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SUNUŞ

olarak, bu sayıda sizler için ZygmuntBauman’ın
“Eşitsizliğe Neden Katlanıyoruz!” yazısına yer
verdik.
Derginin çıkmaya başladığı süreçten beri, bu
mücadeleyi sürdürülebilir kılan, emek veren
hocalarımıza, arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza
teşekkür ediyorum. İyi okumalar

Deniz YÜCE
Genel Yayın Yönetmeni
anlikdergisi@gmail.com

Dergimizin bu sayısının konusu “Türk Dış
Politikası”. Bununla birlikte “Emperyalizm”
konusunu da işledik. Yine dolu dolu bir sayıyla
karşınızdayız. Konuyla ilgili giriş mahiyetindeki
teorik yazıyı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çiftçi hocamız
yazdı. 2002 sonrası mevcut iktidarın dış
politikasının genel bir eleştirisini de ben yapmaya
çalıştım. Gündeme yönelik Pastör Krizi ve Suriye
ile ilgili yazıları da Ceyda Kurt ve Başar
Dursun’dan okuyacaksınız. Bu konudaki
röportajımızı ise; Bilkent Üniversitesi’nden Dr.
Öğr. Üyesi Berk Esen ile gerçekleştirdik.
Emperyalizm kavramına ilişkin olarak
Araştırmacı-Yazar Sait Kaya önemli bir yazı
kaleme aldı. Emperyalizmin tarihçesini ise; Prof.
Dr. Necla Geyikdağı yazdı.
Muharrem Anıl’ın Kemalizm üzerine yazmaya
başladığı yazı dizisinin ilkini ve bir şiir kitabının
eleştirisini yine bu sayıda bulacaksınız. Bu sayının
önemli yazılarından bir diğeri de Berfin Sütçü’nün
“Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Anayasal Gelişim
Sürecinde Padişahın Değişen Konumu ve
Yetkileri (1808 – 1909) başlıklı yazısı. Mustafa
Ertuğral’ın Propaganda konusundaki yazısı, Aykut
Can Kızıldoğan’ın “ekonomik mesajı” ve Beyza
Selen Çavuş’un Sahaf-Kitapçı ikilemini anlattığı
yazı, dergimizin bu sayıdaki diğer yazıları. Son
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TÜRKİYE’NİN DIŞ POLİTİKASI’NIN
KURAMINI ANLAMAK

ve uluslararası alandaki egemen anlayışlarının
öncelikleri ve beklentileridir. Bu bağlamda
bilimsel çalışmaların, zamanımızda genel olarak
akademik
çevrelerce
gerçekleştirilmekte
olduğunu ve gerek iç gerekse de uluslararası
alandaki
egemen
anlayışların
beklentileri
doğrultusunda yürütülen bir uğraşa dönüştüğünün
de ifade edilmesi gerekmektedir. Bilimsel
çalışmaların yürütüldüğü kurumlar, siyasal
iktidarlar tarafından yönlendirilmeye, kontrol
edilmeye ve egemen/hegemon ideolojinin
gereksinimlerini karşılayacak ürünler ortaya
çıkarmaları için teşvik edilmektedirler. Siyasal
iktidarlarla egemen bilim yapma anlayışları
arasında ve ortaya çıkan bilimsel ürünler arasında
doğrudan bir ilişki oluştuğundan da bahsedilmesi
olanaklıdır.

Dr. Öğr. Gör. Kemal ÇİFTÇİ

Giriş
Bu noktadan hareketle çıkarılabilecek en önemli
sonuç, gerek iç gerekse de uluslararası alandaki
egemen anlayışlar ve dolayısıyla beklentiler
değiştiğinde bilimsel çalışmaların konularında da
değişmeler
olacağıdır.
Egemen/Hegemon
ideolojinin gücünü kaybetmesi ve/veya bir başka
ideolojinin
egemen/hegemon
konumuna
gelmesiyle
birlikte
bilimsel
çalışmaların
yürütüldüğü kurumlar, yeni egemen/hegemon
ideolojinin gereksinimlerini karşılayacak ürünler
ortaya çıkarmaya başlayacaklardır.

Bilim insanlarını diğer insanlardan ayıran temel
özellikleri, düşüncelerini “bilimsel” olarak tabir
edilen araştırma yöntem ve teknikleri ile elde
edilmiş olan verilere dayandırarak “gerçekliğe”
bir anlam verme çabası içerisinde bulunmalarıdır.
Bilim insanlarının “gerçekliği” anlamlandırmaları,
anlamlandırılan “gerçekliğin”
barındırdığı
sorunların nasıl çözülebileceğine ilişkin yolları
göstermeleri ve hatta “gerçekliğin” nasıl
değiştirilebileceğine
ilişkin
kestirimlerde
bulunmaları da beklenmektedir.

Tüm bu değişmeler, bilim insanları tarafından
yaygın bir şekilde kullanılan yöntem ve
tekniklerin yerlerini yeni yöntem ve tekniklerin
yaygın olarak kabul gördüğü yaklaşımlara
bırakmaya başlamasına yol açacak; “gerçeklik”ler
farklılaşacak ve dolayısıyla alternatif kuramların
“gerçeklik”leri, yaygın kabul görme olanağı
bulabileceklerdir.

Bilim insanlarının “gerçekliği” anlamlandırırken
kullandıkları araştırma yöntem ve tekniklerindeki
farklılaşma,
aynı
zamanda
“gerçekliğin”
farklılaşmasına da olanak tanımaktadır. Örneğin
“pozitivist” araştırma yöntem ve teknikleri ile
“gerçekliği” anlamlandıran bir bilim insanının
“gerçekliği” ile “Eleştirel Kuram”ın araştırma
yöntem ve yorumsama tekniğini kullanan bir
bilim insanının “gerçekliği” elbetteki birbirinden
çok farklı olacaktır.

Bahsedilen bu durum I. Dünya Savaşı sonrasında
Anglo-Sakson dünyasında bir akademik çalışma
alanı haline gelmeye başlamış olan Uluslararası
İlişkiler disiplini açısından da geçerlidir. İki savaş
arasındaki dönemde Uluslararası İlişkiler, 19131921 yılları arasında ABD’nin başkanlığını

Bir diğer önemli unsur ise bilim insanlarının
araştırmalarını yaptıkları zaman diliminin ulusal
3
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yapmış olan Woodrow Wilson’un fikirleri
çerçevesinde bir liberal küresel dünya barışı
tasavvur edenlerin “ütopya”ları çerçevesinde
şekillendirilmiştir. Ancak, Uluslararası İlişkiler
kürsülerinde okutulmayan; ama uluslararası
siyaseti 1930’lu yıllardan itibaren daha da fazla
etkileyen üç yaklaşım – reel politik, komünizm ve
faşizm- daha vardır. Wilson’un “ütopyası” 1930’lı
yıllardan itibaren bu üç yaklaşımın meydan
okumasına
maruz
kalmıştır.
1920’lerin
iyimserliğinden 1930’lu yılların karamsarlığına
doğru yol alınmıştır. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında ise Uluslararası İlişkiler tam bir
akademik disiplin haline gelmiştir. İkinci Dünya
Savaşı sonrasında bir süper güç olarak ortaya
çıkan ve küresel boyutta bir dış politika izleyen
ABD dış politikasının kuramsal çerçevesinin
oluşturulmasına özellikle “pozitivist” yöntem ve
teknikleri kullanan “realist” kuram çerçevesinde
katkıda bulunmuştur. Realizm, uluslararası
siyasette Soğuk Savaş döneminin başat kuramsal
geleneği haline gelmiştir. Realistler uluslararası
ilişkileri, kendi çıkarlarını esas alan devletler
arasındaki güç mücadelesi olarak görmektedirler.
Çatışma ve savaşın engellenebilmesi konusunda
genelde karamsardırlar. Realizmin, Soğuk Savaş
yıllarına egemen olmasının sebebi, savaş,
ittifaklar, emperyalizm, işbirliğinin önündeki
engeller ve diğer uluslararası olgular için basit
ama güçlü açıklamalar getirmesiydi1. Realizmin
bugüne kadar Uluslararası İlişkilerin baskın teorisi
olagelmesi oldukça çarpıcıdır2. Realizm, çok
güçlü olagelmiş olan bir uluslararası ilişkiler
kuramıdır ve uluslararası siyasete ilişkin
açıklamaları yönetim çevreleri tarafından da
inandırıcı bulunmuştur. Uluslararası ilişkiler
akademisyenlerini de akademik olarak oluşturan
düşüncelerden
birisidir3.
Bu
bakımdan,
“Realizm”in, modern uluslararası ilişkileri,
“Westphalia-Sistemi”nin ortaya çıkardığı ulus-

devlet kavrayışı ve kavramları ile izah etmesi
olağan/tartışmasız
bir
“gerçeklik”
haline
dönüştürülmüştür.

Türkiye’de de Uluslararası İlişkiler, genel olarak
“Realist” kuramın yaklaşımlarıyla Soğuk Savaş
dönemi kutuplaşması içerisinde yer alınan Batı
Bloğu bağlamında ele alınmıştır. 1960’lı yıllardan
itibaren ortaya çıkan çalışmalarda, Uluslararası
İlişkiler
“devletlerarası
ilişkiler”
ile
özdeşleştirilerek ele alınmakta; Türkiye’nin
imzaladığı uluslararası antlaşmalar, taraf olduğu
siyasi, kültürel ve askeri ortaklıklar, ya da belli
devletlerle olan askeri, siyasi ve ekonomik
ilişkilerin incelendiği dikkat çekmektedir.
Türkiye’nin dış politikasıyla ilgili olaylar
kronolojisi verilmekte, bu olayların betimlemesi
yapılmakta, dış politika davranışlarını belirleyen
ideolojiler, inançlar, toplumsal değerler ve bütün
bunlara bağlı olarak oluşan toplumsal belleğin
karar vericilerin algılamalarının oluşum sürecine
etkileri göz ardı edilmektedir. Türkiye’nin iç
siyasal düzeniyle dış politikası arasında kesin bir
ayrım yapıldığı görülmektedir. Yine dikkat çekici
hususlardan bir tanesi de “dış politika”nın bir
devlet politikası olarak ele alınması ve üzerinde
ulusal konsensusun bulunduğu bir alan olarak
kabul ediliyor olmasıdır. Üstelik devletin
belirlemiş olduğu dış politika, devletin siyasal
kimliği veya bu kimliğin oluşum süreci dikkate
alınmaksızın, ulusun, üzerinde uzlaşısının her
zaman olması gereken bir alanmış gibi inşa
edilmekte ve bilim insanlarına ise “devletin dış
politikasını”
kamuoyunun
nazarında
meşrulaştırmak ve her dış politika meselesinde
adeta
resmi
devlet/hükümet
politikasının
savunucusu bir rolü üstlenmek düşmektedir. Bu
bağlamda, özellikle Soğuk Savaş döneminin dış
politikasının akademik okumasının eleştirellikten
uzak olduğunu ve “kuramsal” bir çerçeveye
oturtulmadığının belirtilmesi gerekmektedir.

Stephen M. Walt, “Uluslararası İlişkiler: Bir Dünya Binbir
Kuram”, Foreign Policy (Türkiye Baskısı), Çev.: Başak
Çalı, Yıl: 1, Sayı: 1 (Bahar), 1998, s.15-16.
2
Chris Brown ve Kirsten Ainley, Uluslararası İlişkileri
Anlamak, Çev.: Arzu Oyacıoğlu, Yayınodası, İstanbul,
Nisan 2008, s.23-24.
1

3

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra
“Realizm”in, başka kuramsal yaklaşımların da
etkinliklerini arttırmaya başlamalarıyla birlikte
eski hakim/egemen konumu aşınmaya başlamıştır.

Bkz.Ken Booth, Dünya Güvenliği Kuramı, Tercüme: Çağdaş
Üngör, Küre Yayınları, İstanbul, 2012, s.52.
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Uluslararası ilişkilere ilişkin ABD kaynaklı olan
ve olmayan Realizm dışındaki görüşler daha fazla
yankı bulmaya, çok çeşitli yöntem ve kuramlar
giderek daha fazla dikkat çekmeye başlamıştır.
Soğuk Savaş sonrasında etnik ve dinsel/mezhepsel
temelli kimlik eksenli çatışmaların artmasıyla
birlikte, ulus-devlet kimlikleri eleştirilmeye
başlanılmış ve ulus-devlet anlayışı üzerine tesis
edilmiş olan “Westphalia-Sistemi”ne karşı
alternatif uluslararası ilişkiler görüşleri daha
yüksek sesle dile getirilmeye başlanılmıştır.

Diğer taraftan, özellikle 3 Kasım 2002 milletvekili
genel seçimlerinden zaferle çıkmasıyla Türkiye’de
iktidar olmaya başlayan İslami köklerden zuhur
eden Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin,
kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak
üzere, kurucularının kendi deneyimleri ve
pratikleri üzerinden şekillenen iç ve dış
politikasını yanlışlayarak, esas itibariyle Ahmet
Davutoğlu’nun kuramsal çerçevesi bağlamında
pratiğe dökülen iç ve dış politikasının kuramını
kavramak
suretiyle,
anlamanın
olanağı
bulunmaktadır.

Uluslararası alanda “Realizm”in alternatifi
Uluslararası İlişkiler yaklaşımlarının etkinlik
kazanmalarının Türkiye’nin dış politikasının
kuramsal okumasının da çeşitlenmesine olanak
oluşturduğu görülmektedir.

Bu iki yaklaşımın uluslararası ilişkilerin
anlamlandırılması ve Türkiye’nin dış politikasının
kavranması bakımından birbirlerinin alternatifi
olduğunun ifade edilmesi gerekmektedir.

Bu çalışmada Türkiye’nin dış politikası Eleştirel
Kuram yöntemi ve yorumsama tekniği ile ele
alınarak Türkiye’nin dış politikasının kuramının
anlaşılması sağlanılmaya çalışılmıştır. Kuramsal
bağlamın anlaşılması, Türkiye’nin giderek artan
şekildeki iç sorunları ile dış sorunları arasındaki
etkileşimin ve karar vericilerin dış politika
konularındaki davranışlarının anlamlandırılmasına
olanak tanıyabilecektir. Türkiye gibi iç ve dış
sorun yoğunluğunun yaşandığı bir ülkede,
“alan/bölge”
uzmanlarının
her
konudaki
“uzmanlıklarının” vasatlığına takılmaya gerek
olmadığı
kanaatindeyim.
Türkiye’nin
dış
politikasının kuramının anlaşılması, her iç ve dış
olay konusunda yorumsamada bulunabilmek için
gerekli olan temel donanıma sahip olunması
anlamına gelecektir.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 29 Ekim
1923’te Türkiye Cumhuriyeti, “ulus-devlet”
olarak tesis edilmesiyle birlikte, Türkiye’nin dış
politikasını da, esasında Otuz Yıl Savaşları
sonucunda 1648’de Avrupa’da ortaya çıkan ve
Avrupa dışına taşan ulus-devlet anlayışına
dayanan “Westphalia-Sistemi” üzerinden üretilen
kavramlarla izah edilmesi olanaklı hale gelmiştir.

“Westphalia-Sistemi”nin ulus-devlet anlayışına
bağlı olarak ortaya çıktığı dönem boyunca
Osmanlı İmparatorluğu’nda ise “Millet-Sistemi”
vardır. Osmanlı İmparatorluğu’nun, topraklarında
yaşayan toplulukları, din ya da mezhep esasına
göre örgütleyerek yönetme biçimine “MilletSistemi” denilmektedir. Bu sistemde, farklı etnik
gruplara mensup olmalarına, farklı coğrafyalarda
yaşamalarına ve farklı dilleri konuşmalarına
bakılmaksızın tüm müslümanlar tek bir “millet”
olarak kabul edilmiştir. Bu “Millet-Sistemi”,
“Westphalia-Sistemi”nin
ürettiği
ulusçuluk
akımlarının yayılmasıyla birlikte 19. yüzyılda bir
krizle karşılaşmış ve neticede Osmanlı
İmparatorluğu’nun dağılmasıyla birlikte sona
ermiştir.

Türkiye’nin
dış
politikasını,
Türkiye
Cumhuriyeti’nin başta kurucu önder Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere, kurucularının kendi
deneyimleri ve pratikleri üzerinden şekillenen iç
ve dış politikasını kuramsal bir temele oturtarak
anlamak olanaklıdır.

5
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Soğuk Savaş sonrası dönemde ulus-devlet
sistemine
karşı
küreselleşmenin
meydan
okumasına uygun olarak, alternatif bir dünyasistemi olarak “Millet-Sistemi” anlayışıyla etnik,
dinsel ve mezhepsel ayrışmalardan kaynaklanan
çatışmaları önleyerek barışçı bir dünya düzeninin
tesis edilmesinin olanaklı olduğu ileri sürülmeye
başlanmıştır. Bu bağlamda
“ulus-devlet”
sistemine karşı “Millet-Sistemi”ni alternatif bir
sistem olarak ileri sürüldüğü ve Türkiye’nin dış
politikasının
da
“Millet-Sistemi”
anlayışı
temelinde
oluşturulmaya
başlanıldığı
görülmektedir. Ahmet Davutoğlu’nun alternatif
bir sistem kurgusunun esas olarak İslami söylem
ve kurumlar üzerine inşa edildiği anlaşılmaktadır.

mirasçısı
olarak
ortaya
çıkan
Türkiye
Cumhuriyeti, ulus-devlet temelinde kendisini inşa
ederken, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki aidiyeti
belirleyen temel değerler ve kurumları
“öteki”leştirerek kendini inşa etmiştir. Bu
kurumlardan en önemlilerinden bir tanesi
“Padişahlığın” sürdürülmesini isteyenlerin temel
dayanaklarını oluşturan İslami yapıların ve İslami
temelde alternatif bir dünya görüşünü temsil eden
“Halife ve Halifelik” kurumunun uygulama
alanından
uzaklaştırılması
olmuştur.
“Cumhuriyet” kurulduğu zaman Falih Fıfkı
Atay’ın ifade ettiği gibi “1923’de Türkiye’de,
medreseler, tekkeler, şeyhler ve derebeyleri halk
yığınlarına hâkimdir.”4 Hilafet meselesi yenirejime rakip olabilecek tek siyasi seçenek olarak
görülmüş ve 3 Mart 1924 tarihinde Türkiye Büyük
Millet Meclisi (TBMM), Hilâfet’in kaldırılmasına
karar verilmiştir. Böylelikle yeni-rejime rakip
olabilecek bir dinsel otorite kalmamıştır.

Türkiye’nin “Ulus-Devlet” Kimliği ve Dış
Politikası

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı İmparatorluğu’nun
çöküş ve dağılma dönemi içerisinde BosnaHersek, Girit ve Bulgaristan topraklarının kaybı;
Yemen, Arnavutluk ve Makedonya’da yaşanan iç
isyanlar; Trablusgarp, Balkan ve I. Dünya
Savaşları; ardından I. Dünya Savaşı’nın
galiplerinin anayurdu bile işgalleri ve işgallere
karşı verilen milli/ulusal mücadelesi ile geçen bir
sürecin sonucunda Mustafa Kemal Atatürk ve
kadrosu
tarafından
29
Ekim
1923’te
kurulabilmiştir. Yeni devlet, “ulus-devlet” olarak
inşa edilmeye başlanılmış, birlik ve bütünlüğünü
“ulus-devlet” kimliğinin inşası yoluyla sağlamaya
çalışmış ve bir modernleşme projesi ortaya
koyarak “çağdaş” dünyanın -ki kastedilen Batı
dünyası’dır.- bir parçası haline gelmeye
çabalamıştır. Kurucu önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün kimliğinden hareketle, yeni devletin
kuruluşuna ve modernleşme projesine temel
oluşturan fikir ve ilkelerin bütünü "Kemalizm"
olarak adlandırılır hale gelmiştir. “Kemalizm”,
rejimin ideolojisi olarak algılanmakta ve rejime
yöneltilen eleştiriler ve saldırılar “Kemalizm”
nitelendirmesi üzerinden yapılmaktadır.

29 Ekim 1923’te cumhuriyet kurulduğunda,
cumhuriyet yöneticilerinin önlerindeki en önemli
sorun, Türkiye coğrafyası içerisinde toplumu
dinsel bir kavram olan “millet”ten etnikliğe de
vurgusu bulunan “ulus”a dönüştürecek bir Türk
kimliği
inşasını
gerçekleştirmekti.
Farklı
aidiyetleri kimliklerinin parçası olarak gören
halkı, “ulus”a dönüştürmek ise hiç de kolay
olmayacaktır. Bu süreçte Ziya Gökalp’in, 1924’te
yayımlanan “Türkçülüğün Esasları” kitabında
savunusunu yaptığı, ulus ve ulusal devlet görüşü,
Atatürk devrimlerinin esin kaynaklarından birisi
olmuştur. Kitap, çağdaşlaşma yolunda yapılacak
işlerin bir gündemi niteliğindedir5.

Gökalp’in de işaret ettiği şekilde, Türkiye
ulus-devlet olarak inşa edilirken, etnik kökenlerine
bakarak insanları dışlama yoluna gitmemiş, aksine
1924 anayasasının 88. maddesinde ifade edildiği
gibi “Türkiye’de din ve ırk ayırdedilmeksizin
4

5

Osmanlı İmparatorluğu’nun çökmesiyle onun
6

Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif Yayınları, İstanbul,
2004, s.399.
Ziya Gökalp, Türkleşmek İslâmlaşmak Muâsırlaşmak,
Haz.: Kemal Bek, Bordo Siyah Klasik Yayınlar, İstanbul,
2004, s.18.
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vatandaşlık bakımından herkese “ Türk “ denir.”
denilmek suretiyle
Türkiye’de din ve ırk
ayırdedilmeksizin vatandaşlık bakımından herkes
‘ Türk’ kabul edilmiştir. Bu yaklaşım tarzı,
Fransız devrimin bir ürünü olan ve dinsel
kuralların devlet ve toplum yaşamının dışına
çıkarılmasının sonucunda oluşan “ulus” kavramını
andırmaktadır. Gerçektende Türkiye’de “ulus”
kavrayışı giderek sadece belirli bir etnik kimliğin
anlamını aşmış ve bir siyasal otoriteye vatandaşlık
bağıyla bağlı olan herkesi kapsar hale gelmiştir.
Bu durumu en iyi şekilde Atatürk’ün “Ne mutlu
Türküm diyene” deyişi ifade etmektedir. Ulusal
kimlik Türk kültürü esas alınarak oluşturulmuş ve
farklı etnik kökenlerden gelen veya farklı din veya
mezheplere mensup insanların toplumsallaşma ve
eğitim-öğretim süreci içerisinde Türk ulusunun bir
parçası haline gelmeleri istenilmiştir. Müslüman
ve Müslüman olmayanların tamamının, Türk
kimliği ekseninde bir “ulus”a dönüştürülmeye
çalışıldığı aşikardır. Bununla birlikte Türk ulusu
inşasına direnç gösteren coğrafi sınırları
içerisindeki
ümmet
anlayışının
“millet”
tasavvurunu savunan siyasal İslamcılar, resmi
söylemlerdeki ifadesiyle kökü dışarıda yabancı
ideolojilerden beslenenler ve Kürt ayrılıkçıları ise
amaçlanan ideal “ulus” kimliğinin muhalifleri
kalmaya uzunca bir süre devam etmişlerdir.

