulunda özgürce
tartışmaları,
milletvekillerinin
istedikleri
değişiklikleri hükümete rağmen yapabilmeleri,
tartışmanın basına dahi yansıması, Encümen reisi
Yunus Nadi’nin parti içerisindeki milletvekilleri
tarafından eleştirilmesi, 1924 yılının bahar
aylarında TBMM’deki özgürlükçü ve demokratik
ortamın yansıması olarak yorumlanabilir. Nitekim
Mart ayındaki tartışmaların ardından Kasım ayında
Mahmut Esat’ın Adalet Bakanı olması,
Cumhuriyetin kurucu kadrosunun demokratik
kültürünü ve sahip olduğu değerleri göstermesi
açısından anlamlıdır. Nitekim parlamentoda
uzlaşma eseri hazırlanmış olması 1924
Anayasasını, Cumhuriyet döneminin en uzun
ömürlü anayasası olmasını sağladı. TBMM’nin
kıskançlıkla ve tavizsiz bir şekilde savunduğu
meclis üstünlüğü sistemi, Türkiye’de devrimlerin
parlamento üzerinden gerçekleştirilmesini sağladı.
Ancak aynı sistem, Avrupa’da Hitler gibi
diktatörlerin iktidara gelmelerine de yol açtı.
Bunun neticesinde demokrasiyi korumak açısından
anayasal sistemde revizyona gidildi. Ancak yine

Reşat Bey: Arkadaşlar, bendeniz arzuyu, heyecanı
ve şahsi kanaatimi şu suretle hulasa edeceğim.
Maruzatım uzundur. Fakat bazıları mütehassis
oluyorlar. Müteessir oluyorlar. Kannatı katiyem
şudur ki farzı mahal olarak Allah Reisicumhur olsa,
kati arzediyorum, kestiriyorum (Haşa sesleri)
Haşa… melaikei kiram heyeti vekile olsa fesih
selahiyetini verecek yoktur. (alkışlar).
Cumhurbaşkanına fesih yetkisinin verilmesini
ulusal egemenliğe darbe olarak niteleyen Mahmut
Esat Bozkurt, meselesinin kişiyle ilgili olmadığını
Türk milletinin kaderi olduğunu şu sözlerle ifade
ediyordu:
Efendiler, iyi bir hükümet gelir, iyi bir
reisicumhurumuz vardır. Bunlara riayet eder.
Doğrudur. Fakat mesele bir reisicumhur meselesi
değildir. Bütün bir Türk mukadderatı meselesidir.
(Bravo sesleri).
Anayasanın 25. Maddesinin Meclis genel
kurulunda iki kere, büyük ve ezici bir çoğunlukla
(2 kabul, 2 çekimser, 127 ret) ret edildi.
7
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Türkiye’de 1924 anayasa tartışmalarını demokrasi
tarihimiz ve demokrasi kültürümüz açısından
okumak ve bu tarihin zenginliğinin bir parçası
olarak görmek yerinde olacaktır.
Türkiye’de yürütme organının 1800’lerin başından
beri gücünün kısıtlanması gündemdeydi. Yürütme
organının gücünün kısıtlanması ve Meclis’in
gerçek bir yasama organına dönüşmesi 1920’de
gerçekleşti. Birinci Meclis’in açılışından 100 yıl
geçmeden, demokrasinin Türkiye’deki “kutsal
mekanı” olan Meclis’in önümüzdeki süreçte bu
“merkez”deki yapısı azalacak. Meclis, bir yasama
organı olma kimliğinde ciddi bir tahribata
uğrayacak. Yürütme erki ve kuvvetler birliği
sistemi ön plana çıkacak. Bu, 200 yıllık tarihsel
sürecin
geriye
sarılması
demektir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümeti Sistemi bu bağlamda
yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
Gazetelerde birkaç gün önce şu haber çıktı:
"İsviçre'de Federal Meclisi'in üst kanadı Eyaletler
Meclisi gündem yokluğu nedeniyle kapılarını
açmadı. Meclis, bu yıl içinde daha önce de
kapılarını tartışılacak gündem olmadığı için
açmamıştı"...
Parlamentomuzun
önemini
yitirmediği ama büyük sorunlarının olmadığı
günleri -İsviçre gibi- görmemiz dileğiyle..

8
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TERAKKİPERVER CUMHURİYET
FIRKASI: CUMHURİYET
DÖNEMİNİN İLK MUHAFAZAKÂR
MUHALEFET PARTİSİ

bilimsel faaliyetlerin artırılmaya çalışılması, milli
bir dil ve tarih yazıcılığını kurumlar aracılığı ile
iyileştirme, kılık kıyafete yönelik birtakım
değişiklikler, üretim tekniklerinin geliştirilmesi
gibi çağdaş düzenlemelere başvurmuş, devlettoplum-insan
ilişkilerinde
demokratikleşme
sürecine geçilmiştir. Toplumsal alanda yapılan
demokrasi çalışmalar ile insanların daha güvenli ve
özgür yaşamaları sağlanmak istenirken, bir yandan
da
siyasi
alanda
birtakım
demokratik
düzenlemelere ihtiyaç duyulmuştur.
23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük
Millet Meclisi, I. Meclis olarak savaş yıllarında
ülkeyi hem İstanbul hükümetinin faaliyetlerinden
hem de yabancı güçlerle girişilen cephe
savaşlarından bir an evvel kurtarmak amaçlı
çalışmalar yapmış, temel amaç hızlı ve kesin
kararlar almak olduğundan güçlü bir muhalefet
kanadı oluşmamıştır. Temel vazife, vatanı derhal
düşman kuvvetlerden temizlemektir. Lozan
Konferansı ile Kurtuluş Mücadelesi zaferle sona
erdiğinde artık amaç toplumsal, iktisadi ve siyasi
kalkınmalara ağırlık verilerek modern bir toplum
inşa etmek olmuştur. II. Meclis, 11 Ağustos 1923
yılında açıldığında, vatan toprakları tehlikelerden
arınmış ve artık siyasi hayat canlanmaya
başlamıştır. İlk meclisteki nispeten daha ılımlı olan
hava, II. Meclis'te bozulmuş ve yükselen muhalif
sesler yeni bir partileşme yolunda adım adım
örgütlenmiştir.

Çiçek CİHANGİR

Demokrasi, günümüzde kullandığımız
birçok kavramda olduğu gibi, Antik Yunan
dünyasından çıkmış ve "halkın yönetimi" anlamını
taşıyan bir devlet idare biçimi haline gelmiştir. İlk
ortaya çıktığı coğrafyada köleliğin yaygın olması,
yalnızca vatandaş statüsündeki kişilerin oy
kullanması durumu, günümüzdeki gibi bir
demokrasi anlayışından uzak olunduğunu ve
zamanla demokrasinin "modernleştiğini" bizlere
göstermiştir. Coğrafyaya ve topluma göre
şekillenmiş ve her ülkenin toplumsal yapısına göre
farklı özellikler taşımış olsa da bazı temel unsurlar
demokrasinin gelişimi için olmazsa olmaz
niteliktedir: Kuvvetler ayrılığı, parlamento, kişisel
hak ve özgürlüklerin temini, gizli oy-açık sayım ile
yapılan seçimler, eşitlik. Bu unsurlar, sağlıklı
işleyen demokratik ülkelerde refah seviyesinin
yükselmesi, bilimsel çalışmaların desteklenmesi,
sağlık, güvenlik, eğitim, imar, alt yapı, ulaşım ve
iletişim araçlarının gelişmesi, basın özgürlüğünün
sağlanması, tarihi ve kültürel dokuların
korunmasını da beraberinde getirmiştir. Böylece
gerçek demokrasi bilincine sahip ülkeler,
vatandaşlarının her açıdan sağlıklı ve mutlu bir
hayat sürmelerini güvence altına almıştır.

Eylül 1923 yılında kurulan Halk Fırkası'nın
yapmayı tasarladığı inkılaplar, meclisteki karşıt
grubu birbirine yakınlaştırırken, rejim tartışmaları
sırasında iki grup arasındaki fikir ayrılıkları iyice
artmıştır. Birinci grup, daha demokratik ve
yenilikçi, çağdaş bir ülke yaratmak isterken, ikinci
grup muhafazakâr ve gelenekselci kalıpların
yıkılmasına karşı çıkan üyelerden oluşmuştur.
Özellikle bu grubun İttihatçı ağırlığının olduğu göz
ardı edilmemelidir. 20. yüzyıl başından itibaren bir
türlü siyasi erki istediği gibi kullanamayan
İttihatçılar, yeni mecliste çoğunluğu alarak iktidara
gelmek ve "hayalini kurdukları" yeni devleti
yaratmak için harekete geçmişlerdir. Bu noktada
dikkat çeken, Milli Mücadele yılları boyunca
birbirlerine destek olan isimlerin, savaş sonrası
karşı karşıya gelmesidir: Kazım Karabekir, Rauf
Orbay, Refet Bele, Adnan Adıvar, Ali Fuat
Cebesoy. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü
ile birlikte cephelerde mücadele eden bu isimlerin,
barış sağlandıktan ve vatan düşman işgallerinden

Rejim sorununun çözülmesiyle birlikte
kurulan Türkiye Cumhuriyeti de özellikle Medeni
Kanunu'nun kabulü, kadın statüsündeki iyileşme,
eğitimleşme çabaları, iletişim ve ulaşım
koşullarının gelişmesine yönelik düzenlemeler,
9
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kurtarıldıktan sonra kopmasının altında yatan
neden nedir?

saat içinde, Kanunu Esasi tadilatı yapılıvermesi en
munis bir tabir ile gayritabiî bir harekettir.

Rauf Orbay, Osmanlı Devleti'ni fiilen yıkan
Mondros Mütarekesi'ni imza eden heyetin içinde
Bahriye Nazırı olarak yer almış ve mütareke
sonrası ülkenin düştüğü durumun sorumlularından
biri olmuştur. Milli Mücadele'de İtilaf güçlerine
karşı Anadolu'ya geçmiş ve ülkenin kurtarılması
için uğraşmıştır. Ancak Büyük Zafer sonrası Lozan
görüşmelerine gidecek heyetin içinde yer almaması
ile birlikte yavaş yavaş muhalif kimliğe bürünmüş
ve İnönü'yü Lozan Konferansı'nın uzamasından
sorumlu tutar bir tavır takınmıştır. Lozan'daki
başarının yalnızca İnönü'ye ait olmadığını ve
şahsiyetlere yüklenen zafere karşı olduğunu
belirtmiştir. İsmet İnönü ülkeye döndüğünde
onunla yüz yüze gelmek istememiş, bu durumu
Atatürk'e anlatarak bir yurt gezisine çıkmak
istediğini beyan etmiştir. Atatürk bu isteğini,
bulunduğu görevden istifası şartı ile (Heyet-i
Vekile Riyaseti/Başvekillik) kabul etmiştir.
Böylece ekim ayında önce Rauf Orbay görevini
bırakmış, sonrasında Ali Fuat Cebesoy Meclis
İkinci Başkanlığı görevinden ayrılarak İkinci Ordu
Müfettişliğine tayin edilmiş, Kazım Karabekir de
Birinci Ordu Müfettişliğinde görev almıştır. 1924
yılı Kasım ayında resmen kurulacak olan muhalif
partinin örgütlenmesi aşaması bu şekilde
başlamıştır.

Bizim tarzı hareketimiz 'medeniyet
dünyasını anlamış, okumuş, tetebbü etmiş, devlet
idaresine ehil olmuş dimağlardan çıkacak
muhakeme eseri' değilmiş...
Ben
cumhuriyetçiyim
diyenlerin,
cumhuriyetin ilanı günü kaleminden çıkacak sözler
bunlar mı olmalıydı? En yüksek şekli idare
mefkuresinin cumhuriyetten başka bir şey
olamıyacağına kani olduğunu iddia edenlerin
cumhuriyet kelimesine 'bir put gibi tapman'
demesindeki mana ve maksat ne idi?"2 Henüz ilan
edilen bir rejime karşı bu denli sert eleştiriler
getirmek, İkinci Grubun destekçi toplamak
istemesinden ileri gelmiştir. Zira Anadolu
topraklarında cumhuriyeti sevinçle karşılayanların
yanında, elbette buna karşı çıkanlar da vardır ve
muhalefet bunları kendi yanına çekmek için
gelenekçi kalıplarını medya aracılığı ile yaymaya
başlamıştır. Cumhuriyetin ilanının ardından 3 Mart
1924'te halifelik makamının da ortadan
kaldırılması ile tamamen laik/seküler bir toplum
inşasına başlanması, muhalif örgütlenmeyi
güçlendiren olayların başında gelmiştir. Halifeliği,
İslam dünyası ile özdeşleştirerek yeni devletin,
tarihi mirası tamamen yıkmaya çalıştığı izlenimi
verdiğini halk arasında yaymaya çalışan bu grup,
özellikle hilafet yanlıları ve "Osmanlıcı zihinleri"
etkisi altına almaya başlamıştır. Henüz çok yeni bir
devlet olan Türkiye Cumhuriyeti, siyasal hayatta
ortaya çıkan bu karmaşayı çözüme kavuşturmak
için çalışmış, bu sefer de muhalefet tarafından
baskıcı/otoriter bir meclis haline geldiği yönünde
propagandalar yapılmıştır. Bu sırada iyice
güçlenen muhalefet, 10 Kasım 1924 yılında Halk
Fırkasının
Cumhuriyet
Halk
Fırkasına
dönüşmesinin ardından, 17 Kasım 1924'te
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adı ile resmen
partileşmiş ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk muhalif
partisi olarak siyasi yaşamına başlamıştır. Yeni
partinin başındaki isim Kazım Karabekir olurken,
Adnan Adıvar, Rauf Orbay, Refet Bele, Ali Fuat
Cebesoy, İsmail Canbolat, Rüştü ve Şükrü Beyler,

Muhalif grup meclis içerisinde var olmaya
devam ederken Mustafa Kemal, 29 Ekim 1923
günlü meclis konuşmasında devlet rejiminin
cumhuriyet olduğunu ilan etmiş, bundan sonra
muhalefet sertleşmeye başlamıştır. Özellikle
İstanbul kanadını kontrol altına almaya çalışan
muhalif kadro –ki bu sırada Rauf Orbay
İstanbul'dadır-basını etkili şekilde kullanmış, bazı
gazeteler1 ve gazeteciler cumhuriyetin ilanına ve
yeni rejimi "kabul edenlere" dair eleştiriler
getirmiştir: "Meselâ 'Yaşasın Cumhuriyet'
serlevhası altındaki yazılar bile cumhuriyetin tarzı
ilan ve tesbitinin garip bulunduğunu, bunda
'sıkboğaza getirilmiş gibi bir hal' bulunduğunu ilan
ediyordu. Bu yazıların sahibi şu mütalâalarda
bulunuyordu: '… Şöyle olacağı böyle olacağı
söylenip dururken diğer taraftan birdenbire, birkaç
Bu dönem muhalif basını, Milli Mücadele yıllarında
Osmanlı'nın Anadolu üzerindeki faaliyetlerini Babıali lehinde
kullanan ve Sarayın propagandasını yapan gazetelerin
üstlendiği görevi üstlenmiştir. Özellikle İstanbul'da Tanin ve
Vatan gazetelerinin devrimci gruba karşı giriştiği yanlı

haberler muhalif grubun güçlenmesinde önemli
oynamıştır.
2
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Cilt II, 9.baskı, Milli
Eğitim Basımevi, İstanbul, 1969, s.s.815-816.

1
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Sabit Sağıroğlu, Halis Turgut diğer önemli isimler
olarak partideki yerlerini almıştır.

seçim öneriyordu. Hem iç hem de dış ticaret
serbestleştirilecek ve devlet müdahalesi en aza
indirilecektir."4 Ancak savaşın yıkıntılarını
onarmaya çalışan bir devletin bu şartlar altında
ekonomi üzerindeki müdahalesini aza indirmesi
söz konusu olmamıştır.

Cumhuriyetin ilanına tepki gösteren bu
grubun parti adında "cumhuriyet" kelimesinin
geçmesi ilginçtir. Ancak oldukça etkili bir
propagandif söylem olduğu da göz ardı
edilmemelidir. Terakkiperver adı ile İttihatçı
geleneğe vurgu yapılırken, cumhuriyet adı ile de bu
rejimi benimsedikleri imajı verilmek istenmiştir.
Böylece TpCF kendini her kesimi kapsayan, tüm
ideolojilere karşı saygılı bir parti olarak
göstermiştir. 58 maddelik parti programında dine
saygılı bir parti olduklarının özellikle belirtmesi,
CHF ile TpCF arasındaki en büyük mücadelenin
"din merkezli yürütülen programlar" üzerinden
geçeceğini belli etmiştir. CHF'nin laik olması, dini
önemsemediği anlamına gelmemelidir, tam tersi
dine bir özgürlük kazandırılmıştır. Tüm dinlere ve
farklı inanışlara sahip bireylere saygıyla yaklaşan
bir partinin, "dinsiz" algısına maruz kalması,
muhalefete katılan kişilerin kimliklerini de açıklığa
kavuşturmakta etkili olmuştur: Osmanlı ve Hilafet
yanlıları, gelenekselciler, Atatürk'e ve İnönü'ye
karşı kişisel problemler barındıranlar, İttihatçı
geleneği devam ettirmek isteyenler. Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası, her dönemde olduğu gibi,
insanların dini duygularına hitap ederek taraftar
toplamayı amaçlamış ve bunda da başarılı
olmuştur.

TpCF,
Türk
siyasal
yaşamında
kendiliğinden ortaya çıkan -Serbest Cumhuriyet
Fırkasının Atatürk'ün isteği üzerine kurulduğu
dikkate alınırsa- ilk muhalefet partisi olması
açısından önemlidir. Bu partinin iktidarı eleştirdiği
ilk konunun da dini duygulara hitap etmesi oldukça
dikkat çekicidir. Zira sonraki iktidar-muhalefet
ilişkilerinde dini çatışmaların etkisi ve halkı yanına
çekmek için mutlaka din propagandası yapılmış
olması, Türk milletinin bu konudaki hassasiyetini
göstermiştir. Ancak TpCF'nin din üzerinde yaptığı
algılar, henüz cumhuriyet fikrinin tüm kesimlere
yerleşmemiş olmasından dolayı, tehlikeli boyutlara
ulaşmıştır. Şeyh Sait İsyanı, yeni Türkiye'nin
karşılaştığı ilk büyük gerici hareket olmuş ve
muhalefetin yürüttüğü dini propagandanın etkileri
bu ayaklanmada görülmüştür.
Kürt sorunu, günümüzde hala ciddiyetini
koruyan
bir
konudur.
Osmanlı'nın
son
dönemlerinde Kürt ağalarına feodal bey statüsü
verilmiş ve bulundukları bölgelerde devlet ile
Kürtler arasında aracı rolü üstlenmiştir. Ancak yeni
devlet içerisinde merkezi otoritenin tesisi halinde
artık ayrıcalıklı hiçbir kurum ve kişi bırakılmamış,
dolayısıyla devlet Doğu vilayetlerinde artık bu
ağaların faaliyetlerine ihtiyaç duymamıştır. Bu
durum, Kürt beylerini rahatsız etmiş ve eski
düzenin yeniden kurulmasına yönelik bölgesel
birtakım faaliyetlere girişmiştir. Şeyh Sait
isyanının çıkış dayanağı, cumhuriyet ile birlikte
otoriteleri sarsılan ağaların hilafet ve saltanatı geri
getirerek eski statülerini elde edeceği düşüncesi
olmuştur. Muhalefetin de hilafet yanlısı tutumu
isyancıları tetiklemiş, dolayısıyla TpCF bu isyanla
alakalı bulunmuştur. Ayaklanmayı doğrudan
destekleyip desteklemedikleri tartışılsa da parti
programının işleyişi ve savundukları düşüncelerin,
İslamcı ve gerici kesimler tarafından suiistimal
edilerek kullanılması, TpCF'yi bu ayaklanmanın
içerisine çekmiştir.

Din üzerinden yürütülen faaliyetler dışında
TpCF, halkçılık ilkesi üzerinde durarak CHF'nin
aslında halkçı bir parti olmadığını iddia etmiştir:
Ali Fuat Cebesoy'a göre yeni fırka halkçılığa daha
yakındır. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın toplantıları
gizli, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın
toplantıları alenidir. Avrupa'da fırka toplantıları
alenidir. Demokrasinin en büyük düşmanı
gizliliktir. (…)3 CHF'nin otoriter bir parti olduğu ve
muhalefeti baskı altına almaya çalıştığı da
TpCF'lilerin eleştirdiği bir diğer konudur. Oysa ki
İnönü üzerinde sıkı baskı unsuru haline gelen ve
İnönü'nün istifasında etkili olanların TpCF olduğu
düşünülürse, baskıyı yapanın kendileri olduğu
görülebilir. Parti programında liberal çizgide
olduklarının vurgusu yapan TpCF'liler, "şehir ve
kırdaki seçkinler lehine olan iki türlü dolaylı seçim
sistemi yerine, genel oy hakkıyla birlikte, doğrudan
Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar Lozan'dan Cumhuriyete,
Cilt 2, Temel Yayınları, İstanbul, 2002, s.121; akt. Özgür
Güvercin, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın Türk
Siyasal Hayatındaki Yeri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi,

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyeti Anabilim
Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Bolu, 2007, s.43.
4
Feroz Ahmad, Modern Türkiye'nin Oluşumu, 12.baskı,
Kaynak Yayınları, İstanbul, 2014, s.75.
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İsyan
incelendiğinde,
bölgedeki
hazırlıkların cumhuriyetin ilanı ve hilafete son
verilmesinden sonra başladığını söylemek
gerekmektedir. Halkın dini duyguları istismar
edilmiş ve isyan kısa sürede güçlenerek
genişlemeye başlamıştır. "21 Şubat'ta ilk kez ordu
birlikleriyle karşılaşıldı ve bir alayı geri çekilmek
zorunda
bıraktılar.
Yarbay
Cemil
Bey
komutasındaki bir süvari alayını ise, pusuya
düşürüp esir aldılar. Ellerinde yeşil bayrak ve
Kuran'larla ilerleyen asilere halk karşı koymuyor
ve çoğu kez yardım ediyordu."5 Gittikçe tehlikeli
olmaya başlayan isyan karşısında CHF de TpCF de
aynı safta yer alacaklarını bildirmiş ve isyanın
bastırılması için uğraşacaklarını ifade etmiştir.6
Hükümet değişikliğine gidilmiş, İnönü Hükümeti
yeniden başa geçmiş, sıkı yönetim uygulanmaya
başlanmıştır. Takriri Sükun Kanunu kabul edilmiş,
İstiklal
Mahkemeleri
yeniden
kurularak
isyancıların yargılanmalarının burada yapılması
kararlaştırılmıştır. Özellikle Takriri Sükun
Kanunu'nun kabul edilmesi demokratik olup
olmadığı tartışmalarını beraberinde getirmiştir.
Özellikle basın üzerinde bir baskı unsuru haline
dönüşen CHF'nin bu tutumu TpCF cephesinde
kabul edilmemiş ve özgürlüklerin kısıtlanmasının
demokrasi ile bağdaşmadığı belirtilmiştir.
Günümüzde hala tartışmaları devam eden "İstiklal
Mahkemelerinin" de demokratik ülkelerde
olmaması gereken kurumlar olduğunu ifade eden
TpCF, idam yetkisinin gücü elinde tutanlarca keyfî
olarak kullanılabileceğini kendine tehdit olarak
görmüştür. Bu noktada kanunun ve mahkemelerin
demokratik uygulamalar olup olmaması konusu
tartışmaya açıktır. Zira toplumsal alanda sıkı bir
denetim ve baskı, demokrasiyi benimsemiş
ülkelerde olmaması gereken yaptırımlardır. İnsan
yaşamını kısıtlayıcı programlar ve kurumlara,
otoriter devletlerce başvurulmuştur. Ancak burada
yeni kurulan bir devletin rejim ve inkılaplarının
tehlikeye girmesi göz ardı edilebilecek bir durum
değildir. Yıllardır savaşmış ve bağımsızlığını yeni
kazanmış bir toplumun ilerleyebilmesi için eskiye
bağlılıktan kurtulup çağdaşlaşması inkılaplarla
sağlanacaktır. Yapılan hiçbir inkılap da insanları

İslam'a-Kur'an'ı unutturmaya yönlendirmemiş,
insanları
içinde
bulunduğu
toplumda
ayrıma/ötekileştirilmeye itmemiştir. Dolayısıyla,
inkılapları tehdit eden her türlü olay ve kişiler,
onları örnek alanların da cayacağı şekilde cezalara
çarptırılarak suçların önüne geçilmeye çalışılmıştır.
Muhalefet tarafından anti-demokratik eylemler
olarak görülen bu uygulamaların, modern bir ülke
yaratmak için uygulanmak zorunda kaldığı
unutulmamalıdır.

Behçet Cemal, Şeyh Sait İsyanı, İstanbul, 1995, s.9; akt.
Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, Ayraç Kitabevi, Ankara,
2009, s.210.
6
"Muhalefet adına Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
Başkanı Kazım Karabekir Paşa söz aldı. Hükümet'in
açıklamasından, Doğu illerinde bazı 'mütegallibenin' dış
kışkırtmalara kapılarak ve dini araç yaparak halkı

ayaklanmaya kışkırttıklarının anlaşıldığını, sıkı yönetim
ilanını uygun bulduklarını belirttikten sonra, 'Efendiler, dini
araç yaparak milli varlığı tehlikeye koyanlar lanetle
anılmalıdır. Bu hareket, vatana hiyanettir.' diyerek,
Hükümet'e destek olacaklarını ve alınan tedbirleri yerinde
gördüklerini açıkladı."
T.B.M.M.Z.C., c. 14, s. 370-374; akt. Aybars, s. 212.
7
Hakimiyet-i Milliye, 8 Mayıs 1925; akt. Aybars, s.233.

Şubat ayında başlayan ve alınan sert
önlemler sonucu nisan ayında bastırılan
ayaklanmanın başındaki Şeyh Sait ve yandaşları
yakalanıp İstiklal Mahkemelerince yargılanıp idam
edilmiştir. Böylece dini kullanarak hilafet ve
saltanatın yeniden ülke topraklarında etkili
olmasını isteyenlerin bir kısmı etkisiz hale
getirilmiştir. Bu isyandan sonra gözler TpCH'ye
çevrilmiştir. Zira yaptıkları din propagandalarının
ne denli büyük tehlikelere yol açabileceği
görülmüştür:
"Duruşmalar
sırasında
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın adının
geçmesi etkisini göstermekte gecikmedi. Şeyh
Eyüp'ün yargılanmasından sonra, Yakup Kadri
Bey, Hakimiyet-i Milliye'deki başyazısında sanığın
açıklamalarına değindikten sonra, Terakkiperver
Fırka'nın, doğuda Fethi Bey aracılığı ile kimlerle
işbirliği yaptığının açıkça anlaşıldığını, özellikle
Fethi Bey'in 'Halk Fırkası dini batırdı. Biz onu
kurtaracak
ve
koruyacağız.'
Sözünün
Terakkiperver Fırka'nın nasıl çalıştığının açık
örneği olduğunu ileri sürerek, parti ileri
gelenlerinin sorumluluk kabul etmedikleri
yolundaki açıklamalarının da geçersiz olduğunu
belirtiyor; bu konuda, İstiklal Mahkemelerinde
birçok kişinin yargılanarak suçlu bulunduğunu
örnek göstererek, 'İstiklal Mahkemelerinde
adaletin eli, muhalif fırkanın teşkilatının üzerindeki
perdeleri böyle birer birer açtıkça, sahnenin
arkasındaki 'kuliste hasıl olan çirkin ve çıplak
iskeletler yavaş yavaş meydana çıkıyor' diyerek
ayaklanma ve bölücülük olaylarının arkasında
Terakkiperver
Cumhuriyet
Fırkası'nın
7
bulunduğunu ileri sürdü." Henüz yapılacak
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inkılaplara halkın hazır olmadığı ve eskiye bağlılığı
devam
edenlerin
oldukça
fazla
olduğu
anlaşılmıştır.
Yeniden
böyle
bir
riskle
karşılaşılmaması ve isyancılar için bir kaynak
haline gelmemesi için TpCF, 1925 yılı 5 Haziran
günü kapatılmıştır. İlk çok partili hayata geçiş
denemesi bu şekilde sona ermiştir. Fakat partinin
kapatılması, muhalif kimliklerin tamamen yok
olduğu anlamına gelmemelidir. Zira parti
kapatıldıktan sonra parti ileri gelenlerinin adları
İzmir Suikastı olayına dahil olmuş ve TpCF
adından bir kez daha bahsettirmiştir.

İzmir Valisine ihbarı ile bir felaketin önüne
geçilmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'e karşı
planlanan bu hain saldırı planının tüm ayrıntıları,
verilen ifadelerde açıklığa kavuşturulmuş ve derhal
İstiklal Mahkemelerinde yargılamalar başlamıştır.
Bu yargılamalar sonucu tutuklananlar; Sarı
Efe Edip, Eski Lazistan Mebusu Ziya Hurşit, Laz
İsmail, Gürcü Yusuf, Çopar Hilmi, Eski Lazistan
Mebusu Necati, İzmit Mebusu Şükrü, Ordu
Mensubu Faik, Saruhan Mebusu Abidin, Eskişehir
Mebusu Arif, Çolak Selahattin, Eski Trabzon
Mebusu Rahmi, Erzurum Mebusu Hazım, Mersin
Mebusu Besim, Afyon Mebusu Kamil, Gümüşhane
Mebusu Zeki, Tokat Mebusu Bekir Sami, İzmir
Mebusu Mustafa, Bursa Mebusu Necati, Bursa
Mebusu Osman Nuri, Erzurum Mebusu Rüştü
Paşa, İstanbul Mebusu Canbolat Bey, Karşıyaka'da
Bahçıvan İdris, Şahin Çavuş, İhtiyat Subayı
Bahaddin, Baytar Albay Rasim, Eski Maliye
Vekillerinden Cahit, Diş Doktoru Şevket, Kara
Vasıf, Ziya Hurşit'in kardeşi Fazıl, Kadı lakaplı
Hüseyin Avni, Necati'nin kardeşi (Eski Lazistan
Mebusu) Hasan Tahsin, kayınbiraderi Hasan Rıza
ve Şeriki Mustafa Efendi, Trabzonlu Nimet Naciye
Hanım8 ile Kazım Karabekir, Cafer Tayyar, Ali
Fuat, Refet Bele, Münir Hüsrev, Halis Turgut, Rauf
Orbay, Adnan Adıvar9 gibi Terakkiperver
Cumhuriyet Fırkası üyeleridir. Terakkiperver Fırka
mensuplarının böyle bir plan içerisinde
bulunmaları, cumhuriyete ve cumhuriyetin
kurucusuna karşı büyük bir ihanettir. Kendilerinin
demokratik bir parti olduğunu ve Türkiye'yi halkın
egemenliğine dayalı, demokrasinin hakim olduğu
bir devlet haline getireceğini söyleyen bir partinin,
böylesi bir anti-demokratik hareket içerisinde
olması büyük bir çelişkidir. Hele ki bu isimlerin bir
zamanlar aynı safta mücadele ettikleri göz önüne
alındığında, bu suikast girişiminin ne kadar büyük
bir hadise olduğu ve fikir ayrılıklarının ne gibi
sonuçlar doğuracağı bir kez daha görülmüştür.

Atatürk'ü ortadan kaldırmak ve İttihatçıları
iktidara getirmek için planlanan İzmir Suikastı,
eski İttihatçı, Terakkiperverci, gerici, inkılap
karşıtı kesimlerin yine bir arada görüldüğü bir
harekettir. Şeyh Sait isyanı ile TpCF üyelerinin
doğrudan ilişkilendirilmesi tartışılabilir olsa da bu
suikast girişiminde kesinlikle doğrudan bir bağlantı
söz konusudur. Özellikle CHF'ye karşı TpCF
içerisinde sert muhalefeti ile dikkat çeken Şükrü
Bey ve Ziya Hurşit suikast hazırlıkları ile bizzat
ilgilenmiştir. Suikast girişimine dair kısaca şunlar
söylenebilir: Kara Kemal, Şükrü ve Ziya Hurşit
Beyler inkılapların gittikçe benimsenmesi ve Türk
halkının
modern
çizgiyi
yakalamaya
başlamasından endişe duymuş ve İttihatçı ve
Terakkiperverci
cephenin
unutulmasından
endişelenmiştir. Bunun için yapılması gereken,
inkılapların önünü kesmek ve eski güçlerini
yakalayabilmek için Mustafa Kemal'i öldürmektir.
Eğer
cumhurbaşkanı
ortadan
kalkarsa,
cumhuriyetin ilanı sonrası girişilen inkılaplar da
yarım kalacaktır. Uzun yıllardır bekledikleri iktidar
kapısı, İttihatçılar için açılmış olacak ve kendi
ideolojilerine uygun çalışmalarla yeni bir millet
yaratacaklardır. Bunun için TpCF kapatıldıktan
sonra çalışmalara başlamışlar, ilk olarak da suikastı
gerçekleştirecek tetikçiler aramışlardır. Laz İsmail
ve Gürcü Yusuf ismindeki tetikçilerle suikast planı
adım adım tasarlanmıştır. Suikast için öncelik
Ankara'da olmuş, sonrasında İstanbul ve Bursa
illeri düşünülmüştür. Son olarak Atatürk'ün İzmir
gezisi sırasında öldürülmesi kararlaştırılmış ve
suikast için Mustafa Kemal'in İzmir'e gelişi
beklenmeye başlamıştır. Ancak gezinin bir gün
sonraya ertelenmesi ve Giritli Şevki'nin- tetikçileri
teknesi ile İzmir'den uzaklaştıracak kişi- planı

Yaklaşık yedi aylık bir süre boyunca
muhalif kimliği ile iktidarın karşısında duran
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Türkiye'nin çok
partili hayata geçiş denemesine önemli bir örnek
teşkil etmiştir. Mustafa Kemal, iktidarı
denetleyecek bir muhalif partinin, Türk
demokrasisi için gerekli olduğunu düşünmüş ve bu
nedenle Halk Fırkası içinden kopup ortaya çıkan bu
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
İzmir, 2006, s.42.
9
Savaşal, s. 45.

8

Hakimiyet-i Milliye, 26 Haziran 1926; Cumhuriyet, 26
Haziran 1926; akt. Gülten Savaşal, 1926 İzmir Suikastı ve
İstiklal Mahkemeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk
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partinin varlığını kabul etmiştir. Parti içi
tartışmaların siyasi hayatı geliştireceği ve
güçlendireceği düşüncesi ile meclisteki çok
sesliliği yakından ve ilgiyle izlemiştir. Ancak,
muhalif partinin din eksenli başlattığı propaganda
çalışmaları ve Türk halkının henüz yapılacak
inkılaplara karşı yeterli bilince ulaşamamış olması
cumhuriyeti tehlikeye sokmuştur.

ÖZKAYA, Yücel, "İzmir Suikastı", Atatürk
Araştırma Merkezi, Sayı: 22.
SAVAŞAL, Gülten, 1926 İzmir Suikastı ve İstiklal
Mahkemeleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yüksek Lisans
Tezi, İzmir, 2006.

Din her dönemde, ideolojilerinin kitleler
tarafından benimsenmesini isteyen güçlerce
kullanılmaya alışkın olunan bir kavramdır. Bu
dönemde de din istismar edilerek iktidara
geçebilmek gayesi ile muhalefet tarafından
kullanılmış ve parti gerici ayaklanmalara birer
dayanak haline gelmiştir. Bu ayaklanmaların en
büyük nedeni olarak görülen partinin faaliyetlerine
son verilmiş, ancak iktidara karşı beslenen kin
devam etmiştir. Kendini bir kez daha 1926 yılında
gösteren gelenekselci-İttihatçı kesim, İzmir
Suikastı ile iktidara geçebilmeyi ummuş, ancak
başarılı olamamıştır. Suikast tehlikesi sonrası
Atatürk'ün söylediği söz, girişilen tehlikeli
oyunların işe yaramayacağını özetler niteliktedir:
"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak
olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet
payidar kalacaktır. Ve Türk milleti emniyet ve
saadetini zamin prensiplerle medeniyet yolunda
tereddütsüz yürümeye devam edecektir."
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“MİLLETİN EFENDİSİ”NİN
DEMOKRASİ İLE İMTİHANI

yaratmıştır. Batı ise bu eğilimleri sömürüsünü
genişletmek için Osmanlı Devletini ekonomik ve
siyasal baskıyla zorlamıştır.
Geçmişten bugüne kadar köylü sınıfı ezilen
kesimlerin en başında yer almıştır. 1856 Islahat
Fermanı ile yabancılara toprak edinme hakkı (mülk
sahibi olma) tanınıp, 2 yıl sonra düzenlenen kanun
ile kalkmış olmasına rağmen, 1862’de imzalanan
Paris Barış Antlaşmasıyla Avrupalı Devletlerin
baskıyla bu hak tekrardan yabancılara tanınmıştır.
Osmanlı Devleti’nin demokratikleşme çabaları
tarımdaki eşitsizlik, soygun ve ağalık düzeninin
hukuki temellere dayandırılarak kök saldığı dönem
olarak tarihe geçmiştir. Tanzimat’ın getirdiği
yenilik ve demokrasi, ekonomiye ağır bir yük
getirmiştir; tarımsal ürün bol olduğu zaman ürünler
değerinden daha düşük satılmakta, kıtlık yıllarında
ise ürün az olmasından dolayı köylü sattıkları
ürünlerden masraflarını çıkartamaması onları
sürekli borçlandırmıştır. Ayrıca bozulan Tımarlı
Sipahi Sistemi de köylünün ekonomik olarak
ezilmesini
kolaylaştırmıştır.
Bu
döngüye
direnemeyen köylü ise elindeki toprağı çıkarmaya
mecbur kalmıştır. Tımarlı Sipahi sisteminin
bozulmasından sonra mültezim sınıfı, ekonominin
kötü ve dar zamanından faydalanarak çok düşük
ücretlerde köylünün topraklarını satın alarak
sömürü sistemini daha da büyütmüştür. Bu sömürü
günümüze ağalık sistemi olarak gelmiştir.

Aykut Can KIZILDOĞAN

Demokrasi, azınlıkta olanların tüm haklarını
özgürce yaşamasını sağlayan ve ne çoğunluğun
azınlığa ne de azınlığın çoğunluğa tahakkümü
altına almadığı bir sistem olarak nitelendirebiliriz.
Bu nedenle demokrasinin bir uzlaşma sanatı
olduğunu da düşünebiliriz. Ahmet Taner
Kışlalı’nın ifadesiyle ‘’Demokrasi tarihi insanlar
arasında toplumsal kökenli eşitsizlikleri gidermek
için verilen savaşın tarihidir.’’ Demokrasinin
gelişim sürecini, tanımdaki gibi uygulandığını pek
nadir görmekteyiz. Günümüz Türkiye’sinde ve
dünyanın birçok yerinde, demokrasi ve cumhuriyet
adı altında azınlığın ve muhalefetin ezildiği,
üstünden geçildiği bir sistem olarak kullanıldığını
da zaman zaman görmekteyiz. Türk Halkı,
demokratik sistemi uygularken çeşitli bunalım ve
sancılar yaşamış ve yaşamaya devam etmektedir.
Bu sıkıntıların sebebi ise demokrasiyi tam olarak
içselleştirememiş ve anlayamamış olmasından
kaynaklanmaktadır.

Tanzimat Fermanı ile bu sömürü sistemini güvence
altına alınan Osmanlı Devleti ekonomisindeki açığı
kapatmak için, mültezim sınıfına topraklarını
kaptırmayan köylüden işlediği toprağın vergisini,
Saray’dan görevlendirilen zaptiye ve devlet
memurlarının zulmüyle toplamıştır. Bu zulüm;
Ziya Paşa’nın 1867’de Sultan Abdüllaziz’e
gönderdiği mektupta şu ifadelerle yer almıştır:
‘’……hırsız ve haydutlar gidip köylünün malını
telef, ırz ve namusunu payimal ederler…..., ve üç
kuruşluk Aşar borcu için köylü aylarca mahpusta
yatırılır ve rençberin evlat, ayali aç bırakılır.’’ Bu
mektuptan anlaşıldığı gibi demokratikleşme çarkı
ve Osmanlı Devleti köylüyü birlikte ezmiştir.
Köylünün yüzü sadece bu süreçte değil daha
sonraki dönemlerde de yüzü gülmeyecektir. Bu
düzen, köylüyü yavaş yavaş ırgatlaştırmaya ya da
Yeniçeri Ocağı’na katılmasına mahkum etmiştir.
Ne Tanzimat ve Meşrutiyet hareketleri ne de
İttihatçıların geçici çözümleri, Osmanlı’nın aradığı
ilaç olmadığı gibi aksine 600 yıllık koca tarihin
çöküşünü hızlandırmıştır. Daha sonra ise koca

1800’lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nun
yöneticileri ve toplumun belli bir zümresi
batılılaşma ve demokratikleşme hevesindeydi.
Osmanlı’da
yapılan
demokratikleşme
ve
modernleşme hareketleri, 1839 Tanzimat Fermanı,
1876 ve 1908 Meşrutiyet’lerinin şekilci
olmasından dolayı başarılı olmamıştır. Bu
modernleşme çabaları yüksek devlet memurlarına,
mültezimlere, tefecilere, yabancı İşbirlikçilerine,
bey ve ağalara ekonomik düzen ve keyfiyet
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çınar fiilen ortadan kalkmıştır. Milli mücadele
böyle bir ortamda yoksul, geri bırakılmış bir millet
ile kazanılmıştır.

bahçe dağıtılmıştır. 1934 – 1944 yılları arasında ise
4.609.059 dönüm arazi topraksız köylüye
dağıtılmıştır. Bu arazilerin % 91’i Atatürk
döneminde gerçekleştirilmiştir. Mustafa Kemal
Atatürk yaptığı tüm devrim ve reformların, halkın
ekonomik
bağımsızlığı
olmadan
gerçekleşmeyeceğinin farkındaydı. Bu yüzden
Atatürk yaptığı ve yapacağı tüm reformlarının
temelini toprak reformu olarak görüyordu. Ayrıca
devrimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için eğitimi
ana gereklilik olarak düşünüyordu. 1930’dan sonra
Cumhuriyet iki önemli konuda ‘’Toprak Reformu’’
ve kırsal kesiminin ‘’İlköğretim Sorunu’’ ile
yoğunlaşır. Kemalist hareketin başlattığı toprak
reformu 1945 yılına kadar uygulanacaktı. Bu
uygulamanın sekteye uğramasının sebebi ise
Atatürk’ün zamansız ölümü ve dünyada yaşanan
sıkıntılardır. CHP Hükümeti 1945 - 1950 yılları
arasında ABD ve SSCB’nin soğuk savaş
içerisindeki faaliyetlerinden ve II. Dünya
Savaşı’nın etkilerinden dolayı olağan üstü tedbirler
almıştır. Bu tedbirler ‘’Varlık Vergisi’’ ve kırsal
kesimden alınan ‘’Toprak Mahsulleri Vergisi’’
kalan toprak ağalarını ve parası olan halkı zor
duruma düşürmüştür. Bu vergiler Cumhuriyet’in
feodal gruplarını hükümete karşı kazan kaldırmaya
ortam hazırlatmıştır. Bu yüzden CHP hükümeti
toprak reformunu askıya almıştır. Daha sonra CHP,
İktidarı toprak reformuna tepki sonucunda kurulan,
Bayarlı, Menderesli, Koraltanlı, Köprülülü
Demokrat Parti’ye kaptırmıştır. 1954 yılında ise
Arazi Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
büyük tartışmalara yol açmıştır. O günün kazananı
‘’Batakçı toprak ağasının kökünü kazıyacağım’’
diyen İsmet İnönü değil, Toprak Ağası Adnan
Menderes olmuştur. 1974 de ise, ‘’Toprak
işleyenin su kullananın’’ diyen Bülent Ecevit’in
toprak reformu girişimi oldu, bu girişim toprak
ağalarının desteğini alan Süleyman Demirel’in
engellemesi ile başarısız olmuştur.

Mustafa Kemal Atatürk Emperyalist Devletlerin
ardından gericiliğe, cahilliğe, eşitsizliğe ve halkını
sömürenlere karşı savaş açmıştır. Kurduğu
Cumhuriyet’in en büyük özelliği halkın
çıkarlarının gözetilmiş olmasıdır. Osmanlı’nın 150
yıla yaklaşan demokratikleşme ve yenileşme
hareketleri, toplumda yukarıdan aşağıya başlamış
ve büyük halk kitlelerinin yaşamına hemen hemen
hiçbir köklü değişiklik getirmemiştir. Genç
Cumhuriyet’in başlattığı reformların özelliği ise
Osmanlı’nın halktan kopukluğunun tam tersine
halktan destek görmüş olmasıdır. Mustafa Kemal
Atatürk’ün ve Genç Cumhuriyet Kadrolarının en
büyük hedefi, ağa, şeyh, şıh ve tarikat
egemenliğindeki feodal yapıyı yani aşiretleri
ortadan kaldırıp, toprakları işleyen halka, yani
köylüye dağıtmak, böylelikle toprak reformunu
gerçekleştirmektir. Şeyh Sait isyanı sırasında,
emperyalizmin doğudaki aşiret tarikat düzeninden
yararlandığını gören Mustafa Kemal Atatürk,
toprak reformunun gerçekleştirme çalışmalarına
hız vermiştir. 1926 yılında hazırlatılan Doğu (Şark)
raporunda da toprak reformunun gerekliliğini
ortaya koyan maddeler şunlardır.
•
•
•
•
•
•
•

Derebeylik sistemini ortadan kaldırmak
İrticanın kökünü kazımak
Milli bütünlüğü sağlamak
Sınıf farklılığını gidermek
Köylüye toprak vererek üretimi sağlamak
Köylüyü çağdaşlaştırmak
Kadın erkek eşitliğinin sağlanması için kız
çocuklarının okutulması

Toprak reformunun gerçekleştirme çabaları, 1925
yılında 716 sayılı Kanunla muhacirlere ve
topraksız köylüye toprak dağıtılarak başlamıştır.
1929 yılında ise 9312 sayılı hükümet
kararnamesiyle bazı çiftlikler kamulaştırılıp
doğudan göç ettirilenlere dağıtılmıştır. 1929’da
İsmet İnönü’nün mecliste yaptığı toprak reformu
ile ilgili konuşmasında ‘’Doğuda 20.000 dönümü
sahiplerinden alınarak kamulaştırıp toplamda
110.000 dönüm tarım arazisi topraksız köylüye
işleyeceği toprak kadar dağıtılmıştır’’ ifadesini
kullandı. Bu ifadeden anlaşılacağı gibi toprak
reformu büyük kararlıkla devam ediyordu, 1924 –
1934 Yılları arasında köylüye toplam 6.787.234
dönüm arazi, 157.422 dönüm bağ, 168.659 dönüm

Cumhuriyet’in bir diğer aydınlanma projesi ise
Köy Enstitüleridir. Kırsal kesimin aydınlanması
için Mustafa Kemal Atatürk, 1935’te Milli Eğitim
Bakanlığına getirilen Saffet Arıkan’a köyün
içinden gelenlerden yararlanma emrini verir. Saffet
Arıkan’da bu işlerin üstesinden gelecek kişiyi
bulur, o kişi ise İsmail Hakkı Tonguç’tur. Milli
Eğitim Bakanlığı tarafından ilk başlangıç olarak
1936’da Eğitim Kursları kurulur. 1940’ta Hasan
Ali Yücel’in Milli Eğitim Bakanlığı sırasında
‘’Köy Enstitüleri ve Köye lüzumlu Sanat Erbabı
Kanunu’’ çıkartılır. Böylelikle tüm Anadolu’yu
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kapsayacak şekilde 21 Köy Enstitüleri açılır. Bu
hareket,
Türk
Milleti’nin
en
destansı
hareketlerinden biri olarak tarihe geçecektir.

Hükümetler hangi yabancı devletin etkisinde ise
onlardan alınan, bizim toplum gerçekleriyle ve
istekleriyle bağdaşmayan bir eğitim sistemi ile
karşı karşıya kalmıştır.

Köy Enstitüleri, üretime elverişli alanları olan
köylerin yanında ve ortasında kurulmuştur. Bu
şekilde kurulmasının amacı ise köyleri ve köy
insanlarını etkilemekti. Bu etki onların arasında,
onların koşulları içerisinde, hareket ederek
olabilirdi. Köy Enstitülerindeki gençler mezun
olduktan sonra görev yapacakları yerlere uygun bir
eğitimi ve mücadele gücünü ancak böyle bir
ortamda kazanıp, aktarabilirlerdi. Bu gençler, her
şeye sıfırdan başlayarak, bataklıkları kurutarak,
barınakları inşa ederek, yollar yaparak, sular
getirerek ve bölge özelliğine göre üretime
başlayacaktı, böylece burada öğrenilen bilgi,
yetenek ve kabiliyet köylere götürülecekti. Köy
Enstitülerin esas amacı ise köyden gelen insanı,
bütün bu amaçlara göre eğitilerek, yine doğduğu
topraklara bilinçli ve eğitimli bir şekilde götürmek,
bu bilinci diğer köylülere yaymaktı. Bu amaca,
kurulduğu günden kapatılana kadar ulaştı, II.
Dünya Savaşı’nın zor koşullarında açılan 21
Aydınlanma Ocağı 20 bine yakın mezun verdi. Çok
partili sisteme geçişle birlikte, Cumhuriyet’in en
ışıltılı eğitim atağı yarım kaldı. Dönemin bir
Milletvekili’nin
açıklamasına
göre
Köy
Enstitülerin neden kapatıldığını daha iyi
anlamamızı sağlamaktadır.