Büyük Millet Meclisi'nin büyük salonunda
toplanan ikinci kurultayında okuduğu “Söylev”ine
Türkiye’de sıkça atıf yapılmaktadır. “Söylev”de
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılış nedenleri
açıklanmakta, Milli/Ulusal Mücadele yıllarında
karşılaşılan güçlükler aktarılmakta ve benzer
koşullarla ilerleyen yıllarda tekrar karşılaşılması
durumunda Türk bağımsızlığı ve “Cumhuriyet”in
kurtarılması için iç ve dış düşmanlarla
mücadeleden kaçınılmaması gerektiğine vurgu
yapılmaktadır. “Söylev”inin sonunda “Ey Türk
Gençliği” şeklindeki seslenişiyle “Cumhuriyet”
Türk gençliğine emanet edilmektedir. Türkiye’de
pek
dile
getirilmeyen;
ancak
Osmanlı
İmparatorluğu’nun modernleşme ve çöküşten
kurtulma arayışları içerisinde kuramsal ve pratiğe
uygulanmalarıyla gündem teşkil eden üç söyleme,
yani “Osmanlıcılık”, “İslamcılık” ve “Türkçülük”
söylemlerine ilişkin de bir değerlendirme
bulunmaktadır.

“Osmanlıcılık” konusundaki yaklaşımı olarak
yorumlanabilecek değerlendirmesinde “ Atatürk;
devletin dış siyasasının en çok ilgili bulunduğu ve
dayandığı temelin devletin iç örgütü olduğunu
ifade etmekte ve dış siyasanın iç örgütle uyarlı
olması gerektiğini vurgulamaktadır. Devamında
ise “Batı’da ve Doğu’da, yaratılışı, kültürü ve
ülküsü başka başka olan ve birbirleriyle
bağdaşmayan toplumları tek sınır içine almış bir
devletin iç örgütü, elbette temelsiz ve çürük olur.
Bu durumda dış siyasada köklü ve sağlam olmaz.
Böyle bir devletin, özellikle iç örgütü ulusal
olmaktan çok uzak olduğu gibi, siyasal yöntemi de
ulusal olmaz.”7
demek suretiyle iç yapının
sağlamlığının dış politikayı da sağlam kılacağının
işaretini vermektedir.

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş ve dağılma
dönemini yaşamış bir subay olan Atatürk,
1908’den önce Şam’a sürülmüştür. ”Hürriyet“
cemiyetini kurmuştur. Selânik’te İttihatçıdır. 31
Mart’ta, Çanakkale’de, Rus cephesi karşısında,
Suriye ve Filistin cephesinde, her yerde vardır6.
Ulusal mücadelenin önderidir ve yeni devletin
kurucusudur. “Osmanlıcılık”, “İslamcılık” ve
“Türkçülük/Turancılık” şeklindeki İmparatorluğun
kurtuluş
reçelerinin
sonuç
vermediğini
deneyimlemiştir. O’nun hayat hikayesinde
simgeleşen
deneyimlerinin,
Türkiye
Cumhuriyeti’nin iç yapısının oluşturulması ve dış
politikası üzerinde derin etkileri olduğu
muhakkaktır. Atatürk’ün 1927’de genel başkanı
olduğu ve kurucu parti olan Cumhuriyet Halk
Partisi’nin 15 - 20 Ekim günleri arasında Türkiye
6

Atatürk, “İslamcılık” ve “Turancılık/Türkçülük”
ile ilgili olarak “İslamcılık ve Turancılık
siyasasının başarı kazandığına ve dünyayı
uygulama
alanı
yapabildiğine
tarihte
8
rastlanamamaktadır...” demektedir. Söylev’ine
Mustafa Kemal Atatürk, Söylev, Derl.: Hıfzı Veldet
Velidedeoğlu, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 2000, s.228.
8
a.g.e, s.229.
7

Atay, s.354.
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“Dünyanın bugünkü genel koşulları ve yüzyılların
kafalarda ve insanların öz yapılarında
yerleştirdiği gerçekler karşısında, düşçü olmak
kadar büyük yanılgı olamaz. Tarihin dediği
budur; bilimin, aklın, mantığın dediği böyledir.”9
şeklinde
devam
etmektedir.
Atatürk,
“Söylev”indeki ifadelerinden de anlaşılacacağı
üzere üzere, Türkiye için düşçü olmayan, tarihin
koşullarına; bilime, akla, mantığa uygun bir dış
politika önermektedir.

vardır. Devletin sanayileşme planlarını iç
kaynaklarıyla
gerçekleştirmeye
çalışması,
yabancıların elinde bulunan demiryollarını,
limanları, telefon, elektrik, tramvay vb. şirketleri
satın almasının temel nedeni iç yapıyı
kuvvetlendirmektir.
Türkiye’de
stratejik
düşüncelerle yatırımlar belli bir bölgede
toplanmayıp,
yurdun
dört
köşesine
dağıtılmışlardır. Böylece doğuda Malatya'dan
batıda Nazilli'ye kadar birçok fabrika Anadolu'ya
serpiştirilmiştir13.

Yeni devlet, Atatürk’ün de ifade ettiği gibi
yaratılışı, kültürü ve ülküsü başka başka olmayan
ve birbirleriyle bağdaşan imtiyazsız, sınıfsız yeni
bir ulus inşasına girişmiştir. Şevket Süreyya
Aydemir’in ifade ettiği gibi “İçerde imtiyazsız,
sınıfsız, kaynaşmış bir ulus yapısı ve dışarıya
karşı kayıtsız şartsız, siyasî, iktisadî istiklâl ve bu
arada bütün dünya ulusları ile, eşit şartlar altında
siyasî ve iktisadî işbirliği...”10 gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır. Aydemir’in ifade ettiği şekliyle
““ideal” ulus yapısı, kendi içinde, bu çelişme,
çatışma ve sosyal kavgalara, çözülme ve
parçalanma unsurlarına hayat hakkı vermeyen bir
ulusal toplum olacaktır”11.

İç yapının kuvvetlendirilmesi sadece ulaşım
politikası ve sanayileşme planlarının yurdun
bütününü kapsayacak şekilde hazırlanması ile
sınırlı kalmamıştır. Aynı zamanda kültürel
kalkınmanın da topyekûnluğu sağlanmaya
çalışılmıştır. Öteki cumhuriyet kurumları gibi,
kırsal alanda Halkevlerinin yanı sıra uygulamaya
konulan Halk Odaları ile Köy Enstitüleri ulusal bir
kültürün ve ulusal bir kimliğin inşasına yardımcı
olan kurumlar olarak tesis edilmişlerdir14.
Bunların hepsi ile iç yapısı sağlam bir “ulus” tesis
edilerek ulusal birlik ve bütünlük sağlanmaya
çalışılmıştır. Bu yaklaşımla esasında yine
Atatürk’ün “Yurtta sulh cihanda sulh” ifadesinde
olduğu gibi iç barış ve dış barışın birbirinden
bağımsız olamadığı anlatılmak istenmektedir.

Güvenlik kaygıları her daim öncelikli yerini
korumaya
devam
etmiştir.
Demiryolları
güzergahlarının belirlenmesinde ulusal savunma
ihtiyaçları öncelik taşımıştır. Örneğin ulusal
mücadele kahramanı ve Atatürk’ün kadrosunun
önde gelen ismi İsmet İnönü, demiryollarının
1930'da Sivas'a gelmesi vesilesi ile yaptığı
konuşmada, şimendiferlerin Sivas'a girmesi ile
“…vatanın herhangi bir sınırının savunmasının
bir misli kolaylaştığını”12 ifade etmiştir.

Bütün çabalara karşın siyasal İslamcı yapılar,
kökü dışarıda yabancı ideolojiler ve Kürt
ayrılıkçılığı uzun yıllar boyunca Türkiye’nin iç
toplumsal yapısının sağlamlaştırılması önündeki
engeller olmaya devam etmişler ve Türk dış
politikasını da etkilemişlerdir.

Bununla birlikte, Türkiye bir taraftan içerisini
sağlamlaştırmaya çalışırken, modern uluslararası
siyaset kapsamında, Osmanlı İmparatorluğu’dan
ayrılmış olan devletler dahil olmak üzere,
devletler-arası ilişkiler tesis etmekten de geri
durmamıştır. Türkiye, hiçbir zaman sınırlar
ötesinde irredentist bir politika izlememiş, devlet-

1930’lu yıllardaki ulusallaştırma politikasının
temelinde de iç yapıyı kuvvetlendirmek düşüncesi
9

a.g.e, s.229.
Şevket Süreyya Aydemir, İnkılâp ve Kadro, Remzi
Kitabevi, İstanbul, 2003, s.98.
11
Bkz. Aydemir, s.157.
12
Bkz. Taner Timur, Türk Devrimi ve Sonrası, İmge Kitabevi,
Ankara, 2001, s.101.
10

13
14

8

a.g.e, s.153.
a.g.e, s.173.
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dışı aktörlerle ilişki kurma yoluna veya başka
ülkelerin içişlerine karışmayı bir ulusal politika
aracı haline dönüştürmemiştir. Türkiye, Osmanlı
İmparatorluğu’nun hakimiyet tesis etmiş olduğu
topraklar üzerinde kurulan devletlerle uygun
koşullar oluştukça ilişki tesis etme yoluna
gitmiştir.

ettiğini ileri sürmüştür15. Davutoğlu, kesin bir
şekilde Avrupa’da ortaya çıkan “Westphalia
sistemi”ne
dayanan“ulus-devlet”
anlayışına,
Hıristiyan medeniyetinin ürünü olduğu ve İslam
medeniyetiyle bağdaşmadığı düşüncesiyle, karşı
çıkmakta ve etnik meseleleri de İslam’ın “ümmet”
kavrayışı çerçevesinde ele almaktadır. Örneğin
Davutoğlu’nun “ Sizin kafanızdaki ‘Yeni Türkiye’
Kürt meselesini nasıl çözmüş bir Türkiye olacak?”
sorusuna Davutoğlu; “Öncelikle temel tespit
yapmak lazım. 19. yy ideolojisi olan ulusçuluk
Avrupa’da feodalite ile bölünmüş yapıları bir
araya getirip ulus devletleri doğurdu. Bizde ise
tarihten gelmiş organik yapıları dağıtarak geçici
ve suni karşıtlıklar ve kimlikler ortaya çıkardı.
Hepimizin bu ayrıştırıcı kültürle hesaplaşma
zamanı geldi.”16 demiştir. Davutoğlu, bu
sözleriyle ulusçuluğun Avrupa’da bütünleşmeyi
Osmanlı’da ise (bizde) bölünmeyi getirdiğini
demek istemektedir. O’na göre “Bununla
hesaplaşma zamanı gelmiştir.”17 Davutoğlu, hiç
kuşkusuz “ulus-devlet” mantığının karşısında yer
almakta
ve
“Millet-sistemi”
kavrayışı
çerçevesinde bir Türkiye konumlandırması
yapmaktadır.

“Millet Sistemi” Söylemi Bağlamında Türk Dış
Politikası

3 Kasım 2002 genel seçimleri sonrasında
Türkiye’de iktidara gelen Adalet ve Kalkınma
Partisi (AKP)’nin iktidarı döneminde Türk dış
politikasının mimarı olarak kabul edilen ve
“Stratejik Derinlik” başlıklı kitabıyla bilinen
Ahmet Davutoğlu’nun kavramları üzerinden
bakıldığında Türkiye’ye idealleştirilmiş bir yeniOsmanlı rolü atfedildiği görülmektedir. Bu rol
içerisinde
Türkiye,
sadece
Osmanlı
İmparatorluğu’nun hakim olduğu topraklar
üzerinde değil, onunda ötesindeki İslami
devletlerin/toplumlarının lideri, Batı’nın ulus
devletleri karşısında “ümmet” anlayışı ve “millet
sistemi” temelinde alternatif bir dünya düzeninin
kurucusu, Halife’lik merkezi olarak, dünyadaki
tüm Müslümanların lideri ve yönlendiricisi ve
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki gibi Batı medeniyeti
karşısında İslam medeniyetinin “merkez ülkesi”
olarak inşa edilmektedir. Bu inşa bağlamında
Osmanlı İmparatorluğu’nun uygulamış olduğu
“Millet-Sistemi”nin
Avrupa’nın
ulus-devlet
anlayışına dayanan “Westphalia-Sistemi”ne karşı
bir alternatif olarak kurgulandığı ve bu bağlamda
bir dış politika söylemi geliştirilmeye çalışıldığı
anlaşılmaktadır.

Davutoğlu,
İslam
tarihinde
devletin
kurumsallaşmasında belki de en radikal
değişikliklerin 1924 yılında halifeliğin sona
ermesiyle geldiğini ileri sürmektedir. 1924'te
Halifeliğin kaldırılmasıyla başlayan ve II. Dünya
Savaşı'ndan sonra Sömürge Devrimleri'ne kadar
süren dönemde, Müslüman kitlelerin, İslam
medeniyeti tarihinde en radikal değişiklikleri
yaşadıkları bir dönemdir. Bütün geleneksel
kavramlar ve kurumlar neredeyse tamamıyla,
Batılılaşmaya yönelik elitlerin siyasi uygulamaları
tarafından marjinalize edilmiştir18. Davutoğlu’na

Davutoğlu, “Westphalia sistemi” ile “millet
sistemi” arasında gerilim olduğuna değinmektedir.
Davutoğlu,
Westphalia
yayıldıkça
millet
sisteminin çözüldüğünü; bu çözülmenin İslam
dünyasındaki
zihnî
temerküzü,
ekonomik
temerküzü ve siyasal temerküzü tümüyle tahrip

Bkz. Ahmet Davutoğlu, Küresel Bunalım 11 Eylül
Konuşmaları, Haz.: Faruk Deniz, Küre Yayınları,
İstanbul, 2014, s.122.
16
“Biz Bu Rüyayı Terk Etmeliyiz”, Hürriyet,17 Eylül 2012.
17
a.g.e.
18
Ahmet Davutoğlu, Civilizational Transformation and
The Muslim World, Published by Mahir Publications
Sdn. Bhd. (A subsidiary of MAHIR HOLDINGS
SDN.BHD.), Kuala Lumpur, 1994, s.106.
15
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göre, bu dönemde Halifeliğin sona ermesi, Batı
sömürgeciliğine alternatif olarak İslam dünyası
düzeninin sona ermesi anlamına gelmesinin yanı
sıra alternatif dünya düzeni anlamında Dâr-ül
İslam kavramında da bir belirsizlik yaratmıştır19.

Davutoğlu, Osmanlı Devleti'nin yedi yüzyıllık
birikiminin varisi olarak görülen Türkiye’nin,
yakın kara havzasındaki insan unsuru için hâlâ bir
siyasi merkez olarak görüldüğünü ileri
sürmektedir21. Davutoğlu, yakın kara havzasındaki
Osmanlı bakiyesi unsurların, Türkiye'yi onları
bulundukları yerde koruyacak bir güç, ya da
muhtemel bir tasfiye hareketi karşısında
sığınılacak nihai bir barınma yeri olarak
gördüklerini ifade etmektedir. Bu durum ise
Türkiye'ye tarihsel geçmişinden kaynaklanan yeni
bölgesel
sorumluluklarla
karşı
karşıya
bırakmaktadır. Türkiye bir taraftan yakın kara
havzasında bölgesel güvenlik ve işbirliği
alanındaki çalışmalara öncülük ederken diğer
yandan özellikle kendisini güçlü hissettiği
ekonomik ve kültürel alanlarda karşılıklı
bağımlılık ilişkisini güçlendirecek adımlar
atmalıdır22. Davutoğlu, yapılması gereken şeyin,
Türkiye’nin komşularından algıladığı tehditlere
bağlı olarak ortaya çıkan korkularını aşarak
Türkiye’yi kendi komşuları ile rasyonel ilişkiler
kurabilen, sınır ötesi ittifaklarla da bölgesel
etkinliğini artırabilen bir konuma getirmek
olduğunu ileri sürmüştür23.

Davutoğlu,
sömürge
egemenliği
olmayan
Türkiye'de
İslam'ın
marjinalleştirilmesinin,
sömürgeleştirilmiş toplumlardan daha kapsamlı
olduğunu ileri sürmektedir. Türkiye'nin Müslüman
Dünyası ile ilgili tüm tarihsel sorumluluklarını,
haklarını ve bağlantılarını bırakan siyasi elit,
bütün batılılaşma lehine tüm sosyal ve kültürel
kanalları kontrol altında tutmak için entelektüel
bir despotizm oluşturmuştur. Yeni bir kültür, yeni
bir siyasi kimlik, yeni bir eğitim sistemi ve tarihin
yeni bir yorumunu yaratarak Türk kültürü ve Batı
medeniyeti arasındaki tüm çatışmaları ortadan
kaldırmayı amaçlamışlardır. Bu, toplumdaki
gerçek kültürel, tarihsel, sosyal ve politik güçleri
görmezden gelen total bir medeniyet değişimini
gerçekleştirmek için iddialı ve ütopyacı bir
projeydi20. O’na göre, Türk siyasi eliti, İslami
kurumları ortadan kaldırarak dayattığı medeniyet
değişimini gerçekleştirmekte başarılı olamamıştır.
Anlaşılacağı üzere Davutoğlu “Kemalizm”in
gerçekleştirmiş
olduğu
“modernleşme”
tasavvurunu ve bu doğrultuda yapılmış olanları
bütünüyle yanlışlamakta ve yapılanları bir
“medeniyet değişimi” olarak görmektedir.

ABD’nin 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında Batı
karşıtı bir “radikal“ İslamcı’ profiline karşı Batı
ile işbirliği yapabilecek bir “ılımlı İslamcı”
profilinin
ortaya
çıktığı
anlaşılmaktadır.
“Müttefik” olarak kurgulanan “ılımlı İslam”cı
örgütlerin gerçekten de Batı karşıtı “radikal
İslamcı” örgütlere yönelişin önünü kesebileceğine
inanılmıştır. Bu bağlamda Francis Fukuyama ve
Samuel
Huntington’un
ABD’nin
karar
vericilerinin üzerinde önemli bir etkisi olduğunun
düşünülmesi için yeterince imare zaman içerisinde
ortaya çıkmıştır. Huntington’ın “Medeniyetler
Çatışması” adlı kitabındaki kurgusu çerçevesinde
bakıldığında,
“parçalanmış
ülke”
olarak
konumlandırdığı Türkiye’nin, aynı zamanda

Davutoğlu, Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle
birlikter, küreselleşme ve sosyalist rejimlerin
çöküşünden sonra yeni bir eğilim olduğunu
düşünmektedir. Küreselleşmenin ulus-devlet
sistemine karşı meydan okumasına uygun olarak,
İslami yönetim şekli için çekirdek sorun, onun
siyasi geleneğini ve teorisini, yalnızca sadece
ulus-devletin İslamileştirilmesi için bir program
olmaktan ziyade alternatif bir dünya sistemi olarak
yeniden yorumlamak olduğu görüşündedir. Tam
da bu nokta da ulus-devlet sisteminin krizde
bulunduğu bir ortamda “Millet-Sistemi” alternatif
bir uluslararası sistem modeli olarak önerilmiştir.
19
20

Bkz. Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik Türkiye’nin
Uluslararası Konumu, Küre Yayınları, İstanbul,11. Baskı,
2001, s.143.
22
a.g.e, s.145.
23
a.g.e, s.146.
21

a.g.e, s.107.
a.g.e, s.107.
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“Kemalist” modeliyle dünyada birçok ülkeye
örnek teşkil ettiği ve bir çok ülkenin Batılı
olmayan kimliklerini Batılı kimlikle değiştirmeye
çalıştıkları savı dikkat çekicidir24. Yine
Huntington’un
medeniyetlerin
çekirdek
devletlerinin medeniyetler içerisindeki düzenin ve
öbür çekirdek devletler arasında yürütülecek
müzakereler yoluyla medeniyetler arasındaki
düzenin kaynakları olacağı25 şeklindeki yaklaşımı
önemlidir. O’na göre, hiçbir Müslüman ülke
halihazırda “çekirdek” ülke konumunda değildir
ve
sadece Türkiye bu potansiyele sahip
görünmektedir. Batı'nın temel İslami muhatabı ve
düşmanı olarak oynadığı onurlu tarihsel rolü
yeniden
üstlenebilmesi
için
Türkiye’nin
Atatürk'ün mirasını köklü bir şekilde reddetmesi
gerekmektedir. Bunun için de Huntington’a göre,
Atatürk kalibresinde bir lidere gereksinmesi vardır
ve bu lider Türkiye'yi bölünmüş bir ülke olmaktan
çıkarıp
çekirdek
bir
devlet
haline
26
getirebilecektir .

“Medeniyetler İttifakı Projesi” İslam dünyasını
Batı medeniyetine sorun olmaktan çıkarma
projeleri olarak da okunabilir ve bu projelerin
“içeriden” öncü aktörü olarak ise Türkiye’ye bir
rol verildiği anlaşılmaktadır. Türkiye, İslam
medeniyetinin “çekirdek” ülkesi olarak kendisini
konumlandırırken; diğer taraftan Davutoğlu’nun
ifadesiyle “komşularla sıfır sorun” politikası
izlemeye başlamıştır. Dikkat çeken şey,
Türkiye’nin komşularıyla yaşadığı sorunların
sorumlusu olarak “Kemalizm”in görülüyor
olmasıdır. Davutoğlu, bir uluslararası ilişkiler
akademisyeni olarak, uzun süredir, Türkiye’nin
komşularından göreli izolasyonunun temel nedeni
olarak, onyıllardır Türk dış politikası elitlerinin
Türkiye ve komşuları arasında fiziksel, zihinsel ve
politik engeller inşa eden bir zihniyete sahip
olmalarını göstermiştir27. Davutoğlu’na göre, yeni
AKP hükümeti, çevresiyle Türkiye’yi yeniden
entegre etmeyi/uyumlu hale getirmeyi amaçlamış
ve bu yeni strateji eski dış-politika kültürüyle
esaslı bir kırılmayı gerektirmiştir28.