1973 Yılında Dönemin Başbakanı Rahmetli Bülent
Ecevit Köy Enstitülerin devamı niteliğindeki
Köykent Projesini ortaya koymuştur. Köykent
Projesi, az sayıda insan ve yatırımla, en kısa sürede
köylü nüfusunun tüm ihtiyaçların karşılanması
hedeflenmiştir; ayrıca bu proje ile hızlı nüfus
artışının ortaya çıkardığı işsizlik sorununun
çözümü sağlanacaktı. Böylelikle büyük kentlerde
oluşan aşırı nüfus yığılmaları engellenecek ve
sağlıklı kentleşmeler ortaya çıkacaktı. Bülent
Ecevit, bu temellere dayanarak köykentlerde
hizmetlerin,
okulların,
sağlık
ocaklarının
birleştirilebileceğini, bir köyün kendi başına
fabrika kuramayacağını ama bir birine yakın olan
emekleri, bilgileri, maddi olanakları birleşen
köykentler sayesinde köylüler verimli tarım
işletmelerin yanı sıra ortaklaşa sanayi işletmeleri
de kurabileceklerini belirtmişti. Köykent Projesiyle
köylere kentlerin tüm olanakları ulaşmış olacaktı.
Türk Köylüsünün hak ettiği yaşam seviyesine
geçişine sağlanacak, Köykent Projesi de Köy
Enstitüleri gibi yarım kalmış, devamı getirilmesi
engellenmiş çağdaş girişimlerdir.
Tüm bu bilgilerin ışığında, eğitim, demokrasi ve
ekonomik bağımsızlık sadece Türk köylüsünün
gelişmesinde değil tüm Türkiye’nin kalkınmasında
ana unsurlardır. Unutulmamalıdır ki tüm devrimler
bütün zümreleri ulaştığında başarıya ulaşabilir.
Genç Cumhuriyet’in bu mücadelesi iç ve dış güçler
tarafından ne kadar engellenmeye çalışırlarsa
çalışsın, Mustafa Kemal Atatürk’ten devraldığımız
mücadele
gücü,
devrim
ve
demokrasi
şehitlerimizin mirasıyla bu sömürü düzenine hiçbir
zaman boyun eğmeden çalışırsak, Demokratik
Cumhuriyetin temellerini sağlamlaştırmış olacağız.

‘’Köy Enstitüleri kesinlikle komünist uygulama
değildi, doğuda en yüksek eğitim gören insan
benim. Köy Enstitüleri, bizim Devlet üzerindeki
gücümüzü kaldırmaya yönelikti, bunu içimize
sindiremedik. Benim Van yöresinde 258 köyüm
var. Bunlar devletten çok bana bağlıdırlar. Ben ne
dersem onu yaparlar, ama köylere öğretmenler
gidince benim gücümden başka güçler olduğunu
öğrendiler. DP ile pazarlığa girdik ve kapattık.’’
Böylece devrimci düşünce adamı yetiştiren kaynak
kurutuldu. Türk aydınlanmasının yurdun tüm kılcal
damarlarına yayılması engellendi. Ayrıca Köy
Enstitülerin kapatılması, Türk köylüsünü hem
teknik olarak dışarıya bağımlı hale getirmesine
hem de demokratik kültüre alışamamasına neden
olmuştur. Bu fırsatla büyük toprak ağaları yani
modern derebeyleri Türk köylüsüne tahakküm
uygulamaya devam etmiştir. 1946’dan sonra
Türkiye’nin siyasi yapısı değişmeye başladıktan
sonra, Genç Cumhuriyet’in Eğitim Sistemi’nin
yerine ezbere dayanan, uygulaması ve araştırması
olmayan
yöntemlerle
şekillendirilmiştir.
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Hasan Ali Yücel ve İsmet İnönü Köy Enstitülerinde

Bülent Ecevit

Köy Enstitüleri

Mustafa Kemal Atatürk Türk Köylüsünü dinlerken
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BAŞKANLIK SİSTEMİ
DEMOKRASİNİN GEREĞİ MİDİR?

1.Başkanlık Sistemi
Başkanlık sistemi ile ilgili olarak tarihine
baktığımızda Amerikan anayasa yapıcılarının
oluşturduğu bir şey olduğunu söyleyebilmemiz
gerekmektedir. Tabii olarak kurucular olarak yer
alanlar arasında olan Washington, Jefferson,
Madison ve Hamilton’un kurguladıkları yapının
aslında göç ile geldikleri topraklara yönelik olarak
Avrupai düşüncelerde etkilendiklerini fakat revize
edilmiş bir biçimde özgün bir çalışma ortaya
koyarak anayasa çalışması beraberinde sistemsel
halde ortaya çıktığını söyleyebilmekteyiz(Konuya
ilişkin Bezci, 2005: 78).
Farklı kültür, ekonomik yapı ve etnik
kökenlere sahip insanlar arasındaki farklılıkları
gidermek ya da en aza indirmek için giriştikleri çok
yoğun bir çabanın eseri olarak ortaya çıkan sistem,
çeşitli savaş, acı, ağır vergiler ve zorlu yaşam
koşullarından kaçan insanların ortak ürünü olarak
ortaya çıkmıştır. Başkanlık sistemiyle yönetilen
ülkeler arasında en uygun ve en başarılı olarak
ortaya çıkıp örnek alınan sistem ABD’nin
başkanlık modelidir.

Ahmet Yavuz GÜRLER

Giriş
Türkiye’de son yıllardaki tartışmaların
büyük çoğunluğunun yönetim şekli ve sistemiyle
alakalı şeyler olduğu aşikardır. Çok çeşitli
görüşlerin birbirleriyle çatıştığı ve genellikle
konunun taraflarının birbirlerini suçladığı bir konu
olmuştur. Özellikle Türkiye’deki bazı çevreler
mevcut istikrarsızlıkların temelini parlamenter
sisteme dayandırmaktadır. Ve tek ilaç olarak
başkanlık sistemini bir hap gibi yutulmasını
istemektedirler. Halbuki sistemsel bazda başkanlık
sistemi ile yönetilen ülkelerin genel itibariyle daha
fazla sorunlar yaşadığı ve birçok krizle baş başa
kaldıkları gözlemlenmektedir (Yaman, 2014: 83).

ABD dışında başkanlık sistemi modelini
tercih eden ülkeler otuz yedi tanedir. Venezuela,
Güney Kore, Meksika, Panama, Filipinler, Kenya,
Kıbrıs, Brezilya, Kolombiya, Ermenistan, Arjantin
ve Afganistan gibi ülkeler bulunmakla beraber
Kolombiya ve Peru sırasıyla 1974 ve 1979 yılından
itibaren sivil hükümetlerin bulunduğu başkanlık
sistemini uygulamaktadır (Ayrıntılı olarak
durumlara
bakmak
için,
http://file.setav.org/Files/Pdf/20150526181848_51
_baskanlik_raporu_web.pdf,
(Çevrimiçi),
21.01.2018).

Neredeyse ABD’nin az sorunlarla uğraşan
başarılı bir demokrasi örneği olması durumu
özellikle -son 2016 seçimleri sonrası değiştiği
mevcut başkanın ilk yılında birçok sorunların
olduğunu ve sistemsel bağlamda da çeşitli
mekanizmaların
çalışmadığınıda
gözlemlemekteyiz.

Başkanlık Sisteminin Özellikleri, en bilindik
haliyle sert kuvvetler ayrılığına sahip olan sistem;
yasama ve yürütme kuvvetleri arasında kesin bir
ayrılık öngörmektedir. Organlar birbirlerinden
bağımsız ve ayrı ayrı seçilmektedirler. Ayrıca
birbirlerinin varlıklarına da son verememektedirler.
Başkanın avantajlı konumu da diğer iki organdan
ayrı özellikler vermektedir. Vatana ihanet dışında
hiçbir suçtan yargılanamayan başkan görevden de
uzaklaştırılamamaktadır.

Oluşturacağımız yazının içeriğinde de
Başkanlık sisteminin kısaca içeriğini ele alıp
akabinde yönetilen ülkelerin durumuna atıfta
bulunduktan sonra Türkiye örneğinde demokratik
problemlerin çözümü için başkanlık sisteminin
gerekip gerekmediğine dair çıkarımlarda bulunmak
istemekteyiz.

Başkanın yasa tasarısı sunamadığı bir durum
söz konusu olmakla beraber başkanın yasama
kararını veto hakkı bulunmaktadır. Bunların
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yanında onaylanmış bir kanun başkan tarafından
sadece bir kez veto edilebilmektedir. Bunun
yanında yüksek yargı atamaları dahil olmak üzere
tüm yüksek kamu görevli atamaları başkan
tarafından yapılmaktadır.

istikrar ve en sorunsuz sisteme kavuşacağımız
inancı hasebiyledir.
Tartışmalar bağlamında aslında sadece
Türkiye’nin ön planda olduğunu söylemek yanlış
olmakla beraber Fransa’da yarı başkanlık sistemine
geçildiği
durumu
örnek
gösterebilmek
gerekmektedir(1958). Farklı bir örnek olarak önce
başkanlıktan yarı başkanlığa(1960) akabinde tekrar
başkanlığa dönüş yapan Brezilya(1963)’yı
söyleyebilmemiz gerekmektedir. Çeşitli sorunlarla
karşılaşıldığında sorunun çözümü olarak ortaya
atılan bir argüman olarak karşımıza başkanlık
sisteminin ortaya atıldığını söyleyebilmek
gerekmektedir.

Sistemde başkanın en fazla iki kere seçilme
kuralı bulunmaktadır. Bunun dışında bakanlar
kurulunun başkanın düşüncesi paralelinde ortaya
çıktığı söylenebilmektedir. Fakat başkan bu
kurumlardaki insanlara müdahale edebilecekken
mahkeme kararı ve hakimlere müdahale etme
konumunda bulunmamaktadır.
Devletin en üst temsilcisi cumhurbaşkanı ile
hükümet arasında denge amaçlı güç dağılımını
sağlayacak unsur bulunmamaktadır. Parlamenter
sistemde olan başbakanın varlığı bu durumu
aşmaya yardımcı olmaktaydı halbuki. Başkanlık
sisteminde tüm yetkilerin başkana ait oluşu egemen
bir lider oluşturmaktadır. Fakat bu durumu aşmaya
yönelik olarak Fransa gibi ülkelerde başbakan ile
başkan arasında yetki paylaşımı yapılarak ikili bir
yapı benimsenmiştir.

Türkiye’de ise ilk defa Turgut Özal
başbakanken eleştirdiği cumhurbaşkanının aşırı
yetkileri; kendisi cumhurbaşkanı iken nedense
eleştirmekten vazgeçmiş daha da fazla yetki
isteyen ve kamuoyu gündemine sistem değişikliği
önerisini getirmiştir. Daha sonrasında da
cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel döneminde
de başkanlık sistemi isteği yankı bulmuştur.
2000’ler sonrasında da siyasiler arasında başta
Burhan Kuzu, Cemil Çiçek ve dönemin başbakanı
Recep Tayyip Erdoğan gibi insanlarında görüş
olarak başkanlık sistemine geçişin çeşitli sorunlara
karşı tek kurtuluş reçetesi olarak ortaya konduğu
görülmüştür(Burhan Kuzu’nun görüşleri için:
http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/02/03burhan-kuzu-turkiye-icin-baskanlik-sistemi-1.pdf,
(Çevrimiçi), 21.01.2018).

Kabaca başkanlık sistemine sahip olan
yönetim sistemlerini tanımak için üç tanımlayıcı
kriter bulunmaktadır. İlki devlet başkanının
doğrudan doğruya ya da halk tarafından seçilmesi;
ikincisi hükümetin ya da yürütme organının
parlamento oyuyla atanma ya da düşürülmesinin
mümkün olmaması; üçüncü olarak da başkanın
yürütme organını yönlendirmesi durumudur. Üç
ana kriterin oluşuyla beraber başkanlık sisteminin
varlığından bahsedilebilecektir(Sistemle ilgili
özellikler konusunda bkz: Yaman, 2014: 85-88 ve
daha
da
ayrıntılı
bakmak
için:
http://www.anayasa.gen.tr/gozler-baskanliksistemi.pdf, (Çevrimiçi), 21.01.2018).

Türkiye’deki sistem tartışmalarında tabir
yerindeyse iki farklı net çizgiyle ayrılan görüşe
sahip olanlar için belli başlı argümanlar olmaktadır.
Başkanlık yanlıları, Devlet Geleneği ve Halkın
daha evvelden denediği bir sistem olduğu, Sistemin
Siyasal İstikrar Sağlayacağı ve Hızlı Gelişmeyi
sağlayacak ilacın başkanlık sisteminin güçlü icrai
yapısı olduğundan dem vurmaktadırlar.

2.Türkiye Bağlamında Başkanlık Sisteminin
Gerekliliği

Başkanlık sisteminin karşıtları ise: Dikta
rejiminin
kurulabileceğini(ABD
dışındaki
başarısızlık örnekleri olan bir sistemin sonu),
Siyasi Partilerin yok edilip ABD tarzı federatif
yapıya gidilebileceği ve Parlamenter sisteminin
değişmekten ziyadesiyle reforme edilişi ile idealize
edilmiş bir yönetim sistemi haline geleceği
savunulmaktadır (Yaman, 2014: 93-95).

Başkanlık sistemine dair çeşitli atıflar
yaptığımız ülkelerde uygulandığı kadar en
fazlasıyla ABD’de başarıya yakın bir şekliyle
uygulama
imkanı
bulunabildiğini
söyleyebilmekteyiz.
Başkanlık sisteminin içeriğine ilişkin aslında
genel görüş olarak kutuplaşma ve çeşitli
problemleri getiren parlamenter sisteminin tersi
olduğu görüşü ve bu sistemin gelişiyle beraber bir

Sonuç
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Türkiye’de tartışılan sistemsel tartışmaların
sadece başkanlık sisteminin olup olmamasına
odaklanması, demokratik anlamda ve temel hak ve
özgürlüklere sahip olma bağlamında ideal bir
anayasa yapılmasının önüne engel olarak
çıkmaktadır.

Kaynakça
Abdülsemet Yaman(2014), “Başkanlık Sistemi,
Uygulamaları ve Türkiye’de Uygulanabilirliği”,
Fırat Üniverstisetsi Sosyal Bilimler Dergisi,
Cilt:24, Sayı: 1, Sayfa:83-98.

Ak Parti başta olmak üzere başkanlık sistemi
savunucularının
yürüttüğü
tartışmalarda,
Türkiye’nin aslında sadece güçlü yürütmeye
ihtiyacı olduğu düşüncelerinin olması ve daha
katılımcı, özgürlükçü, çoğulcu ve içerici bir
demokrasi anlayışını temel alan darbe olmadan
yapılan anayasaya ihtiyacını engelleyen bir durum
olarak söylenebilir.

http://www.anayasa.gen.tr/gozler-baskanliksistemi.pdf, (Çevrimiçi), 21.01.2018).
http://www.anlikdergisi.com/2017/03/29/anlikdergisi-soylesi-prof-dr-birgul-ayman-guler/,
(Çevrimiçi), 21.01.2018.
Bezci, Bünyamin(2005). Demokrasi ve Başkanlık
Sistemi. Yönetim Bilimleri Dergisi(3:2).

Bütün bunların yanında Cumhurbaşkanını
halk tarafından seçilmesi konusunda yapılan
referandum en üst siyasi makamı güçlendirmiş
olmaktadır. Fakat bilindiği üzere uygulamada
farklılaşan örneklerin oluşu yüzünden ABD ve
Fransa örneklerinde olduğu gibi dengeleyici
mekanizmaların olması da gerekmektedir.
Yürütme ya da cumhurbaşkanlığı makamının
güçlendirilmesi, katılımcılığı ve yurttaş temsilini
sağlayan parlamentoyu zayıflatır ve demokrasiyi
de tehlikeye sokmaktadır.

http://file.setav.org/Files/Pdf/20150526181848_51
_baskanlik_raporu_web.pdf,
(Çevrimiçi),
21.01.2018
http://www.kultur.gov.tr/TR,96304/ataturkungenclige-hitabesi.html, (Çevrimiçi), 21.01.2018.
http://www.libertedownload.com/LD/arsiv/02/03burhan-kuzu-turkiye-icin-baskanlik-sistemi-1.pdf,
(Çevrimiçi), 21.01.2018.

İki farklı görüşün ortada oluşu ve Türkiye’de
geneli itibariyle düzenli seçimlerden sonraki siyasi
iktidar sahiplerinin “… şahsi menfaatlerini,
müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit ettikleri…”
gerçeği
ortadadır
(http://www.kultur.gov.tr/TR,96304/ataturkungenclige-hitabesi.html, (Çevrimiçi), 21.01.2018).
Neredeyse düzenli seçimlerin yapıldığı ilk günden
bu yana olduğu bilinen bir gerçekken aslında
olması gerekenin ne olduğuna dair kesin çizgilerle
ayrılmaya gerek yoktur.
Şekli itibariyle içeriği doldurulmamış ve sırf
değişiklik olsun diye geneli itibariyle olması
gerekenler veya günümüz çözülmesi gereken
sorunlarının aksine sadece belli amaçlar için
yapılan, yapılagelen ve yapılması planlanan
değişikliklerin ancak ve ancak diğer başkanlık
sistemleri örneklerinde olduğu gibi daha çok
sorunlara ve büyük çaplı problemlere yol açacağı
aşikar olmaktadır (Konuya ilişkin evvelki
sayımızda yaptığımız Birgül Ayman Güler
röportajı da tamamlayıcı mahiyette olmaktadır:
(http://www.anlikdergisi.com/2017/03/29/anlikdergisi-soylesi-prof-dr-birgul-ayman-guler/,
(Çevrimiçi), 21.01.2018).
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TÜRK DEMOKRASİSİ VE
EKONOMSAL SİSTEMİ*

İktisadi serbestçilik olmayabilir, fakat demokrasi
vardır. Zira, iktisadi serbestçilik, demokrasinim
şartı değildir.
Benim anladığıma göre :
2. Partinin mevzumuzu alakadar eden üç prensibi
-bunları biraz önce kaydettim-, ekonomsal
liberalliğin, demokrasinin şartı olmadığını gösterir.
Çünkü, eğer Türk rejimi, demokrat bir rejim
değilse, partinin halkçı olması ne demektir? Bunu
nasıl izah edeceğiz?!
Eğer Türk rejimi demokrat değilse, bu rejim
millet hakimiyetine dayanmıyorsa, Partinin
Cumhuriyetçi olması ne demektir?

Dr. Mahmut Esat BOZKURT

Yoksa, eski Venedik’te olduğu gibi bizde de
aristokratlar cumhuriyeti mi var diyeceğiz?
Böyle bir tevil, Türk’ün toplumsal, kamusal
varlığıyla da uygun değildir.

Bir gün Atatürk dedi ki :
“Demokrasi, esas itibariyle siyasidir. Ekonomsal
değildir. Bartelemi bunu iyi görmüş, iyi anlamış.”

Eğer Türk rejimi demokrat değilse onon
devletçiliğini nasıl anlatacağız?

Ben, bu hakikati önce Atatürk’ten öğrendim.

Türk rejimi serbest iktisatçı olmadığına göre,
komünist midir diyeceğiz?..

Sonra, bu ihtarın tesiri altında demokrasiyi bir
daha, bir daha okudum :

Böyle bir görüş realitelere zıttır.

Hangi kitabı açtımsa, Şef’in görüşü, anlayışı
doğrulandı.

Şu halde neyiz biz?!
Biz neyiz?!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyeleri bilirler ki,
devrimi yapan büyük partinin altı prensibi vardır.
Üçü mevzumuzu yakından alakadar eder.
Bunlar,
Halkçılık,
Cumhuriyetçiliktir.

Biz, Türk devriminin belgelerine, ilmin
verimlerine göre siyasal bakımdan demokratız.
“Egemenlik ulusundur” prensibini kabul etmiş bir
rejimdeniz.

Devletçilik,

Biz, yine Türk devriminin belgelerine, ilmin
verimlerine göre ekonomsal bakımdan iktisat
işlerinde müdahaleyi kabul eden devletçileriz.

Büyük partinin Dördüncü Kurultayı’nın birkaç
gün önce toplantılarını yaptığı Kamutay’da,**
bütün üyelerin karşısında ve başında şu prensip
duruyordu :

Buna eskiden “hakimiyet milletindir” deniyordu.

Demokrat olmak için de iktisadi serbestçiliği,
hani şu, devlete yalnız “gece bekçiliği” vazifesini
layık gören sistemi benimsemeyi lüzumlu
görmüyoruz.

Şimdi bir sıraya koyduğumuz üç belgeyi
inceleyebiliriz :

Buna, ilim bakımından olsun, devrimimizin
prensipleri bakımından olsun, inanmıyoruz...

Egemenlik ulusundur.

Bütün bunları, bu görüşleri, son bir esasla da ispat
edebiliriz :

Benim anladığıma göre :
1. Atatürk, “Demokrasi esası itibariyle siyasidir”
demekle,
“bunu
ekonomsal
sistemlerle
karıştırmamak lazım” demek istedi. Daha açıkçası,
“ekonomsal liberallik demokrasinin, millet
hakimiyetinin şartı değildir” dedi.

Dördüncü Kurultay’ın başında taşıdığı prensiple
:
Hakimiyet milletindir:
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Bırakalım... Salonlarda, oraların köşelerinde
alışkanlar konuşsunlar!..

Egemenlik ulusundur.
Sayın, zeki eleştiricimiz Peyami Safa :

Bu gibi yerlerde konuşmak, esasen iktisatta
liberal demokratların huyudur!..

“ Mahmut Esat, iktisadi serbestçi değil, sadece
demokrat olduğumuzu söylüyor. Mahmut Esat’ın
vaktiyle İzmir gazetelerinde yazdığı makalelerden
başka Türk inkılabı tarihine ait hiçbir resmi belge
gösterilemez ki, demokrasi ve liberalizmin
eşanlamlı kelimeler olduklarını açık veya kapalı bir
formül içinde reddetmiş olsun” diyor.

Biraz önce, bir arkadaşım bana Tan’ın 10 ve 13
mayıs tarihli sayılarını getirdi.
Yanlarını çizdiği iki makaleyi okumamı istedi.
Bunları okudum :

“Türk
devriminde
iktisadi
serbestçiliği,
demokrasinin şartı olarak kabul etmeyen belge var
mı, yok mu?!”

Peyami Safa, İnkılap Enstitüsü’ndeki derslerimle
alakadar olmuş, iki makalede düşüncelerini
söylemiş.

Yazıcımızın bu sorgusuna artık ben karşılık
vermeyeceğim. Çünkü :

Değerli yazıcımız birinci makalesinde çok
iltifatlı, ikincisinde oldukça sert, biraz da kızgın...

Türk devriminin biricik şefinin yukarıya
naklettiğim fikirlerinden ve ondan esinlenen
esaslardan sonra bana söz düşmez. Zira :

Bence, inanılan düşüncelerin, içten gelen
duyguların serti de, gülümseyeni de birdir. İkisi de
güzeldir.

Resmi
belgeler
serbest
iktisatçılığın
demokrasinin şartı olmadığını gösteriyor.

Peyami Safa’nın iltifatlı makalesini bir yana
bırakıyorum. Sertindeki düşünceleri ele alıyorum :

Ben, derslerimde sadece ilmi, sonra Türk
devriminin belgelere dayanan icaplarını anlattım.

Bunlarla ileri sürülmek istenen :
1. Demokrasi,
ekonomsal
liberallikten
ayrılamaz. Bu, onun seki taşıdır.

Bununla beraber, şunu da ilişik olarak
söylemeliyim ki, bir profesör yalnız klasik bilgileri
değil, bunları anlattıktan sonra kendi şahsi
düşüncelerini de ortaya koymak hakkına sahiptir.

2. Bunun aksi, ilim bakımından henüz
katileşmemiştir.
Şahsi
düşünceler,
üniversite kürsülerine çıkarılmamalıdır.
Bunlar salonlarda tatlı tatlı konuşma
mevzuları yapılmalıdır.

Bu hak profesörlere tanınmadığı gün ilim yerinde
sayar...
Tan’ın sayın yazıcısına bir nokta hakkında çok
yanıldığını söylemeden geçemeyeceğim :

Bence, demokrasinin ekonomsal liberallikten
ayrılık kabul etmesi artık apaçık bir gerçektir. Bu,
şahsi olmak şöyle dursun, klasikleşmiş bir bilgidir.

Bana, şahsi fikirlerin, üniversite kürsülerinde
değil, salon köşelerinde münakaşa mevzuu
olabileceğini hatırlatmak lütfunda bulunuyor.

Ekonomsal liberallik, demokrasinin bir şartı
değildir.

Teşekkür ederim.

Bu fikri üniversitedeki derslerimde ileri sürmeme
belli başlı sebep, demokrasi ile ekonomsal
liberalliğin birbirine bağlı sistemler gibi
gösterilmiş olmasıdır.

Fakat şunu hatırlayabiliriz ki, ben salon
köşelerinde yetişmiş, onlara alışmış insanlardan
değilim.

Bu hataya, ilimlerine güvenilen bazı kimseler de
düştüler. Düşmekle kalmadılar, daha ileri gittiler.

Ben bir Türk çiftçisinin oğluyum.
Söyleyeceklerimi ya dağlarda yahut kürsülerde
söylerim.

Bunlar, Kamalizm’in*** ekonomsal liberalliği
kabul etmemesini, onun demokrasi dışında kalışına
bir delil olarak gösterdiler.

Peyami Safa da öyle.
Son nefesini sürgünlerde, hürriyet yolunda
vermiş yüksek bir şehidin oğludur.

Tabii, dinletebildiklerine!..
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Hakikatİ böyle iken, Türk rejimi aleyhine ilmin
bu kadar istismar edilmesine, hiç değilse yanlış
izah olunmasına inkılap kürsüsü susamazdı.

Hadi biz o kadar ileri gitmeyelim. Fakat insaf
edelim de ekonomsal alanda serbestçiliği, ulus
egemenliğinin prensibi olarak ileri sürmeyelim.
Bütün bu fikirleri gözden uzak tutmadığından
olacak ki, Paris Hukuk Fakültesi profesörlerinden
Bartelemi Anayasa Hukuku adlı kitabında, “Fransız
demokrasisi esas itibariyle siyasidir. Ekonomsal
sistemlerle münasebeti yoktur” der.

Neden?!
Çünkü demokrasi halk egemenliği demektir.
Ekonomsal liberalliği, bunun azat kabul etmez şartı
sananlara karşı ağız açmamak Türk rejiminin ulus
egemenliği dışında kaldığını benimsemek olurdu.

Klasiklerden Esmein bu görüşün aksini değil,
müspetini müdafaa etti.

Bu, realitelere aykırı düştüğü kadar, rejimin
onuruyla da uygun değildir.

J. J. Rousseau modern demokrasinin babası
sayılır.

Bordeaux’nun ünlü profesörü Duguit’ye gelince,
o daha ileri gider. Ben o kadarına cesaret
edemiyorum. Rahmetliye göre demokrasinin
ekonomsal serbesti ile münasebeti yoktur. O, her
sistemle uyuşur.

Fransız Devrimi’nin, Fransız demokrasisinin
prensipleri, onun Contrat Social’inden (Kamusal
Bağıt) esinlenmiştir.

Tarih bize ekonomsal liberalliğin demokrasiden
çok sonra olduğunu anlatıyor. Bunun ikisi, bir
doğumlu ikizler değildirler.

Kamusal Bağıt modern demokrasilerin hemen
hepsinin seki taşı olmuştur. Bunu herkes bilir.

Kitaplarım yanımda değil, fakat hafızamda
yanılmıyorsam, ekonomsal liberallik 19. asrın
ortalarındadır ki demokrasiyle buluştu.

Tezimizi
önce
inceleyebiliriz.

bilgi

kaynaklarından

Rousseau, ekonomsal liberalliği demokrasi için
hiçbir vakit şart koşmadı. Bunun aksine
değerlendirmede bulundu.

Bunlar, Charles Gide ve Charles Rist’in İktisat
Doktrinleri Tarihi’ndeki klasik bilgiler sırasında
anılmaktadır.

O diyor ki:

Şunu da işaretleyebiliriz ki, fizyokratlar serbest
iktisatçıların, liberal ekonomcuların babaları
sayılırlar.

“Demokrasi, kendisinden beklenen iyi neticeleri
verebilmek için, camiada ne hürriyetini satacak
kadar züğürtler, ne de hürriyeti satın alacak kadar
zenginler bulunmamalıdır. Orada buna göre düzen
olmalıdır.”

Bunlar, şefleri Doktor Quesnay ile prensiplerini
yaymaya başladıkları zaman, Fransa’da 1789
Devrimi henüz patlak vermemişti. Demokrasi söz
konusu değildi.

Rousseau’nun dileği, ekonomsal alandaki işlere
devlet
karışmadıkça
gerçekleşebilir
mi?
Şu halde ekonomsal liberallik neden ve nasıl
demokrasinin şartı oluyor?!

Fizyokratlar iktisadi sistemleri için demokrasiyi
düşünmüyorlardı. Mutlakiyeti beğeniyorlardı!
Bütün bunlardan benim çıkardığım şudur :

Biliyoruz ki, ekonomsal liberallik, devletin
iktisat işlerine el değdirmemesi demektir. Bu
sisteme göre iktisat işlerini yalnız fertler
başaracaktır.

İktisadi serbestçilik diye bir sistem vardır. Biz
buna Türkçe ekonomsal liberallik diyoruz. Buna
göre devlet iktisat işlerine karışmaz. O, yalnız
asayişi tutmaya borçludur ; vazifesi jandarmalıktır.

Fakat devlet bu işlere karışmadıkça, kalın
sermayenin cılız varlıkları ezmesinin önüne
geçilebilir mi? Geçilemezse demokrasinin
manasını nerede aramalı? Onu nerelerde bulmalı?

Bildiğim bir şey varsa, ekonomsal liberalliğin
bugün cenaze merasimi yapılmaktadır.
Bunun adına, hakikatine inanarak ardından
ağlayanların yazık gözyaşlarına!

İş Rousseau anlamından değerlendirilince,
serbestçilik
değil,
devlet
müdahaleciliği,
demokrasinin icaplarından sayılmak lazım geliyor.

İktisatta serbestçilik öldü. Halbuki milletlerin
hakimiyeti eskisinden kuvvetli yaşıyor.
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Yeni nesiller, ekonomsal liberalliği tarihin
seyrinde bir tahakküm satırı diye okuyacaklardır.
Onlar, adı serbesti olan aldatıcı satırın acılarını
duymayacakları için demokrasiyi bizlerden iyi
tadacaklardır.
Lafın kısası, ekonomsal liberallik, demokrasinin
bir dizbağı nişanı değildir.
Son derste inkılap kürsüsüne çıkarılan görüşler
sanıldığı gibi, şahsi düşüncelerin değil, ilmin ve
Kamalizm’in icaplarıdır, formülleridir.
*Mahmut Esat Bozkurt’un bu makalesi Tan
gazetesinin 21-22 Mayıs 1935 tarihli sayılarında
yayımlanmıştır. Yazar, dizinin ikinci bölümüne
“Demokrasi ve Ekonomsal Liberallik” başlığını
koymuştur. (Kaynak Yayınları’nın notu)
**Kamutay : Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
genel kurulu. (Kaynak Yayınları’nın notu)
***O yıllardaki öz Türkçe akımı içinde, Kemal
sözcüğünün yazımı Türkçenin ses uyumu kuralına
uydurularak Kamal’a çevrilmişti. (Kaynak
Yayınları’nın notu)
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RÖPORTAJ:

Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇİFTÇİ ile
‘DEMOKRASİ
HAYATIMIZ’
ÜZERİNE

“Hiçbir rejim, kendisini
ortadan kaldırmayı
hedefleyen siyasal
partilere iktidarı teslim
etmez.”

Soğuk Savaş sonrası dönemde oluşmaya başlamış
ve 11 Eylül 2001’deki ABD’nin “İkiz Kuleleri” ile
“Pentagon”a yapılan uçaklı intihar saldırıları
sonrasında ise olgunlaşmıştır. Bu dönemde,
ABD’nin en önemli “öteki”si radikal siyasal
İslamcı örgütler olarak ortaya çıkmış; onlara karşı
panzehir olarak ise “ılımlı İslamcı”lar müttefik
olarak kurgulanmışlardır.

Hazırlayan:

ABD’nin “radikal İslamcı” örgütlere karşı
mücadelesi”nin başladığı dönemde Türkiye’deki
devletin karar vericileri ile Hükümetinin, ABD’nin
radikal İslamcı örgütlerle mücadelesine destek
verdikleri görülmektedir. Ancak; ABD’nin
Ortadoğu politikası, özellikle ABD’nin Irak’a
yönelik işgal politikasına karşı çıkmaları onları
muteber kadrolar olmaktan uzaklaştırmıştır. Yine
düşünce çevrelerinde Samuel Huntington’un
“Medeniyetler Çatışması” söyleminde yer aldığı
üzere Türkiye’nin İslam medeniyetinin çekirdek
ülkesi olarak tasarlandığı ve İslam dünyasındaki
Batı karşıtlığının azaltılması için “İslami
köklerine” döndürülmüş ve Batı ile barışık bir
alternatif
model
olarak
ele
alındığı
anlaşılmaktadır.

Muharrem ANIL
Doğacan BAŞARAN
Deniz YÜCE

1. Kumpas Davaların Türk demokrasisine etkisi
ve yarattığı sonuçlar nelerdir?
“Balyoz”, “Ergenekon” ve “Askeri Casusluk”
davaları başta olmak üzere
kanaatimce daha öncesindeki Van 100.Yıl Rektörü
Yücel Aşkın’a kurulan 2005 yılındaki kumpas ve
yine 2005 yılındaki Şemdinli davaları ile provası
yapılmış olan- “Kumpas Davaları” olarak
adlandırılan davalar, burada ve şimdinin yaygın
iddiasına
bakılırsa,
Türkiye
Cumhuriyeti
devletinin yürütme, yargı ve yasama organlarına
“sızmış” ve yine burada ve şimdinin yaygın
okumasına göre FETÖ olarak adlandırılan “siyasal
İslamcı” bir örgüt tarafından kurgulanmışlardır.

,Amerikan düşünce çevrelerinde dillendirilen bir
diğer şey ise Türkiye’nin 21. Yüzyılın ilk
onyılında yeni liderlere ihtiyacı olduğu
şeklindedir. 11 Ağustos 2001’de siyasal İslamcı
bir gelenekten gelen Abdullah Gül ve Recep
Tayyip Erdoğan öncülüğünde kurulan AKP ile 22
Temmuz 2002’de sosyal demokrat/liberal
çizgideki İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan Kemal
Derviş’inde
katılması
beklenenöncülüğünde kurulan Yeni Türkiye Partisi (YTP),
ABD’nin Ortadoğu siyasetinde ve radikal
İslamcılarla
mücadelesinde
müttefiki
olabileceklerinin işaretlerini vermişlerdi.

Ben bu kurgulamanın tam olarak gerçeklikle
bağdaşmadığı kanaatini taşıyorum. Konuyu daha
geniş bir kapsamda uluslararası siyasetteki
değişmenin iç siyasal alandaki değişime etkisi ile
“dış” ve “iç”in etkileşimi bağlamında ele almanın
gereği bulunmaktadır. Türkiye’de “Kemalizm”in
“gazabı”na uğramış olan siyasal İslamcı’lar için
uluslararası siyasette, uygun koşullar kanaatimce
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YTP, seçimlerin erkene alınması nedeniyle
yeterince örgütlenemedi ve yok olup gitti; ancak
AKP, 3 Kasım 2002 seçimlerden zaferle çıkmayı
başardı. Bununla birlikte, Türkiye’deki “müesses
nizam”ın kendisine iktidarda kalma olanağı
vermeyeceği kanaatindeydi. Bu kanaatinin
Wikileaks belgelerine bakıldığında ABD’li
yetkililer tarafından da paylaşıldığı görülmektedir.
Örneğin
Wikileaks
belgelerinde
ABD
büyükelçiliği
yetkililerinin
Türkiye’de
görüştükleri kişilerden “Derin Devlet’in hukuki
manevralar ya da provokasyonlar yoluyla
Erdoğan’ın dengesini sürekli olarak bozmak
için elinden geleni yapacağını...” söyledikleri
ifade edilmektedir.

bir kapsamının olduğu ve amaca ulaşmaya
yardımcı her aracı mubah gören bir
yaklaşımdan rahatsızlık duymadığı; mesela,
gerektiğinde başörtüsünü de çıkartabildiği
ifade edilmektedir. Yine de, başka bazı ortak
paydaların sözkonusu olduğuna değinilmiştir.
Benim dikkatimi çeken önemli bir hususta
Abdullah Gül ile R.Tayyip Erdoğan arasında
yapılan ayrımdır. AKP'nin kurucularının
çoğunun Milli Görüş'ten gelirken, AKP'nin
birçok yetkilisinin de Gülen Hareketi'ne yakın
olduğunun bilindiği ifade edilerek; Abdullah
Gül’ün, Gülenci olarak görüldüğü; ama
Erdoğan’ın
öyle
görülmediği
ileri
sürülmektedir. Hatta, Erdoğan’ın, çok kararlı
biçimde Gülen cephesinin dışında durduğu ve
bu nedenle Gülen'in sadık çevresinin onu bir
yük gibi gördüğü ifade edilmektedir.

AKP'nin 2002'deki seçim zaferinin ardından
dönemin ABD Ankara Büyükelçisi W. Robert
Pearson, 15 Kasım 2002’de Washington'a
"Türkiye'nin Derin Devleti" başlıklı bir rapor
göndermiştir. Rapor’da “Türk Derin Devleti sahne arkasındaki bir mekanizma ile
askeriyenin, yargının ve bürokratik elitin
seçme üyeleri arasındaki iktidar ilişkileri-siyasi
hayatın ve yurttaşların, Devletle ilişkilerindeki
ihtiyatlı hesaplarının temel bir unsuru olmaya
devam ediyor.” “Derin Devlet'in görüşleri
Türkiye'deki siyasi oyunda koz sahibi olmaya
ve böylelikle de demokratikleşmenin ve
reformun önünde büyük engel oluşturmaya
devam ediyor.” şeklinde ifadeler bulunmaktadır.
Amerikalılar, “siyasal İslamcı” bir kadronun
Türkiye’de iktidarlarını devam ettirebilmelerinin
güç olduğunun farkındadırlar.

Böyle bir ortam içerisinde AKP’nin iktidarını
devam ettirebilmek için öncelikle devletin önemli
kurumlarına nüfuz etme ve dış dünyadan destek
alma gereksinmesi duyduğu aşikardır ve
kanaatimce de bu desteği olmaksızın iktidarını
devam ettirebilmesi de pek olanaklı olmasa
gerektir. Kanaatimce özellikle devlet içerisinde
Emniyet teşkilatı başta olmak üzere diğer devlet
kurumlarında örgütlendiğinden söz edilen
Fethullah Gülen Cemaati’ne bağlı kadrolar (15
Temmuz 2016’dan sonra FETÖ olmuştur) ile
“derin devlet”in olası operasyonlarına karşı
tedbirler almaya başladığı anlaşılmaktadır.
Olasılıkla geleneksel anlamda “Kemalist” devletin
hakimiyetindeki kurumsal yapılar ile onun
karşısındaki oluşmakta olan yapı arasında bir güç
mücadelesi oluşmuştur.

Wikileaks belgelerinde o zamanki adlandırmayla
Gülencilerin ayrıca Ergenekon soruşturmasının
öncüsü olarak görev yaptıkları, Türk Milli
Polisi'ne de hâkim oldukları belirtilmektedir. Bu
soruşturma, askerî şahsiyetler dahil olmak üzere
iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin pek çok
laik muhalifinin derdest edilmesine neden olduğu
ve bu da Gülencilerin nihai hedefinin, Türkiye'nin
görünür biçimde İslamcı bir hale gelmesini
onaylamayan bütün kurumların yıpratılması
olduğu yönündeki ithamlara sebebiyet verdiği
ifade
edilmektedir.
Dikkat
çeken
değerlendirmelerden birisi de Gülen Hareketi’nin,
Sünni Hanefi İslam'ın modernleşmiş bir versiyonu
olarak tarif edilmesidir. Bu eğilimi, eski Başbakan
Necmettin Erbakan'ın Milli Görüş grubuyla
paylaşsa da, Milli Görüş’ün, Türkiye merkezli
bir hareketken, Gülen Hareketi'nin daha geniş

Başlangıç aşamasına bakıldığında Ergenekon,
Balyoz, askeri casusluk davalarının 1990’lı
yıllarda çokça kullanılan 'derin devlet”in
“Hükümetler”i de hedef alabildiği düşünülen
örtülü operasyonlarına yönelik bir karşı
operasyonlar silsilesi şeklinde ortaya çıktığı
görülmektedir. Yaygın bilginin aksine “kumpas
davaları” olarak bilinen davalar kapsamında ilk
polis operasyonu 2 Haziran 2006’da Ankara
Emniyeti’ne gelen bir e-posta ihbarına dayalı
olarak başlatılmıştır. Daha sonraki yıllarda yapılan
Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi
operasyonların da polise gelen bir e-mail ihbarıyla
başlatıldığı ortaya çıkmıştır. E-maillleri gönderen
kişiler belli olmamakla birlikte, ihbar e-maillerinin
Türkiye dışından gönderildiği saptanmıştır.
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Emniyet birimleri de e-mailler doğrultusunda
“derin” operasyonlarını medya ile birlikte
gerçekleştirmişler, ondan sonra da görev savcı ve
hakimlere düşmüştür.
Bu ilk ihbar yazısında
Başbakan Erdoğan ve danışmanı Cüneyt Zapsu’ya
suikast hazırlığı yapıldığından bahsediliyor ve
“Atabeyler Grubu” olarak adlandırılan grubun
liderliğini Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda
görevli Yüzbaşı Murat Eren’in yaptığı ifade
ediliyordu. Ergenekon Operasyonu, 12 haziran
2007'de Ümraniye'de bir gecekondu da 27 el
bombası, TNT kalıpları ve fünyeler ele
geçilmesiyle başlamış, farklı tarihlerde sabaha
karşı ve yandaş medya kanalları üzerinden
psikolojik
bir
savaşla
birlikte
yapılan
operasyonlarla ülkenin ulusalcı/Kemalist olarak
bilinen ve AKP’ye muhalefet eden tanınmış sivil –
asker kişileri gözaltına alınmış, kamuoyu önünde
saygınlıkları rencide edilmiştir. Bu kişiler, 20
Ekim 2008 tarihinde, "silahlı terör örgütüne üye
olmak", "silahlı terör örgütüne yardım etmek",
"cebir
ve
şiddet
kullanarak
Türkiye
Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmak veya görev
yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye
Cumhuriyeti hükümetine karşı halkı silahlı isyana
tahrik", "patlayıcı madde bulundurmak, atmak ve
bu suçları azmettirmek", "Danıştay saldırısına ve
Cumhuriyet gazetesine patlayıcı madde atmaya
azmettirmek", "devletin güvenliğine ilişkin gizli
belgeleri temin etmek, kişisel verileri kaydetmek",
"askeri itaatsizliğe teşvik", "halkı kin ve
düşmanlığa alenen tahrik" ve benzeri suçlamalar
kapsamında yargılanmaya başlamışlardır. Askeri
casusluk
operasyonu
İzmir
Emniyet
Müdürlüğü’ne bir e-posta hesabından 10 Ağustos
2010 tarihinde gönderilen ihbar mailiyle başlatıldı.
İhbar e-mailinde; İzmir’de genç kızları kandırarak
zengin kişilere veya üst düzey bürokratlara para
karşılığında pazarlayan bir çete olduğu,
mensuplarının gözlerine kestirdikleri kızlarla önce
arkadaşlık kurarak güvenlerini kazandıkları; daha
sonra bir şekilde kızlarla birlikte oldukları, kızları
ellerinde seks görüntüleri olduğunu belirterek, bu
görüntüleri ailelerine ve internete vermekle tehdit
ettikleri belirtiliyordu.

yerine Anayasa Mahkemesi Başkanı Ahmet Necdet
Sezer 7 yılık bir dönem için cumhurbaşkanı
seçilmiş ve Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı
seçildiği 27 Ağustos 2007’ye kadar “Kemalist”
devletin İslamcı AKP hükümetleri karşısındaki en
büyük güvencesi olmuştur. O’nun yerine Abdullah
Gül’ün cumhurbaşkanı olmasının ardından Yüksek
Öğretim Kurulu (YÖK), Anayasa Mahkemesi,
Yargıtay, Danıştay, Milli İstihbarat Teşkilatı,
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (sonradan
Hakimler ve Savcılar Kurulu-HSK) ve
bakanlıklardaki İslamcı kadrolaşma ve atamalar hız
kazanmıştır. Yandaş olmayan merkez medya
olarak adlandırılan gazetelerdeki AKP’ye
muhalefet eden gazetecilerin işlerine son verilmeye
başlandı. Muhalif belediye başkanları İçişleri
Bakanlığı’nın gönderdiği müfettişlerince uzun
süreli denetleniyor ve yandaş medya ile birlikte
polis baskınlarına maruz kalıyorlardı. Yandaş
medya destekli psikolojik harekatlarla “Kemalist”
devletin
oluşturduğu
anayasal
düzenin
savunucuları baskılanmaya çalışılıyordu. Bu
bakımdan TBMM’de çıkarılan yasalar, yürütme
erkinin atamaları ile gerçekleştirilen kadrolaşmalar
ve yargıdaki düzenleme ve kadrolaşmalar ile
“Kemalist” devletin yerine “siyasal İslamcı” bir
yapının inşasının yolu açılmış oluyordu. Bu süreç
içerisinde daha organize olan, devlet organlarında
kadrolaşanların Gülenciler olduğu ve bir aşamadan
sonra AKP’yi de tasfiye ederek devletin dümenine
geçmeyi amaçladıkları anlaşılmaktadır. AKP’nin
özelinde Erdoğan’ın ABD ile arası açılırken
Cemaat çevresinin müttefiklik ilişkisinin devam
ettiği anlaşılmaktadır. Bunun icra aşaması 15
Temmuz 2016 kalkışması olmuştur. Bu noktada
Türkiye’nin milliyetçi/ulusalcı çevreleri Cemaat
karşısında, her ne kadar Erdoğan ve onun
uygulamalarından rahatsızlık duyuyor olsalarda,
Erdoğan’ı tercih etmişlerdir. Erdoğan’da esasında
Cemaat desteğini kaybettikten sonra geleneksel
anlamda “Kemalist” derin devletin oluşturduğu
yapının kontrolüne girmek zorunda kalmıştır.
Zaman zaman bu yapının kontrolünün dışına
çıkmaya çalışmakta ise de kanaatim reel güç
dinamiklerinin, en azından burada ve şimdinin
koşullarında, buna uygun olmadığı yönündedir.

Bu “Kumpas Davası” operasyonlarının
başladığı döneme tekabül eden kritik şey
kanaatimce Abdullah Gül’ün cumhurbaşkanı
olmasıdır. Gül’ün cumhurbaşkanlığı döneminde
Türkiye’nin
devlet
kurumlarında
önemli
değişiklikler ve kadrolaşmalar yaşanmıştır. 5
Mayıs 2000’de süresi dolan Süleyman Demirel’in

Türkiye, 3 Kasım 2002 sonrası girilen
dönemde ciddi bir iç siyasal mücadele dönemi
yaşamıştır. Bu mücadele esasında “Kemalist”
devlet yapısının savunucusu ve temsilcileri ile
onun karşısında yer alan “siyasal İslamcı” yapıların
“devlet”i ele geçirme mücadelesi hüviyetinde
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tezahür etmiştir. Ancak, tarihsel dinamikler
kanaatimce
gelinen
aşamada
Atatürk’ün
söylemlerinin yeniden keşfedilmesini sağlamıştır.
Türkiye gelenekselliğine, özellikle güvenlik
algılamaları bağlamında dönmeye başlamıştır.
Güvenlik
algılamalarının
yoğun
olduğu
dönemlerde demokratikleşme, insan hakları,
reform ve özgürlüklerden bahsetmenin ortamından
da pek bahsedilemez. Bu bakımdan “kumpas
davaları” üzerinden yürütülen mücadelenin
aşılarak yeni bir toplumsal inşaya gereksinme
duyulmaktadır. Kanaatim, Türkiye’nin rahatlaması
ve normal bir demokrasi olarak yol almaya devam
edebilmesi için iç dinamikleriyle yeni bir iktidarı
üretebilmesi gerektiği yönündedir.

kesimlerinin Ordu’yu her zaman kurtarıcı, işleri
yoluna koyacak yegane güç olarak gördüklerini de
gözden kaçırmamak gerekir. Türkiye ulus-inşasını
başardıkça ve demokratikleşerek herkesin
cumhuriyeti
haline
dönüştükçe
Ordu’nun
pozisyonu da değişecektir. Kanaatim, Ordu’nun
pozisyonunu siyasal kadroların rejimi yönetebilme
kapasiteleri belirleyecektir. Bugün Türk Ordusu,
gerek içerideki gerekse de dışarıdaki operasyonları
ile ulusa/millete gurur veren bir pozisyona doğru
evrilmektedir. Dikkat edilirse, her ne kadar
Ordunun operasyonelliği üzerinden siyasal zafer
elde etmek isteyen siyasetçiler mevcut olsa da,
halkın geneli Ordusuyla gurur duymaktadır. Ordu
giderek daha fazla birleştirici unsur olacaktır.
Ordu’nun birleştiriciliği aynı zamanda rejim
içerisindeki pozisyonunu da kuvvetlendirecektir.
Ama, kanaatim siyasal kadroların toplumsal alanı
inşasına karışmaktan olabildiğince imtina edeceği
şeklindedir.