Türkiye’de 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra
“ılımlı İslamcı” kimliği ile öne çıkan bir partinin
iktidara gelmesi ve iktidarını süreklileştirmesi
“Radikal İslam”a karşı “ılımlı İslam” yaklaşımı
çerçevesinde kurgulanan kuramsal çerçeveye
uygun düşmüştür.

Davutoğlu’nun kuramsal çerçevesi bağlamında ele
alındığında Türkiye’nin dış politikasının AKP
hükümetleri dönemindeki pratiğini anlamak
mümkün hale gelmektedir.

Sonuç
Kavranacağı üzere bir çok ülkeye model oluşturan
“Kemalizm”i yıkarak tekrardan İslami köklerine
döndürülmüş bir Türkiye, aynı zamanda bir çok
ülke açısından da rol modeli olarak kurgulanmış
olsa gerektir. Bu bağlamda Davutoğlu’nun
Türkiye’ye atfettiği rol ve kuramsal çerçevesi
bağlamındaki “Millet-Sistemi” anlayışı ile
uluslararası alandaki “Medeniyetler Çatışması”
söyleminde atfedilen rolün benzeştiğinden söz
etmek olanaklı hale gelmektedir. ABD’nin
“Büyük Ortadoğu Projesi” ve BM bağlamındaki
24

Bu konudaki açıklamaları için bkz Samuel P. Huntington,
Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden
Kurulması, Çev. Mehmet Turhan ve Y.Z. Cem Soydemir,
İstanbul: Okuyan Us, 2013, s.99.

25

a.g.e, s.226.

26

a.g.e, s.264.

Davutoğlu, bir bakıma “ulus-devlet”i temel alan
“Kemalist” zihniyeti yerinden ederek ve pratiğini
yanlışlayarak yerine “Millet-Sistemi” kavrayışına
dayanan alternatif bir paradigmayı inşa etmek
istemiştir. Ancak bu yeni paradigmanın pratiğinin
başarıya ulaşamadığını, Türkiye’nin gerek iç

Bkz. Ahmet Davutoğlu, “Zero Problems in A New Era”,
http://foreignpolicy.com/2013/03/21/zero-problems-in-anew-era/, Erişim Tarihi: 03.07.2015 ve kısaltılmış Türkçe
metin için bkz. Ahmet Davutoğlu, “Yeni Dönemde Sıfır
Sorun Politikası”, http://www.mfa.gov.tr/yeni-donemdesifir-sorun-politikasi.tr.mfa, Erişim Tarihi: 25.05.2015
27

28

11

a.g.e.
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gerekse de dış politikasındaki “düşmanlar”
sarmalı söyleminin daha da yoğunluk kazandığını
söylemek yanlış olmayacaktır. Türkiye’nin siyasal
İslamcıları, “Kemalizm”in sadece iç inşasıyla
değil, dış politika söylemi ve pratiğle de
“uluslararası konjonktür”ün elvermesiyle, bir
hesaplaşma içerisine girmişlerdir; ancak gerek
uluslararası konjonktürdeki siyasal İslamcı
yapılara bakışın değişmesi,
gerekse de
Türkiye’nin tarihsel oluş sürecinden kaynaklanan
dinamikler, siyasal İslamcıları da “Kemalist
zihniyet”e ram olmak zorunluluğunda bırakmıştır.

Nitekim yakın zamanlarda Davutoğlu’nun Türk iç
siyasetindeki etkisinin azalması ve dış politika
söyleminin giderek daha fazla yanlışlanmaya
başlanması ve özellikle güvenlik politikaları ve
komşularla ilişkilerde gelenekselliğe dönüş
emareleri, Türk dış politikasının kuramsal
çerçevesinin
“Kemalizm”
bağlamında
okunmasının ve pratiğine ilişkin kestirimlerde
bulunulmasının daha doğru olacağına işaret
etmektedir.
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ÇIKMAZ SOKAK:
POLİTİKASI

TÜRK

DIŞ

Temmuz ve Fethullahçılara olan desteği de daha
belirgin şekilde ortaya çıkmaya başladı.
Türkiye, cumhuriyet kurulduğundan beridir
kendini Batılı laik bir devlet olaraktanımlarken, bugün
geldiğimiz noktada Orta Doğulu ve Müslüman olarak
konumlandırıyor. Bu durum hem içeride hem de
dışarıda Türkiye açısından bir de kimlik bunalımı
içeriyor. Cumhur ittifakı ile birlikte milliyetçi oylara da
talip olan bugünkü iktidar yapısı, geçmişte iktidar
ittifakı olarak ortaya çıkan milliyetçi cephe
koalisyonunu andırıyor Hatta bir devamı olarak da
nitelendirilebilir zannediyorum.
Son sürece baktığımızda ise; Türkiye
komşularıyla ilişkilerini normalleştirmeye çalışırken,
çok sert eleştirdikleri Atatürk’ün politikasına yeniden
döner gözükmektedir. Bunun önemli göstergelerinden
biri Rusya ve İran ile bölgesel ittifak/işbirliği kurulmak
istenmesi. Yerden yere vurulan cumhuriyet dönemi
dış politikası kendisinin ve bölgesinin güvenliğini
sağlamak adına Balkan Antantı ve Sadabat Paktı gibi
oluşumlarda yer almıştı. Türkiye’nin tutarsız söylem ve
eylemleri olmasa, özellikle Rusya ile olan ilişki
dışarıdan ilk bakıldığında cumhuriyet dönemini
andırmakta. Tabii bu benzeyiş önemli ölçüde
görünüşte öyle…

Deniz YÜCE
2002 yılı sonrası Türk Dış Politikası ciddi
kırılmalar geçirdi. Öncelikle “Komşularla Sıfır Sorun”
politikası güdüldü. Mantıken böyle bir şeyin
gerçekleşmesi zaten mümkün değildi. Bir kimse veya
devletle sorun yaşamamanın tek yolu onunla ilişki
kurmamaktı. Bir zaman sonra Atatürk’ün “Yurtta barış,
dünyada barış” felsefesi pasif bulunarak ciddi olarak
eleştirildi. Türkiye hemen hemen bütün komşularıyla
sorunlu hale geldi. “Bölgesel liderlik” adı altında
Türkiye komşularının iç işlerine müdahale etmeye
başladı. Çok sağlıklı bir ilişkisi varken Suriye ile, bir
anda kopma noktasına geldi. Aslında bu bölgesel
liderlik söylemini iktidar, bazılarının Türkiye’yi ittiği
“Laikliği bırakın, İslam’ın lideri olun” olarak (tam da
işlerine geldiği gibi) algıladı. Hatta doğrudan mezhepçi
politikalara yöneldiler. Fethullahçılarla yolların
ayrılmasından sonra bazı dış politik krizler doğrudan
onların üzerine atılmaya başlandı. Rus uçağının
düşürülmesi sonrası ilk açıklamada Ahmet Davutoğlu:
“Emri ben verdim!” demişti. Fakat ilerleyen süreçte
tam tersi ifade edildi, hatta Rus Büyükelçisinin
öldürülmesi sonrası bu iki olayı Fethullahçıların
yaptıkları açıklandı. İktidarın söylem bazındaki bu
tutarsızlıkları, Türkiye’nin ABD ve Rusya arasındaki
dengeli yürütmesi gereken ilişkileri de bozdu. Türkiye,
ABD ile yaşadığı her krizde sırtını ona dönüp Rusya’ya
koştu. Rusya ile yaşadığı her krizde de ABD’ye...
Dolayısıyla hem bölge için hem de iki ülke açısından
güvenilmez bir konuma düştü ve en sonunda yine
hamaset yapılmaya başlandı: “Yalnızız, Türk’ün
Türk’ten başka dostu yoktur” vs .. Ayrıca ABD’nin 15

Bir diğer yandan Türkiye NATO üyesi. Bu
Türkiye’ye belli bir koruma yaratsa dahi, sadece
kendisine bağımlı kılmamalı. Türkiye gerektiğinde
bağımsız bir dış politika izleyebileceği bir alternatif de
üretebilmeli. Bunu üretmeden doğrudan “NATO’dan
çıkmalıyız” söylemi havada kalır. Dolayısıyla Türkiye’de
ABD ile yaşanan her kriz sonrası bu algıyı yaratmanın
ülkemiz açısından çok kayda değer olmadığını
söylemek gerek. Türkiye güvenlik anlamında da
dengeli ilişkiler kurmak durumunda.
Buna karşıt olarak her ne kadar “Avrasyacı
yönelim” gösterilmek istense de şuan için ülkemizin
beklentilerini
tam
olarak
karşılayamayacağı
kanaatindeyim. Türkiye sağa sola yönelmek ya da
yamanmak yerine öncelikle kendi ayakları üzerinde
13
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durabilmesini
sağlayacak
hamleler
yapmak
durumundadır. Kısa vadede Türkiye’nin “NATO’dan
çıkmak” gibi bir eylem gerçekleştirebileceğini
düşünmüyorum. Söylem bazında da Amerikan
karşıtlığı üzerinden siyasilerin popülizme kurban ettiği
bir konu olmaya devam edecektir. Uzun dönemde bu
yapılmak istense bile bu işi ciddiyetle ve kararlılıkla
yürütecek bir iktidar gerekli. Mevcut iktidarın bunu
sağlayacak bir iradesi de maalesef ki yok.

Rusya’ya mecbur kılıyor. Sorunlarımız dondurulmuş
olarak bekletiliyor. Tabii ki ilişkileri bu ülke ile
normalleştirmek çok kolay değil, hatta fazlasıyla tepki
de çekecektir ama bu tarz durumlarda ulusal
çıkarımıza bir fayda sağlanacaksa devlet aklı egemen
olmak durumundadır. Dolayısıyla bu sorun
Ermenistan’ı sürekli düşman olarak görerek
çözülemez…
Bu tarz durumlar Türkiye gibi ülkelerde,
gündemi değiştirmenin çok iyi bir aracı olduğu için,
iktidarlar da bu yüzden pek de çözüm odaklı düşünüp
davranmamaktadır. Bugün ABD – AB – Rusya ya da
diğer komşularla en ufak bir kriz yaşansa ülke içi her
şey bir anda unutulmakta, bir “Eyyy ABD!” nidası tüm
gündemi örtmeye yetmektedir. Bu anlamda Türk Dış
Politikası da önemli ölçüde popülist söylem
barındırmaktadır.

Devletlerarası ilişkilerde ulusal çıkarı esas
tutmak için, bir devleti sürekli dost veya düşman
olarak görmemek gerek. Bunun zararlarını şu şekilde
açıklamak yerinde olur. Türkiye için Rusya, Milli
Mücadele ve Atatürk dönemini çıkarırsak Osmanlı’dan
beri düşmanımızdır. Bu yüzden birçok kere ülkede
çıkan karışıklıklar kökü dışarıda Rus ideolojisine
bağlanmıştır. Komünist, bugün bile iktidar tarafından
hala olumsuz anlam yüklenerek kullanılmaktadır. Sol
görüşler, Sovyetlerin daha sonraki zamanda Rusların
yaydığı zararlı görüşler olarak toplum tarafından
algılanagelmiştir, nitekim hala da öyle. Benzer durum
ABD’yi dost görme eğilimidir. Bu düşünceyi Milli
Mücadele dönemi mandacı görüşünden tutunuz da
günümüze kadar hep bu şekilde işlemiştir sağ partiler.
Türkiye’de Amerikan karşıtlığı yüksek olmasına
rağmen, bugün dahi toplum nezdinde soruşturulsa
kuvvetle muhtemel Rusya ABD’den daha tehlikeli bir
düşman olarak algılanır.

Benzer tabloyu Yunanistan’la ilişkilere bakarak
da anlayabiliyoruz. Ancak bugün, Ege Adaları ve
Kıbrıskonularına bakarak dış politikamızın çok da iyi
yönetilmediğini
söyleyebiliriz.
Adı
anılmak
istenmeyen, dış politikası yerden yere vurulan o
Mustafa Kemal devrinden çok çok daha geride
kaldıklarının farkında değiller… Çünkü Türkiye’nin
prestijini ve caydırıcılığını sarstılar.
Hatırlarsınız; 1998 yılında Kara Kuvvetleri
Komutanı Atilla Ateş Hatay’da Abdullah Öcalan
konusunda Suriye’ye karşı şu sözleri sarfetmişti:

Türkiye’nin
ilişkilerini
normalleştirmesi
bakımından yapacağı en önemli şey, komşularının
toprak bütünlüklerine ve rejimlerine saygı göstermek
olmalıdır ve ortaya çıkacak sorunları bölge ülkeleriyle
çözebilecekken AB, ABD ya da Rusya gibi önemli
unsurların dahil olmasınınönüne geçmelidir. Türkiye,
Suriye’yi iç işi olarak görmeyip mevcut iktidarı
devirmeye kalkmasa daha sonra bölgede ABD ya da
Rusya yerine belki de Suriye hükümeti ile oturup
sorunlarını çözme fırsatı olabilirdi. Neticede, dışarıdan
bir ülke gelip bizim içişlerine müdahale edip iktidarı
devirmeye kalksa, zannediyorum bunu biz de kabul
etmeyiz.

‘‘Suriye'ye karşı sabrımız kalmadı. Türkiye beklediği
karşılığı alamazsa, her türlü tedbiri almaya hak
kazanacaktır’’
Yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı
sonrasında ise; Suriye eğer Öcalan’ı sınır dışı etmezse,
askeri müdahalede bulunacağını kararlı şekilde ifade
etmişti. Sonuç olarak, Suriye sınır dışı etmiş, önce
Rusya’ya oradan da İtalya’ya kaçmıştır. Türkiye
istediğini almıştır. Bugün geldiğimiz noktada ise; bu
tarz bir durumda Türkiye’nin istediğini alıp
alamayacağı aklımızda soru işareti oluşturmaktadır.

Önemli bir konu da aslında Ermenistan. İlişki
kurmadığımız için ne sorunlarımızı konuşabiliyoruz ne
de iki taraf için de yararlı olacak ekonomik ilişkiler
kurabiliyoruz. Dolayısıyla “ben çözerim” diyen diğer
devletlerin aracılığını kabulleniyoruz, Ermenistan da o
ülkelere kendisine bir çeşit koruma gibi bakıyor.
Türkiye’nin bu tutumu, doğal olarak Ermenistan’ı
14
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Tahran Zirvesi’nden Cenevre
Görüşmeleri’ne Suriye Krizi’nin
Geleceği Hususunda Türkiye’nin
Tutumu

olmaya çalışmış: ancak 2011 yılının sonlarına
doğru Ankara’nın tutumu değişmiştir. Ankara’nın
tutumunu değiştiren iki temel nedenin bulunduğu
ifade edilebilir. Bunların ilki ve en önemlisi Esad
rejiminin sivillere karşı işlediği suçlardır. Nitekim
bahse konu olan süreçte Şam, hızla meşruiyeti
tartışmalı hale gelen bir aktöre dönmüştür. İkinci
neden ise uluslararası konjonktürdür. Zira
Türkiye, söz konusu sürecin Arap Baharı’nın
diğer
ülkelerinde
olduğu
gibi
hızla
sonuçlanacağını ve rejimin devrileceğini düşünen
bir hesap hatası yapmıştır. Zaten bu hesap hatası
nedeniyle Ankara-Washington hattı, 2013
sonlarına kadar Esad rejimini devirmek için
uluslararası kamuoyunu harekete geçirmek ve
ılımlı muhalifleri birleştirmek başta olmak üzere
pek çok konuda birlikte hareket etmiştir. Ancak
Suriye muhalefeti denilen organizasyonun
yapısının karmaşıklığı ve ılımlı grupların
radikalleşme eğilimleri ve sahada zaten var olan
radikal
selefi
örgütler,
Suriye’nin
demokratikleşmesi
beklentilerini
ortadan
kaldırmıştır. Özellikle de DEAŞ’ın varlığı,
Esad’ın daha makul ve kabul edilebilir bir aktör
olarak algılanmasına neden olmuştur.

Başar DURSUN

Tunus’ta Muhammed Ebu Azizi isimli bir
seyyar satıcının ülkedeki yoksulluğa ve
yolsuzluklara isyan ederek kendisini yakmasıyla
başlayan Arap Baharı kısa süre içerisinde
Ortadoğu coğrafyasının geneline yakılmış ve
Tunus, Mısır ve Libya gibi ülkelerde diktatörlerin
bir domino taşı gibi devrildiği kırılgan bir süreç
yaşanmıştır. Şüphesiz Arap Baharı’nın temelinde
Arap halklarının demokratikleşme taleplerine
dayanan haklı talepleri bulunmaktaydı. Ancak
olayların içeriği zamanla değişmiş ve demokratik
Arap muhaliflerinin yerini çeşitli ülkeler
tarafından finanse edilen ve bir proxy örgüt olarak
kullanılan terör unsurları almıştır. Arap Baharı’nın
Suriye ayağı da bu işin çıkmaza dönüştüğü bir
örnek teşkil etmiş ve yıllar süren Suriye İç Savaşı
henüz sonlandırılamamıştır.

Benzer bir şekilde Esad rejimi karşısında
ılımlı muhalifleri birleştirmek isteyen AnkaraWashington ikilisinin ilişkilerinde de 2013
yılından itibaren aşamalı olarak kırılma yaşanmış
ve tarafların Suriye siyasetinin geleceğine ilişkin
beklentileri
farklılaşmıştır.
Mevzu
bahis
farklılaşma, DEAŞ tehdidinin ortaya çıkmasının
ardından ABD’nin DEAŞ’e karşı terör örgütü
PKK’nın
Suriye
kolu
olan
PYD’yi
desteklemesidir. Bu durum Türkiye’yi rahatsız
etmiş ve yeni bir Suriye stratejisi arayışına
itmiştir. Zira Ankara, PYD’nin silahlandırılması
yoluyla NATO’daki müttefiki olan ABD’nin
kendisini güneyden kuşattığını görmüştür.
Türkiye’nin kuşatmayı aşma stratejisi ise
Suriye’de kalıcı barışı tesis etme imkanına yönelik
umutları arttırmıştır.

Hatırlanacağı üzere Arap Baharı’nın
başlangıcında Türkiye ile Suriye olumlu ilişkilere
sahipti. Bu da Suriye Krizi’nin başladığı günlerde
Ankara’nın daha çok arabulucu rolünü üstlenmeye
çalışmasına sebebiyet vermiştir. Neticede Mart
2011’de Dera’da başlayan protestoların ardından
2011 yılının sonlarına kadar Türkiye, Esad rejimi
ile iletişim kanallarını açık tutarak arabulucu

ABD’yle yaşadığı sorunlar nedeniyle
bölgede İran ve Rusya ikilisiyle yakınlaşan
Türkiye, Suriye’nin geleceği hususunda da Astana
Süreci ile birlikte yeni bir süreci başlatmıştır.
Suriye’deki ılımlı muhalifler ile rejim arasında
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yeni bir anayasal düzenin tesis edilmesi ve terörün
Suriye topraklarından temizlenmesi gibi amaçlar
doğrultusunda şekillenen Astana Süreci, AnkaraMoskova-Tahran üçlüsünün garantörlüğünde
işlemektedir. Bu bağlamda Soçi ve Ankara
zirveleri gerçekleşmiş ve bu süreç, Türkiye’nin
sınır ötesinde terör örgütleriyle olan mücadelesini
de kolaylaştırmıştır. Ancak son dönemde yaşanan
süreç Astan Süreci’nin geleceğini de tartışmaya
açmıştır.

Türkiye’nin İdlib’e ilişkin taleplerinin kabul
edilmesi ve olası İdlib Operasyonu’nun
ertelenmesiyle neticelenmiştir.
Sonuç olarak Suriye’de kalıcı barışın tesisine
ilişkin arayışlar Astana merkezli olarak AnkaraTaran-Moskova
üçlüsünün
garantörlüğünde
yürümekte ve taraflar arasında derin görüş
farklılıkları bulunsa da ilgili aktörlerin orta yol
bulmaya çalıştıkları görülmektedir. Bu politik
zemin de ABD’nin Ortadoğu’da yalnızlaşmasına
ve Suriye’nin geleceğinde belirleyici aktör
olamamasına yol açmaktadır. Soçi’de gerçekleşen
mutabakat,
Türkiye’nin
Rusya
için
kaybedilemeyecek bir aktör olduğunu göstermiş
ve bu da Ankara-Moskoca-Tahran üçlüsünün
önceliğinin PYD ile mücadeleye dönüşeceğini;
yani Suriye’de terörle mücadelenin sahasını
Fırat’ın
doğusunun
oluşturacağına
işaret
etmektedir. İşin bundan sonraki aşaması ise öyle
ya da böyle Suriye’nin büyük çoğunluğuna hakim
olan Esad rejiminin radikal muhaliflere göre daha
meşru kabul edildiği gerçeğiyle Türkiye’nin
yüzleşmesini gerektirmektedir. Belki de Ankara,
Moskova ve Tahran’a Esad’ın geçiş hükümetinde
yeni anayasayı yapan, ılımlı muhaliflere af
çıkartan ve siyasal temsil imkanı sunan bir lider
olarak siyasetten çekilmesini; bir başka deyişle iç
savaşı kazanmış bir lider olarak “onurlu bir
çekilmde/emekli olma” modelini teklif etmelidir.
Zira Suriye’nin uzun vadede zalimliklerle dolu bir
geçmişi bulunan Esad rejimi ile devam etmesi
mümkün olmadığı gibi, kısa vadede Esad’ın
devrilmesinin mümkün olmayacağı da aşikardır.

7 Eylül 2018 tarihinde İran’ın başkenti Tahran’da
gerçekleşen zirve, taraflar arasındaki derin
farklılıkları gözler önüne sermiştir. Bu durumda
İran’ın
taraflara
danışmaksızın
müzakere
görüşmelerini canlı yayınlaması da etkili olmuş ve
hatta sorunları ve güvensizliği derinleştirmiştir.
Nitekim
İdlib
düğümünün
konuşulduğu
toplantıda,
ateşkes
talep
eden
Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer aktörler tarafından
eleştirilmiş ve masada radikal grupların
bulunmadığı belirtilerek onlar adına söz
verilemeyeceği ima edilmiştir. Tarafların İdlib
konusunda farklı düşünmelerinin nedenini ise
Şam-Tahran-Moskova hattının bir an önce
Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamak istemesi
ve buna karşılık Türkiye’nin hala Esad’ın
devrilmesi yönündeki pratkik gerçeklikten kopuk
talebinde ısrarcı olması olarak ifade edebiliriz.
Ayrıca Ankara, yeni bir göç dalgasıyla da
yüzleşmek istememesi nedeniyle İdlib’e yapılacak
bir operasyon olasılığına şiddetle muhalefet
etmiştir. Ancak Türkiye’nin Tahran Zirvesi’nde
istediğini aldığını söylemek mümkün değildir.
Tahran Zirvesi’ni takip eden günlerde gerçekleşen
Cenevre Görüşmeleri ise içerik olarak son derece
sönük geçmiştir. Oysa BM tarafından yürütülen
Cenevre Görüşmeleri, Astana Süreci’nin de nihai
hedefini oluşturmakta ve Suriye’de yeni bir
anayasa
hazırlanma
talebi
Cenevre’ye
bağlanmaktadır. Ancak Cenevre’nin daha çok
ABD talepleriyle öne çıkması, bu süreci
etkisizleştirmiştir. Tahran’da taraflar arasında
yaşanan
anlaşmazlıklar,
gözleri
yeniden
Cenevre’ye çevirmiş ve Türkiye’nin yeniden ABD
ile
Suriye
siyasetinde
ittifak
yapmaya
yönelebileceği düşünülmüşse de aniden Soçi’de
gerçekleşen Erdoğan-Putin ikili görüşmesi
16

ANLIK, Eylül-Ekim 2018

PASTÖR KRİZİ’NİN GÖLGESİNDE
TÜRKİYE-ABD İLİŞKİLERİ’NE
BAKIŞ

Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. Brunson burada
sınır dışı edilmeyi beklerken, Aralık 2016'da Fethullah
Gülen Cemaati'ne üye olmak suçlamasıyla aynı gün
içinde önce gözaltına alındı, daha sonra da
tutuklandı.Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğu 25
Temmuz'da ev hapsine çevrildi.Halen ev hapsinde
tutulan ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan
Brunson İzmir Ağır Ceza Mahkemesi, ev hapsi süresi
boyunca elektronik kelepçe takılmasına da hükmetti.
ABD'li Pastör Andrew CraigBrunson Ne ile
Suçlanıyor?
Bruson
hakkındaki
iddianame
tutuklanmasından yaklaşık 1,5 yıl sonra hazırlandı ve
Mart 2018'de İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi
tarafından kabul edildi. İddianamede, Brunson'a hem
Fethullah Gülen Cemaati hem de PKK adına suç
işlediği suçlaması yöneltildi.Brunson için "örgüte üye
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği"
gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması
gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla
temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası
istendi.İddianameye
göre,
Brunson'ın
Gülen
yapılanmasına üye bazı isimlerle görüşmeler yaptığı
belirtildi.Brunson'ın temas kurduğu isimler arasında
Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner
Kılıç'ın da yer aldığı öne sürüldü. İddianamede
kilisesinde PKK ile Gülen Cemaati'ni "övücü ve
bölücü içerikli konuşmalar" yapmakla suçlanan
Brunson'ın evindeki aramalarda "çok sayıda dijital
materyal" ele geçirildiği vurgulandı.Brunson'ın ayrıca
Mayıs ve Haziran 2013'dekiGezi Olaylarının
organizatörlerinden
birisi
olduğu
da
iddia
edildi.Aslında hakkındaki tartışmalar Brunson’ın son
olarak görev yaptığı Kilisenin kuruluşundan öncesine
dayanıyor. Hıristiyan bir tanığın iddianamede yer
bulan ifadelerinde 2008-2009 yıllarında Brunson’ın
İzmir’in Basmane semtindeki Yeni Doğuş Kilisesi’nde
teröre destek verdiği için kovulduğu iddiası yer
almaktadır. Sanık bu olayın ardından 1,5 ay
Amerika’da kalıp Türkiye’ye geri döndükten sonra bir
hafta içersin de Diriliş Kilisesi’ni kurmuştur. Tanık
beyanlarında bu kiliseye bomba eğitimi almış kişiler
ve terör örgütlerinin yandaşlarının geldiği, kilisenin alt
katında ayin yapılırken üst katında cemaatin
giremediği ancak örgüt üyelerinin rahatça girip
kullanabildikleri iki odanın bulunduğu ve bu odalarda
üzerleri işaretli Türk bayrakları ve PKK broşürlerinin
yer aldığı kolilerin istiflendiği iddia edilmektedir.

Ceyda KURT

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin
gerilmesinde İzmir’deki Protestan cemaatine ait Diriliş
Kilisesi’nin ABD’li Pastör Andrew Craig Brunson’ın
yaklaşık 2 yıldır süren tutukluluğu sebep gösteriliyor
ancak bilindiği üzere Türkiye ile ABD arasındaki
ilişkilerin gerginleşmesindeki temel sebebin bu
olmadığı apaçık ortadadır. Çalışmanın içerisinde
Türkiye ile ABD arasındaki krizin tüm sebeplerini
irdeleyeceğiz. En başta sorunun temel kaynağı olarak
anılan Diriliş Kilisesi’nin ABD’li Pastör Andrew
CraigBrunson’ın kim olduğu ve hangi konularda
suçlandığını irdelemekte fayda vardır.
ABD'li Pastör Andrew CraigBrunsonKimdir?
ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50
yaşındaki Brunson, 23 yıldır eşiyle beraber Türkiye'de
yaşamaktadır.İzmir’deProtestan cemaatine ait Diriliş
Kilisesi’ni kurmuş ve kilisenin Pastör’lüğünü
yapmıştır. 2016 yılında eşiyle birlikte Türkiye’de
süresiz oturma izni için başvuruda bulunduysa da
iddianamede yer alan yazışmalara göre, İçişleri
Bakanlığı, Ağustos 2016'da yazdığı yazıyla süresiz
oturma izni başvurusunun "kamu düzeni ve kamu
güvenliği açısından" uygun bulunmadığını ve
reddedildiğini belirtti.Brunson ve eşi Ekim 2016'da
İzmir Alsancak Polis Karakolu'na çağrıldı. Burada
sınır dışı edilmek üzere gözaltına alındılar. Eşi Norine
Brunson, 13 gün sonra serbest bırakıldı.Brunson daha
sonra sınır dışı edilmek üzere Bornova ilçesindeki Geri

ABD'li Pastör Andrew
İddialar Hakkında Ne Diyor?
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Brunson, Ağustos 2017'de bir kez daha
tutuklanması talebinin değerlendirildiği celseye
SEGBİS aracılığıyla katıldı. Burada verdiği ifadede
Brunson, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Türk
medyasına yansıyan haberlere göre Brunson, "Hayatım
boyunca
hiçbir
Fetullahçı
ile
tanışmadım.
Toplantılarına hiç katılmadım. Ben kilise kurdum.
Casusluk
yapmadım.
Türkiye'nin
bölünmez
bütünlüğünü destekliyorum. Benim derdim İsa Mesih'i
anlatmaktadır. Fetullahçı terör örgütüyle hiçbir
bağlantım yoktur. Ne zaman nerede ve nasıl casusluk
yaptım açıklanmasını istiyorum" dedi.Brunson,
avukatları ve ailesi ise bu iddiaların tamamını
reddetmiştir. Avukatı İsmail Cem Halavurt’da yaptığı
açıklamalarda, iddiaların asılsız olduğunu beyan
etmiştir. İsmail Cem Halavurt, "Brunson'ın inancından
ötürü tutuklandığını ortaya koyan kanıtlar var" dedi.
Dava öncesinde Amerikan NBC News Televizyonu'na
konuşan Brunson'ın kızı Jacqueline Furnari de,
"Babam yanlış bir şey yapmadı. Barışçıl, sevgi dolu bir
adam, o bir pastör. Bu suçlamaların tamamı saçmalık"
diye konuştu.Pastör'ün hapiste geçirdiği süre içerisinde
25 kilo verdiği ve depresyona girdiği de öne
sürüldü.Brunson davasında ev hapsi kararının çıktığı
25 Temmuz'daki oturuma kadar üç duruşma
görüldü.Brunson'ın bir sonraki duruşması 12 Ekim'de
görülecek.
ABD’nin Türkiye’ye
Kararlarına Değinecek Olursak;

Yönelik

1. Hükümetlere yönelik olan ve tüm
ülkeyi kapsayan yaptırımlar
2. Gerçek ya da tüzel kişilerin yurtdışı
varlıklarına yönelik yaptırımlar
Türkiye'de iki bakana yönelik olarak açıklanan
yaptırımlar ikinci grupta yer alıyor.
İlk gruptaki yaptırımlar ise söz konusu ülkenin
ekonomisini hedef alan ve daha geniş kapsamlı
sonuçları olan adımlar olarak kabul ediliyor.
Türkiye
ABD’nin
uygulamış
olduğu
yaptırımlara sessiz kalmamıştır ve ABD’nin
Türkiye’nin iç işlerine müdahale etmemesini sürekli
vurgulamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri
Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; ”ABD’nin
uygulamış olduğu bakanlara yönelik söz konusu karar
ne devlet ciddiyetiyle bağdaşmakta ne de hukuk ve
adalet kavramlarıyla izah edilebilmektedir.” şeklinde
olmuştur.
Yukarıda değindiğimiz gibi ABD ile
Türkiye’nin arasında yaşanan krizin tek sebebi bunlar
değildir.
1. FETÖ Lideri’nin ABD’de tutulması ve
hiçbir soruşturmaya tabi tutulmaması.
Türkiye’nin FETÖ Lideri’nin iade
edilmesi için bütün hukuki süreçleri
yürütmesine rağmen ABD tarafından
iadesinin gerçekleşmemesi.
2. Suriye’nin kuzeyinde ABD tarafından
YPG’yeaskeri ve lojistik yardım
(ABD’nin PKK ve YPG unsurlarını
kendihimayesi altına alması.)
3. Rıza Sarraf ile başlayan Halkbank’la
ilişkilendirilen dava. Hakan Atilla
olarak sürmekte olan dava.
4. Halen devam etmekte olan Füze krizi(
Rusya’dan s-400 alınması halinde
ABD’nin
F-35
vermeyeceğini
açıklaması.)
5. Son sebepte İzmir'deki Protestan
cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin
ABD'li Pastörü Andrew Craig
Brunson'ın yaklaşık 2 yıldır tutuklu
olması.

Yaptırım

Türkiye’de ev hapsinde bulunan Amerika
Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Pastör Andrew
Brunson’ın serbest bırakılmaması gerekçesiyleABD
Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında,
"ABD, Türkiye'ye büyük Hristiyan, aile adamı ve
mükemmel bir insan olan Pastör Andrew Brunson'un
uzun süreli tutukluluğu için büyük yaptırımlar
uygulayacak. Bu masum inanç adamı derhal serbest
bırakılmalı!" ifadelerini kullandı ve ardından
yaptırımlar gelmeye başladı. Washington 2 Ağustos
2018 tarihinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e yaptırım uygulama
kararı aldı. ABD Başkanı Donald Trump ayrıca
Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük
vergisinin iki katına çıkarılması yasasını onayladığını
açıkladı.
ABD'de yaptırım programlarını uygulayan
kuruluş Hazine Bakanlığı'na bağlı olan Yabancı
Varlıkların Kontrolü Ofisi’dir (OFAC).

ABD’nin Türkiye’ye ve başta Çin ve AB
olmak üzere İran, Kuzey Kore ve Rusya’ya karşı açmış
olduğu ticaret savaşından dolayı Dolar, Euro ve

OFAC'ın uyguladığı yaptırımlar iki ana gruba
ayrılıyor:
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Altın’daki yükseliş doğrudan Türk ekonomisinide
etkilemiştir. Türkiye yaşanan bu ticaret savaşından
minimum hasar ile çıkmaya çalışmaktadır. ABD
mallarına ek gümrük vergisi getirilmiş ve kotalar
koyulmuştur. Yerli üretim teşvik edilmiş yerli malların
tercih edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Ancak
Türkiye’nin geçmişte unuttuğu ya da üstünde çok
durmadığı bir olay yaşanmıştı. Bu olay 1975-1978
yılları arasında ABD’nin Türkiye’ye uygulamış olduğu
ambargo sebebiyle ekonomidebaşlayan çöküş,
Türkiye’de yıllarca sürecek olan yüksek enflasyonu ve
2006 yılına kadar geçen sürede 200 milyar doları bulan
dış borcu ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde görülen en
olumlu gelişme, Türk Milli Savunma Sanayi’nin
kurulması yolunda atılan adımlar olmuştur. Bugünde
gelinen nokta bize ABD’nin Türkiye’nin çıkarlarına
saygı duymayan bir ülke olduğunu ve realiteye
bakıldığında müttefiklik ruhuna yakışan tavır ve
tutumlar sergilemediği görülmektedir.

Trump’ın yönetime gelmesinden sonra ABD’nin dış
politikası ve iç siyasetinde ciddi sorunlar yaşandığı
görülmektedir.
Trump’ınuluslararası
ilişkilerde
kullandığı hamaset dili; ABD'nin, bırakın Rusya ve
Çin’i, geleneksel dostları ve müttefikleri sayılan
ülkelerle ilişkilerinde bile ciddi sorunlar meydana
getirmiş durumdadır. Trump uluslararası ilişkilerde
kullandığı hamaset dili seçim kampanyası sırasında da
ortaya koymuştu.Ama büyük ihtimalle kimseTrump’ın
dış politikada bu kadar hırçınlaşacağını ve ABD’ni
müttefiklerinden bu ölçüde uzaklaştıracağını tahmin
etmemişti.
Trump’ın Başkanlık seçimlerini dış müdahale
ile kazandığı, Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale
ettiği ve Trump seçim kampanyasındaseçimleri
kazanmak için Rusya ile işbirliği yaptığı iddiaları
Washington’daki “krizi” çok ciddi bir boyuta
getirmektedir. ABD Kasım ayında çok önemli bir
seçime gidecektir. Kongre’deki dengeleri etkileyecek
bu seçimlerden Temsilciler Meclisinin tamamı ve
Senato’nun üçte biri etkilenecektir. Kasım’da
Trump’ın partisinin (Cumhuriyetçi Parti) Kongredeki
sayısal
üstünlüğünü
kaybetmesi
Trump’ın
“geleceğiyle” ilgili gelişmelerde önemli bir rol
oynayabilecektir.Trump İlhakını engellemek için dış
politikada yaşanan gelişmeleri iç politika malzemesi
yapıp evangelistleri ve lobileri arkasına almaya
çalışmaktadır.Trump ilhak olur mu olmaz mı bunun ön
görüsünde bulunmak şuan zor olsa da; ABD’nin YPG
’ye verdiği destek ve FETÖ liderinin Türkiye’ye
iadesinin gerçekleşmemesi ve F-35 Krizi gibi
konuların çözüme kavuşturulmaması Türkiye ile
ilişkilerin kısa süre içeresindedüzelmesi mümkün
gözükmemektedir. Ancak ABD ve Türkiye’nin NATO
müttefiki olduklarını göz önünde bulundurursak ve
Türkiye’nin stratejik konumu ve bölgede yaşanan
gelişmeleri de hesaba katarsak ABD’nin de Türkiye ile
ilişkilerin daha fazla gerilmesine müsaade etmeyeceği
görülmektedir.

ABD’nin Türkiye’ye Pastörü Andrew Craig
Brunson davası öne sürülerek uygulamış olduğu
ambargo ve Türkiye’nin doğrudan egemenlik haklarına
yönelik açıklamalarını uluslararası hukuk açısından
değerlendirecek olursak;Brunson hakkında verilen
karar sonrasında, ABD uluslararası hukukta
“diplomatik koruma” hakkı bağlamında birtakım
haklara sahip olabilmektedir. Ancak, ABD bu hakkı
kullanmak yerine, Türkiye’nin doğrudan egemenliğine
müdahale etmeye çalışarak, bağımsız Türkiye
Cumhuriyeti Mahkemesinin kararlarını eleştirmiş ve
Türkiye Cumhuriyeti’nin iki bakanına karşı yaptırım
uygulamayı tercih etmiştir.
Uluslararası hukukun temel ilkelerinden birisi
de içişlerine karışmama ilkesidir. Bu çerçevenin içine
özellikle bir devletin siyasal ve ekonomik düzeni, kimi
toplumsal ve kültürel işler girmektedir. Bu bağlamda,
Türkiye Cumhuriyeti mahkemesinin vermiş olduğu bir
karara karşı müdahalede bulunma girişimi, içişlerine
karışma
ve
egemenliğe
müdahale
şeklinde
değerlendirilmektedir. ABD Hazine Bakanlığı, İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit
Gül’ün ABD’deki mal varlıkları ve mal varlıklarından
elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurması ve ABD
vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlem
yapması yasaklaması, ABD iç hukuk sistemini
ilgilendiren bir karar olduğundan, Türkiye açısından
bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Ayrıca ABD
konuyu uluslararası mahkemelere taşıma girişiminde
de bulunmamıştır.
vadede

Türkiye ile ABD arasında yaşanan kriz kısa
çözülecek gibi gözükmemektedir çünkü
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21. Yüzyıl Gerçeklerinin Işığında
“Çürüyen” Emperyalizme Yeni
Bir Bakış Denemesi

Çete” tarafından hazırlandığını düşünmekteyim.
S.K.)
2-) “Yapının sadece tekil bir aklı olduğunu
değil aynı zamanda çelişkisiz olduğunu
zannederiz.
Emperyalistlerarası
rekabeti
önemsememeye başlarız. (…) Emperyalizm, iç
çelişkilerinden
asla
kurtulamaz
çünkü
kurtulabilmesi için kapitalizmin iç çelişkilerinin
ortadan kalkması gerekir. Kalkmayacaktır,
bilimdışıdır. Dahası, emperyalistlerarası rekabet
ve hegemonya mücadelesi, çete içinde elebaşını
devirme mücadelesinden çok daha karmaşıktır.
Tehlikeli bir basitleştirme yapmış oluruz.”

Sait KAYA

Bu ikinci sakıncaya ise elbette tümüyle
katılıyorum. Eğer “Küresel Çete” ifadesine,
gerçekte olduğundan daha “dar” ve bir yandan da
gizemci ve komplo teorilerine boğulmuş bir anlam
(ya da aslında anlamsızlık) atfedersek; mücadele
edilmesi mümkün olmayan, adeta Tanrısal bir
güce sahip, kaadir-i mutlak bir yapı olduğunu
vehmetmiş oluruz. Ki bu da gerçek dışı olmakla
kalmaz, insanları mücadeleden alıkoyan ve tam da
Küresel Çete’nin arzu ettiği bir sonuç ortaya
çıkarır.

Bundan bir süre önce çok kıymetli ve donanımlı
bir akademisyen dostumla, bir haber metninde
geçen “piyasalar” kelimesinden yola çıkarak
(tartışma demeye dilimin varmadığı) çok verimli
bir
fikir
alışverişi
gerçekleştirdik.İnternet
üzerinden yazışarak cereyan eden bu süreçte
değerli dostum, benim sıkça kullandığım “Küresel
Çete” ifadesinin yaratabileceği bazı sakıncalara
işaret etti. Lenin’in 1916 tarihli “Emperyalizm”
eserinden yola çıkarak, bir ansiklopedi maddesi
olabilecek nitelikte cümlelerle kendi görüşlerini
özetledi. Keşke bütün bu yazışmayı sizlere
iletebilseydim.
Bunun
yerine
dostumun
cümleleriyle onun eleştirisinin temelini kısaca
aktarmaya çalışacağım:

16 Mayıs 1919’da Bandırma vapuruna binen 38
yaşında, sarı saçlı, mavi gözlü general, böyle
Tanrısal güç sahibi bir yapıyla karşı karşıya
olduğu kuruntusuna kapılsaydı, şüphesiz o vapura
hiç binmez ve mücadeleye sonradan katılan bir
başka subayın yapmak istediği gibi Anadolu’da
bir köye çekilip çiftçilikle uğraşmaya başlardı.
Tabii bu köy yaşantısı da ancak işgal orduları
tarlanın sınırına gelene kadar sürebilirdi.

“Lenin “Mâlî Oligarşi” derken, bunun
“Çete”ye daraltılamayacak bir yapısallık
olduğunu vurguluyor. Biz eğer bu yapıyı çeteye
indirgersek, ona iki tane sahip olmadığı özellik
atfetmiş oluruz:

Aksine benim algıladığım “Küresel Çete”;
anlaşılabilir, gözlemlenebilir, açıklanabilir ve
elbette yenilip yıkılabilir bir yapı. Bu ifadeyi
kullanmamın temel nedeniyse, 100 küsur yıldır
kullanılagelmekte
olan
“Emperyalizm”
kelimesinin, zamandışı, tarihsellik dışı ve giderek
daha da soyut bir hâle gelmiş/getirilmiş olduğunu
düşünüyor olmam.Küresel Çete ifadesi, bu soyut
“Emperyalizm”i; güncel örgüt şemasıyla, kişiler
ve kurumlar temelinde somutlamaya yarıyor.

1-) “Yapının tekil ve merkezi bir aklı
olduğunu
zannederiz.
Yoktur.
Olmadığı
emperyalist dünya savaşlarından bellidir.”
(Ben bu noktada, söz konusu yapının tekil ve
merkezi bir aklı olmadığına katılmakla birlikte,
kanıt olarak dünya savaşlarının gösterilmesine
katılmadığımı belirteyim. Çünkü kanaatimce her
iki dünya savaşının da, benim birazdan daha
ayrıntılı olarak tasvir etmeye çalışacağım “Küresel

Emperyalizmin ve kapitalizmin çelişkilerden
arınmış olduğunu, bir “üst akıl” tarafından adeta
askerî bir hiyerarşiyle yönetildiğini iddia
etmiyorum. Meramımı, dostumla yazıştığımız
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metinlerdenözetleyerek aktarmaya çalışacağım.
Yazının sonunda yer alacak olan iki önemli
tarihsel sahne de, anlatmak istediklerimin çarpıcı
bir tasviri niteliğinde olacak.

Osmanlı borçları, Trablusgarp Savaşı ve Balkan
faciası, Tütün Rejisi kolcularının 20.000 Türk
köylüsünü katletmesi, Zaharoff ve Yunan saldırısı
gibi olayları da düşünürsek, bu aileyle millet
olarak özel bir hesabımız olduğu da ortadadır.
Elbette sadece bize değil dünya halklarına yönelik
bir saldırı söz konusu olmakla birlikte, öncelikle
yaşadığımız coğrafyanın bu anlamdaki geçmişini
çok iyi bilmek ZORUNDAYIZ. Lenin, Rus
tarihini ve edebiyatını, yetkin bir âlim ayarında
bilen bir adamdı. Biz bugün kendi tarihimize
Lenin derecesinde hâkim miyiz? Sanmıyorum.
Naçizane yerine getirmeye çalıştığım misyonun,
özellikle tarih alanında olmasının en önemli
sebebi de budur.