2. Türk Ordusu, geçmişte ve bugün Türk
demokrasisinin neresindedir?
Türk Ordusu’nun kuruluşu M.Ö. Orta Asya’da
209’da Mete Han tarafından onlu sisteme göre
kurulan orduya dayandırılmaktadır. O dönemden
bu tarafa Türk ordusu “Türk Milleti”ni koruma ve
kollama vazifesini yerine getirmektedir. Osmanlı
İmparatorluğu’nun dağılma ve çöküş döneminde
Ordu, gerek teknolojik gerekse de yönetsel olarak
modernleşerek “Büyük Güçler” karşısında
varolunabileceğini fark etmiştir. Cumhuriyeti
kuran kadrolar, esas itibariyle asker kökenli olup,
kısa zamanda bir çok deneyim yaşamışlardır.
Kurulan yeni devletin, Osmanlı İmparatorluğu ile
aynı akıbete uğramaması için bir uğraş içerisinde
olmuşlardır. Ulus-inşası içerisinde gösterilen
dirençler ve uluslararası alandaki tehdit
algılamaları
güvenlik
siyasetine
öncelik
kazandırmıştır. Bu anlayış da, temel öncelik
rejimin muhafazası ve güvenliğin teminidir.
Türkiye’nin temel şanssızlığı, devletin kendini
yaslayabileceği
bir
toplumsal
sınıfının
olmamasıdır. Ordu bir bakıma devletin kendini her
daim yaslayabileceği güç olmuştur. Ordunun
subayları, toplum içerisindeki en iyi eğitimli grubu
oluştururlar; dünyadaki gelişmeleri takip ederler ve
birey olarak demokratik değerlere inanmışlardır.
Kadir Cangızbay’ın yüksek lisans dersimizdeki
ifadesiyle “sokağa tükürmezler”. Bununla birlikte
“devleti koruma ve kollama görevi” bizzat Atatürk
tarafından onlara verilmiş bir görevdir. Dikkat
edilirse tüm devrim/müdahale/muhtıra/darbe vs. ne
şekilde adlandırılırsa adlandırılsın, temel argüman
ülkenin rayından çıkmış olmasıdır ve tekrar rayına
oturtulması için geçici bir süre ile devreye girildiği
şeklindedir.
Genellikle,
toplumun
geniş

3. Türkiye’deki askeri müdahalelerde iç
faktörlerin mi yoksa dış faktörlerin mi baskın
olduğunu düşünüyorsunuz? Buna bağlı olarak
bu müdahaleleri bir hesaplaşma olarak
yorumlamak mümkün müdür?
Sadece Türkiye’de değil dünyanın başka yerlerinde
de askeri müdahalelerde iç ve dış faktörlerin
etkileşiminden söz etmek olanaklıdır. Her bir
askeri müdahaleyi kendi gerçekleştiği dönemin iç
ve dış koşulları bağlamında yorumsamak gerekir.
Bununla birlikte, ben Türkiye’deki askeri
müdahalelerde temel belirleyicinin iç faktörler
olduğunu düşünüyorum; özellikle Soğuk Savaş
dönemi baz alındığında, askeri müdahalelerin
tamamına bakıldığında, aynı zamanda Türkiye’nin
iç siyasal yapısına tehdit olarak algılanan ve
Türkiye’nin müttefikleriyle sorun yaşamasına yol
açabilecek toplumsal yapıların bastırılmasına da
olanak yarattığı görülmektedir. Müdahalelerin
meşrulaştırılma söylemlerinde süreklilik arz eden
temel husus “Atatürk’e ve Atatürk milliyetçiliğine
yapılan vurgu, ülkenin yönetilemez hale gelmesi,
kardeş kavgasına sürüklenmesi, kökü dışarıda
yabancı/sapık ideolojilerin etkinlik kazanması,
birlik ve bütünlüğe en çok ihtiyaç duyulan bir
zamanda bulunulması vs.dir. Ancak, bu
müdahaleler, aynı zamanda Türkiye’nin rejiminin
ve dış politika yönelimlerinin de sürekliliğinin
sağlanması anlamına da gelmektedir. Askeri
müdahaleleri bir hesaplaşma olarak görmediğimi
ifade edebilirim. Temel olarak Ordu’yu harekete
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geçiren şey, rejimin, hükümetlerin beceriksizliği
nedeniyle ağır bir kriz içerisine sokulmuş
olmasıdır. Hükümetler, Türkiye tarihi baz
alındığında benim “üç temel öteki” olarak
adlandırdığım siyasal İslamcılar, sosyalist sol ve
Kürt ayrılıkçılığı konularında kontrolü elden
kaçırdıklarında ve toplumsal dinamikleri kontrol
edemez hale geldiklerinde, Ordu rejimin rayına
oturtulmasını
sağlamak
için
müdahalede
bulunmaktadır. Hesaplaşma, rejimin sınırları
içerisinde faaliyet gösteren siyasal partilerle ve
onların mensuplarıyla değil, bahsettiğimiz
“öteki”lerle olmaktadır. Söz konusu hesaplaşmanın
da pek başarılı olamadığından söz edilebilir.

öncesinde sosyalist solu ve Kürt ayrılıkçılığını
desteklemekle itham edilen Bülent Ecevit’in bu
dönemde rejimin temel savunucusu figürler olarak
ortaya çıkmalarıdır. 28 Şubat süreci ile gerçekleşen
Hükümet değişikliği şekli olarak yasalara uygun
bir şekilde gerçekleşmiştir; ama fiili olarak antidemokratik bir şekilde bir İslamcı Parti’nin
iktidardan düşürülmesidir. “Kemalist” devlet
mekanizmasının
tehlikeye sokulmuş olduğu
dönemin
olaylarına
bakıldığı
zaman
anlaşılmaktadır; önceki askeri müdahalelerin
aksine post-modern bir şekilde gerçekleştirilmiştir.
3 Kasım 2002’de “Milli Görüş”den ayrılan siyasal
İslamcı kadroların kurduğu bir başka parti iktidara
gelebilmiştir. Ve yine o parti Nisan 2012’de bu
kez 28 Şubat 1997’deki Milli Güvenlik Kurulu
kararları ve sonrasında İslamcı Refah Partisi’nin
kapatılmasıyla
sonuçlanan
dönemle
ilgili
soruşturma başlatılmasına olanak yaratmıştır. Milli
Güvenlik Kurulu kararı olarak çıkmış, dönemin
Hükümeti’nin imzasını taşıyan 28 Şubat kararları
için de çok sayıda askere cezaevi yolu
görünmüştür. Normal şartlarda, bir ülkenin
Hükümetinin rejimiyle problemli olabileceğinin
tasavvur bile edilmemesi gerekir. Türkiye’deki
temel problem, rejimin kendi devamlılığını
garantileyecek kurumsal mekanizmaları oluşturma
konusunda yetersiz kalmasıdır.

4. 28 Şubat anti-demokratik bir müdahale
midir?
Yoksa
devlet
mekanizmasının
demokratik düzenin tehlikeye girmesine karşı
gösterdiği doğal bir refleks midir?
Türkiye’nin
1990’lı
yıllardaki
tehdit
değerlendirmeleri bağlamında 28 Haziran 1996 30 Haziran 1997 tarihleri arasında hükümet olan
Refah Partisi – Doğru Yol Partisi Hükümeti
dönemini ele almak gerekir. Söz konusu Hükümet
ile Türkiye’nin tarihinde ilk defa “siyasal İslamcı”
gelenekten gelen bir kadro bir koalisyon
Hükümeti’nde büyük ortak olarak iktidara
gelmiştir. Türkiye’nin 1992 yılındaki iç tehdit
değerlendirmeleri içerisinde “bölücü terör”e
öncelik verilirken yine bazı İslam devletlerince
geliştirilip desteklenen şeriat düzenine dayalı
İslami tehdidin laik devlet düzenine karşı, ciddi bir
tehlike teşkil ettiği belirtilmiştir. 28 Şubat
1997’deki Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan
kararlarla,
İslamcı
kadroların
yayılmasını
durdurmak ve devrim yasalarını uygulamak için
gerekli önlemlerin alınması hükümete tavsiye
edilmiştir. 28 Şubat 1997’den sonra iç tehdit
değerlendirmesinde irticai faaliyetler ile bölücü
terör aynı seviyede önceliğe sahip tehditler haline
getirilmiştir.
Bu
tehdit
değerlendirmeleri
bağlamında esasında “Batı” ile problemli olan
“Milli Görüş” çizgisindeki Refah Partisi’nin gerek
içerideki bazı politikaları gerekse de dış
politikadaki
Batı
dışı
yönelimi,
devlet
kurumlarının ve onların teşvikiyle kamuoyunun
tepkiselliğini de beraberinde getirmiştir. Tabiî bu
sürecin şekli olarak problemsiz bir Hükümet
değişikliği ile aşıldığı görülmektedir. Dikkat çeken
şey, 12 Mart Muhtırası ve 12 Eylül askeri
müdahalesi ile iktidarını kaybetmiş olan
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile 1980

5. Geçmişte bir dönem malum Açılım Süreci ile,
bugün ise tam tersi bir şekilde bir silahlı
mücadele ile karşılık bulan bölücü terör
sorununun altında yatan asıl neden bir kesim
tarafından iddia edildiği gibi bir demokrasi
sorunu mudur?
Ben “bölücü terör” sorununun altında yatan asıl
meselenin, “etnik” temelli olduğunu düşünüyorum.
“Etnik” meseleler demokrasiyle çözülebilecek
sorunlardan değildirler. Türkiye’nin kurucuları,
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi içerisinde
“etnik” meselelerin bölünmeye, toprak kaybına yol
açabileceğini deneyimlemiş olan kadrolardır. Önce
Hristiyan etnik grupların, sonrasında “Müslüman”
kimlikli Arnavut ve Arapların ayrılıkçılığıyla
karşılaşmışlardır. Türkiye kurulduktan sonraki en
önemli “etnik” mesele olarak Kürt ayrılıkçılığı
karşılarına çıkmıştır. Türkiye, bir taraftan “Türk
kimliği” ortaklığı ile ulus-devletini inşa etmeye
çalışırken bir taraftan da gücünü göstererek
meselenin üstesinden gelmeye çalışmıştır. Kazım
Karabekir’in Kürt ıslahına yönelik önerileri
arasında, çocuklara Türkçe öğretilmesi; bu suretle
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aradaki lisan ve his ayrılığının kaldırılması; önemli
merkezlerin ve güzergâhların Türk unsuru ile
kuvvetlendirilmesi; aşiret yapısının mümkün
olduğu kadar ufak kısımlara ayrılması gibi öneriler
vardır. Doğu’da bir genel müfettişlik kurularak
uygulanabilir bir programla uzun seneler
uğraşılması
gereği
de
Karabekir'in
tespitlerindendir. Kazım Karabekir’in önerileri
doğrultusunda ilerlemeler kaydedilmesine karşın,
Kürt
sorunu
Anadolu’nun
parçalanması
kaygılarına süreklilik kazandırmaya devam
etmektedir. 1990’lı yıllardan sonra mesele
Türkiye’nin dış politikasını da önemli ölçüde
meşgul eden bir mesele hüviyetine kavuşmuş,
Ortadoğu’daki diğer ülkelerdeki Kürt meseleleriyle
birlikte uluslararası bir boyut kazanmıştır.
Kanaatim “Açılım Süreci”nin Ankara’dan
geliştirilen bir süreç olmadığı şeklindedir.
Olasılıkla ABD, Ortadoğu’daki Irak ve Suriye
başta olmak üzere Kürtlerin yaşadığı coğrafi
bölgeleri Türkiye’nin hamiliğinde birleştirme
projesini uygulamaya geçirmek istemiştir.
Türkiye’deki siyasal karar vericiler de bu projeyi
bir “büyüme” projesi olarak görerek bir “açılım
süreci” yürütmüşlerdir, diye tahmin ediyorum.
Ancak; zaman içerisinde bu projenin sonuca
götürülemeyeceği; aksine Türkiye için bir bölünme
tehlikesi yaratabileceği noktasına doğru bir
değişme olmuştur. Kanaatim, bu değişme de
siyasal
iktidarın
ABD
ile
ilişkilerinin
zayıflamasının yanı sıra içeride temel dayanak
unsuru olan Cemaat yapısı ile arasının bozulması
yatmaktadır. Siyasal iktidar, Milliyetçi/ulusalcı bir
yapıya dayanma ihtiyacı duyduğu noktada ise
güvenlikçi yaklaşımlar uygulamaya sokulmuştur.
Ben bu “etnik” temelli meselelerde ilk ulusdevletlerin ortaya çıktığı Batı Avrupa’daki ülkelere
bakılması gerektiğini düşünürüm. Birleşik Kırallık
halen Kuzey İrlanda ve İskoçya meselesi ile
İspanya Bask ve Katalan meselesi ile Fransa
Korsika meselesi ile uğraşmaya devam
etmektedirler. Bu ülkeler aynı zamanda demokratik
devletlerdir ve sorunların yaşandığı coğrafi
bölgeleri aynı zamanda ülkelerin en zengin
bölgeleri arasında bulunmaktadır. Bu ülkeler bile
bu tür meseleleri tam olarak çözememişken bizim
çözebilmemiz beklenmemelidir. Bununla birlikte,
bir taraftan bir güvenlik sorunu olarak yaklaşırken
diğer taraftan bir bütünleşme ve demokratikleşme
sorunu olarak da meseleyi ele almak da fayda
vardır.

6. Demokrasi adına, demokrasiyi ortadan
kaldıracak veya aşındıracak düzenleme ve
girişimlere müsaade edilebilir mi? Bunlara
karşı demokratik rejim kendini koruyabilir mi?
Nasıl?
Demokrasi adına, demokrasiyi kullanarak ortadan
kaldırıldığı ülkelerin daha sonra gerekli anayasal
önlemleri aldıkları ve kurumsal mekanizmaları
oluşturdukları görülmektedir. Bunun en önemli
örneği Almanya’dır. Alman Anayasası’nın 21.
Maddesi/”(2) Amaçlarına ve taraftarlarının
tutumuna göre, özgür ve demokratik temel düzeni
zedelemek veya ortadan kaldırmak veya Alman
Federal Cumhuriyetinin varlığını tehlikeye sokmak
eğilimini gösteren siyasi partiler, Anayasaya
aykırıdırlar. Anayasaya aykırılık hakkında Federal
Anayasa Mahkemesi karar verir.” şeklindedir.
Almanya’daki iç istihbarat teşkilatı olan Anayasayı
Koruma Federal Dairesi demokratik düzeni
ilgilendiren tehditler konusunda görevli bir organ
olarak varlığını sürdürmektedir. Elbetteki hiçbir
rejim, kendisini ortadan kaldırmayı hedefleyen
siyasal partilere iktidarı teslim etmez; henüz
girişim aşamasında iken bile gerekli tedbirleri
almak için anayasaları temelinde kurumsal
mekanizmaları oluşturma yoluna giderler.
Türkiye’nin iç tehditlerini zamanlıca ele alma ve
rejimi açısından ciddi tehdit haline gelmeden
bertaraf edebileceği kurumsal mekanizmaları
olduğu kanaatindeyim. Belki uygulamadan
kaynaklı problemlerin olduğundan söz edilebilir.
7. OHAL’in sürdürülmesi için geçerli
sebeplerin varlığını koruduğunu düşünüyor
musunuz? Başkanlık seçimine kadar uzatılması
veya
seçimlerin
OHAL
altında
gerçekleştirilmesi
ihtimalini
nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Ben OHAL’in sürdürülmesinin gerekmediği
kanaatini
taşıyorum.
Esasında
OHAL
bağlamındaki “Kararname”lerin hızlı bir şekilde
TBMM’den çıkarılma olanağının bulunduğu
açıktır. FETÖ yapılanmasının çok ciddiye alınması
gerektiği konusunda hemfikirim ve halihazırda
güvenlik ve adli teşkilatlar ile kamu bürokrasisi
içerisinde devlete paralel bir şekilde hareket eden
bir yapının halen kendisini muhafaza etmeye
çalıştığını görüyorum. Bununla birlikte, şuana
kadar siyasi kanat üzerinde yeterince durulmaması,
diğer süreçlerde yol alınmasını baltalamaktadır. 15
Temmuz 2016 kalkışması önemli bir kalkışmadır,
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tarihteki
diğer
askeri
kalkışmalara
benzememektedir ve tedirginlik yaratıcı olmuştur;
ama sonraki dönemde siyasal karar vericilerin bazı
karar ve söylemleri, “Kemalist” rejimle “siyasal
İslamcı” hesaplaşma arayışından vazgeçilmediği
intibası uyandırmaktadır. Türkiye’nin uluslararası
alandaki itibarının korunabilmesi ve iç siyasal
yapısının
normalleştirilebilmesi
bakımından
OHAL’in sonlandırılmasının zamanı gelmiştir.
Seçimlere OHAL altında gidilmesinin, siyasal
karar vericilerin meşruiyetlerini tartışma konusu
haline getireceğini düşünüyorum. Türkiye’nin
tarihsel dinamikleri ve “Kemalizm”in düşünsel
sürekliliği “siyasal İslamcı”ların bir rejim
değişikliğine gitmelerine olanak vermeyecektir.

belirlediğinin de bugünün şartlarında pek bir
anlamı yoktur. Bu tür olağan olmayan dönemlerde,
olağan dönemlere özgü bir şekilde düşünmenin
sonuç getirmesi olanaklı değildir. Erdoğan’ın
karşısına en az Erdoğan kalibresinde bir adayı
çıkararak ilk turda seçimin kazanılması
hedeflenmelidir. Bu bir siyasal kurgudur ve ondan
sonra halka sunma işidir. Siyasal olarak CHP’ye
angaje olmuş birisi olmayabilir; ama rejimin
kurucu değerleriyle sorunu olmayan, sapmaları
giderebilecek siyasal olgunluğu ve tecrübeye sahip
bir figür olabilecektir. Erdoğan iktidarı döneminde
mağduriyet yaşamış bir figür olabilir. İfade ettiğim
gibi son zamanlarda toplumun orduya olan
sempatisi
artmakta
ve
ordu
üzerinden
gururlanmaktadır. Bu aynı zamanda Balyoz,
Ergenekon vb. kumpas davalarının mağduru olan,
entelektüel birikimi bulunan ve aynı zamanda
miting meydanlarını inletebilecek bir “asker” de
olabilecektir. Hitabeti güçlü, kamuoyunun tanıdığı,
kitleleri coşturabilen bir siyasetçide olabilir. Ama
temel kriter Erdoğan kalibresinde bir figürün
olabildiğince erken bir zamanda çıkarılması
gerekmektedir. Biliyorsunuz “cumhurbaşkanı”nın
yardımcıları olacaktır ve bu yardımcıların her biri
kamuoyunun
sempatisini
toplayabilecek
isimlerden oluşturulursa seçimi kazanmak içten
bile olmayacaktır.

8. 2019 seçimlerine giderken muhalefet bloğu
tartışmalarına nasıl bakıyorsunuz?
Elbetteki Anayasa referandumu sürecinde “Hayır”
bloğunu oluşturan muhalefet partilerinin bir ortak
siyasal tutum içerisinde bulunmalarının iyi
olacağını düşünüyorum. Bununla birlikte,
Türkiye’nin siyasal tablosu içerisinde parti
yöneticilerinin belli konularda anlaşmaları, halk
kitlelerinin
de
anlaştıkları
anlamına
gelmemektedir. Bunun ötesinde, siyasal partilerin
örgütlerini dinamikleştirmeleri ihtiyacı olduğu
kanaatindeyim. İl, ilçe ve belde örgütleri bazında
bu partilerin alanda bir varlık olarak kendilerini
hissettirmeleri ve alternatif iktidar duygusunu
halka verebilmeleri gerekmektedir. Kapısı kapalı
parti örgütleriyle bunun yapılabilmesi olanaklı
değildir. İdeolojik olarak inanmışlığa ve parti genel
başkanlarına güven duygusunun inşasına ihtiyaç
var gibidir.
9. 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin
Erdoğan’ın karşısına aday olarak çıkacağını
açıklayan ilk isim İyi Parti Genel Başkanı Meral
Akşener oldu. Ancak ana muhalefet partisinin
oy potansiyeli nedeniyle, 2.tura CHP adayının
kalması daha muhtemel görünüyor. CHP
Cumhurbaşkanı adayını hangi kriterler
çerçevesinde, nasıl bir yöntemle belirlemelidir?
Temel
strateji,
2019
Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde Erdoğan’ı ilk turda seçtirmeme esası
üzerine kuruluyor gibi görünüyor. Benim kanaatim
ne Meral Akşener ne de Kemal Kılıçdaroğlu, ne de
bir diğer partinin genel başkanı ikinci turda %50
düzeyinin
üzerine
çıkabilecek
durumda
olmayacaklardır. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını
hangi kriterlere göre ve hangi yöntemle
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ekonomisinde yaşanan küçülme, İran halkın
tepkisini çekmiştir.

DEMOKRASİ
İHRACI
TARTIŞMALARI
BAĞLAMINDA
KÜRESEL MÜCADELENİN YENİ
BÖLGESEL CEPHESİ: İRAN

Başlangıç aşamasında rejim karşıtı
olmaktan ziyade, ekonomik nedenlere dayalı
protestolar olarak öne çıkan gösterilerin temel
anlamda iki etkisi bulunmaktadır. Bunların ilki eski
Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile
ilişkilidir. İran’da ciddi yolsuzluk suçlamalarıyla
karşı karşıya olan Ahmetinejad’ın sınıfsal olarak
daha proleter kitleler nezdinde, kendisine duyulan
sempatinin etkisiyle, bu gösteriler sonrasında
muhafazakar siyaset içerisindeki etkinliğini
arttırdığı düşünülüyor olsa da, bazı kesimler
tarafından Ahmedinejad’ın gösterilerin faili
olmakla suçlandığı da görülmektedir. Zaten aradan
geçen aylar içerisinde Ahmedinejad’ın iki
yardımcısının da çeşitli yolsuzluk iddialarıyla
tutuklanması, İran siyasetinde Ahmedinejad ile bir
hesaplaşma yaşandığını ortaya koymaktadır.
Protestoların öne çıkan diğer etkisiyse, Ruhani’nin
sürecin aşılması aşamasında tamamen dini lider
Ayetullah
Ali
Hamaney’in
söylemlerini
benimseyen bir tavır almasıdır. Bu açıdan rejimin
de Ruhani karşısında elini biraz daha güçlü hale
getirdiği ifade edilebilir.

Doğacan BAŞARAN

18 Aralık 2017 günü Amerikan Başkanı
Donald Trump’ın açıkladığı Ulusal Güvenlik
Stratejisi, İran’ın bir kez daha ‘‘haydut devlet’’ ilan
edildiğini ve hedefteki ülke tahtasına yeniden
‘‘İran’’ adının yazıldığını göstermiş ve bu nedenle
Trump’ın dış politika stratejisi, Bush doktrinine
dönüş olarak da yorumlanmıştır. Ancak Trump’ın
açıklamalarında dikkat çeken bir başka husus daha
bulunmaktaydı. Bu husus, ABD’nin İran’a yönelik
bir askeri operasyon planlamadığının ilan
edilmesidir. İran’ın bir terör devleti olduğu iddia
edilerek dönüştürülmesi gerektiğinin belirtildiği
açıklamada, İran’a yönelik bir askeri operasyon
planlanmadığının ifade edilmesi, ABD’nin İran’ı
nasıl dönüştürmeyi planladığı konusunda soru
işaretleri yaratmıştır. İşte bu soru işaretlerinin
yanıtlanması açısından 28 Aralık 2017 tarihinde,
İran’da
başlayan
protestolar
zihinlerdeki
karmaşıklığa ışık tutmaktadır.

Gerçekleşen protesto gösterilerinin etki
alanına bakıldığında, eylemlerin 42 vilayete
yayılarak geniş bir toplumsal zemin bulduğu
görülmektedir. Ancak buna karşılık Tahran ve
Tebriz gibi İran’ın siyasi ve ekonomik olarak en
etkili iki şehrinde bu eylemlerin sınırlı ölçüde
kalması,
protestoların
bastırılmasını
kolaylaştırmıştır. Zaten köklü bir devlet geleneği
bulunan İran’ın, bu tarz sokak eylemlerini bastırma
konusunda yeterli tecrübeye sahip olduğu da
bilinmektedir. Üstelik bu süreçte, İran’da siyasi
dönüşüme yol açacak bir biçimde ‘‘devrim’’
beklentisi yaratacak herhangi bir koşul oluşmamış
ve 2009 protestolarından daha farklı bir biçimde,
eylemlerin ideolojik temelde şekillenmiyor olması
ve gösterilerde daha çok ekonomik hassasiyetlerin
belirleyici olması, İran’da bir siyasi dönüşümün
yaşanmayacağını ve olayların kısa sürede
bastırılacağını göstermiştir. Bu nedenle de olaylar,
kısa süre içinde yerini rejim yanlısı gösterilere
bırakmıştır.

İran’da Gerçekleşen Aralık-Ocak Protestoları
28 Aralık tarihinde ekonomik ve sosyolojik
nedenlere dayalı olarak başlayan protestoların
hedefindeki isim, İran Cumhurbaşkanı Hasan
Ruhani olmuştur. İran siyasetindeki reformist
kanadın temsilcisi olan Ruhani, seçim sürecindeki
vaatlerini büyük ölçüde yerine getirememiş ve İran

Yukarıda ifade edilen nedenlerden dolayı
İran’da bir dönüşüm yaşanmayacağı bilinse de,
İran açısından böyle dönemlerde, en az dış
müdahale kadar tedirgin edici olan unsur olarak,
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İran’ın demografik anlamda heterojen olan yapısı
öne çıkmaktadır. Gösterilerin bastırılması
aşamasında bu heterojen nüfusun içerisinde,
İran’ın toprak bütünlüğü açısından ayrılıkçılık
talep edebilecek Beluciler, Kürtler ve Azerbaycan
Türkleri gibi kimlik gruplarının, ayrılıkçı
taleplerini çok fazla öne çıkartmaması belirleyici
olmuştur. Bu gruplar arasında bazı ayrılıkçı talepler
dillendirilmiş ve bazı kitlelerin eylemlere katıldığı
görülmüşse de, bu grupların protestolara katılımı,
İran açısından tedirgin edici boyuta ulaşmamıştır.

bilinmektedir. Bu anlamda gösteriler, Tel-Aviv –
Riyad – Washington hattının taleplerinin
dillendirilmesi anlamına da gelmiştir. Bu nedenle
gösterilerin ilk gününden itibaren, eylemler İsrail,
Suudi
Arabistan
ve
ABD
tarafından
desteklenmiştir. İsrail Başbakanı Benjamin
Netanyahu, protestoların 5.gününde yaptığı
açıklamayla İranlı göstericileri ‘‘kahraman’’ ilan
ederken, Amerikan Başkanı Trump da, yaptığı
açıklamada göstericilere açık destek vermiş ve
değişimin zamanının geldiğini ifade ettiği
açıklamasında, İranlı göstericilerin uygun zaman
oluştuğunda ABD’den büyük destekler göreceğini
belirtmiştir. Trump’ın bu açıklamaları, gösterilerin
bir
renkli
devrim
provası
ve
İran’ı
istikrarsızlaştıracak çeşitli eylemler zincirinin ilk
halkası, birinci dalgası olarak yorumlanmasına
sebep olmuştur.