Hangi Serbest Piyasa?!
Geçtiğimiz yıllarda dünya üzerindeki şirketlerin
sahiplik ve hisse yapılarını inceleyerek, bunların
hepsinin sahibi olan yaklaşık 1.350 üst şirket
olduğunu ve bu 1.350 şirketi de ayrıca irdeleyerek
sayının 300’lere kadar indiğini gösteren bir
çalışma okumuştum. Adam Smith’in zamanındaki
gibi piyasaya girip çıkmanın serbest olduğu,
fiyatların piyasanın “görünmez eli” tarafından
kendiliğinden belirlendiği, arz-talep dengesine
dayalı
bir
piyasa
kalmadığını
düşünüyorum.(1)Yani sayılamayacak kadar çok
ekonomik birimin olduğu ve kendi “doğal”
akışında bir piyasa düzeni yok. Reagan dönemi
dışişleri bakanı Madeleine Albright, bu konuda
çok açıksözlü ve veciz bir ifade kullanmıştı.
“Serbest piyasanın görünmez eli, ABD
ordusunun demir yumruğu olmadan işlemez”
diye.

Şimdi biz Lenin’in eserine “hadis kitabı”
muamelesi yaparsak; hem bu olguyu ve hem de;
-

İşte bu iki sebepten dolayı (üst sahiplikteki şirket
sayısının azalması ve gerçekte bir serbest
piyasanın kalmamış olması), Küresel Çete’nin
daha elle tutulabilir somut bir gerçeklik olduğunu
düşünüyorum.

-

Lenin’in
Emperyalizm
eserini,
üniversite
yıllarında bir deftere notlar alarak okumuştum. İki
yıl önce de bir vesileyle tekrar okudum. Belki
yıllar
sonra
yine
okurum.
Yazıldığı
dönemin(1916) dünya düzenini dâhiyane bir
derinlikte irdeleyen ve günümüze de ışık tutan bir
eser. Fakat bugün biz kendi “Emperyalizm”
kitabımızı yazmak durumundayız. Aradan 102 yıl
geçti.

-

Lenin o kitabı yazarken 1913’te kurulmuş olan
FED’den ve 13 kurucu aileden ne ölçüde
haberdardı bilmiyorum. Keza Rothschild ailesinin
İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya
kollarının bu ülkelerin borç ve finans sistemlerine
bütünüyle nüfuz etmesi, bu devletleri kendi
sermayesinin bekçisi durumuna getirmesi,
savaşlar çıkarıp barışlar imzalatması gibi olguları,
kitabındaki analizlere ne ölçüde yansıtabildiğini
de bilemiyoruz.

Birinci Dünya Savaşı,
1919’da RIIA (Royal İnstute of
İnternational Affairs-şu meşhur Chatham
House)’nın kurulması,
1921’de CFR (Concil on Foregin
Relations) kurulması,
1929 Büyük Buhranı,
Nazilerin ve Faşizmin kıta ölçeğinde bir
büyük sermaye diktatörlüğü olarak
yaşanması,
İkinci Dünya Savaşı,
1944 Bretton Woods sözleşmesi,
NATO-Gladyo örgütlenmesi,
1954 Bilderberg örgütünün kurulması,
1970’te Bretton Woods düzenine son
veren küresel para düzenlemesi,
1973 Trilateral Komisyonun kurulması,
1974 ve 1979 Petrol Krizleri,
SSCB’nin çökmesi,
Tek kutuplu dünya sistemi denemesi,
11 Eylül… v.s. v.s. bütün yaşanmışlıkları
yok saymış oluruz.

Hemen belirteyim ki, adı geçen küresel örgütleri,
kukuletalı tiplerin pelerinler giyerek toplandığı
gizemli örgütler olarak falan görmüyorum. Zaten
öyle de değiller. Başbakanlar, Kraliyet aileleri,
Maliye bakanları, NATO Genel Sekreterleri,
küresel şirketlerin CEO’ları, küresel medya
örgütlerinin temsilcileri, IMF-WB-ECB başkanları
gibi gayet somut bilinen figürlerin toplandığı ve
kararlar aldığı örgütler bunlar. Altın-petrol
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fiyatlarından darbelere, iç savaşlardan seçimlere
kadar birçok hususta kararlar alınıyor ve hayata
geçirilmesi için de adı geçen figürlerin yaygın
faaliyetleri oluyor.

Provokasyon” gerçekleşecek olursa, bu örgütün
adını çok daha sık duymaya başlayacağız. Eminim
o zaman bile Bilderberg bağlantısından kimse söz
etmeyecek.

Elbette “herşeyi” belirleyemiyorlar ama “birçok
şeyi” etkileyip gerçekleştirebiliyorlar. Öte yandan
“herşeyi
belirleyemezler,
bu
akıldışıdır”
gerekçesiyle, bu örgütlerle ilgilenmemek de
düpedüz ahmaklık olur. Sözgelimi, yukarıdaki
paragrafta saydığım figürlerin, her yıl düzenli
olarak belli bir mekânda, cep telefonları içeri
sokulmadan 3-4 gün dış dünyaya kapalı olarak
toplanması olgusu, yani Bilderberg örgütü; bence
doğrudan
doğruya
ve
öncelikli
olarak
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
disiplininin
konusudur. Fakat memlekette onca fakültede 4 yıl
bu eğitim verilirken, üzerine yüzlerce yüksek
lisans ve doktora tezi yazılırken, 50 yıldır
akademide Bilderberg’in B’sinden bile söz
edilmiyor olmasını ve bunun ne menem bir Uİ
eğitimi olduğunu sorgulamamız gerekmez mi?
Bilderberg’in 40-50 senedir lideri Kissinger.
Adam95 yaşında kıtalararası uçuş yaparak her
toplantıya başkanlık ediyor. Bir zat-ı muhterem,
Kissinger biyografisini doktoratezi olarak yazmış
ve kitapta Bilderberg yok!!! Bu teze geçer not
veren jürinin akademiden ihraç edilip aynı
fakültede çaycı olarak çalıştırılması gerektiğini
düşünüyorum.

Geçtiğimiz yıllarda Büyük Ortadoğu Projesi’nin
prestijli zamanlarında, emperyalizmden her söz
ettiğimizde, “Efendim bunlar komplo teorisi”
diyenler de aynı “uzman”lardı. Doğrudan doğruya
emperyalizmin kuluçka makinasında üretilmiş
olan ve kümeslerde serbest gezen tavuklar gibi TV
kanallarını dolaşan bu liberal, dinci ve bölücü
tayfa; 15 Temmuz’dan sonra birdenbire Amerikan
karşıtlığını keşfetmeye başladı. “Yeni Müslüman,
namaza doymazmış” derler. Bunların hepsi şimdi
sabah akşam Amerikan emperyalizmiyle yatıp
kalkar oldular. Tabii en büyük etken, iktidara
yaranma ve nemalanma kaygıları. Yarın öbürgün
konjonktür değişse yine hepsi Fetö’nün sümüklü
mendillerinin, terli atletlerinin peşine düşerler.
Lenin hayatta olsa acaba nasıl bir emperyalizm
kitabı yazardı?
Ben kendimce bu soruyu cevaplamaya
çalışıyorum. Lenin’in yazdıklarını dışlamadan,
aksine, onun yazdıklarının üzerine 102 yıllık bir
tarihsel birikimi, akıl ve bilim doğrultusunda
eklemeye çalışıyorum.
Tarihe komplocu bir mantıkla bakmadığım
herhalde anlaşılıyordur. Aksine yok uzaylı, yok
tapınak şövalyesi gibi uçuk kaçık yaklaşımlara her
zeminde karşı çıktım.“Komplo Teorileri Gerçeğin
Neresinde?” konulu iki konferans vermiş biriyim.
Ben Küresel Çete gerçekliğine ve algısına,
komplocu yaklaşımlarla değil somut araştırma
verileriyle ulaşılabildiğini düşünüyorum.Bu
gerçeklik, emperyalizm ve kapitalizm tanımlarının
dışında değil. Aksine bazen tarihsellik dışı,
zaman dışı bir algıyla kullanılan emperyalizm
kavramını, günümüz için ete kemiğe
büründüren bir tanımdır Küresel Çete.
Emperyalizmin günümüzde vücut bulmuş
hâlidir.

Bütün bu olguların, emperyalizme karşı olduğunu
ifade eden herkesin gündeminde olması gerekmez
mi? Suriye meselesi konuşulurken, Bilderberg’e
davet edilen Suriye muhalefeti temsilcilerinden
neden söz edilmez? Yahut Suriye’deki kimyasal
komplodan söz edilirken, bölgeyi incelemeye
giden
Uluslararası
Kimyasal
Silahların
Yasaklanması
Örgütü
Başkanı
Ahmet
Üzümcü’nün Bilderberg katılımcısı olduğunu
neden benden başka kimse yazmaz? Bugüne kadar
kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını saptama
yetkisi olan bu örgüte, birkaç ay önce BM’de
alınan bir kararla, kimyasal silahın kim tarafından
kullanıldığını da saptama yetkisi yani bir tür
savcılık görevi verilmesinin ve adeta bir
“Kimyasal İnterpol” yaratılmış olmasının üzerinde
neden kimse durmaz? Tarihe “komplocu” bakan
tek paranoyak ben miyim?Günlerdir TV’lerde
İdlib’i konuşan pek saygıdeğer “uzman”ların
hiçbiri bu gelişmeden söz etmiyor. Önümüzdeki
günlerde bu bölgede yeni bir “Kimyasal

Dolayısıyla altı iyi doldurulduğu sürece bunun
tehlikeli bir basitleştirme olmayacağını, hatta
aksine antiemperyalist-yurtsever mücadeleyi
somut örnekler üzerinden daha kolay, anlaşılır ve
etkili kılacağını düşünüyorum. En azından ben
kendi çevremdeki iletişimlerde bunun böyle
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olduğunu gözlemledim. Bunu bir siyasi başarı
olarak sunuyor değilim. Siyasi mücadele çok
farklı ve geniş bir olgu. Fakat vatandaş, mahalle,
işyeri
düzeyinde
bu
tür
iletişimlerin
yaygınlaşmasının çok yararlı ve işlevsel olduğu da
açıktır.

Kendi mesleğimden bir örnek daha, bu sefer
Marks’tan, verecek olursam; Marks, Asya Üretim
Tarzı kavramsallaştırmasını, Bernier isimli bir
seyyahın Hindistan mektuplarına ve belki de
İngiliz sömürge bakanlığı arşivindeki birkaç
belgeye dayanarak yapmıştı. Oysa aradan geçen
130 yılda, özellikle de son 50-60 yılda Avrasya
tarihi üzerine akıl almaz bir külliyat oluştu.
Göçebelik, feodalite, üretim ilişkileri v.s. her
alanda çok çeşitli beşeri bilim dallarındaki bu
külliyatı görmeden hâlâ Asya Üretim Tarzı
yorumuna bağlı kalmak, bizi gerçeklikten koparır.
Bize düşen bu külliyatın ışığında, Marks’ın kendi
dönemindeki Batı Avrupa için yaptığını bu sefer
Avrasya coğrafyası için yapmak ve sözgelimi bu
ülkelerin neden kendiliğinden kapitalist aşamaya
geçemediği gibi sorulara yeni ortaya çıkarılan bu
olgular ışığında cevap aramaktır.

“Bilgi” düzeyinde ise elbette yaşadığımız dünya
gerçekliğini “doğru” bilmek önemli. Bu “bilgi”ye
sahip olmadan, strateji ve taktik oluşturamayız.
Hatta bir üst seviyede, felsefe ve teori düzeyinde
de her teorinin “praksis”ten beslenmesi şart. Aksi
takdirde dünya ve ülke gerçekliğinden kopuk ve
şizofren bir durum ortaya çıkar.(2)
Bu teori ve praksis olgusunu fizik biliminden bir
örnekle açıklamaya çalışayım: Newton fiziği bir
dönem bütün sorulara cevap veren, görünen bütün
olguları açıklayan, fiziğin geldiği ve geleceği son
nokta olarak algılanıyordu. Hatta 1899 yılında
şimdi adını unuttuğum bir fizikçi, “Artık bazı
detaylar hariç, fizikte keşfedilecek yeni bir kanun
ve teori kalmadığını” ilan etmişti. Tarihin müthiş
bir ironisiyle aynı yıl Max Planck, Siyah Cisim
Işıması olgusundan yola çıkarak Kuantum
Fiziğine giden yolu açtı. İşler ilerledikçe Newton
yasalarının geçerli olmadığı bir dünyada
yaşadığımız anlaşıldı. Evet, makro ölçekte,
gezegenlerin hareketini açıklarken, uçak ve gemi
yaparken Newton teorisi fazlasıyla yeterliydi.
Fakat atom düzeyine inildiğinde şu yaramaz
elektronların, atomun çevresinde dönerken
Newton teorisine ve yasalarına uymadığı
anlaşılıyordu. Bu durumda elektrona parmak
sallayıp tehdit ederek teoriye uymasını
sağlayamayacağımıza
göre
o
muhteşem
kapsayıcılıktaki Newton yasalarından vazgeçmek
gerekiyordu. Hem eski teorinin açıkladığı herşeyi
açıklayan ve üstüne eski teorinin açıklayamadığı
yeni olguları da açıklayan yeni bir teori bulma
çabaları bugüne kadar devam ediyor ve edecek.
Yani eğer teori, yeni karşılaştığımız olgulara
uymuyorsa, olguları teoriye uydurma çabası bizi
şizofreniye götüreceğinden, teoriyi olgulara
uydurmak zorundayız. Bu, eski teorinin, sık sık
kullanılan yanlış bir deyimle “çürütülmesi”ni
falan gerektirmez. Aksine eski teoriyi dışlamadan,
içerip aşarak yeni bir teori inşa edilir. Bu elbette
1-2 kişiyle değil belki bir nesille gerçekleşebilecek
bir aşamadır.

Marks’ın Avrasya tarihini hemen hiç bilmediğini
saptamak
ve
Asya
Üretim
Tarzı
kavramsallaştırmasını terk etmek, nasıl ki
Marksizm’den
vazgeçmeyi
gerektirmiyorsa;
Lenin’in gözlemleme şansının olmadığı 102 yıllık
tarihsel birikim ışığında, emperyalizm kavramının
içini doldurmak da Leninizm’den vazgeçmeyi
gerektirmez. Velev ki gerektirdi. Lenin’in hatırı
için dünyayı doğru anlamaktan vazgeçecek
değiliz.
Emperyalizm teorisi olsun, örgüt teorisi olsun
daha birçok hususta; “praksis” ışığında yeni
teoriler inşa edilemezse, sol ya da Kemalist
yapılardaki mevcut tıkanma ve etkisizleşme de
aşılamaz ve tarihin akışına müdahale edemeden
hep seyirci kalmaya devam edilir.
Paris’ten Dumlupınar’a
Şimdi sıra, yazının başında sözünü ettiğim ve
bütün bu anlatılanları çok iyi tasvir ettiğini
düşündüğüm iki önemli tarihsel olaya geldi.
İlk sahnemiz, 1919 Paris Barış Konferansı’nda
geçiyor.
Andrew
Dalby’nin
Venizelos
biyografisinden aktarıyorum:
“Lloyd George (İngiltere Başbakanı),
‘Yunanlıların İzmir’i işgal etmesine izin vermek
zorundayız, şu anda sürmekte olan katliamlar var
ve Yunanlıları koruyacak kimse yok’ dedi.
Clemenceau
(Fransa
Başbakanı),
Lloyd
23
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George’un sözünü keserek, ‘İtalya’nın şu anda
İzmir’e yedi gemi göndermiş olduğunu farkında
mısınız’ diye sordu. Lloyd George, ‘İtalyanlar
gelmeden kendi aramızda karar vermemiz bizim
için daha iyi olacak’ diye devam etti. ‘Eğer bunu
yapmazsak bana kalırsa onlar bizi atlatacaklar.’
Clemenceau da sonunda bu fikirde anlaştı:
‘Geldiklerinde bizi kararlarımızı almış olarak
bulmalılar.’

Zaharoff’tu. ‘Venizelos’a gemilerini ve adamlarını
İzmir’e çıkarmak için hazır olmasını söyle. Yüksek
Meclis’ten istediğim kararı çıkartmayı başardım;
onlar size yarın duyuracaklar.
Size şimdi
söylüyorum ki zaman kaybetmeyin. İkna olmayan
Venizelos ve Politis öğleden sonra üçte yapılması
planlanmış olan Barış Konferansı Genel
Kurulu’na katılmak için hazırlandılar.
Lloyd George da aramış, biraz daha erken
gelmelerini istemişti. Onlarla buluşmak için orada
bekliyordu ve herhangi bir girizgâh yapmadan
sordu: ‘Kullanmaya hazır askeriniz var mı?’
Venizelos hiç tereddüt etmeden var dedi ve ekledi;
ne amaçla? Lloyd George: ‘Başkan Wilson, Sayın
Clemenceau ve ben bugün İzmir’i işgal etmenize
karar verdik’. Venizelos ‘hazırız’ karşılığını
verdi.(3)

Ertesi sabah Lloyd George konuyu yeniden
gündeme getirdi: ‘Bana göre Sayın Venizelos’a
(Yunanistan Başbakanı) askerlerini İzmir’e
göndermesini söylemeliyiz.’ Wilson (ABD
Başkanı): ‘Neden onları hemen göndermiyoruz,
bir itirazınız mı var?’ diye sordu. Lloyd George
‘yok’ dedi. Clemenceau ‘Benim de yok’ diyerek
sürdürdü konuşmasını: ‘İtalyanlara haber verecek
miyiz?’ Lloyd George ‘Bence gerek yok’karşılığını
verdi. Clemenceau İtalyanları bilgilendirmek
yerine Sir Basil Zaharoff’a üç kelimeden oluşan
bir telgraf gönderdi: ‘Vous avez Smyrne’

(Kitapta, harekâtın Türklerden ve İtalyanlardan
gizli tutulmasına dair bazı görüşmeler anlatılıyor.
Bu arada Yunanistan’ın Karadeniz’in kuzeyindeki
Odessa’ya da bir tümen gönderdiğini öğreniyoruz.
Venizelos bu tümeni de İzmir’e sevk etmek için
izin istiyor. Yani Yunanistan, 1917 Ekim
Devrimi’ni boğmak için tertiplenen karşıdevrimci
işgal ordularına da destek oluyor. Sonra Lloyd
George 9 Mayıs’ta Venizelos’u akşam yemeğine
davet ediyor ve şunları söylüyor):

(Bu noktada, “İzmir sizindir” anlamına gelen bu
telgrafı ve Clemenceau-Zaharoff ilişkisini açıklığa
kavuşturabilmek için araya girmem gerekiyor.
Tarihin en karanlık ve kanlı şahsiyetlerinden biri
olan silah tüccarı Zaharoff’u fazla anlatmaya
gerek yok. Soros’un silahlı versiyonu ya da daha
doğrusu Soros, Zaharoff’un dijital versiyonu
denebilir. Muğla doğumlu bir Rum olan Zaharoff,
aynı zamanda Anadolu ve İstanbul üzerindeki
Yunan emellerinin de hararetli bir savunucusu.
İlerleyen süreçte Yunan ordusunun silahlanmasını
da büyük ölçüde üstlenecek olan Zaharoff, Paris
Barış Konferansı öncesi Fransa’da 3 gazeteyi satın
almış ve Yunan hedefleri doğrultusunda yayın
yapıyor. Şüphesiz ki bir “Küresel Çete” mensubu.
Fransa Başbakanı Clemenceau’nun oğlu da bu
gazetelerden birinde dolgun bir maaşla üst düzey
yönetici olarak görev yapıyor. Clemenceau Yunan
tezlerini savunmasın da kim savunsun? Böylelikle
bu tarihsel kesitte; soyut emperyalizmin, somut
“Küresel Çete” olarak zuhur ettiği ilişkilerden
birini görmüş oluyoruz. S.K.)

“Yakındoğu’da Yunanistan için büyük
fırsatlar var ve bu fırsatları avantaja
çevirebilmeniz, askerî olarak daha güçlü olmanıza
bağlı. Biz İstanbul’un Amerikan mandasına
alınmasını istiyoruz ki bu İstanbul’un daha
sonraki uygun bir tarihte Yunan egemenliğine
geçmesinin önünde hiçbir engel teşkil
etmeyecektir.”
Venizelos, eğer mâlî araçlar sağlanırsa Yunan
ordusunu 15 tümene çıkarmakla kalmayıp, İzmir,
Trakya ve diğer yeni toprakları elde ettikten sonra
5 tümen daha toplayabileceklerini söylüyor.
Bizans hayalleri parmağının ucuna gelen
Venizelos’un heyecanını tahmin etmek güç değil.
Fakat benim asıl üstünde durmak istediğim husus,
“Amerikan Mandası”na, Lloyd George
tarafından yüklenen işlevdir.Bu, açıkça
İstanbul’un Yunan egemenliğine geçmesinde
bir basamak olarak görülüyor. İstiklâl
Harbi’nin başlangıcında, henüz Sivas Kongresi
günlerindeyken
Amerikan
Mandasının

“İki saat sonra, yorgun Venizelos, Hotel
Mercedes’teki yatağında uzanmakta ve Nicolas
Politis (Paris’teki Yunan heyetinde bulunan bir
diplomat S.K.) sıklıkla olduğu gibi onun yanında
oturmaktayken Venizelos telefona çağrıldı.
Telefonu onun yerine Politis açtı, arayan
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savunuculuğunu yapanların, gerçekte neye
hizmet etmiş olduğu da böylece ortaya çıkıyor.
İşte bunun için Sivas Kongresi, “Manda ve
himaye kabul edilemez” kararını almıştır.

(1) Birkaç yıl önce, ekonomi haberciliğinde çokça
kullanılan bu “piyasalar” zırvasını ve iktisat
eğitimini eleştiren bir yazım yayınlanmıştı. Bu
yazıyı, üzerinde biraz çalışıp Uluslararası İlişkiler
ve Tarih eğitimini de işin içine katarak Anlık’ın
gelecek sayılarında sizlere sunmayı planlıyorum.