İran’daki Gösteriler ve Dış Güçlerin Konumu
İran’ı tedirgin eden konu, Ruhani’nin
reform siyasetini uygulamamasından doğan
tepkinin, eylemlerin 2.ve 3. gününden itibaren
rejim karşıtlığına dönüşebileceğinin ‘‘Bir Devrim
Yaptık, Ne Büyük Hata Yaptık’’ ve ‘‘Rıza Şah
Ruhun Şad Olsun’’ gibi sloganlarla işaretlerini
vermesi ve İsrail - Suudi Arabistan - ABD
üçlüsünden gelen mesajlar ile sürecin bir renkli
devrim provasına dönüşmesi olasılığı olmuştur.
İran açısından öne çıkan bu kaygı, 28 Aralık’ta
başlayan protestoların, İran’ı dönüştürmeye
yönelik bir stratejinin ilk ayağı ve bir renkli
devrimin provası olup olmadığı sorusu üzerine
düşünmeyi gerekli kılmaktadır. Zira son yıllarda
gerek Orta Asya ve Kafkasya’daki renkli devrimler
sürecinde, gerekse Arap Baharı sürecinde halkın
meşru taleplerinin emperyalizmin gayrı - meşru
talepleriyle örtüştüğü çok sayıda örnek
gözlemlenmiştir. Yine ABD’nin çeşitli ülkelerde
istihbarat örgütleriyle giriştiği operasyonlar da
hafızalardaki yerini korumaktadır. İran bu açıdan
tarihsel tecrübesi en yüksek ülkelerden biri olarak
öne çıkmaktadır; çünkü CIA kayıtlarına geçen ilk
Amerikancı darbe olarak 1953 yılında, İran’da
gerçekleşen ve İran petrollerini millileştirme
siyaseti yürüten Dr. Musaddık’ın devrilmesi örneği
hafızalardaki yerini korumaktadır.

İran üzerindeki baskıyı arttırmak isteyen
Washington’dan gelen bir diğer mesaj ise, 12
Mayıs’ta KOEP(P5+1) Antlaşması’nın gözden
geçirileceğinin
açıklanması
olarak
dikkat
çekmektedir. İran’da reformist bir kadronun
iktidarda olduğu bir dönemde, Tahran’ın
üzerindeki baskının bu denli arttırılması, ABD’nin
amacının ne olduğu sorusu üzerine düşünmeyi
gerekli kılmaktadır. Görünen tabloya göre, İran’ın
dönüştürülmesi ile yalnızca İran’ın dönüştürülmesi
amaçlanmamakta ve Washington, İran üzerinden
küresel mücadelenin yeni bölgesel cephesini
açmaya hazırlanmaktadır.
Washington’un
küresel
hakimiyet
stratejisinin temelinde, Avrasya coğrafyasının
anahtarı olarak gördüğü ‘‘Büyük Ortadoğu’’yu
kontrol etme hedefi bulunmaktadır. Bu hedef
doğrultusunda attığı adımlarda büyük ölçüde
istediğini alamayan ABD’nin, bölgede yaptığı
hamlelerin başarısız olmasının temel nedeninin
Türkiye-İran ittifakının bölgedeki statükoyu
korumaya yönelik geliştirdiği strateji olduğu
görülmektedir. Bu nedenle ABD, bu ikilinin ve
hatta Rusya ile birlikte, bu üçlünün oluşturduğu
jeopolitik
hattın
yarılması
gerektiğini
düşünmektedir. İran da, bu anlamda ‘‘haydut
devlet’’ olarak hedefteki ülke tahtasına yazılmakta
ve Washington’un küresel hedefleri doğrultusunda
İran’ın dönüştürülmesi planlanmaktadır. Bu
noktada üzerinde düşünmemiz gereken konuysa,
İran’da olası bir dönüşümün Türkiye’ye olacak
yansımalarıdır.

Gösteriler sırasında sokağa çıkan halk
kitleleri tarafından,
İran’ın dış politika
faaliyetlerinin ekonomik maliyetini eleştirilmiş ve
bu eleştiriler ‘‘Ne Gazze, Ne Şam, Ne de Lübnan;
Hayatım İran’’ sloganında vücut bulmuştur.
İran’ın Ortadoğu coğrafyasındaki nüfuz alanını
genişleten ve bu slogana yansıyan dış politika
faaliyetlerinin ekonomik anlamda bir yük
oluşturduğu doğru olsa da, İran’ın bu
faaliyetlerinden en fazla rahatsızlık duyan ülkelerin
de İsrail, Suudi Arabistan ve ABD olduğu
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Türkiye açısından bölgede statükonun
korunması, yeni bir çatışma bölgesinin oluşmaması
ve genel olarak İran’ın istikrarını sürdürmesi hayati
önem taşımaktadır; çünkü Trump, Ulusal Güvenlik
Stratejisi’nde İran’ı doğrudan tehdit ederken
Ankara’yı da dolaylı olarak tehdit etmiştir. Bu
durum Tahran yönetiminde yaşanacak olası bir
dönüşümün, hedefteki ülke tahtasına Türkiye’nin
adının
yazılması
potansiyelini
taşıdığını
göstermektedir; zaten Türk - Amerikan ilişkilerinin
son dönemde artan gerilimi de ortadadır. Özellikle
Washington’un desteğiyle, Irak ve Suriye’de
oluşturulan ‘‘Kürt Terörü Koridoru’’nun amacının
Türkiye’nin güneyden kuşatılması olduğu
düşünüldüğünde, İran’ın istikrarının ve Türkiye –
İran ittifakındaki süreklilik ihtiyacının önemi daha
da anlaşılmaktadır.

güzergahı, Çin’in Ortadoğu’ya ulaşmasını sağlayan
en önemli güzergahtır. Yeni İpek Yolu girişiminin
güney güzergahında jeopolitik önemiyle dikkat
çeken diğer ülkeyse Türkiye’dir. Bu durum
Türkiye - İran ittifakının sürdürülmesi gerektiğini
gösteren bir başka örnek olmakla birlikte,
Türkiye’nin Washington nezdinde potansiyel
‘‘sıradaki ülke’’ olduğunu da bir kez daha
göstermektedir.
Sonuç
Sonuç olarak, Trump’ın iktidara gelmesini
takip eden süreçte gerçekleşen olaylarla birlikte,
İran üzerindeki baskının artacağını gösteren
işaretler ortaya çıkmış ve özellikle ABD’nin yeni
Ulusal Güvenlik Stratejisi’nin açıklanması,
Washington
yönetiminin
İran
siyasetinin
somutlaşmasını sağlamıştır. Akıllara gelen İran’ın
dönüştürülmesine yönelik nasıl bir stratejinin
benimseneceği
sorusunun
yanıtlanması
aşamasındaysa, gerçekleşen bu protesto gösterileri,
zihinlerde bir fikir oluşmasını sağlamıştır.

Çin – ABD Rekabetinin Yansıma Alanı Olarak
İran
Washington yönetiminin İran üzerindeki
baskıyı arttırmasının, ABD’nin küresel hakimiyet
stratejisindeki
en
önemli
bölge
olarak
değerlendirdiği Ortadoğu’ya, Amerikan düzeninin
kabul ettirilmesiyle ilişkili olduğunu ifade etmişsek
de, Washington’un küresel hakimiyet politikasını
Çin ile olan küresel rekabetinden bağımsız
düşünmek de doğru olmayacaktır. Çin’in küresel
kapitalizme eklemlenmesiyle birlikte yükselen Çin
ekonomisi, Çin Mucizesi olarak da adlandırılan bir
sürece yol açmış ve Pekin yönetimi, Şanghay
İşbirliği Örgütü ve BRİCS gibi geliştirilen ittifak
projeleriyle
birlikte,
potansiyel
küresel
hegemonyayı
sağlayacak
aktör
olarak
değerlendirilmeye başlanmıştır.

İran’da ekonomik ve sosyolojik nedenlere dayalı
olarak halkın meşru talepleri doğrultusunda ortaya
çıkan protestolara, İsrail - Suudi Arabistan – ABD
üçlüsü açık destek vermiş ve bu süreci
emperyalizmin gayrı - meşru taleplerini hayata
geçirmenin bir fırsatı olarak değerlendirmiştir. Her
ne kadar olaylar kısa sürede yerini, rejim
taraftarlarının gösterilerine bırakmışsa da, İran’ın
hem ABD’nin küresel hakimiyet projesinin
Ortadoğu ayağı doğrultusunda, hem de küresel
ABD – Çin rekabeti doğrultusunda, Washington
tarafından dönüştürülmesi planlanan ülke olduğu
açıkça görülmektedir. Bu durum küresel
mücadelenin yeni bölgesel cephesi olarak İran’ı
öne çıkartmakta ve İran ekonomisindeki olumsuz
tablonun da etkisiyle protestoların yeni dalgalarının
gelebileceğinin işaretlerini vermektedir.

Çin’in Amerika’nın oturduğu küresel
liderlik koltuğuna aday olması, küresel rekabetin
çeşitli bölgelere yansımasına sebep olmaktadır.
İran da bu açıdan Washington – Pekin rekabetinin
öne çıktığı bir bölge olarak değerlendirilebilir.
Çin’in
küresel
hegemonya
vizyonunu
benimsemesiyle birlikte, Pekin yönetimi, küresel
kapitalist sistemi, kendi düzenine entegre edecek
arayışlara yönelmiş ve bu arayışların bir sonucu
olarak ‘‘Bir Kuşak Bir Yol (Yeni İpek Yolu)’’
stratejisi ortaya çıkmıştır. Çin’in bu stratejisinin
güney istikametinde jeopolitik açıdan öne çıkan
ülke
İran’dır.
Dolayısıyla
İran’ın
istikrarsızlaştırılması, Pekin liderliğinde inşa edilen
ticaret sistemine bir saldırı olma özelliğini
taşımaktadır. Üstelik bu ticaret yolunun güney
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tarafından çitlenerek PKK’ya teslim ediliyor. ABD
heyeti Ankara’ya gelerek buradan uzak dur diyecek
gayet açık… Aslında burada durum 1990’lar
Irak’ını hatırlatıyor. Saddam Irak’ın kopartılan ve
koruma altına alınan parça, Irak Bölgesel Kürt
Yönetimi için hazırlanmıştı. Yıllar içerisinde
burada bir devlet yapılanması oluşturuldu. Türkiye,
bu yapılanmanın oluşumuna katkı da sağladı.
Burada yapılan hatalar bir yana, Türkiye Kürt
kimliği ile sorunu olmadığını açık bir şekilde
gösterdi. Sorun Türkiye açısından Kürtlerin devlet
kurması değildi; sorun, PKK ve terör sorunuydu.
Nitekim halen de öyle…

EMPERYALİZMİN
KUCAĞINDA
DEVLET KURULAMAZ...

Emperyalizmin kucağında devlet kurulmaz. Terör
örgütüyle devlet kurulmaz. Emperyalizmle
mücadele edilerek, ulusal kurtuluş savaşıyla devlet
kurulur. Tıpkı 1919’da olduğu gibi…
Prof. Dr. Hakkı UYAR

PKK, ABD başta olmak üzere, bölgesel dengeler
üzerinde oluşturduğu yapılanmanın etnik temizlik
içerdiğini, demografik yapıyı değiştirmeye
yöneldiği de gözlerden uzak değil. Üstelik bölgede
büyük devletler eliyle yapılan yeni düzenleme, 100
yıl önceki Sykes-Picot antlaşmasını (1916)
hatırlatıyor. Bu yeni acılar, yeni kağıttan devletler
demek… Bu durum karşısında bölgesel çözümler
üretmek şart… Tıpkı Atatürk’ün yaptığı gibi…
Sadabat Paktı’nda olduğu gibi… Bölgesel barış
sağlanmalı, bölge devletlerinin bütünlüğü
korunmalı, bölge devletlerinin de yayılmacı
emelleri sona ermeli… Yoksa bu coğrafya etnik ve
dinsel kimliklerin birbirini boğazladığı bir
durumdan uzun yıllar çıkamaz. 21. Yüzyılda yeni
bir Balkanlaşma yaşamanın anlamı da gereği de
yok. Yaşanan sorunun nedenini sadece dış güçlere,
emperyalizme de bağlamamak gerek. İç şartları
ortadan kaldırırsanız, emperyalizme kullanacak
malzeme bırakmazsınız.

16. yüzyılda coğrafi keşifler neticesinde ipek ve
baharat yollarının önemini yitirmesiyle birlikte
Ortadoğu’nun dünyadaki önemi azaldı. Bölgenin
tekrar önem kazanmasında 19. Yüzyılının ikinci
yarısında Süveyş kanalının açılması ve petrolün
bulunması nedeniyle söz konusu oldu. Bu,
beraberinde bir emperyalist rekabeti de getirdi. Söz
konusu rekabet günümüzde de sürüyor.
Rusya, Sovyetler Birliği’nin çöküşünün ardından
bölgede ağırlığını tekrar arttırırken, İran Akdeniz’e
kadar uzanacak bir şekilde bir Şii hattı
oluşturmanın peşinde… ABD ise bölgede önce
IŞİD sonra da İran/Rusya eksenine karşı PKK’yı
bir denge unsuru olarak kullanmaya çalışıyor. PKK
ise bu karışık ortamda 40 yılı aşkın bir süredir
bölgede devletler arasındaki rekabeti kullanarak,
birkaç devleti bir arada idare ederek ayakta
kalmaya, legalleşmeye ve devletleşmeye çalışıyor.
Suriye’nin kuzeyi, Fırat’ın doğusu ABD tarafından
bu iş için rezerve edilmiş durumda… Filistin’e çok
görülen topraklar, PKK için rahatlıkla verilebiliyor.
Nasılsa verilen kendi toprağı değil… PKK’nın 40
yılda bu kadar devletle iş tuttuğu dikkate alınırsa,
bir terör örgütüne ne kadar güvenilebileceği
ABD’nin bileceği iş… Ancak ABD açısından
PKK, bölgeye yerleşmesinin bir aracı da olacaktır.
Üstelik yalnızlaşan İsrail’in elini de rahatlatacaktır.

Bölgesel barışı sağlamanın yolunun Pax Ottomana
olmadığını da söylemeliyim. Osmanlı hayalleri
kurmak gerçekçi değil. Türkiye bölgesel bir güç
olarak bölgede ağırlığını koymalı, bölge barışına ve
bölge huzuruna katkı sağlamalı. Osmanlı hayali
kurmak, Pax Ottomana’yı gerçekleştirmek için,
kapitalizmi, milliyetçiliği ortadan kaldırmak
gerek… Bu da mümkün değil…
Fidel Castro’nun yıllar önce söylediği belirtilen
“ABD ve AB destekli Türkiye’deki olayları
yakından izliyorum. Sizin oradaki PKK
öncülüğünde süren Kürt hareketi, ABD’li
Yankee’nin petrol bekçisidir…” cümleleri sanırım

Emperyalizmin kucağında bir terör örgütüne uygun
bir devlet yaratılıyor. İngilizlerin Ortaçağ’daki
çitleme hareketleri gibi Fırat’ın doğusu ABD
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bugün bir kez daha doğrulanıyor. Castro’ya ilave
olarak sadece ABD ve AB mi demek isterim…
Yıllardır söylediğim bir cümleyi tekrarlayarak
yazımı bitirmek istiyorum Kürtçülükten solculuk,
siyasal İslamcılıktan demokrasi çıkmaz. Devletler,
etnik ve dinsel kimlikler üzerine kurulmazlar,
Demokrasiler, dinsel ve etnik kimlikler üzerine
inşa edilmezler. Çağdaş bir devlet olmanın yolu
seküler/laik bir ulusal üst kimlikten, çağdaş bir
demokrasi de hukuk devletine dayalı sosyal ve
ekonomik mücadeleden geçer.
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ve sonrasında Akademisyenlik” cevaplarını
aldığımdan bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum.

TÜRKİYE’DE AKADEMİNİN HAL-İ
PÜR
MELALİ
YA
DA
DEMOKRASİYİ
ÖĞRETMESİ
GEREKENLERİN DEMOKRASİYE
OLAN UZAKLIKLARI

Peki ama ne menem bir yer bu akademi? Neden
bu kadar çok sıkıntısı var? Neden koskoca hocalar
(!!) kitaptan okuyarak ders anlatıyor? Niçin
derslere asistanlar giriyor? Neden sınav soruları
ezbere dayalı? Niçin bir hoca (!!) için ana bilim
dalı başkanı, bölüm başkanı olmak çok önemli?
Sahi yardımcı doçent ne demek kuzum? Peki ya
doçent? Bir akademisyenin bir günü nasıl geçer?
Hayatı nasıldır bu insanların? Bu yazacaklarımın
hepsini 4 ayrı kurumda çalışmış ve iyi kötü
Türkiye’deki (ve hatta KKTC’deki) üniversite
tiplerini deneyimleyerek analiz edebilmiş bir exakademisyen olarak yazıyorum. Ona göre
okuyunuz lütfen.

Üniversiteden mezun oldunuz ve akademik
kariyer yapmak istiyorsunuz. Yüksek Lisans
yapmak, akademik kariyer yapmak değildir. Bunu
net bir şekilde belirtmek lazım. Yüksek Lisans,
lisansta öğrendiğiniz bilgileri daha da arttırmak
için başladığınız bir başka programdır sadece.
Mesela Lisanstaki dersin adı “Ortadoğu Tarihi”
ise Yüksek Lisansta bu dersin adı “Genişletilmiş
Ortadoğu Tarihi”dir. Bu böyle gider.
İngilizcesinde de dersin başına “advanced” gelir.
Hoca az anlatır, makaleler verir, okutur, ödev
hazırlatır, sunum yaptırır v.b.

Dr. Evren ALTINKAŞ

Akademi, ya da çoğunluğun kullandığı biçimiyle
üniversite kelimesinin sözlük anlamı “evren kent”
demek. Bir kentte olması gereken her şeyin
olduğu, bir sosyal mekan. Kampüs dediğimiz şey
de öğrencilerin sabahları saatler süren yolculuklar
sonunda gelmediği, akademisyenlerin bir “mesai
yeri” olarak görmediği bir yaşam alanı. Hayatın
geçtiği yer. Kürsü dediğimiz ve üniversite
hocasının ders anlattığı yerin hemen arkasında
hocanın ofisi vardır. Orası, o sınıf hocanın
kürsüsüdür. İşin ilginç tarafı, bir Batı geleneği
olarak kopyalayarak aldığımız akademi/üniversite
de aslında Batı’ya ait bir kurum değil. O da
evrensel bir kurum. 10 Bu evrensel kurumda
kariyer yapmak da “her gencin hayali”. 17 sene
üniversitelerde çalışmış bir akademisyen olarak
öğrencilerime ilk derste sorduğum “Hayaliniz
ne?” sorusuna yüzde 70 civarında “Yüksek Lisans

Diyelim ki yüksek lisans yapmaya başladınız ve
akademik kariyere gönül verdiniz. Bunun için
elbette yapmanız gereken mesleğin adı “araştırma
görevliliği”dir. Diyelim şansınız da yaver gitti ve
yüksek lisans programına kayıtlı olduğunuz
programın bağlı olduğu bölümde açılan bir
araştırma görevliliği sınavını da kazandınız. Bu
durumda yüksek lisansta ders aldığınız kişilerle
ucundan kıyısından meslektaş oldunuz demektir.
Yanlış. Türkiye’de siz “araştırma görevlileri”
meslektaş değil, sadece birer kölesiniz. O kıymetli
hocalarınız tenezzül ederek sizi “asistan” olarak

10

Örneğin günümüzde artık ana okullarında bile mezuniyette
takılan cüppe ve kep; kimilerine “papaz kıyafeti” gibi gelse
de, kökeni Endülüs Emevi toplumunda. Dünyadaki ilk
üniversitelerden birisi Kurtuba’da kurulur ve öğrencilerin
aralarındaki sosyal statü farklılıklarını ortadan kaldırmak için
boğazdan ayak bileğine dek kapatan cüppe ve öğrenciler

mezun olduklarında bu öğrendikleri bilgiyi doğruluk için
kullanacaklarına dair yeminlerini kafalarına bağladıkları
Kutsal Kitap altında ettiklerinden kep çıkar. Sonra malum
Oxford, Bologna Üniversiteleri bu geleneği içselleştirir.
Cüppe ile kep olur bize “gavur icadı”.
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almışlardır.11 Hatta utanmasalar size “maaşınızı
biz ödüyoruz” diyeceklerdir.12 Siz asistan
olduğunuz için onlara şükretmeniz gerekir.
Kurulan ilişki, olması gerektiği gibi bir usta-çırak
ilişkisi değil, ancak bir patron-köle ilişkisidir.
Sınav kağıtları çoğaltılır, sınavlarda gözetmenlik13
yaptırtılır, cevap anahtarları hazırlatılır, sınav
kağıtları okutulur, notlar sisteme girdirilir,
hesaplamalar yaptırılır, derslere göndertilir,
öğrencinin her meselesinde size yönlendirilir,
elektrik/su faturası yatırtılır, araba gölgeye
çektirtilir, oda temizlettirilir, kitaplar
istifletilir……Bu arada yüksek lisans derslerine
girmeniz, okumalar yapmanız, ödevleri
hazırlamanız, tez çalışması yapmanız
gerekmektedir.

Dünyanın her yerinde hem de. Demek istediğim,
“yardımcı doçent, doçent, profesör” gibi unvanlar
sadece bizim ülkede (ya da aldığınız ülkede)
geçerli. Beynelmilel olanı “doktor” unvanınız.
Bundan sonrası +18. Akademi politiğe giriyoruz
çünkü, kemerleri sıkı bağlayın. Kuşkusuz ki
doktor unvanını yeni almış genç bir araştırma
görevlisinin en büyük hayali artık “kendi
derslerini verebilmek”tir. Bunca sene neden
okudunuz, yazdınız, çizdiniz? Uzmanlık
alanınızda veya ona yakın olan bir alanda ders
verebilmek için. Zaten “doktor” unvanı da bundan
geliyor. Yani artık teorisinden çıkıp işin pratiğine
giriş yapma hakkınız var.
İşte bundan sonrası, bir sonraki yazının konusu.
Şimdi ben bunu bu kadar hikayeleştirerek anlatınca
sakın bu sıkıntıların yapısal nedenlerini ele
almayacağımızı düşünmeyin. Kısa bir kapanış
notuyla bitirelim. Bu sıkıntıların temel nedeni, 12
Eylül 1980 sonrasında üniversitelerde “hoca”
vasfına sahip olan personelin büyük bir kısmının
görevine son verilmesi sonrasında ne kadar teknik
enstitü, yüksek lise düzeyindeki eğitim kurumu
varsa oradaki tüm “okutmanların” bir gecede
“yardımcı doçent” ve hatta “doçent” yapılmaları
sonrasında ortaya çıkan “akademik sıfatlara haiz
ancak akademik donanımı olmayan” üniversite
hocalarının “boynuz kulağı geçmesin diye”
yetiştirdikleri elemanların kendilerinden daha
kapasiteli olmalarını kaldıramamaları yatıyor. O da
bir sonraki yazıda, artık “doktor” olan
akademisyenimizin “yardımcı doçentlik ve
doçentlik” mecrasına atılmasıyla paralel ele
alınacak.

Diyelim ki tüm bunları yaparak hayatta kalmayı
başardınız ve hatta doktoraya bile başladınız.
Haydi diyelim şansınız yaver gitti ve yine
araştırma görevlisi olarak çalıştığınız kurumda
size uygun bir doktora programı var.14 Ve artık
doktoraya başlamış bir araştırma görevlisisiniz.
Şimdi bir önceki seviyede yaptıklarınızın bir
gömlek üstünde sorumluluklarınız başladı. Artık
yazdığınız doktora ödevlerinin en az 1-2 tanesini
konferansta bildiri olarak sunmak, hatta
mümkünse akademik dergide yayınlatmalısınız.
Ama o da ne? Bölümden bir hocanız, ki aynı
zamanda doktorada dersinize giren hocanız,
“beraber yazalım bir makale” dedi. O şu demektir.
“Sen yazıyorsun, birinci isim ben oluyorum,
yayınlatıyoruz”. Makaleler yayınlanır, “hocanız”la
beraber. Yani hocanızın hem öğrencisi, hem
kahve/çay taşıyanı, hem yerine derse gireni, hem
de makale yazıcısısınızdır artık. Akademik
skalada hızlıca ilerliyorsunuz, sizi durdurmak ne
mümkün.
Doktorayı da bitirdiniz bu harala gürelede. Artık
bir “doktor”sunuz. Ona sıkı sarılın, aslında
akademik anlamdaki tek geçerli sıfatınız bu.
11

13

Bu “asistan” kelimesini kullanımı da yanlıştır. Yurtdışından
apartma bir diğer kavram karmaşası. Üç tip “assistantship”
vardır Batı akademilerinde. “Research assistantship”,
“Teaching assistantship” ve “Graduate assistanstship”. Birisi
araştırma yardımcısı, birisi öğretim yardımcısıdır biri de
yardımcı yüksek lisans/ doktora öğrencisidir. Bizde “asistan”
hepsini yapar.
12
Asistanlığımın ilk günlerinde benimle birlikte asistanlığa
yeni başlayan bir arkadaşa hocası “her sabah ben gelmeden
önce odama girecek, koltuğuma oturacak ve ısıtacaksın”
demiş. Bunu ciddiye alarak 1 hafta bunu yapmıştı arkadaş.

Mesela “asistan” olarak çalıştığım üniversitede TÜBİTAK
araştırma bursu ile 1 sene yurtdışına gitme hakkını
kazanmama rağmen, fakültem 6 ay izin vermişti. Nedenini
sorduğumda cevap “sınavlarda gözetmenimiz eksik”
olmuştu. Buna benzer pek çok örnek pekiştirilebilir.
14
Hani eskiden kitaplar olurdu. “Kahramanımız neyi seçecek”
tadında, siz seçerdiniz ve onu seçtiğinizde ilgili sayfaya
giderdiniz. İşte benim bu anlattıklarım yüksek lisans ve
doktorasını kendi kurumunda yapanların senaryosu. Diğer
kahramanlarımızın versiyonlarını da yazacağım.
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TARİH

KADER GEMİLERİ

YAVUZ VE MİDİLLİ

Yazıya konu olan kitabın ismi başlığımızla aynı:
"Kader Gemileri-Yavuz ile Midilli". İki yazarı var;
Yarbay Th. Kraus ve Yarbay Karl Dönitz. İkinci
Dünya Savaşı’na meraklı olan okuyucular
Almanya'nın denizaltı kuvvetleri komutanı Amiral
Dönitz'i hemen hatırlayacaklardır. Dönitz daha
sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atanmış ve
30 Nisan 1945'te Hitler'in intiharından sonra
vasiyeti üzerine onun yerine geçerek 8 Mayıs
1945'te Almanya adına Müttefiklerle kayıtsız
şartsız teslim anlaşmasını imzalamıştı.

Sait KAYA (Araştırmacı-Yazar)

Birkaç yıl önce İstiklâl Harbi dönemindeki
Türk-Sovyet ilişkileri üzerinden, emperyalizm
tartışmaları ekseninde bazı tezler ileri sürdüğüm bir
yazı dizisini yayınlarken, konuyla yakından ilgili
olan, Murat Çulcu'nun "Paşaların Asya Misyonu"
isimli eserine dair üç bölümlük bir mini diziyi de
araya katmıştım. Bazı okuyuculardan gelen olumlu
eleştiri ve istekler üzerine; buna benzer eserlerin
tanıtımı üzerinden belli bir döneme ışık tutan
birkaç yazı daha yazmıştım. Yazıların yayınlandığı
sitenin şimdi kapanmış olmasından dolayı, o
yazılardan birini bazı önemli geliştirmelerle Anlık
okuyucularına da sunmak istiyorum.

İşte aynı Dönitz, Birinci Dünya Savaşı öncesinde,
Osmanlı Devleti'nin harbe girmesiyle sonuçlanan
olaylar zincirinin ilk halkasında yer alan meşhur
Goben (Yavuz) zırhlısında Yarbay olarak görev
yapmaktaydı. Breslau (Midilli) hafif kruvazöründe
görev yapan Yarbay Kraus ile birlikte kaleme
aldıkları kitap, gördüğüm kadarıyla birkaç farklı
yayınevinden değişik tarihlerde Türkçe'ye çevrilip
yayınlanmış. Bendeki çeviri, 2013 yılında Kum
Saati Yayınlarından çıkmış olanı. Çeviren olarak
A. Göke Bozkurt ismi geçiyor. Buna karşılık üç
sayfalık kısa bir giriş bölümünde Mustafa Yeni ve
Emir Yener isimleri var. Kitabın içerisindeki
birçok dipnotta “Çevirenler” olarak çoğul ifade
kullanıldığı dikkate alınırsa her üç ismin de
çeviride katkısı olduğunu varsaymak yanlış olmasa
gerek. Bu dipnotlar, gerek kitapta adı geçen kişileri
tanımakta ve gerekse kitapta anlatılan olayların
önceki ve sonraki gelişmelerle bağlantısını
kurmakta okuyucuya büyük kolaylık sağlıyor.
Birçok fotoğrafla da zenginleştirilen kitabın

Prensip olarak, yayınlanmış bir yazımı,
daha sonra aynen yayınlamak tabiatıma aykırı.
Dolayısıyla yazdığım bir konuyu öylece
bırakmayıp, fikri takip ilkesine uyarak her zaman
araştırmaya ve geliştirmeye devam ederim. Bu
bağlamda bu yazının “Akdeniz Komplosu” başlıklı
kısmında bahsedilen ve Osmanlı Devleti’ni Birinci
Dünya Savaşına sürükleyen tezgâha dair, birkaç ay
önce elime geçen yeni bilgileri de ilk defa Anlık
okuyucularıyla paylaşmış olacağım.
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sonunda Karadeniz’deki Osmanlı ve Rus
gemilerini karşılaştıran ek bir bölüm de mevcut.

edilmesinden dolayı) Baltık Denizi-PolonyaRomanya üzerinden aylar sonra İstanbul'a
dönebilmiştir.

238 sayfa ve 23 bölümden oluşan kitabın,
99. sayfaya kadar olan ilk 11 bölümünü Dönitz
yazmış. Bu kısımlarda Goben ve Breslau'nun
Akdeniz'deki macerası, İngiliz ablukasından
kurtulmayı takiben oldukça heyecanlı bir
kovalamacadan sonra Çanakkale Boğazı'ndan
girişleri, Osmanlı donanmasına katılarak Yavuz ve
Midilli adını almaları ve Türk-Alman ittifak
anlaşmasına kadar olan olaylar renkli bir dille
anlatılmış.

Ergün Aybars'ın savına göre bu gaspla
İngiltere bir kere kendi donanmasına dünya
denizlerinde Almanya'ya karşı savaşmak üzere iki
gemi eklemiştir. Diğer yandan Goben ve Breslau
Akdeniz’de ablukaya alınarak dünya denizlerinden
iki Alman gemisi eksilmiştir. Ve aynı zamanda
İngiltere'nin müttefiki olan Çarlık Rusyası'nın
savaş içerisinde beklenmedik bir anda İstanbul'u
ele geçirivermesini engellemek için, Rus
Karadeniz filosuyla rahatlıkla başa çıkabilecek ateş
gücüne ve sürate sahip olan iki gemi, yani Yavuz
ve Midilli (hem de Alman mürettebatıyla birlikte)
Osmanlı donanmasına katılmıştır. Abluka, bu iki
Alman
gemisinin
ancak
doğuya
doğru
çıkabilecekleri şekilde gevşetilmiş ve sonrasındaki
kovalamaca da gemilerin Çanakkale Boğazı'na
doğru
yönelmesini
sağlayacak
şekilde
gerçekleşmişti. Böylece İngiltere bir taşla üç kuş
vurmuş oluyordu. Ergün Aybars, birçok baskısı
yapılan "Türkiye Cumhuriyeti Tarihi" adlı hacimli
eserinde bu savının diğer dayanaklarını da ortaya
koymaktadır.

Yavuz (Goben) zırhlısı (sağdaki gemi), İstanbul
İstinye koyunda demirlemiş durumda.

Birkaç ay önce elime geçen yukarıda
bahsettiğim kaynakta, bu tezgâhın nasıl
gerçekleştiğine dair bazı önemli ayrıntılar var. Ne
yazık ki sadece internet dünyasında değil akademik
camiada bile her türlü etik dışı davranışlara giderek
daha sık rastlandığı için, bu kaynağın künyesini
belirtmiyorum. Doktora tezlerinde bile, kaynak
belirtmeden yapılan alıntılara (yani çalıntılara)
sıkça rastlanması bir yana, bir de ayrıca dipnot
hırsızlığı denen bir olgu var. Bu tür hırsızlıkta,
hırsızlığı yapan kişi sözde kaynak belirtiyor. Fakat
belirttiği kaynağı değil görmek, yanından bile
geçmemiş oluyor. Bir başkasının yaptığı
araştırmanın dipnotunda belirtilen kaynağı, sanki
kendisi o kaynağı görüp incelemiş gibi aynen
kopyalıyor. Hâlbuki böyle durumlarda, asıl
kaynağı görmeden alıntı yapan kişinin, bu bilgiyi
kimin yazısından aktardığını da açıkça belirtmesi
gerekir. İşte bu nedenle künyesini vermediğim
kaynağın, İngiliz arşiv belgelerine dayanılarak
yazılan bir makale olduğunu ve Türk Deniz
Kuvvetleri Komutanlığı’nın bir yayınında yer
aldığını belirtmekle yetiniyorum.

Akdeniz Komplosu!

Goben ve Breslau olayı hakkında, her
kaynakta yer almayan bir görüşü de burada
aktarmak istiyorum. Benim de gayet akla yakın
bulduğum bu görüşün sahibi aynı zamanda hocam
da olan değerli tarihçi Ergün Aybars'tır. Bu olayın
bir İngiliz tezgâhı olduğunu savunan Aybars,
sürecin başlangıcını, İngilizlerin, "Sultan Osman"
zırhlısını ve "Reşadiye" kruvazörünü, parasını
aldıkları halde Türkiye'ye teslim etmeyişlerine
kadar götürüyor. Yoksul Türk milletinin, dişinden
tırnağından artırarak Donanma Cemiyeti'ne yaptığı
bağışlarla parası ödenen bu gemilerin verilmemesi,
gerçek bir gasp ve eşkıyalık örneği olarak tarihe
geçmiştir. Gemileri teslim almak üzere Rauf Bey
başkanlığında yüzlerce denizciden oluşan bir heyet
Londra'da uzun süre bekletildikten sonra eli boş
olarak ve (Almanya ile İngiltere arasında savaş ilan
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diyelim, böyle yaşamsal önemde bir mesajın,
İngiliz ordusu gibi disiplini ve aşırı ayrıntılı
planlamasıyla bilinen bir kurumsal yapının merkez
karargâhında, komutanın masasında açıkta
bekliyor olması ihtimali sıfıra yakındır. Nihayet bu
mesajın genç bir memur tarafından komutanın
masasından alınarak, kimseye sormadan Akdeniz
filosuna gönderilmesiyse tümden akıl dışı bir
olasılık gibi görünüyor. Herhangi bir devlet
dairesindeki herhangi bir büroda, sıradan bir
memur bile, şefinin masasındaki evrakı alıp
kimseye sormadan işleme koymaz.

Bu makalede verilen bilgilere göre, Goben
ve Breslau gemilerini Akdeniz’de takip eden
İngiliz filosu komutanı amirale, 8 Ağustos 1914
Cumartesi günü saat 14:00’te bir telsiz mesajı
gidiyor.
Mesajda
Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu’nun İngiltere’ye savaş ilan ettiği
bilgisi veriliyor ve amiralin derhal Avusturya’ya
husumet başlatması emrediliyor. Amiral, geniş bir
çevrede Goben’i aramakta olan filosunu biraraya
toplamaya başlıyor ve bu meyanda Trieste’deki
Avusturya filosunun hareketini engellemek ve
Malta’daki İngiliz üssünün güvenliğini sağlamak
maksadıyla bazı gemilerini Adriyatik’e yöneltiyor.
Hâlbuki Avusturya’nın İngiltere’ye savaş ilan ettiği
falan yok! Saat 16:00’da Londra’dan bu sefer tam
tersi yönde bir mesaj alan amiral iyice kararsızlığa
sürükleniyor. Durum açıklığa kavuşana kadar çok
kıymetli saatler geçiyor ve ertesi gün, yani 9
Ağustos öğleye doğru amirale Goben’in takibine
devam etme izni veriliyor.

Kişisel kanaatime göre bu mesajın önceden
hazırlanması, komutanın masasında açıkta
bırakılması ve sözü geçen genç memurun da, ya
satın alınarak ve kasten ya da manipüle edilerek bu
mesajı göndermesinin sağlanması, gerçek bir
komplodur. Ve her türlü “Conspiracy Teory”
üretimini davet eder niteliktedir. Tarihteki
komploları/tezgâhları, uzaylılarda veya Tapınak
Şövalyeleri’nde falan değil, işte tam da böyle
durumlarda aramak gerekmektedir. Tabii bu tür
gerçek Conspiracy Teory üretimi, oturduğu yerden
ve işkembe-i kübradan sallamakla değil, bağımsız
akıl ve bilimsel yöntemlerle yıllarca araştırarak
yapılır. Böyle araştırmaların en önde gelen üstadı
rahmetli Aytunç Altındal’ı bu vesileyle bir kez
daha saygıyla anıyor ve kaldığım yerden devam
ediyorum.

Goben’i son görüşünden bu yana 48 saat
geçmiş olan ve bunun yaklaşık 24 saatini de yanlış
mesajlar yüzünden hebâ eden İngiliz filosunun
artık Alman gemilerini yakalama ihtimali sıfıra
yakın oluyor. Dönemin en hızlı harp gemilerinden
biri olan Goben, peşindeki İngiliz filosunu atlatarak
10 Ağustos 1914 saat 17:00’de Çanakkale
Boğazı’ndan giriş yapıyor ve olaylar bilinen
şekilde devam ediyor.

Makaleye göre bütün bu karmaşaya sebep
olan yanlış telsiz mesajını, Londra’daki Deniz
Kuvvetleri Karargâhında görevli genç bir memur
çekiyor. Zaman kazanmak için önceden
hazırlanmış telsiz mesajının metnini komutanın
masasında gören bu genç memur, kimseye
sormadan büyük bir gayretkeşlikle mesajın
Akdeniz’deki İngiliz filosuna iletilmesini sağlıyor.

Osmanlı Devleti tarafından satın alındığı ilan
edilen ve isimleri değiştirilerek Yavuz ve Midilli
olan bu iki Alman gemisinin, 29 Ekim 1914’te
Odesa limanına ve Karadeniz’deki Rus filosuna
saldırarak Osmanlı Devleti’nin savaşa sürüklemesi
de ayrı bir inceleme konusudur. Bu noktada Kasım
2015’te Yeditepe yayınlarından çıkan Ali
Kaşıyuğun’un, “Osmanlı Devleti’nin I. Dünya
Savaşı’na Girişi” adlı 688 sayfalık hacimli eserine
işaret etmekle yetiniyorum.

Makalede, bu vahim yanlışlık üzerine başka bir
yorum yapılmamış olmakla birlikte, bence böyle
bir olayın ciddi şekilde sorgulanması gerekiyor.
Öncelikle, Avusturya’nın İngiltere’ye savaş açtığı
bilgisini içeren bir mesajın, sözde zaman kazanmak
amacıyla önceden hazırlanması, tuhaf ve
yadırganacak bir durumdur. Hadi hazırlandı

Goben (Yavuz) zırhlısında görev yapan
Karl Dönitz'in anlatımları, belki tek başına bu tezi
kanıtlayamasa da takip sürecine dair birçok ipuçları
içermektedir. Kanaatimce Birinci Dünya Savaşı'na
giden sürece dair tamamlayıcı okumaların ışığında
bu olayın bir İngiliz komplosu olduğu açıktır. Bu
okumalara dönük ilk aklıma gelen öneri, Kazım
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Karabekir'in dört ciltlik bir eserinin ilk iki cildini
oluşturan, a-) "Birinci Cihan Harbine Neden
Girdik" ve b-) "Birinci Cihan Harbi'ne Nasıl
Girdik" adlı kitaplarıdır ("Birinci Cihan Harbini
Nasıl İdare Ettik" başlığını taşıyan 3. ve 4.
ciltlerdeyse, Irak ve Doğu Cephesi harekâtı
anlatılmaktadır). Harbin hemen öncesinde Binbaşı
rütbesiyle Genelkurmay İstihbarat Şubesi İkinci
Müdürü olarak görev yapan Karabekir, bu
kitaplarda birçok Avrupa ülkesinden elde edilen
askerî ve stratejik istihbarata dayalı çok kıymetli
bilgiler sunmaktadır. Elimdeki 4 ciltlik hâli
1996’da Emre Yayınları tarafından yayınlanmış.
Çok rahat okunan bu eseri edinmek isteyen
okuyucular için, birkaç yıl önce birleşik tek cilt
(944 sayfa) olarak Yapı Kredi Yayınlarından
“Birinci Dünya Savaşı Anıları” adıyla tekrar
çıktığını da belirtelim.

elçisi Wangenheim ile diğer odadaki Rus elçisi
Sazanof arasında koşuşturmuştur.

Birinci
miydik?

Dönemin Düyun-u Umumiye başkanı olan
Sir Adam Block’un sözleri, aslında bütün gerçeği
çok veciz biçimde ifade etmektedir. Osmanlı ile
İngiltere arasında savaş ilan edilmesi üzerine
ülkesine dönmekte olan Block, İstanbul’da
hükümet yetkilileriyle vedalaşırken aynen şunları
söylemiştir:

Dünya

Savaşına

Bu anlatılanlara ek olarak, İngiltere’nin
dünya
denizlerindeki
egemenliğine
karşı,
Almanya’nın Ortadoğu’ya karadan ilerleme projesi
olan Berlin-Bağdat Demiryolu hakkındaki çok
sayıda araştırma da bu savımızı destekleyici
verilerle doludur. Bağdat Demiryolu hakkındaki
kitaplardan birinin de yazarı olan Sean
McMeekin’in “1. Dünya Savaşı’nda Rusya’nın
Rolü” adlı kitabı da 2013 yılında Yapı Kredi
yayınları arasında çıkmıştır. Henüz tümüyle
okuyamadığım bu eser, kaynakçasından ve sunuş
kısmından anlaşıldığı üzere ciddi bir emek ürünü
olmanın yanı sıra bazı orijinal yaklaşımlar da
içermektedir.

Girmeyebilir

Karabekir’in eseri aynı zamanda yıllardır
özellikle dinci çevrelerce maksatlı olarak
sürdürülen, “İttihatçılar ülkeyi savaşa sürükledi,
koca imparatorluğu 10 yılda batırdı” v.b.
çarpıtmalara da tümden son verecek bilgiler
içermektedir.

“Almanya ile birlik olup İngiltere’ye karşı
savaşa girdiniz. Almanya kazanırsa Alman
sömürgesi olacaksınız. İngiltere kazanırsa işte o
zaman mahvoldunuz!”

Genelkurmay İstihbarat Dairesi gibi önemli bir
mevkide bulunan Karabekir, İngiltere, Fransa ve
Çarlık Rusyası gibi emperyalist devletlerin
Osmanlı topraklarını paylaşma planlarını (casusluk
da dâhil olmak üzere bizzat kendi istihbarat
faaliyetleriyle elde ettiği) belgelere dayalı olarak
açıkça ortaya koymaktadır. Çıkan sonuç şudur ki:
Osmanlı Devleti’nin, Birinci Dünya Savaşı’na
girmemek gibi bir seçeneği YOKTUR. Çünkü
savaşın ödülü Osmanlı topraklarıdır. Osmanlı
Devleti hiçbir şey yapmadan bir kenarda otursa bile
zaten paylaşım planlarının hedefindedir. Bunun
farkında olan İttihat ve Terakki yönetimi, önce
İngiltere ve Çarlık Rusyası ile ittifak aramıştır.
Ancak kasaplar, kesecekleri koyunla ittifak
yapmayacakları için bu girişimlerden bir sonuç
çıkmamıştır. Bunun üzerine kâğıt üzerinde de olsa
Osmanlı egemenliğini tanıyan Almanya ile ittifak
yapılmıştır. Hatta bu ittifak imzalanacakken bile
Sadrazam Said Halim Paşa, bir odadaki Alman

İngiliz
"Islah
Heyeti"nin
Donanmasına Yönelik Sabotajları

Osmanlı

Kader Gemileri’ne dönecek olursak,
Dönitz'in yazmış olduğu bölümlerin birinde, savaş
öncesi yıllarda Osmanlı donanmasını ıslah etmek
üzere görev yapan İngiliz askerî heyetinin
yaptıklarını okuyunca, İngilizlerin aslında çok
önceden savaşın taraflarını tasarladığını ve buna
yönelik her türlü faaliyette bulunduğunu bir kez
daha görmüş oluyoruz. Kanaatimce bu satırlar,
zaten bir macera romanı sürükleyiciliğinde okunan
kitabın en ibretlik kısımlarını oluşturmaktadır:
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"Bir
yandan
da
...
(Osmanlı
Donanması'nda) ... vazife görmüş olan İngilizlerin
yaptıklarına dair her gün yeni bir şeyler görüyor,
öğreniyor
ve
hayret
ediyorduk.
Bütün
gördüklerimiz bizi şu neticeye götürüyordu:
İngilizler Türk donanmasının savaş kabiliyetini
azaltmak için ellerinden gelen baltalamayı
yapmışlardı.

veya hareket etme cihazlarında ufak bir eğiklik
veya bozukluk, o topu talimlerde fark edilmeden
kullanılabilen ve fakat savaş olursa işe
yaramayacak bir duruma sokmuş bulunuyordu.

Bölmelerin kapı mandalları çıkarılmıştı.
(Sonra bunları kömürlüğün dibinde, kömürlerin
altında bulduk). Böylece savaş halinde geminin
hangi noktasında olursa olsun ufacık bir delik,
bütün bölmelere su dolmasını ve geminin
batmasını mukadder kılmaya yetecekti.

Mesela,
bazı
mermilerin
patlayıcı
maddeleri azaltılmış, sonra mermiler fark
edilmeyecek şekilde tekrar kapatılmıştı. Torpillerin
gidiş yönünü tayin eden hassas mekanizmalarda
bazı parçaların durumu ve takılışı değiştirilmişti.
Böylece, bunlar bir düşmana atıldığı zaman,
istenilen yöne doğru gitmeyecek, bir süre sonra
yönünü tamamen değiştirecek, hatta belki dönüp
onu atan gemiye çarpacaktı.

Bunlar, gördüğümüz ve bulduğumuz
baltalamaların ancak bir kısmıydı. Gece gündüz
çalışıyor
ve
bulduğumuz
bozuklukları
düzeltiyorduk."

Bütün bu sabotajların etkisi giderilmeden
savaşa girilseydi, ortaya çıkabilecek feci sonuçları
düşünmek bile ürpertici doğrusu. İlerleyen
sayfalarda Türk ve Alman denizcilerinin yoğun
talim ve eğitim çalışmaları ayrıntılı olarak
anlatıldıktan sonra sağlanan gelişmeler şu şekilde
ifade edilmiş:

Muhriplerin makinaları çok kuvvetliydi ve
Almanya'da yapılmışlardı. Ancak İngilizler buhar
borularının bir kısmının içine vanalar yerleştirmiş
ve boruların iç çapını daraltmışlardı. Böylece
makinalara az buhar gidiyordu ve muhripler saatte
18 mil'den fazla sürat yapamıyorlardı. (...)
Makinaların hareket eden bazı parçaları iyi
ayarlanmamış ve iyi takılmamış olduğundan, fazla
sürtünmeye sebep oluyor ve kızıyordu. Bu yüzden
de ancak yarım yolla gidilebiliyordu.

"Türk askerlerinin iyi yetiştirilmiş ve iyi
talim görmüş oldukları zaman savaş meydanlarında
fevkalade neticeler elde ettikleri, herkesin bildiği
bir husustu. Şimdi biz ayrıca denizcilik bakımından
da Türklerin eski Osmanlılar devrindeki ruhlarını
kaybetmemiş olduğunu görüyorduk. Almanların
enerjik ve disiplinli hareketi, teknik çalışmaları ve
teşkil ettikleri örnek, sanki Türklerin bütün eski
kabiliyetlerinin yeniden uyanmasına ve harekete
geçmesine kâfi gelen bir kıvılcım tesiri yapmıştı.

Işıldakların ve işaret lambalarının bir kısmı,
elektrik tesisatı yanlış takıldığı için yanmıyordu.

Temizlenmek veya parçaların durumunu
öğretmek bahanesiyle sökülmüş olan makinaların
ve topların bazı parçaları ortadan kaybolmuştu ve
bir türlü bulunmuyordu. Bunlardan bazı parçalar
ancak uzun aramalardan sonra en umulmadık
yerlerden çıkıyordu. Bazı parçalar da "tamir
edilmek üzere" (!) dağınık şekilde pek uzaklardaki
tamirhanelere gönderilmişti. Bu tamirhaneleri
işletenler de (tahmin edebileceğiniz gibi) çok kere
İngiliz ve Fransız tebaasından kimselerdi.

Yavuz ve Midilli'nin Ekim sonuna (1914,
S.K.) kadarki çalışmalarının Osmanlı donanması
üzerindeki tesiri işte böyle olmuştu. Üç aydan az
bir zaman içinde gerçekten yüksek savaş kudretine
kavuşmuş yeni bir Türk donanması doğmuştu. Bu
yeni Türk donanması şimdi sayıca kendinden üstün
bir düşmana karşı da tesirli şekilde savaşabilirdi.
Artık Türklere (muhtemel bir müttefik olarak)
inanıyor ve güveniyorduk. Bu inancımız ve
güvenimizde ne kadar haklı olduğumuzu
önümüzdeki hadiseler gösterecekti."

Pek çok makina ve cihazda muhakkak eksik
bir parça oluyordu ve bu eksiklik onu işlemez hale
getirmeye yetiyordu. Bazen bir topun nişan alma
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Karadeniz
sahil
halkının
kruvazörüne yönelik ilgi ve sevgisi

Midilli

1940'lı yılların Türkiye'sinden kesitler
sunan "Tatar Ramazan", "Parmak Damgası" ve
benzeri birçok filmde ve romanda, Nazım
Hikmet'in şiirlerine kadar girmiş olan sıkça
rastladığımız bir sahne vardır: Köy kahvesinde
radyonun başında toplanmış olan ahali, can
kulağıyla haber bültenini, o yılların deyimiyle
"ajansı" dinlemektedir. Tok sesli sunucu, Alman
panzerlerinin Fransa cephesindeki veya Rusya
steplerindeki
ilerlemesini
anlatmakta
ve
dinleyenler arasında bulunan "Alamancı" kesim,
sanki
kendileri
zafer
kazanmışçasına
keyiflenmektedir. Kitabın, Midilli'de görev yapan
Yarbay Kraus tarafından yazılan bölümlerinde yer
alan şu satırlar, Türk halkındaki bu Alman
sempatisinin tarihsel kökenlerini anlamamızda
yararlı olacaktır:

Midilli (Breslau) hafif kruvazörü

Gerçekten de savaş sırasında Rus Karadeniz
filosu sık sık savunmasız Türk sahil şehir ve
kasabalarını bombardıman etmiş, sivil halk
arasında büyük can ve mal kaybına neden olmuştu.
Bu yüzden “Moskof”a haddini bildiren bu iki
Alman gemisine ve mürettebatına halk büyük sevgi
beslemekteydi. Hatta çok bilinen bir Karadeniz
türküsünün sözleri bile "Yavuz geliyor Yavuz da
sulari yara yara" şeklinde değiştirilerek söylenir
olmuştu.