Kitabın devamında Venizelos’un 12 Mayıs akşamı
bir Yunan gazetecisi olan Kesaris ile söyleşisi de
aktarılıyor. Venizelos: “Uçurumun kıyısındaydık
ve artık kurtulduk. Şimdi büyüklerin arasındayız.”
deyince, hızını alamayan Kesaris: “Perikles’in
düşü, Helenizmin birliği, bir gerçeklik hâline
geliyor. Bunu size borçluyuz Başbakan” yanıtını
veriyor. 14 Mayıs’ta İzmir’in işgal kararı
üzerindeki gizlilik kaldırılınca Yunan delegesi
Kaklamanos’u kutlayan Zaharoff: “Söylemesi
ayıptır ama öyle inanıyorum ki bu sonuca benim
inisiyatifimle ulaşıldı. Clemenceau ve Lloyd
George’a en içten teşekkürlerimi bir telgrafla
sundum.”
diyerek
aslında
kime
borçlu
olunduğunu nazikçe hatırlatıyor.(4)

(2) Bu şizofreni hâli, 2018 Bilderberg
toplantısının 12 gündem maddesinden biri olan
“Post-Truth World” ile yakından ilgili. Hakikat
sonrası, hakikat ötesi gibi bir anlama sahip olan bu
post-truth kavramı hakkında da başka bir yazı
sözü vereyim. Şimdilik kısa bir tanım yapmam
gerekirse bence “Post-Truth World”; insanları
etkilemek ve yönetmek için hakikate ihtiyacın
kalmadığı ve esasen hakikatin bir işe de
yaramadığı bir dünyayı ifade ediyor. Bu da son
yıllarda çeşitli vesilelerle, “akıl tutulması” v.b.
sözlerle karşıladığımız, gerçeklikle bağını yitirmiş
bir şizofreni anlamına geliyor. Bu şizofreniye
karşı aklıma gelen tek “aşı”, Diderot tarzı radikal
bir aydınlanmacılık. 200 yıllık tarihsel deneyim,
Voltaire ve Rousseau aşılarının yeterli olmadığını
göstermiş oldu.

Bu ilk sahneyi, yıllardır İstiklâl Harbi’nin “Basit
bir Türk-Yunan çatışması” olduğunu iddia eden
satılmış aydınlarımıza ve çakma tarihçilerimize
ithaf ediyorum.

Kanaatimce Mustafa Kemal Atatürk’ün ileriye
yönelik en önemli sözleri, “Hayatta en hakiki
mürşit ilimdir” ile başlayan ve bir de “Benim
manevi mirasım akıl ve bilimdir” cümlesiyle
başlayan ifadeleridir. Dergi okuyucuları için
gereksiz olduğunu düşünerek bu sözlerin tümünü
aktarmaya gerek görmedim. Hele ikincisini tekrar
tekrar ve sindirerek okumakta sayısız yarar var.Bu
konuda toplumsal ölçekte bir gelişme sağlamanın
temeli de şüphesiz eğitim sistemi. Bu anlamda
yeni Millî Eğitim Bakanımızın başarılı olmasını
içtenlikle diliyorum. Kendi bağımsız düşünceleri
doğrultusunda 5 yıl icraat yapabilirse, gelecekteki
1-2 nesil açısından yaşamsal bir kazanım elde
edebileceğimizi düşünüyorum. Pek nadiren ortaya
çıkan bu iyimserliğimde umarım yanılmam.

**********
İkinci sahnemiz yaklaşık 3 yıl 3 ay ve 3 hafta
sonra 30 Ağustos 1922 akşamı Dumlupınar’da
geçiyor. Yunan Ordusu, sonradan “Başkumandan
Meydan Muharebesi” adını alacak olan
çarpışmalarda ağır bir yenilgiye uğratılmış ve aslî
unsurları imha edilmiş. Kılıç artıkları bu sefer ters
yönden İzmir istikametinde kaçmakta. Mustafa
Kemal, binlerce Yunan askerinin ölüleri arasında
muharebe meydanını dolaşıyor. Düşman askeri de
olsa bu feci manzaradan etkilenmemek mümkün
değil. Aynı zamanda büyük bir hümanist olan
Mustafa Kemal’in ağzından, keskin zekâsıyla
duygularını kaynaştıran şu sözler dökülüyor:
“Vah yavrucaklar. Size kim söyledi buralara
gelesiniz diye?!”

(3) Venizelos, onbinlerce insanın yaşamı pahasına
bu teklife “Hazırız” cevabını vermiş olsa da,
Yunan halkı içerisinde vicdanlı ve antiemperyalist
bilince sahip kesimler de yok değildi. Yunan
Komünist Partisi, en başından itibaren İzmir’in
işgaline karşı çıkmış ve bu yönde yoğun çabalar
göstermişti. Hatta bu partinin üye ve sempatizanı
durumundaki 200 Yunan askeri, “Bu emperyalist
bir savaştır. Türk halkı bizim kardeşimizdir.
Kardeşimize kurşun sıkmayız” diyerek emirlere

İşte “Emperyalizm” kavramı, bu sorunun soyut ve
teorideki cevabını; “Küresel Çete” ifadesi de
somut ve praksisteki cevabını oluşturuyor.
**********
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karşı gelmiş ve Divan-ı Harbe verilmişti. Son
dakikaya kadar bu duruşlarından vazgeçmeyen bu
200 Yunan askeri, idama mahkûm edilmiş ve 1
Ocak 1921 sabahı İzmir İnciraltı sahilinde kurşuna
dizilmiştir. Yaşamları pahasına ilkelerinden
vazgeçmeyen bu onurlu gençleri de saygıyla
anıyorum.
(4) Paris Barış Konferansı oturma planını da
sunmak istiyorum. Aşağıdaki görsele dikkatle
bakıldığında, Siyam ve Brezilya temsilcilerinin
bile yer aldığı masada, Osmanlı temsilcisinin
yerinin olmadığı görülür. Emperyalistler, Osmanlı
topraklarını paylaşırken İstanbul Hükümeti’nden
kimseyi çağırmaya tenezzül etmemişlerdir.
Osmanlı delegeleri, daha sonra kararlaştırılan Sevr
koşullarını dikte ve tebliğ etmek, imzalatmak için
çağırılacaklardır Paris’e. Büyüterek bakmak
isteyenler için görselin bağlantı adresi:
https://www.flickr.com/photos/wwplarchives/430
4198830
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SERBEST TİCARET
EMPERYALİZMİ

siyasi alanlarının genişlemesine, yani sömürgeler
ele geçirmesine neden oluyordu.i

Emperyalizm

üzerine yazan bu tarihçilere göre yeni mahreçler
arayan

gelişmiş

çeyreğinden

ülkeler

itibaren

19.

yüzyılın

emperyalist

son

olmaya

başlamışlardı.
Lenin emperyalizmi, 1860’lardan itibaren
güçlenen büyük endüstriyel şirketlerin yarattığı
tekelleşmeye ve kartelleşmeye bağlar. Böylece
kapitalizm

emperyalizme

dönüşmüştür

ve

emperyalizm kapitalizmin tekelleşme aşamasıdır.
Lenin’e göre İngilizler yeni topraklar ele geçirip
ülkelerini

Prof. Dr. V. Necla GEYİKDAĞI

zenginleştirmek

emperyalizmi”

yaratırken,

için

“sömürge

Fransızlar

çeşitli

ülkelere (en çok Rusya’ya) büyük miktarlarda
Bazı tarihçiler emperyalizmi bir devletin veya

borç vererek siyasal yönetimleri etkilediklerinden

ulusun başka bir devlet veya ulusu egemenliği

“tefecilik emperyalizmi” politikaları yürüttüler.ii

altına alması veya denetiminde tutması, hatta

John Gallagher ve Ronald Robinson geri

böyle bir girişim için çaba harcaması olarak

kalmış ülkeleri sömürmek için siyasi kontrolün

tanımlıyorlar. Bu durumda, emperyalizmin yazılı
tarih

kadar

eski

olduğu

söylenebilir.

şart olmadığını ileri sürdüler.iii

Bu

ekonomik varlıklarını ele geçirmek veya kontrol

görüştekiler Asur, Mısır, Yunan ve Roma

etmek için, sömürgelerde olduğu gibi, siyasal bir

emperyalizmini incelerler. Ancak, emperyalizm

yönetim kurmaya gerek yoktu. Avrupalı tüccar ve

sözcüğü, bugün, kötü bir şöhrete sahiptir. Marksist

yatırımcıların silahı ekonomikti; tüketim mallarına

yazarlar emperyalizmi ekonomik yönden ele

olan talep, kredi ve yatırım olarak sermayesine

alırlar ve genellikle endüstrileşmiş ülkelerin artık

duyulan

ürünlerine yeni pazarlar açmak, ham madde ve
ucuz

işgücü

yürüttükleri
görürler.

19.

ihtiyaçlarını
politikaların
yüzyılda,

bir

karşılamak
ifadesi

İngiltere,

için

içinde

kârlı

yatırım

ve

geri

kalmış

ülkelerde

becerisi. Bu durumda ekonomik emperyalizm, 19.

olarak

yüzyılın sonunda hız kazanan, toprak işgalini

Almanya,

kapsayan ve sömürgecinin politik yönetimini
gerektiren

mal ülke içinde tüketilemeyeceğinden ve sermaye
ülke

ihtiyaç

bulunmayan ticaret ve işletme organizasyonu

Hollanda ve Fransa’daki aşırı miktarda üretilen
fazlası

Bir ülkenin

başlamış

olanağı

resmi
sayılır.

emperyalizmin

bulamadığından, bu kaynaklardan ülke dışında

sömürgecilikten

çok

Bu

(enformel)

gayri-resmi

hakimiyetine

örnek

önce
olarak

Osmanlı İmparatorluğu, İran, Çin, Japonya ve

yararlanmak gerekiyordu. Bu durum ülkelerin

Latin Amerika ülkelerini verebiliriz. Şüphesiz,
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bütün bu ülkelerde emperyalizmin girişi çok

tüccarlar ve Hindistan İngiliz Yönetimi için

değişik biçimlerde olmuştu.

Hindistan’da yetiştirilen afyonun satışı çok kazanç

İngiltere sanayi devriminin başladığı ilk

getirmekteydi. Çin Devleti uzun zamandan beri tıp

ülke olarak bu tür emperyalizmin öncüsü olmuştu.

dışında afyon satışını yasaklamıştı. Fakat İngiliz

Sanayi Devrimiyle seri üretime geçen bu ülke

Doğu Hindistan Şirketinin (East India Company)

ihtiyacından çok fazla ürettiğinden ve fabrikaları

himayesindeki, Kanton bölgesinde çalışma izni

için ham madde sağlaması gerektiğinden yaptığı

bulunan İngiliz tüccarlar afyon ticaretini çok

ticaret anlaşmaları ile bağımsız büyük ülkeleri bile

geliştirdiler. Çin hükümeti yabancı tüccarları

tamamlayıcı bir ticaret rejimine sokuyordu. Amaç

protesto etti, Hong Kong’daki kışkırtıcı olarak

kendi endüstri ürünlerine yeni pazarlar yaratmak

bilinen satıcıları cezalandırdı, fakat bu kaçak

ve ihtiyaç duyulan ham maddeleri sıkıntısızca elde

ticareti önleyemedi. Kaçak olarak Çin’e sokulan

etmekti. Laissez-faire doktrini altında serbest

afyon kasa sayısı 1820’de 5147 iken, 1824’de

ticaretin

12639 ve 1834’de 21785 olmuştu.iv

faydalarını

yayılmaktaydı.

anlatan

yapmaya

Çin İmparatorunun görevlendirdiği sivil

zorladıkları ülkelere girme faaliyetleri Gallagher

komiser Lin Ze-sü ülkesindeki afyonkeş sayısını

ve Robinson tarafından, bu faaliyetlerden bir asır

muhafazakâr bir biçimde dört milyon olarak

sonra

olarak

tahmin etmişti. Fakat Kanton’daki bir İngiliz

adlandırıldı. 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden

hekim Çin’de 12 milyon afyon kullanıcısı

itibaren, İngilizler kendilerinden zayıf ülkelerle

olduğunu belirtiyordu. O devirde yazılan İngiliz

serbest ticaret anlaşmaları yapmaya veya bu eşitler

raporlarının aksine Lin’in kültürlü ve düzgün

arasında olmayan anlaşma için ülkeleri zorlamaya

karakterli bir insan olduğu tuttuğu günlükten

başladılar. Osmanlı Devleti ile 1838’de, İran’la

anlaşılıyor. Bu günlük, aynı zamanda, Çinli

1841’de, Japonya ile 1858’de serbest ticaret

güvenlik

anlaşmaları

yolsuzluğun çok yaygın olduğunu gösteriyor.

serbest

Batılıların

ticaret

yaptılar.

ticaret

neşriyat

emperyalizmi

Arjantin

ve

Brezilya

üzerindeki çalışmalar çok daha önce başlamıştı.

güçleri

arasında

yalan,

hile

ve

Devletin afyon kullanımına açtığı mücadeleye

Batılıların “serbest ticaret” (free trade)

afyon tiryakileri, çiftçi ve tüccarlar şiddetle karşı

politikaları aslında ne serbest ne de hürdü. Çoğu

çıkıyorlar.v

zaman güçsüz ülkelere top ve tüfekle veya şantajla

maddeten harap olan halkını kurtarmak için

kabul ettirilmişti. İngiltere’nin afyon satışı için

azimle

Çin’e savaş açması en çarpıcı örneklerden biridir.

müptelalarının 100 milyon tael değerinde afyon

Batılılar yüzyıllardan beri Çin’den ipek, porselen,

tükettiklerini ve Çin Devleti’nin aynı yıl toplam

pamuklu, diba (brokar) ve çeşitli cinsten çaylar

harcamalarının

ithal ediyordu. Önceleri Çin’in lehine olan bu

hesaplıyor. Bu ticaretin devam etmesi durumunda

ticaret dengesi, İngilizlerin bu ülkeye afyon satışı

birkaç düzine yıl sonra düşmana karşı duracak

nedeniyle tersine dönmeye başlamıştı. İngiliz

asker bulmak bir yana orduyu donatacak parayı da
28

Fakat komiser Lin, manen ve

çalışıyor.
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Sadece

milyon

1839’da

tael

afyon

olduğunu
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bulamayacaklarını

söylüyor.

Mart

1839’da

sömürge idaresinin bütçesine 25 milyon dolar

Kanton’a gelince yabancı kaçakçılara ve Çinli

gelir giriyor.

işbirlikçilerine karşı savaş açıyor. Beş ton kadar

Çinlilerin anlaşma koşullarını uygulamakta

afyona el koyuyor ve 1600 kişiyi tutukluyor.

yavaş davranmaları İngilizleri rahatsız ediyordu.

Ayrıca yabancıların işlettiği imalathanelerden

1856’da Çinlilerin Hong Kong limanına bağlı

toplattığı dokuz milyon dolar değerindeki afyonu

fakat Çin’de kayıtlı bir kaçakçı gemisine çıkması

alenen yakıp, Kanton limanını bütün yabancı

ve

tacirlere

İngiliz

tarafından diplomatik tarafsızlığın ihlali olarak

donanmasına ait gemiler Ganzu limanındaki Çin

görüldü. 1857’de İngilizler Fransızlarla birlikte

teknelerini

saldırarak Kanton’u ele geçirdiler. Bu İkinci

kapatıyor.
batırıyor

Bunun
ve

üzerine,
Kanton

limanının

Çinli

gemicileri

Afyon

birinci Afyon Savaşında zayıf durumdaki Çinlileri

saldırganları

yenmek İngilizler için zor olmuyor. Komiser Lin

Anlaşmasıyla yabancılar bütün isteklerini kabul

utanç

yerine

ettirdiler ve ülke kısa zamanda bu dört devletin

gönderilen yüksek görevli İngilizlere altı milyon

nüfuz bölgelerine bölündü. Yabancılar serbest

gümüş dolar fidye ödeyerek Kanton’u kurtarıyor.

ticaretlerine devam ettiler. Bu durumdan çay

1842’de Yang-çe nehrinin ağzını ve Şanghay’ı

ticaretini karadan yürüten Rus tacirler çok

ellerinde tutan İngilizler “eşitler arasında olmayan

kazançlı çıktılar.vi

Pekin’e

döndüğünde

Rusya

destekledi.

ve

İngilizler

üzerindeki yüksek mevkileri ele geçiriyor. Bu

içinde

Savaşında

tutuklaması

Amerika

1858’de

da

Tientsin

anlaşma”yı Çinlilere imzalatıyor. Çin hükümeti

İngilizler Afyon Savaşlarıyla Çin’i dize

beş limanı İngiliz tüccarlara açmak zorunda

getirirken, Amerikalılar da İngiliz politikalarını

kalıyor ve yakılan afyonu tazmin ediyor. 1842’de

taklit ederek kârlı ticaret ilişkileri kurmaya

bir İngiliz savaş gemisinde imzalanan Nanking

giriştiler. 1854’de Komodor Matthew Perry iki

Anlaşması ile Birinci Afyon Savaşı sona eriyor.

gemisiyle gelip Edo (bugünkü Tokyo) şehrini

Çin hükümeti kendi ticaretindeki yerli tekelleri

kuşatınca Japonlar itiraz etmeden Kanagawa

kaldırmak zorunda kalıyor ve gümrük tarifelerini

Anlaşmasını kabul ettiler. Şogun ve adamları

yüzde beşi geçmeyecek şekilde indiriyor. Çin’de

kömürle çalıştığı için kara dumanlar çıkararak

bulunan İngilizlerin kendi ülkelerinin kanunlarına

yaklaşan kara gemilerin üstün silahlarından

tabi olacağı (diplomatik dokunulmazlık) kabul

haberdar

ediliyor. İki yıl sonra Fransız ve Amerikalılar da

yazılarından, Japonların Afyon Savaşlarını Çin

benzer imtiyazlar elde ediyorlar. 1843den itibaren

kaynaklarından

Çin’e kaçak afyon satışları devam ediyor.

tarafını

Çinlilerin Hindistan’daki haşhaş ekimine son

hakkında iyi şeyler düşünmediklerini anlıyoruz.vii

vermeleri için İngilizlere yalvarıp yakarmaları

Kanagawa Anlaşması, İngiliz ve diğer Avrupa

hiçbir olumlu sonuç vermiyor. İngiliz afyon

güçlerinin yaptığı eşit olmayan taraflar arasındaki

monopolü

diğer

sayesinde

1856’da

Hindistan’daki
29

idiler.

1840’larda
izlediğini,

tuttuklarını

anlaşmaların

ve

tüm

yazılmış
manen

yabancı

Japon

Çinlilerin
“barbarlar”

koşullarını,

yani
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diplomatik dokunulmazlık, en fazla kayırılan

diplomatik faaliyetlerini hızlandırdı. İngiltere’nin

devlet ve sabit gümrük tarifesini içermekteydi.

Osmanlı Devleti’ne olan bu ilgisinin başka önemli

Tek

afyon

bir nedeni vardı. Osmanlı toprakları İngiltere’den

getirmemesiydi. Diğer Batılılar ancak 1859’dan

gözde sömürgesi Hindistan’a giden en kısa yol

sonra ticaret ilişkileri kurdular. Bu tarihten bir yıl

üzerinde bulunuyordu. Bu yolun, Rusya gibi son

önce Amerikan elçisi Tokugawa Şogunluğunu

yıllarda oldukça güçlenen ve İstanbul’u nüfuzu

Batılılarla ticaret anlaşmaları yapmaya ikna

altında tutan, bir gücün eline geçmesini istemezdi.

etmişti. Böylece Japonların topluca “Beş Ülkeyle

Bu nedenle Osmanlı Devleti ile siyasi ve ticari

Anlaşmalar” diye adlandırdığı ticaret anlaşmaları

ilişkiler önemliydi.

iyi

husus

Amerikalıların

imzalandı.viii

1832’de Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali

Çinliler yabancılara güvenmedikleri için

Paşa, İngiltere ve Fransa’nın da kışkırtmalarıyla

onları ülkelerine kabul etmemişler ve ticareti

Osmanlıdan bağımsız bir devlet kurma hayallerine

sınırlı tutmuşlardı. Fakat Osmanlılar, devletin

kapıldı.

kuruluşundan

ve

zenginliklerinden faydalanmasını iyi bilmiş ve

Cenevizliler gibi yabancılara ve ülke içinde Türk-

kuvvetli ve modern bir ordu kurmuştu. Halbuki II.

olmayan

Bununla

Mahmut 1826’da Yeniçeri ocağını dağıttıktan

birlikte iç ve dış ticarette çok iyi yürümese de

hemen sonra önce Rusya’nın hemen arkasından

belirli bir düzen kurulmuş, yerli tekellere ticaret

Yunanistan’ın

yapmak için ayrıcalıklar verilmişti. Osmanlı

yardıma koşan İngiltere ve Fransa’nın saldırısına

Devleti’nde gümrük vergileri Avrupa ülkelerinde

uğramıştı. Bu üç devlet 1827’de, Navarin’de

olduğu gibi yüksek değildi. İngiltere’den ithal

Osmanlı

edilen mallar için ithalatçı Osmanlı hazinesine %3

ilerleyen Rus ordusu, ancak çok ağır şartlar içeren

gümrük vergisi öderken, benzer mallar için

Edirne Anlaşması ile durdurulmuştu. Bu zor

İngiltere’de ödenen vergi %60 idi.ix

Ayrıca,

durumdaki Osmanlı Devleti’nin Mehmet Ali’nin

yabancıların hayretle karşıladıkları ve onlarda

isyanını bastırması kolay değildi. Mısır valisinin

olmayan %12 (%3 reftiyye, ihraç gümrüğü + %9

oğlu İbrahim Paşa Osmanlı ordusunu yenip

amediyye, limana geliş vergisi) ihracat vergisidir.

Anadolu

beri,

azınlıklara

ticareti

Venedikliler

bırakmışlardı.

Osmanlı Devleti’nin İngiltere’ye 1581’de

Rusya’nın

Mehmet

Ali

bağımsızlığını

donanmasını

içlerine

Paşa

kadar

yakmış,

Mısır’ın

kazanmasına

Balkanlardan

ilerleyince,

Padişah

yardım teklifini kabul etmiş ve

verdiği kapitülasyon İngiliz Levant Şirketinin 17.

Kütahya’yı işgal eden Mısır güçlerinin çekilmesi

ve 18. yüzyıllarda kolayca ticaret yapmasını

için bir anlaşma yapmıştı. Rus donanmasının

sağlıyordu. Ancak 19. yüzyıla gelindiğinde seri

İstanbul Boğazı’na gelip yerleşmesi Mehmet

üretim yapan İngiliz fabrikalarının ürünlerine

Ali’yi durdurmuştu, ama Osmanlı Rus eline

büyük pazarlar bulmak ve bu fabrikalara ham

düşmüştü. Rus İmparatorluğu ile yapılan Hünkâr

madde temin etmek önemli bir sorun olmuştu. Bu

İskelesi Anlaşmasına göre, bir savaş durumunda

nedenle

Osmanlı Devleti Çanakkale Boğazını Rusya’nın

İngiltere

1830’larda

İstanbul’daki
30
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düşmanlarına kapayacaktı. Fransız ve İngilizler

bazı ihraç ürünlerine getirilen yasakları kaldırıyor

kabul edemedikleri bu durumu derhal protesto

ve toplam ihraç vergisini %12 olarak saptıyordu.xi
Ticaret

ettiler.

anlaşmasının

hazırlanmasında

Bu koşullar altında İngiltere için en

çalışan, aynı zamanda Le Moniteur Ottoman’da

elverişli politika, zayıf bir Osmanlı Devleti’nin

serbest ticaretin yararlarını anlatan yazılar yazan

devamı için çabalamak ve Anadolu’nun güçlü bir

David Urquhart 1833’de yayınlanan Türkiye ve

düşmanın eline geçmesini önlemekti. İngiliz

Kaynakları (Turkey and its Resources) kitabında,

Dışişlerinin Orta Doğu’nun çeşitli bölgelerinde

Osmanlı

bulunan ajanlarından aldığı raporlar Rusya’nın

İngiltere’nin bu ülkeden neler ithal edebileceğini

Orta Doğu’ya ve hatta Hindistan’a ilerlemesi

ve neler satabileceğini anlatmıştı. İngiliz üretimi

endişesini

pamuklu,

Dışişleri

yansıtıyordu.
1833’de

Bu

nedenle

“Türkiye’yi

İngiliz

Devleti’nin

muslin,

kaynaklarını

patiska

ve

incelemiş,

basma

gibi

canlandırma”

kumaşların doğu ülkelerinde üretilenlerden daha

programını başlattı.x Bir yandan Osmanlı Devleti

kalitesiz olduğu halde, çok daha ucuz olduğu için,

askeri ve idari reformlar yapması için teşvik

Doğuda yaşayan yoksul halkların kolaylıkla bu

edilecek, bir yandan da serbest ticaret imkanları

ürünlere yöneleceğini tahmin ediyordu. Böylece

yaratılacaktı. İlk Osmanlı gazetesi olan Takvim-i

İngiliz sanayi mallarını tüketecek olan bu insanlar

Vekayi’nin Fransızca baskısı olan Le Moniteur

bütün gayretlerini tarımsal ve diğer ham madde

Ottoman’da, İngiliz yazarlar serbest ticareti öven

üretimi için kullanacaklardı. Urquhart haklı çıktı.

yazılar yazmaya başladılar.

Gerçekten ucuz İngiliz malları rağbet görmüş,

İngilizlerle, her 14 yılda bir yapılan

Osmanlı

ülkesinde

pamuklu,

yünlü,

ipekli

gümrük anlaşmasının süresi 1834’de dolacağından

kadifeler, dibalar ve sair kaliteli kumaşları

yeni bir anlaşma hazırlanması gerekiyordu. Yeni

dokuyan tezgahlar yavaş yavaş yok olmuştu.

yapılacak gümrük anlaşmasıyla İngilizler hem

Osmanlı çiftçisi İngiliz planına uygun olarak

zaten çok düşük olan gümrük tarifesini düşük

pamuk, tahıl, tütün, incir, üzüm gibi tarımsal

tutmak, hem de ticaretlerinde önemli bir engel

ürünlerin üretimini arttırdı. Fakat Osmanlıdan

olarak gördükleri yerli ticaret tekellerini ortadan

bağımsızlığını

kazanan

kaldırmak

sanayileşmeye

başlarken

istiyorlardı.

İç

tekellerin

ortadan

yeni

ülkeler

Osmanlı

bile

Devleti

kalkması özellikle bir Osmanlı vilayeti olan

sanayisizleşmeye mahkum edilmişti. Gallagher ve

Mısır’da da uygulanacağından Mehmet Ali önemli

Robinson’un

bir gelir kaynağını kaybedecekti.

teorisine

Bütün bu

koşullar altında Padişah II. Mahmut, istemeyerek

“serbest
göre

ticaret

gayri

emperyalizmi”
resmi

İngiliz

İmparatorluğu’nun bir parçası oluyordu.

de olsa, İngilizlerle 1838 Ticaret Anlaşmasını

Osmanlı topraklarında olduğu gibi, İran da

kabul etmek zorunda kaldı. Bu anlaşma, ithalatta

19. yüzyılda Rus-İngiliz çekişmesine sahne oldu.

gümrük vergisini gene %3 olarak tutuyor, yerli

Ruslar sürekli olarak Hazar üzerinden güneye ve

tekelleri kaldırıyor, daha önceki ahitnamelerle

doğuya doğru saldırıyor, zayıf halklar üzerinde
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egemenlik

sağlıyorlardı.

Yüzyılın

başında

davranmaya yöneltti. Elçi sadece İran’ın askeri

İran’dan Bakü, Derbent, Gence ve Gürcistan’ı

tesislerini

ve

almış ve Hazar Denizinde İran’ın bir donanma

subayların

parasal

bulundurmayacağına

ihtiyacından söz etti.xiii

dair

anlaşma

yapmıştı.

Böylece Hazar bir Rus gölüne dönmüştü. Rusların

İran’da

hizmet

eden

durumlarının

İngiliz

düzeltilmesi

Rusların, bölgedeki İngiliz ticaretini sona

batıda Osmanlılar ile çarpışmasını fırsat bilen

erdirebileceğini,

İranlılar

almak

gelirlerinin azalacağını ve masraflarının artacağını

isteyince yeniden savaş çıkmış ve 1828’deki

hesaplayan İngilizler, İran’ı Ruslardan korumaları

Türkmençay anlaşması ile İran daha çok toprak

gerektiğine

kaybetmiş, 20 milyon ruble savaş tazminatı

1836’da Tahran’a, daha önce bu ülkede gezgin ve

ödemek zorunda kalmış ve bir ticaret anlaşması

subay olarak bulunmuş, yeni bir elçi gönderdi.

yapmaya mecbur olmuştu. Bu anlaşmaya göre,

Yeni elçi (John McNeill) Doğu Hindistan

İran Rus mallarından %5’den fazla vergi (ad

Şirketinin İran’la 1814’de yaptığı siyasi anlaşma

valorem) alamayacaktı.xii Bu gelişmeler doğudaki

yerine daha etkili yeni bir anlaşma yapılmasını

sömürgelerinin tehdit altında olduğunu düşünen

önerecek, ayrıca bir ticaret sözleşmesi yapılmasını

İngiltere’yi rahatsız ediyordu. Bu iki emperyal

isteyecekti. İngiltere her zaman olduğu gibi belirli

güç, sonunda bu bölgede iki düşman olarak

imtiyazlar istiyordu; en fazla kayırılan ülke, İran’a

çarpışmaktansa, iki müttefik olarak durumu idare

ticari konsolosların tayini,

etmeyi tercih ettiler.

değerinin %5’ini geçmeyen ithal vergisi, ithalat ve

kaybettikleri

toprakları

geri

Hindistan

inanıyorlardı.

Yönetiminin

İngiliz

Dışişleri,

İngiliz mallarına

İngiliz Hükümeti 1835’e kadar, İran’daki

ihracatta bütün yasakların kalkması.xiv Elçinin çok

diplomatik ilişkilerini İngiliz Doğu Hindistan

çabalamasına rağmen, İran ticaret anlaşmasına

Şirketine

hükümet

yanaşmadı. 1837’de teklif reddedilirken Rus

diplomatik sorumluluğu yüklendi ve yeni bir

görevli Kont Simoniç’in böyle bir anlaşmayı

anlaşmayla şirketi sadece diplomatik misyonun

kabul etmemelerini tavsiye ettiği belirtildi. Eğer

masraflarına yarı yarıya katılan bir idari ortak

İngilizlere bir konsolosluk açma izni verilirse,

durumuna getirdi. 1835 ortalarında, İngilizler bir

Ruslar daha önce yapılan anlaşmalara göre İran’ın

iyi niyet elçisini Tahran’a göndererek İran’ın

her köşesinde konsolosluklar açmak isteyecekti.

“güçlü, huzurlu ve bağımsız” bir ülke olmasını

Fakat Şah, sözlü olarak, yapılacak anlaşmada

dilediklerini bildirdiler. İran’ın Türklerle iş birliği

sadece iki şartın bulunacağını ve bunların,

yapması uygun görülüyor, fakat kendilerini

karşılıklı olarak en çok kayırılan ülke tanımı ile

savunma veya birlikte bir saldırı ittifakına

Tebriz ve Tahran’da açılacak konsolosluklar

girmeleri tehlikeli bulunuyordu. İngilizler aslında

olacağını bildirdi. Bu iki şartı içeren bir anlaşma

İran’la bir ticaret anlaşması yapmak istiyordu.

ancak Ekim 1841’de kabul edildi.xv Sonunda İran

Fakat böyle bir teklifin kısa bir süre önce geri

her iki emperyalist devlete de tavizler vermek

çevrilmiş olması İngilizleri bu sırada çekingen

zorunda kaldı.

bırakmıştı.

Bu

tarihte,
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Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi,

ekonomik

bir

güç

olmuştu.

Güney

Kore

emperyalizm bazı ülkelere sadece ticaret yoluyla

1960’lardan itibaren yaptığı akıllıca korumacılık

girerek onları Batılı ülkelere bağımlı kılmıştı.

ve kalkınma hamleleri ile gelişmekte olan ülkelere

Rusya her zaman korumacılık politikası güderek

örnek olmaktaydı. 1980’lerden itibaren Pazar

sanayisini

ithal

ekonomisi kurallarını yavaş yavaş benimseyen

tarifelerini yüksek tutuyordu. Almanya Fransa’yı

Komünist Çin, ürettiği ucuz mallarla dünya

yendikten sonra, 1871 Versailles Anlaşması ile

piyasalarını ele geçiriyordu. Batılı devletler,

imparatorluk ilan etmiş ve gümrük duvarlarını

şimdi, kurdukları bu serbest ticaret rejiminden

yükselterek yeni sanayi hamlelerine girişmişti.

Çin’in ve diğer Asya ülkelerinin çok kazançlı

Amerika

1870’lerde

çıktığını görünce rahatsız olmaya başladılar.

ortalama tarife %40’ın üzerindeydi. Serbest

A.B.D. 1990’lardan beri uyguladığı üstü kapalı

ticaretin artık barışçıl yollarla sağlanamayacağını

korumacılık tedbirlerini artık açıkça yapıyor.

anlayan İngiltere ve diğer Batılı devletler 19.

Amerikan Cumhurbaşkanı ilk olarak çelik ürünleri

yüzyıl

kazanarak

ithaline engeller koyarak bir ticaret savaşı başlattı.

zenginleşmek için “resmi” sömürgeler elde etme

Bundan sonra dünya ticaret düzeninde yeni

yarışına girdiler. Artık serbest ticaret söylemleri

gelişmeler bekleniyor.

geliştirmeye

Birleşik

sonunda

çalıştığından

Devletleri’nde

yeni

topraklar

azalmıştı. Siyasi ve ekonomik rekabet Birinci
Dünya Savaşıyla sonuçlanınca artık kimse serbest
ticaretten söz etmiyordu. 19. yüzyılda başlayan ilk
küreselleşme

dalgası

son

bulmuştu.

Ticaret

NOTLAR
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YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA KEMALİZM
ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER-1

20. yüzyılda Türkiye ve dünya siyaseti ve
düşünce ortamı, 2 dünya savaşı ve soğuk savaşın
yarattığı güvenlik kaygıları ile şekillenmiştir.
Özellikle Türkiye’nin Nazi Almanyası veya
Sovyet Rusya tarafından işgal edilmek korkusuna
daha sonraları, “komünist” olmak ve İran Devrimi
ile birlikte de “irtica” kaygıları eklenmiştir.

BARBARLARI BEKLERKEN,
SİSİFOS’U MUTLU OLARAK
TASARLAMAK

20.
Yüzyılda
Atatürk’ün
düşünsel
temsilcisi olduğu iddiasında en başı çeken üç
kurumun; Cumhuriyet Halk Partisi, Türk Silahlı
Kuvvetleri ve -daha geç ortaya çıkan- Atatürkçü
Düşünce Derneği’nin ve pek çok yazar ve aydının
eylem ve söylemleri incelendiğinde de geri
plandaki dayanağın bu güvenlik kaygısı olduğu
açıkça görülür.

Muharrem ANIL

Ne yazık ki, bugün Atatürkçülük olarak
ifade edilen ve geniş bir halk kitlesi tarafından da
benimsenen düşüncenin evrimi bu kaygı içerisinde
gerçekleşmiştir.
Bu
kaygıdan
sıyrılarak,
Kemalizmin, Büyük Türk Devrimi’nin ve
Türkiye’nin öncü ve devrimci gücünün farkına
ancak Doğan Avcıoğlu, Uğur Mumcu gibi az
sayıda aydın varabilmiştir.

Ünlü filozof Descartes, Yöntem Üzerine
Söylem’ine aşağıdaki yargı ile başlar:
“Sağduyu, dünyada en iyi paylaştırılan
şeydir; çünkü herkes onunla öylesine iyi donatılı
olduğunu düşünür ki, tüm başka şeylerde hoşnut
edilmeleri çok güç olanlar bile genellikle ondan
şimdiden
ellerinde
bulunandan
çoğunu
istemezler.”

21. Yüzyıl ise Türkiye ve dünya siyaseti ve
düşünce hayatına yepyeni bir ortam getirmiştir.
Güvenlik paradigmaları büyük ölçüde değişmiş ve
soyut bir hal almıştır. Geçen yüzyıl boyunca
yukarıda bahsettiğimiz kaygı şartı altında ve
büyük ölçüde bürokrasi gölgesinde arayışını
sürdürmüş olanAtatürkçü düşünce, bugün az
sayıdaki sivil bir kesim tarafından arayışına
devam ediyor olsa da, 20. Yüzyıldan miras alınan
güvenlik kaygıları hala pek çokları tarafından
etkin bir şekilde ön planda tutulmakta ve bu
minvalde söylem üretilmeye çalışılmaktadır.

Zannederim bu, tarihin en fazla haklılık
içeren yargılarından biridir. Zira akl-ı seliminden
şikayetçi olan veya daha fazlasını isteyen bir
kişiye rastlamak güçtür.
Benzer şekilde bugün, Kemalist sıfatı
yakıştırılan
aydınlarımızın
dasergiledikleri
tutumlarneticesinde kendi akl-ı selimlerinden son
derece hoşnut oldukları görülmektedir.
Şu halde, herhangi bir Kemalistin de adil
paylaştırılmış olan kendi sağduyusuna güvenmesi
ve buna uygun şekilde görüş bildirebilmesi
olağandır.Kemalizm, bir yüzyıldır kendi tefsirini
beklerken, 21. Yüzyılda Kemalizmin geleceği
üzerine kafa yormak ise her onurlu Kemalistin
üzerine düşen bir vazifedir.
İşte bu deneme dizisi, böyle bir yargının ve
herkese adil pay edilmiş sağduyulardan birinin
ürünüdür…

Amerikan gizli servislerinin, CIA-Mossad
gibi istihbarat örgütlerinin, Rockefeller-Rothschild
benzeri amorf yapıların, vs. bütün dünya
siyasetinde etkin olduğu, en ufak ve basit
konularda dahi görünmez ellerin, subliminalliğin
hayatımıza hakim olduğu “gizli işgal” iddiası,
bugün bizim aydınlarımızca da sıklıkla dile
getirilir olmuştur.

Barbarları Beklerken

Bu iddiaların ne ölçüde gerçeği yansıttığı
konusunda
yetkinliğim
bulunmadığı
gibi,
tartışmamızın konusu da bu değildir. Ancak,
küreselleşme ile toplulukların ve bireyin atomize
edildiği ve silikleştiği bir dönemde, esas
dayanağımız olan teker teker insanımızın bu “cin35
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şeytan anlatıları” ile hepten biçare konumuna
düşürülmesi ve ümidinin kırılması temel itiraz
noktamızı oluşturmaktadır.

Sisifos’u Mutlu Olarak Tasarlamak Gerekir
Fransız
yazar
Albert
Camus’nunSisifosSöyleni
pek
çoklarımızca
bilinir. Dürüstlüğü sonucu tanrılar tarafından bir
kayayı dağın zirvesine çıkarmakla cezalandırılan
ve zirveye her varışından kaya ellerinden kayıp
dağın dibine düşerek, sonsuza kadar bu döngü ile
lanetlenen mitolojik kahramanSisifos’u, Albert
Camus çağımız insanının bir örneği olarak
tanımlar.

Salt, güvenlik kaygılarıyla söylem üreterek
ve insanlara seyrine etki edemeyecekleri
büyüklükte bir devler ülkesinde cüceler oldukları
mesajı ile toplulukların motive edilmesi ve
insanlık
adına
köklü
değişikliklerin
gerçekleştirilmesi imkanı yoktur.
Günün gerçeği böyle gözükse dahi,
aydının görevi halkları korkutup sindirmek değil,
insanlığın iyiliği doğrultusunda ileri bir hareketin
mümkün olduğuna dair ümidi, erişebildiği tek tek
her bir bireyin yüreğinde ve aklında diri tutmaktır.
Tarih, en ümitsiz görünen anlarda dahi halkların
gerçekleri değiştirebilecek güce sahip olduğunu
bizlere defalarca ispat etmiştir.

Pek çoklarımızın arzusu tam tersi olsa da,
bir insan ömrü, çok zaman emeklerinin neticesini
göremeyeceği kadar kısadır. İşte, Camus
SisifosSöyleni’nde meseleyi buradan kavrar.
Çağımızın insanı, sürekli bir çaba içerisindedir.
Üstelik neredeyse hiçbir zaman bu çabasının
neticesini de görememekte, ancak tıpkı Sisifos
gibi, tekrar ve tekrar çabalamaktan da geri
durmamaktadır.

Şu halde, halkın daha iyiye, kendi iyiliğine
olan ümit ateşini körüklemeyen, halkı ilerleme
yönünde motive etmeyen; bunun yerine korku ve
ümitsizlik aşılayan bir aydın, aydınlık vazifesini
yerine getirmiyor demektir. Bu, düpedüz
korkaklık, tembellik ve özgüvensizlik alametidir,
ki aydınlık sıfatı ile de bağdaşmayan bir tavırdır.
Kendi şahsi pısırıklıkları sonucu, topluma
çaresizlik düşüncesi aşılayarak, ilerici-devrimci
güçlerin önüne set çekmek kimsenin hakkı
değildir.

İşte bugün, biz Kemalistler için de durum
aşağı yukarı böyledir. Zira, savunumuzun en baş
hedefi “Çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine
yükselmektir.”. Yani, sadece çağdaş medeniyete
ulaşmak değil, zamanla birlikte her defasında onu
aşmak, aşmak, daima aşmaktır.
Aslına bakılırsa bu asla varılamayacak bir
hedeftir çünkü sürekli olarak daha ötesine varmayı
öğütleyen bir sonsuz çabayı ifade eder. Belki de
bunun bilinciyle Mustafa Kemal, “Hiç
dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla ve asla
yorulmazlar.” demiştir.

Bunu yapanlar, ancak ve ancak bu korku
atmosferinin karanlığından nemalanan yarasalar
olabilir. Zira bunların gördükleri hürmet, -tıpkı
cinci hocaların cahiller nezdindeki prestijleri gibihalkta bir devler ülkesinde yaşayan biçareler
oldukları inancının yaygın ölçüde var olmasına
bağlıdır.

Bu yüzden davamızda karamsarlara ve
karamsarlığa yer yoktur. Neredeyse yüz yıl sonra
Şevket Süreyya’nın Kadro Dergisi’nin ilk
sayısında yer alan şu satırlarını ne yazık ki bugün
de paylaşmak mecburiyetindeyiz:

Bu noktada halka “kaynayan kurbağa”
yakıştırması yapan kişilere, Yunan şair
KonstantinosKavafis’in Barbarları Beklerken
isimli ünlü şiiriyle cevap vermek gerekir:

“Pesimizm; cemiyetin seyrini, bu seyrin
hanuniyetlerini idrak edemiyen ve cemiyetten
ekarte edilen ferdin dimağına inikasıdır.”

Peki, şimdi halimiz n’olacakbarbarlarsız?
Onlar bir tür çözümdü bizim için.

Yani bugün bize ümitsizlik ve çaresizlik
vaaz edenler, her kim olursa olsunlar, çağı ve
toplumu algılayamayan ve kendi ümitsizliklerini,
diğerlerine de sindirmeye çalışan zavallılardır.

21. Yüzyılın Kemalist düşünce ortamında,
böyle fikirlere ve kişilere yer bulunmadığı herkes
tarafından açık bir şekilde anlaşılmalıdır. Bizler,
yani 21. Yüzyılın genç Kemalistleri, barbarları
beklemeyecek, daha iyi bir dünya için üzerimize
düşenin ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya
var gücümüzle çalışacağız.

Şu halde, bugün her bir Kemalist birer
Sisifos’tur. Dünya gözü ile sonucunu görmeyi
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ummadan, ancak asla yılmadan çalışmak ve
çabalamak ile vazifeli insanlar bütünü…

Zira Senge aynı kitabında ayrıca şunu da
ifade etmektedir: “Çoğu kez içinde iş gördüğümüz
yapıları değiştirecek güce sahip bulunuruz.”

Erişilecek menzil, üstlenilen görev, arzu
edilen netice ve varolan şartlar ne kadar imkansız
gözükse de ümidini ve mücadelesini, gücü
yettiğince ve daima sürdürmek, bugün her bir
Kemalistlerin en mühim bir amacı ve görevi
olmalıdır.

İşte burada asıl can alıcı nokta
değiştirilecek yapının içerisinde iş görülmesidir.
Ne yazık ki, on yıllardır Kemalistler, yaşadıkları
hayal kırıklıkları ve kendilerine vaaz edilen kaygı
ve karamsarlık neticesinde, girdisi veya faili
oldukları süreçlerden başlayarak şikayetçi
oldukları sistemleri değiştirmeye çabalamak
yerine, “dışarıdaki düşman”larlasözde dalaşlara
girerek ve çıktıları değiştirilmesi gereken
süreçlere kendilerince dahil olmayarak, bir
kenarda oyalanıp durmaktadır.

Zira, Camus’nun ifade ettiği gibi:
“Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir
insan yüreğini doldurmaya yeter. Sisifos’u mutlu
olarak tasarlamak gerekir.”

Oysa, bireyin veya topluluğun kendisini
bir toplumsal sistemin dışında tutarak, sistemi
değiştirme imkanıpek azdır. Zira birey veya
topluluk, tek başına böylesi bir makro büyüklüğe
pek nadir sahip olabilmektedir. Öyleyse yapılması
gereken; sistemi oluşturan süreçlere farklı birer
girdi ve fail olarak müdahil olup, süreç çıktılarını
değiştirmek yoluyla sistemi bozmak ve
değiştirmektir.