"Bir kıyı şehrine veya kasabasına her
uğradığımızda takalar çevremizi sarıyor, çocuklar
ve halk ellerinde bayraklarla bizi karşılıyordu. (...)
Halk bizi görünce denize açılır, bayram sevinciyle
çevremizde toplanırdı, üstelik eli boş da
gelmezlerdi. Bize (...) kâh koca çuvallarla fındık,
kâh canlı koyunlar ve tavuklar, kâh meyveler ve
sebzeler verirlerdi. Güvertemiz pazaryerine
dönerdi. Üstelik bunların hepsi hediyeydi. Hem de
gönülden, seve seve verilen hediyeler. Bu kıyıları
ezeli düşman Rus'tan koruyan sevgili Türk
kruvazörü Midilli'den hiç bir şey esirgenmezdi.

Bu anılar halkın belleğinde uzun yıllar
tazeliğini korumuştu. Nazilerin İkinci Dünya
Savaşı'ndaki soykırım ve katliamlarından büyük
ölçüde habersiz olan halk, o yıllarda henüz çoğu
hayatta olan Birinci Cihan Harbi gazilerinin de
etkisiyle Almanları silah arkadaşı olarak asker
anılarının içerisinde hatırlamaktaydı.

Midilli'nin Hazin Sonu ve 38 Türk
Denizcisinin Şehit Olması

(...)
Uğradığımız
yerlerde
oranın
mutasarrıfı ve hocası gemiyi ziyarete gelir, gemiyi
görüp gezdiklerinden dolayı ne kadar memnun
olduklarını kaptana söylerlerdi. Hocalar: "Allah
Midilli'yi korusun!" diye dua ederlerdi."

Savaşın son yılı içerisinde, 20 Ocak 1918
günü, Çanakkale Boğazı çıkışında Gökçeada ve
Bozcaada civarında bulunan İngiliz savaş
gemilerinin imhası amacıyla Boğaz’dan dışarı bir
akın düzenlenmesi emri verilir. Harekâta, Yavuz ve
Midilli dışında 4 adet torpidobot ve bir denizaltı da
katılacaktır. Sabah 08:30 sıralarında Midilli bir
mayına çarpar. Yavuz’un kaptanı Midilli’ye
yaklaşıp onu yedeğe alarak götürmek maksadıyla
manevra yaparken Yavuz da mayına çarpar.
Midilli, mayın tarlasından çıkmak için tornistan
ederken sancak ve iskele taraflarından aynı anda iki
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mayına daha çarpar. Makinaları tamamen durur ve
sürüklenmeye başlar. Birkaç dakika içinde arka
arkaya beş mayına daha çarpan Midilli batmaya
başlar. Kurtulan görgü tanıklarının ifadesiyle
Midilli, bayrağı gönderinde sallanır durumda ve
düşmana boyun eğmemiş olarak sulara gömülür.

gemiydi. Yavuz, aynı zamanda Alman
İmparatorluk Donanması’nın son sökülen gemisi
ve kendi sınıfında en uzun süre görev yapan gemi
olmuştur. Keşke o zamanın yetkilileri, bu tarihi
gemiyi müze yapmayı düşünebilseydi. Gerçi o
yetkililer böyle bir tarih bilincine sahip olsaydı
zaten her şey başka türlü olurdu.

Kitabın bu bölümünü yazan Th. Kraus,
sadece Alman mürettebattan bahsetmektedir.
Hâlbuki (çevirenlerin aktardığı bilgiye göre)
Midilli’de bulunan Türklerden de 38 denizci şehit
olmuştur. Başlarında Deniz Topçu Binbaşı
Üsküdarlı Ahmet Hüsamettin Bey ve Makine
Binbaşı Balatlı Mehmet Nuri Bey olan bu 38
şehidimizi de saygıyla anıyoruz. Geminin kaptanı
için son ana kadar gemisiyle birlikte kalmak bir
mecburiyettir ama bu iki subayımız için böyle bir
mecburiyet yoktu. Buna rağmen gemiden
ayrılmayı şereflerine aykırı görerek kaptan
köprüsüne çıkmışlar ve kaptanla birlikte
batmışlardır. İsimleri tarihte kaybolup gitmiş ve
yine çevirenlerin verdiği bilgiye göre de çoluk
çocukları sefalet içinde kalmıştır.

*****
Yavuz zırhlısı da, 27 Ocak 1918’de yaralı
olarak İstanbul’a gelmişti. Türkiye’de Yavuz’u
alacak büyüklükte havuz olmadığı için bir süre
savaş dışı kalmış, sonra Çarlık Rusyası’nın
çökmesiyle Almanlar Sivastopol’u işgal edince 7
Haziran 1918’de burada geçici bir onarım
görmüştür. Daha sonra Cumhuriyet döneminde
1926’da Gölcük’te havuza alınmıştır. Dönemin
Denizcilik Bakanı İhsan Eryavuz’un adının
karıştığı ve kamuoyunda Havuz-Yavuz Davası
olarak bilinen yolsuzluk olayları üzerine Denizcilik
Bakanlığı kaldırılmış ve Bakan Eryavuz, Yüce
Divan’ın cumhuriyet tarihindeki ilk mahkûmiyet
kararıyla hüküm giymişti.

1938 yılında Atatürk’ün naşını İstanbul’dan
İzmit’e getirme görevini üstlenen Yavuz, savaş
gücünü artıran bazı tadilatlarla uzun yıllar hizmete
devam etmiştir. 1950 yılında aktif görevden alınan
zırhlı, 1954’te donanma envanterinden düşülmüş
ve nihayet 1973 yılında hurdaya ayrılarak 1976’ya
kadar tamamen sökülmüştür. Söküldüğünde dünya
donanmalarında bulunan kendi türündeki tek
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KİTAP

gerektiğinde görüş açıklamak ve topluma öncülük
etmek açısından yetkin olmamız gerekmektedir.
Yurttaş kimdir? Sadece devletin kendisine verdiği
görev ve sorumlulukları yerine getiren kişi midir?
Etkin midir yoksa pasif midir? Devlet ve toplum
karşısında bir dönüşüm sağlar mı? Bu dönüşümde
şiddet bir araç olabilir mi? Demokrasi ile çelişir
mi?
Ulus
devletle
bağlantısı
nasıl
açıklanlanmalıdır? gibi konuların tartışıldığı ve çok
daha fazlasının konu edildiği önemli bir eserdir.

ETIENNE BALIBAR – YURTTAŞLIK

Kitabın içeriğiyle ilgili konuları bir özet
şeklinde aktarmaya çalışacağım...
Yurttaşlık ve demokrasi birlikte kullanılan,
birbirini tamamlayan iki kavramdır. Aralarındaki
ilişki ise sandığımızdan daha karmaşıktır. Siyaset
felsefesi bu konu üzerine kafa yordurur,
günümüzdeki anlamıyla yurttaşlığı, demokrasi
şekillendirdiği gibi tartışmalı hale de sokmuştur.
Hatta yurttaşlığın ortaya çıkışında demokrasi ile
ilgili bir çelişkinin varlığı söz konusudur ve
dönüşümlülük vardır. Aristoteles’in Politika
kitabına atfen; bir siyasal sistemde yurttaşların
genel kamu görevini yerine getitme durumu söz
konusu ise, bu sistemin de diğer hükümet biçimleri
gibi olduğu ve ortadan kaldırılmasının mümkün
olmadığı aktarılır. Bundaki amaç demokrasiyi
timokrasiye dönüştürmektir.

Deniz YÜCE

MONOKL Yayınlarından 2016 yılında çıkan
Étienne Balibar’ın Yurttaşlık (Cittadinanza) kitabı
156 sayfadır. Fransızca’dan Türkçe’ye Murat
Erşen
çevirmiştir.
Yazarımız
Fransız
Marksistlerindendir.
Louis
Althusser’in
öğrencisidir. Althusser’in ölümünden sonra
Fransız Marksist felsefesinin temsilcisi olmuştur.
“Barış için akademisyenler” inisiyatifinin
bildirisine imza atan 1128 akademisyen
arasındadır. Paris X Nanterne Üniversitesi başta
olmak üzere, Avrupa ve Amerika’da siyaset ve
felsefe dersleri vermeye devam etmektedir.

Modern dönemde ise; Spinoza demokrasinin
monarşik ya da aristokratik bir yönetim biçimi
olduğunu savunmuştur. Marx bu görüşü tersine
çevirirken, Rancière de bu görüşe dönmüştür.
Negri ise; bunu olumlayıcı bulmuş ve gücü elinde
tutan devletin kurulmuş iktidarların benzerlerini
iktidarın yerine koymaya çalıştığını belirtmiştir.
Yurttaşlığın çelişkisi olarak; hem her yurttaşlık
biçimini reddetmek hem de mevcut olanı devam
ettirmek gibisinden çelişkili bir durum yaratır. Bu
reddedişten kaynaklı, yurrtaşlığın yıkıcı bir etkisi
vardır ve yeniden düşünmeye sevk eder.

Türkçe’de yayımlanan diğer yapıtları: Althusser
İçin Yazılar (İletişim, 1991), Irk Ulus Sınıf
(Wallerstein ile birlikte, Metis, 1993), Marx’ın
Felsefesi (Birikim, 1996), Dersimiz Yurttaşlık
(Kesit Yayıncılık, 1998), Spinoza ve Siyaset
(Otonom, 2004), Kapital’i Okumak (İthaki
Yayınları, 2007), Biz, Avrupa Halkı: Ulusaşırı
Yurttaşlık Üzerine Düşünümler (Aralık, 2008),
Şiddet vve Medenilik
(İletişim,
2014),
Eşitliközgürlük (Metis, 2016).

Antik Yunan’da bu durum; Yurttaşların sınırsız
kamu görevi biçimindeki iktidar sorusuna karşılık
yurtaşlığın özerkliğinin koşulu biçimindeki
karşılıklı sorumluluklar sorusu olarak öne çıkar.
Ulusal yurtaşlıkta ise; temsil edilenlerin gücü de
temsil edenin gücü de mevcuttur. Sosyal
yurttaşlıkta ise; ilerlemeyi sağlamasına rağmen,
sonraki ilerlemeyi de engelleyebilecek bir
potansiyele sahiptir ancak demokratik bir
kazanımdır. Neo-liberal bakış ise; yükselen
bireycilik ve faydacılıkla birlikte kamu

Bu kitabı seçmemin en önemli nedeni; yurttaşlık
kavramının tarihsel sürecini , tarihsel zaman ve
mekanda nasıl geliştiğini öğrenmektir. Biliyoruz ki
yurttaşlık kavramı Türkiye’de hala yeterince
anlaşılamamış ve yerli yerine oturtulamamıştır.
Günümüzde de hala tartışılmaktadır. Geleceğin
entelektüelleri olarak bizlerin, bu gibi konularda
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hizmetlerinin
özelleştirilmesi
sonucunda,
yurttaşlığın geleneksel kurumunun (temsili
demokrasinin) ağır bir darbe yediği şeklindedir.

anayasacılar kurucu iktidarı ayaklanmacı değil,
siyasileri dönem dönem yenileme hakkı olarak
değerlendirmişlerdi (Negri). Etkin (hak arayan)
yurttaşlık bir ihtilaf kaynağı olarak görülür.
Bundan ötürü, ideal bir demokrasinin olmadığı
ancak demokrasi sürecinin olabileceği vurgulanır.

Avrupa’nın kuruluş yapısına (siyasi gövdenin
inşası, kısımların biraraya toplanması, kamu
menfaatinin kurumsal üretimine vurgu yapmak)
baktığımızda; siyasi vve hukuki biçimin
evrenselliğine ve onun, önce kentten ulus-devlete,
sonra da ulus sonrası topluluklara ve hatta
kozmopolit alana yayıldığını görürüz. Yurttaşlığın
kuruluş yapısına baktığımızda, (Antik Yunan
açısından) iktidarın hak sahiplerince paylaşılması
ve idarenin/hükümetin işlevlerinin düzenlenmesi
vardır. Ancak devletin evrim süreci sonrasında
toprağa bağlı egemenlik ve devletlerin etnik/dinsel
kimlikler altında kurulması, bu ikisini birbirinden
ayırır. Küreselleşme yeniden örtüşmeyi sağlıyor
gibi görünse de sınırların çoğalması ve kimlik
algısının kuvvetlenmesi bunun tam tersi bir sonuç
ortaya koyar. Yurttaşlığa dair çizdiğimiz bu tablo,
dönemin varsayımlarına dayanmasına rağmen,
oluşacak ileriye dönük çıkarımlar bu varsayımların
çoğunu ortadan kaldıracaktır.

Yurttaşlığın kuruluşu kavramından başka bir de
demokratik yurttaşlık vardır. Bu, eşit özgürlük
demektir. Burjuva ile yurttaş etimolojilerinden
dolayı başlangıçta aynı anlamdaydı. Bununla
birlikte, siyasi modernlik zıtların çiftebirliği olarak
kurulmuştur. İlki, insan ve yurttaş birliği; ikincisi,
kurucu iktidarın iki yüzü olarak görülen özgürlük
ve eşitlik kavramlarının
birliği. Liberalizm,
özgürlüğü doğal hak sayar; sosyalizm ise, eşitliği
üstün tutar. Halkın ikisini birden talep etmesi bir
anlamda, modern yurttaşlığın ifadesidir. Bu yüzden
hep mücadele eder ve bu mücadelenin
doğrulanması gerekir.
Demokrasi icat etme fikri yerine onu muhafaza
etme fikri konursa, bu demokrasiden kopuşu ifade
eder. Siyaseten, gerçekliklerin dönüşümü ve
çevreye uyarlanması yurttaşlığın siyaset karşıtı
olduğunun kanıtıdır. Bu anlamda, kurumların
değişmezliğine de düşmandır. Siyasal kurumlar,
ulusal devletin inşasıyla aynı anlamdadır. Modern
anayasalar da devletin tekeline tekabül eder. Halk
dilinde yazılmış, biçimsel anayasalardır. Bu ise
halkın
yetersizliği/ehliyetsizliği
fikrinden
kaynaklanır.

Antik Yunan’daki “polis” kavramının ise;
iktidar alanına ait olduğunu, ne bir toplum ne de bir
devlet anlamına geldiği, sadece bir siyasi ortaklık
olduğu vurgulanır. Aristoteles, iktidar eğer iktidarı
kuranlara ait değilse bunu çelişki olarak
değerlendirir. Yurttaşlara da iki sorumluluk verir;
ilki halk meclisinde karar alma, ikincisi, hukuki
görevlerin yerine getirilmesi. Ayrıca iktidarın eşit
paylaşımı (eşitözgürlük) yurttaşlığı kökten sınırlar.
Günümüzde bunun insan haklarına dönüşmesi de
gerilim yaratmıştır. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz:
Egemen olduğu söylenen yurttaşların eşit paya
sahip olmaması, bazılarının hiç payı olmaması bu
yurttaşları edilgenliğe ve itaat etmeye dolayısıyla
inisiyatif almamaya iter.

Sınıf mücadeleleri ise modern yurttaşlık
tarihinde demokratik bir rol oynamıştır ve bu
şekilde sosyal yurttaşlığın doğuşuna katkıda
bulunmuştur.
Sosyal
yurttaşlık;
güvence
mekanizması olarak değil, devlet ölçeğinde
evrensel bir dayanışma mekanizması olarak
düşünülmüştür. Zenginler kadar fakirlerin de bu
dayanışma mekanizmasında eşit hakları vardır.
Sağcı iktidarlar da sosyal hakları göz önünde
bulundurmaktadırlar. Ancak, sosyal haklar neoliberalizmin ciddi saldırısı altındadır. Ancak bu
haklar temel haklar olarak yasalaştırılmıştır. En
ileri hali İngiliz örneğidir, her ne kadar
İngiltere’nin bir yazılı anayasası yoksa da. Maaş
taleplerindeki ılımlılık ve işçi sınıfının kapitalizmi
derdest etme işlevini bir kenara bırakması
“Keynesçi taviz” olarak adlandırılmıştır. Kapitalist
sistemde
doğan
çözümlemeler,
iktidarın
“düzenleyici tepkisini” en üst seviyeye çıkarırken,
işçi sınıfının kendine özgü yaptığı katkıyı asgariye
indirir. Avrupa sosyalizminin amacı, savaşları

Ayrıca insan haklarına; özgürlük ve eşitlik
alanında verilecek mücadeleleri sınırlayan, yerleşik
düzeni savunan açıdan değil, yeni icraatların
kaynağı olarak bakmak gerek. Anayasalcı açıdan
bakıldığında ise; temelli kazanılan bireysel
hakların
güvence
altına
alınması,
halk
egemenliğinin anarşik ve totaliter sapma eğilimi
ortadan kaldırmıştır.
Yurttaşlık; imparatorluk, şehir ve ardından
devlete dayalı olarak gelişmiştir. Bu süreçte; önce
yok olmuş, sonra ulusların inşasıyla tekrar kendini
bulmuştur. Devlete dayalı yurttaşlıkta, modern
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engellemek iken; işçiler, haklarını iki dünya savaşı
ertesinde milyonlarca işçi öldükten sonra temel
haklar şeklinde, sosyal haklar bildirisi olarak
gelmiştir.

genel olarak temsil
yitirmesine dayanır.

ilkesinin

saygınlığını

“Demokrasiyi demokratikleştirmek” ifadesini,
sosyalizm ve liberalizm arasında kalan Üçüncü
Yolcular kullanmkatadırlar. Bu kavram, ne mevcut
rejimi kusursuzlaştırmayı ne de var olan her rejimi
aşmayı ifade eder. Demokrasi hep gelmektedir
(gelecektir). Etkin yurttaş, ayaklanma ve devrim ile
sistemi dönüştürecek faildir. Hakiki demokrasi
diye bir şey yoktur. Bu, sürekli gelişen ve değişen
bir süreçtir. Koşullara göre yeni haklar talep
edilebilir. Bu yüzden öncelik pozitif anlamda
yurttaşlık ve “demokratik icat” kavram ve
pratiklerinin dönüştürülmesidir. Ondan sonra
demokratik
olmayan
rejim
ve
yasalara
direnme/muhalefet etme gelir.

Yurttaşlık ve dışlama konusu gündeme
geldiğinde ise; örneğin Afrika uyruklu Fransız
vatandaşları dışlanmış olmamaktadır. Netice itibarı
ile sosyal haklardan ve 18 yaşını dolduklarında
siyasal haklardan faydalanmaktadırlar. Ancak yine
de bir belirsizlik olduğu kabul edilmektedir.
“Dışlayıcı demokrasi” ya da “negatif ayrımcılık”
olarak, erkeklerin “etkin yurttaş”, kadınların ise
“edilgin yurttaş” olmaları gösterilir. Kadının
edilgin olması, ona “evin efendisi” olarak
görülmesidir, bu aynı zamanda “içsel dışlama”
olarak da adlandırılabilir. Ayrıca etkin yurttaşlık
mevcut bir hakka dayanmaz, bir hakkı tesis eder ya
da tanınmasını dayatır.

Şunu unutmamak gerekir. Demokrasi hiçbir
topluma dışarıdan ithal edilmez. Her toplumun
içinde bulunduğu koşullarra göre şekillenir. Ayrıca
kendisi anti-demokratik olan sistem ya da
toplumun, demokratik olmayan yollardan kökten
dönüşümü sağlanamaz. Öncelikle karşı çıktığı
sistemden daha demokratik olması gerekmektedir.

İhtilaflı demokrasi, siyasette kurumların rolüne
dair eleştirel bir bakış açısı sağlar. Daha önce
bahsettiğimiz dışlama kavramı ile ihtilaf fikrinin
karmaşık bir ilişkisi vardır. Dışlama; direniş, talep
ve sonucunda baskı politikasına yol açtığı için
ihtilaflıdır. Demokrasi rejiminin ihtilafı belli
sınırlar içinde meşrulaştırdığını söyleyebiliriz.
İhtilafları kaldırmadan dönüştüren bir araçtır.
Demokratik mücadeleler, kurumsal ılımlılığa
elverişli mücadelelerdir.

Bununla birlikte, demokratikleşme sadece
iktidar yapısının dönüşümüyle değil yurttaşların
kendi üzerlerinde çalışmalarıyla da doğrı
orantılıdır. Bu demek oluyor ki; demokrasinin
demokratikleştirilmesi birden fazla alanda ve uzun
soluklu mücadele etmeyi gerektirir. Bu anlamda
çıkaracağımız nihai sonuç; yurttaşların etkin
modalitesidir yani “hareket”tir.

Çoğulculuk
açısından
ihtilaf,
kamusal
müzakerenin kurallarına uymaktır. Eğer ihtilaf,
anayasal düzeni tehdit ediyorsa, çoğulculuğun
kurallarına göre değerlendirilmez. Bu da
liberalizmle çelişir. Liberalizm, ihtilafın sivil
toplumdan kaynaklandığını öne sürer, devletin
görevi de bağdaşmaz olan eğilimleri dönüştürüp
bağdaştırmaya çalışmaktır. İhtilah, yerleşik
kurallara riayet etmekle yetinmez. Çoğulculuğu
sağlamak esastır. Yurttaşlık tarihi bazen ileri
giderek bazen de gerileyerek evrilen kurumların
ihtilafından oluşur.

SONUÇ
Kitap hakkında genel bir değerlendirme yapmak
gerekirse, ilk olarak şunu söylemek gerek; sıradan
bir okuyucu açısından kitabın dili ağır, belli oranda
latince sözcükler/ kavramlar kullanılmış. Ayrıca
aşina olunmayan kavramlar da söz konusu. Bunun
en önemli sebebi sanırım kitabın siyaset bilimi
temelli olması. Daha iyi algılamak açısından kitabı
iki kere, altını çizerek okudum. Hatta bazı
paragragrafları ikiden fazla okumak durumunda
kaldım. İlk okuduğumda biraz sıkıcı bir kitap
izlenmi vermişti ama ikinci okuduğumda, ilk
okumada göremediğim şeyleri görmeye başlayınca
ve bazı kavramları yerine oturtunca aslında kitabın

Demokrasideki temsil kurumu ise, komünizm
ve anarşizm tarafından eleştirilmiştir. Bunun
sebebi, yurttaşların siyasi kapasitesini gasp
etmesidir. Parlamenterizmin krizi ise, dünden
bugüne devam etmektedir. Bunun bir diğer örneği
de
yurttaşların
yetkilerini
temsilcilere
devretmeleridir. “Demokrasiden kopuş” ifadesi de
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sıkıcı değil, belli oranda benim bu alanda yetersiz
olduğumu anladım. Sanırım üçünkü kez
okuduğumda çok daha keyif olarak okuyacağım.
Onun dışında kitapta bölümler arasında bağlantı
kurmakta zorlandım. Sanki konudan konuya
atlıyormuş gibi bir izlenim edindim. Tabii bu,
çeviriden de kaynaklı olabilir. O yüzden özet
çıkarırken geçişleri bağlamakta kısmen de olsa
sıkıntı yaşadım.
Kitapta en ilgimi çeken konu “demokrasinin
demokratikleştirilmesi” konusu oldu. Bu bölümü
okurken aklıma “demokrasi amaç mıdır, araç
mıdır” tartışması geldi. Önce neden buraya vardım
anlayamamıştım ama daha sonra bir toplantıda bu
tartışmayı yaptığımızda söylediklerimi hatırlattı.
Demokrasinin amaç olduğunu savunan, hayat
felsefesi haline getirilmesi gereken ve bir kültür
meselesi olması gerektiği tezini işleyen biriydim.
Kitapta bahsi geçen bölüm açıklanırken, ideal
demokrasinin olmadığı, bunun bir süreç olduğu,
koşullar değiştiğinde toplum geliştiğinde hak
taleplerinin de değişeceği ve her topluma özgü
farklı bir süreç olduğu vurgulanıyordu. Zihnimde,
istemeden de olsa kendi söylemlerimle kitabın
söylediklerini örtüştürmüştüm. Bu anlamda kitap
ben de daha fazla etki bıraktı.
Daha kitabın başında, insanı beyin fırtınası
yapmaya itiyor kitap. Demokrasi ve yurttaşlık
ilişkisindeki çelişkiyi vurgulayarak. Diğer bir
deyişle, tersten bakmak gibi bir şey. Dolayısıyla
insanı farklı bir açıdan bakmaya itiyor. Toplum
olarak en eksik kaldığımız durumlardan biri.
Kimileri için bunun farkına varmak çok önemli bir
eşikken kimileri için de ezberinin bozulması
anlamına geliyor. Bireysel ve toplumsal
gelişimimiz için bu tarz eserleri daha fazla okumak
durumundayız. Ancak o zaman hayatımıza “fikri
hür” insanlar olarak devam edebiliriz...
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