Tekere Çomak Sokabilmek
Beşinci Disiplin isimli kitabında Peter
Senge şu önermede bulunur:
“Düşman dışarıda sendromu, aslında
dünyaya sistemsiz bakma yollarının bir yan
ürünüdür.
[…] “‘Düşman dışarıda’ sözü
neredeyse her zaman yarım bir öyküdür. Çünkü
‘dışarıda’ ve ‘içerde’ genel olarak tek bir sistemin
parçasıdırlar.”

Burada bireysel çaba mühim olduğu kadar,
örgütlü bir çabaya ve sisteme örgütlü bir biçimde
müdahil olmaya da kati derecede ihtiyaç
olacaktır…

Yukarıdaki iki bölümde değindiğimiz
kısımları da göz önünde bulundurarak,
denememizin bu bölümünde süreç ve sistem
kavramlarından bahsetmek ve bu iki kavram
üzerinden ilerlemek gerekmektedir.
Süreç kavramını kısaca tanımlayacak
olursak; “girdilerin çıktılara dönüştüğü her bir
faaliyettir” diyebiliriz. Sistemi ise, “farklı
süreçlerin belli bir mantık dizgesine göre bütünlük
oluşturduğu yapılar” olarak tanımlayabiliriz.
Bu iki tanıma dayanarak şu çıkarımı
yapmamız pek ala mümkündür; sistemi oluşturan
süreçlerden herhangi birinin girdisi veya
faaliyetinin
değişmesi,
o
sürecin
çıktısınındeğişmesine ve dolayısıyla da sistemin
değişmesine neden olacaktır.
Şu halde, içerisinde bulunduğumuz ve
hoşnut olmadığımız sistemleri değiştirebilmek
için sistemi oluşturan süreçlerin girdilerinin veya
faaliyetlerinin değiştirilmesi gerekmektedir. Yani
başta küresel ekonomik sistem olmak üzere, seçim
sistemi, yargı sistemi vs. gibi bugün toplumsal
hayatımızda şikayet konusu ettiğimiz sistemlerin
tümünün en temel girdi olan insanın yani bireyin
değişmesi ile değiştirilmesi mümkündür.
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RÖPORTAJ: DR. ÖĞR. GÖR. BERK
ESEN İLE “TÜRK DIŞ POLİTİKASI”
ÜZERİNE

şekilde yorumluyorum: Soğuk Savaş boyunca
Türkiye,

ABD’nin

çok

yakın

bir

askeri

müttefikiydi. Sovyet Rusya karşısında ABD’nin
önderlik

yaptığı Batı

Bloğunun Güneydoğu

Avrupa’da öncülüğündeki savunucusu ve kalesi
durumundaydı. Soğuk Savaş bittikten sonra Rus
tehdidi azalınca ABD açısından Türkiye’nin
Ortadoğu güvenliğine önemi ve etkisi azalmaya
başladı. Türkiye açısından da artık ekonomisi

ABD ile Türkiye ilişkilerinde halen

1-

güçlendikçe ve dünya siyasetinde ağırlık kazanma

devam etmekte olan krizin ilişkilere etkisi ve

ihtimali ortaya çıktıktan sonra ABD’den bağımsız

dış politikada eksen kaymasına yol açması

bazı politikalar takip etme isteği uyandı. Ben

mümkün müdür?

aslında eksen kayması riskinin biraz da bununla
alakalı

Türkiye ile ABD arasında özellikle Rahip
Savaşının

bitiminden

beri

iki

açıklamalarının

krizin

boyutunu

daha

benzerlik taşıyorlar ama Irak, İran’la olan ilişkiler
ve sonrasında Suriye ve genel hatlarıyla Ortadoğu

da

siyasetinin şekillenmesi konusunda ABD ve

derinleşeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla eksen

Türkiye’nin

kayması riski ve ihtimali hala var ve buOlasılık
zamanla

artmakta.

Aslında

Rahip

ülkenin

noktada ayrıştığını söyleyemeyiz. Belli konularda

ilişkilerindeki en büyük kriz olduğunu rahatlıkla
İki tarafın birbirlerine yönelik

İki

birkaç noktada ayrışmaya başladı. Tabii ki her

ülke

söyleyebilirim.

düşünüyorum.

stratejik hedefleri ve çıkarları son 25 senede

Brunson olayısonrası ortaya çıkan durumun 2.
Dünya

olduğunu

çıkarları

giderek

birbirinden

ayrışmaya başladı. Son krizi belli oranda bununla

Brunson

alakalı olarak görüyorum.

vakasından da bağımsız olarak uzun bir süredir iki
ülke ilişkileri zayıflamayı sürdürüyordu. Her ne
kadar son dönem bu zayıflama kriz noktasına

2-

gelse de ABD ile Türkiye arasında Soğuk Savaş

Şangay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Birliği gibi

sonrasında 1990’lı yıllardan beri görülen politik

yapılar Türkiye’nin dış politikada ihtiyaç

bir ayrışma vardı. Özellikle 1991 yılındaki Körfez

duyduğu

Savaşından başlayarak iki ülke arasında dış

NATO’dan çıkmak sizce her şeyin çözümü

politikada özellikle Ortadoğu siyaseti konusunda

olacak mıdır?

çıkarların/isteklerin

farklılaştığını

Halihazırda her krizde gündeme gelen

organizasyonlardan

mıdır?

söylemek

mümkün. Son seneye kadar yüksek bir halde

Öncelikle ben birinci sorudan başlayım onu

seyretmediği görülmekteydi. Ama böyle bir

sonra ikinci sorunuza bağlayacağım. Ben Şangay

ihtimal vardı. Eksen kayması riskinin temelinin

İşbirliği Örgütü başta olmak üzere son dönemde

derinlerde olduğunu düşünüyorum. Bunu da şu
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gündeme gelen diğer örgütlerin ya da ittifakların

olmak üzere- üye ülkeler arasında ayrışma

Türkiye’nin Batı Bloğu ile kurduğu ilişkilere

oluştursa bile tercih edilmiştir. Hala önemli bir

paralel ya da onlara alternatif olabilecek kadar

durum

güçlü olduğunu düşünmüyorum. Her şeyden önce

yanında,

ŞİÖ, bir kurum değil. Yani ayrıntılı kurumsal

oynamak isteyen orta ölçekte bir ülke olan

altyapısı olan NATO ve AB tarzı kuruluşlara

Türkiye için NATO’nun yanında, ona alternatif

benzeyen bir konuma sahip değildir. Zaten

olmasa da onunla beraber devam ettirebileceği

Türkiye açısından iki alternatif birbiriyle aynı

alternatif ittifak veya örgütlere girebilir. Bunun

güçte değil. İkincisi, Türkiye’nin tabi ABD’nin

ekonomik boyutu da olabilir, siyasi boyutu da

yanında diğer Batı ülkeleri ile birlikte sadece

olabilir. Dolayısıyla sorunun içeriğindeki durumu

güvenlik

sosyokültürel

Türk Dış Politikasında NATO’nun alternatifi değil

veekonomik ilişkileri de var. Bu ilişkiler Rusya ve

de NATO’nun yanında üyelik oluşturulabilecek

Çin’e nazaran daha fazla. Dolayısıyla Türkiye

diğer yapılar olarak görüyorum. Son dönemde

açısından ABD ile yaşanan krizin güvenlik

giderek belirgin bir biçimde ortaya çıkan çok

boyutunun ötesinde değerlendirmesi gereken bu

kutuplu dünya siyasetinde Türkiye’nin de ulusal

tarz alternatif boyutlar da var. Ben ŞİÖ’nün

çıkarlarını korumak için Batı ile olan ilişkisini

Türkiye’nin Batıyla olan kültürel, siyasi ve

zedelemeden, diğer bölge ülkeleriyle beraber

ekonomik ilişkilerine alternatif olabilecek kadar

kendi ulusal çıkarlarını koruyacak şekilde bir ilişki

güçte olduğunu düşünmüyorum. Bunun yanında

geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada

ŞİÖ’ye üye olan ülkelere baktığımız zaman

önemli olan şey Türkiye’nin ulusal çıkarlarını bu

bunların hepsi istisnasız olarak otoriter rejimlerle

ilişkileri

oluştururken

koruyor

olmasıdır.

yönetilmektedirler. Eğer Türkiye demokratik bir

Alternatif

değil

bunların

paralelinde

sistem inşa etmek istiyorsa burada hedef ŞİÖ ya

oluşturulacak ilişkilerin Türkiye’de demokratik

da Rusya ve Çin’le daha entegre bir dış politika

sistemi zedelememesi ve son olarak da bu

olamayacaktır.

durumun beraberinde Türk ekonomisine katkı

bazlı

değil,

derin

Bu

durum

Türkiye’deki

olarak

nitelendirilebilecek

dünya

siyasetinde

ama

Mesela

daha

Türk

üyeliğin
fazla

rol

demokratik sistemin de devam etmesi açısından

sağlamasıdır.

ekonomisine

kendi içerisinde bir risk taşır.

bakıldığında Batı ülkeleri özellikle de AB üyesi
olursak;

ülkeleri hala ciddi bir ağırlığa sahip. Dolayısıyla

1960’lardan beri Türk kamuoyunda NATO çokça

Türkiye’nin Batıyı kaybetme veya sırtını dönme

tartışılan bir örgüttür. En azından Soğuk Savaş

lüksü yoktur. Eğer bunu yaparsa da ekonomik

döneminde Türkiye’nin NATO üyeliğinin çok

büyümesini ve demokratik sistemini ayakta

ciddi bir mantığı vardı. Sonuçta SSCB’nin

tutmasının zor olduğunu düşünüyorum. Son

komşusu olan bir ülke artan Sovyet tehdidine karşı

olarak Türkiye’nin Batıya sırtını dönmeden

tek

NATO’dan

NATO

başına

konusuna

askeri

gelecek

harcamaların

altından

kalkamayacağı için, NATO üyeliği -başta Kıbrıs

çıkmadan

ulusal

çıkarları

doğrultusunda diğer ülkelerle de Çin, Rusya,
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Hindistan ya da Ortadoğu ülkeleriyle beraber

devrilmemesi ve onun yanında PYD ve YPG

ilişkilerini iyi seviyede tutabilmeli. Türk dış

güçlerinin özellikle Kuzey Suriye’de ciddi bir güç

politikasının 21. Yüzyılda bu tip pragmatik bir

kazanması ve ABD’nin artan yardımı sonrası o

çizgiye oturması elzemdir.

bölgede hakimiyet alanları oluşturmaya başlaması,
Türkiye’nin biraz elini kolunu ciddi olarak
bağlamıştır. Son bir-bir buçuk yılda Türkiye’nin

Türkiye’nin en uzun kara sınırına sahip

askeri operasyonlarıyla birlikte Suriye’de biraz

sınır komşusu Suriye ile beraber tekrar dost

daha aktif rol oynamaya çalışmasını ve buna

olacak gibi. Fakat zamanında yapılan komşu

müteakip

ülkelerin toprak bütünlüğünü bozmaya yönelik

geliştirmesi ben biraz bunun üzerinden okuyorum.

eylemler

Ortadoğu’da

Şu noktada hala Türkiye’nin Esad yönetimi ile

politikalarının

ilişkilerini kısa vadede düzelteceğine dair çok

görülmekte,

fazla emare olarak göremiyorum. Gelinen noktada

3-

beraberinde

Türkiye’nin
geçerlilik/meşruiyetini
bunları

tekrar

azalttığı

düzene

sokabilmesi

Rusya-İran

ekseninde

ilişkilerini

için

Türkiye sadece yüksek sesli bir şekilde Esad

Türkiye’nin neler yapması gerekmektedir? Ve

yönetiminin görevden ayrılması gerektiğini dile

Türkiye Ortadoğu’da tekrar etkin bir hale

getirmiyor. Dolayısıyla o konuda Rusya-İran’ın

gelebilir mi?

çizgisine gelmese de en azından belli oranda eski
çizgisinden taviz verdiğini görüyoruz. Fakat

Açıkçası bu soruyu cevaplayabilmek için

bunun ötesinde iki rejimin de birbirlerine karşı

Türkiye’nin özellikle Arap Baharı başladıktan

olumlu bir adım atmasının hala çok zor olduğunu

sonraki dış politikasını da iyi bir eleştirelanalizden

söylemek gerek. Ve Türkiye kontrol ettiği

geçirmek gerekiyor. Türkiye’nin 2012 yılından

topraklarda ciddi bir askeri operasyona girmiş

başlayarak Arap Baharı sonrası Ortadoğu’da takip

durumda bunun ekonomiye de bir maliyeti

ettiği politika bugün tam anlamıyla çökmüştür.

bulunmakta,

Yani, bugün bu politika nedeniyle Türkiye ne

düşündüğümüz İdlib operasyonu sonrası Türkiye

yazık ki, Suriye iç savaşının parçası haline geldi.

ülke sınırları için yeni bir mülteci kriziyle karşı

Bunun yanında çok uzun süre İran’la ilişkileri

karşıya kalabilir ve bunu önlemek için İdlib

zedelendi, her ne kadar son dönemde biraz daha

bölgesinde sınır hattını geçip Suriye topraklarında

toparlanmaya başlasa da. Benzer şekilde Mısır’da

kamplar kurmak zorunda kalabilir.

yakın

zamanda

başlayacağını

2013 yılından sonra askeri darbeyle iktidara gelen

Rusya’nın desteklediği Esad rejimi askerleri

rejimle olan ilişkileri çok kötü bir seviyeye geldi.

İdlib’de kontrolü sağladıkça Türkiye’nin oradaki

Aynı zamanda Suudi Arabistan, Ürdün gibi birçok

ağırlığı azalacak, Türkiye’ye İdlib’den göçmen

ülkeyle de Türkiye’nin ilişkileri negatif bir

akını olacaktır. Türkiye’nin şu noktada yapacağı

seviyede devam ediyor. Suriye İç Savaşı’nda

birkaç şey var. Birincisi, Suriye yönetimiyle belli

Türkiye’nin beklediği gibi Esad yönetiminin

bir konuşma seviyesine gelebilmesi için iki
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ülkenin birbirlerini sevmelerii gerekmiyor. Fakat

belli

Suriye ne olursa olsun Türkiye’nin bir komşu

basına/sivil

ülkesi olarak önemli bir ülkedir.

İkincisi,

azaltılmadan, Merkez Bankası daha bağımsız bir

Türkiye’nin girmiş olduğu askeri operasyonu

hale gelmeden Türk ekonomisi bu darboğazdan

mümkün olduğunca kısa bir sürede en az zarar ve

kolay kolay çıkamayacaktır diye düşünüyorum.

hasarla bitirmesi gerekiyor. Bunun sonrasında

Ekonomisi bu kadar zayıflamış ve dış güçlerin

tabii ki yeni bir Suriye yönetimi oluşturulmasına

yeri geldiğinde manipüle edebileceği bir noktaya

Türkiye’nin de destek vermesi gerekir. Son olarak

gelmiş bir ülkenin de uzun vadede güçlü adımlar

Türkiye’nin Suriye konusu üzerinden ABD ile

atabilmesi

yaşadığı krizi bir şekilde çözüp orada kendi ulusal

Dolayısıyla Türk dış politikası açısından bence şu

güvenliğini

an en büyük sıkıntılardan biri o. Türkiye belli

tehdit

edecek

unsurların

ortaya

çıkmasını engellemesi gerekmektedir.

bir

demokratikleşme
topluma

bana

çok

sağlanmadan,

olan

mümkün

müdahaleler

gözükmüyor.

oranda da haklı olarak, giderek ortaya çıkan çok
kutuplu

dünya

müttefiklerinin

siyasetinde,

dışındaki

ülkelerle

geleneksel
de

ilişki

Ekonomik olarak dış etkiye açık olarak

kurarak kendine daha otonom bir alan sağlamaya

kriz ortamlarında sallantıya girebilecek ülke

çalışıyor. Mesela başta Afrika olmak üzere Latin

olarak nitelendirilebilen Türkiye’nin geleceğe

Amerika ülkeleriyle yakın kültürel, ekonomik vb.

yönelik dış politikada ne kadar parlak bir

ilişkiler kurmaya çalışıyor. Bunların hepsi doğru

gelecek oluşturabilir? Ne zaman dış politik

hamleler. Ama bu adımın sürdürülebilmesi için

karar

krizler

Türk ekonomisinin güçlü bir şekilde büyümesi ve

yaşamaktadır? Bu konulara ilişkin görüşleriniz

ülkenin demokratik standartlarının daha yukarı

nelerdir?

taşınması gerekiyor. Bu olmadan dış politikada

4-

oluşturmaya

çalışırsa

atılacak
Özellikle son 5 senede Türkiye’de artan
otoriterleşme,

kaynak

dağıtımında

adımların

olumlu

sonuç

vereceğini

düşünmüyorum.

yaşanan

partizan gelişmeler, kurumların zayıflatılması
Türk ekonomisini giderek içinden çıkması zor bir

5-

Türkiye’nin Afrika Açılımı hakkında

darboğaza soktu. Bu darboğazın akabinde ABD

neler düşünüyorsunuz?

ile yaşanan gerilim Türkiye’yi ciddi bir ekonomik
kriz ihtimali ile karşı karşıya bıraktı. Türkiye’nin

Ben Türkiye gibi son 20 senede dünya

dış politikada ulusal çıkarları doğrultusunda güçlü

ekonomisinde daha önemli bir yere sahip olan ve

adımlar atabilmesi vebağımsız bir çizgi takip

bu hedefi sürdüren bir ülkenin diğer bölgelere

etmesi için ekonomisini güçlendirmesi gerekiyor.

yönelik

Bunun yolu da bahsettiğim kötü siyasi tablonun

buluyorum. Türkiye artan nüfusu ve büyüyen

tekrar geri çevrilmesinden geçiyor. Yani ülkede

ekonomisi nedeniyle yeni pazarlar arayan bir ülke.
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Bu haliyle son 10 senelik periyotta Afrika

Türkiye’nin

ülkeleriyle daha yakın ticari ve kültürel ilişkiler

açısından Türkiye’ye yönelik bakış açısını

geliştirmiş

olduğunu

zedeler mi? Konuya ilişkin olarak bilindiği

düşünüyorum. Fakat burada birkaç tespit yaparak

üzere 2003 Irak Savaşı sonrası İran’a da

devam etmek gerekiyor. Birincisi, Türkiye’nin

koalisyon müdahalesi düşünülürken İran’ın

Afrika Açılımı olarak nitelendirilebileceğimiz

yanında yer alan Türkiye’nin ayrıca Suriye’ye

politika değişikliğinin bir noktadan sonra ağırlıklı

yönelik operasyonları da engellediği durumu

olarak özel sektöre dayanması lazım. Eğer Türk

ortadaydı

ekonomisi güçlü olur özel sektör dışarı yatırım

evvelindeki

yapabilir, güçlü yatırımlar yapabilir ya da dış

değerlendirmeleriniz nelerdir?

olmasının

doğru

pazarlara yatırım yapabilecek şekilde güçlü bir

alarak

Venezuela

ABD’nin

dışarıdan

yapabileceği

bir

saldırının Türkiye’yi birebir etkileyeceği için o

Afrika tabi ki içinde ciddi oranda ham madde

konuda Türkiye’nin daha farklı bir yol takip

barındırdığı için Türkiye gibi orta gelire sahip bir

etmesi bence de haklıydı. Fakat son dönemde

ülke içinde önemli bir Pazar olma özelliği

Venezuela’ya olan ilginin benzer bir temeli

kazanabilir. Bölgede yaşanan askeri ve siyasi

olduğunu

sorunlar nedeniyle Batı ülkelerinin orada çok aktif

düşünmüyorum.

Öncelikle

şunu

belirtmek gerekiyor. Venezuela giderek artan

bir pozisyon alammaları da burada Türkiye’ye

oranda güçlenen otoriter rejimle yönetilen bir ülke

daha rahat hareket etme serbestliği kazandırabilir.

ve çok ağır bir ekonomik krizden geçiyor. Ve bu

Burada belki değerlendirilmesi gereken bir başka

ekonomik krizin çok büyük bir oranda ülkedeki

nokta Türkiye’nin bu ekonomik açılımını aynı

yönetim

zamanda kültürel ve eğitim alanlarında da güçlü
gerekiyor.

dönemdeki

olarak

olarak komşu bir ülke olan İran’ın yanında yer

Dolayısıyla

Türkiye’nin geri planda kalmaması gerekiyor.

oturtabilmesi

son

bağlı

Türkiye 2007-2008 yılları arasında bence haklı

Rusya ve Brezilya’dan giderek artan oranda bir

zemine

duruma

yılları

daha farklı bir durumda olduğunu düşünüyorum.

dönemde, Afrika ülkelerine başta Çin olmak üzere

bir

2007-2008

gelecek

sizin sormuş olduğunuz İran konusuna nazaran

İkincisi, genel olarak baktığımız zaman son

görüyoruz.

tercihleri

açılımı ya da daha yakın ilişkiler geliştirmesinin

da içi dolacaktır. Ben bunu önemli buluyorum.

olduğunu

politik

özellikle

Türkiye’nin

temele sahip olursa Türkiye’nin Afrika Açılımının

ilginin

dış

zafiyetinden

kaynaklandığını

düşünüyorum. Türkiye’nin dünya siyasetinde bu

Bunu

kadar dışlanmış, orta sınıfı tamamen çökmüş ve

yapabilirse muadili olan ülkelerin daha önüne

çok fazla sayıda insanı bulunduğu ülkeyi terk eden

geçebilir ya da bu konuda avantaja sahip olabilir.

bir otoriter rejim ile bu kadar yakın ilişkiler
kurmaya başlamış olmasını olumlu görmüyorum.

Venezuela gibi ülke yönetimi açısından

Bunun dünya siyasetinde Türkiye’ye çok olumlu

sıkıntı yaşayan 3. Dünya ülkeleri ile yakınlaşan

bir imaj yaratacağını da düşünmüyorum. Bunun

6-

yanında ekonomisi bu kadar zayıflamış ve otoriter
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yönetimle yakınlaşmanın Türkiye’ye çok fazla bir

eylemlerinden dolayı da duraklama sürecine

katkısı olacağını sanmıyorum.

girildi. Fakat aynı zamanda o dönemden beri
Türkiye’deki demokrasinin içine düştüğü durum,
ülkede

yaşananotoriter

gelişmeler,

siyasi

Avrupa Birliği(AB) ile olan ilişkilerin

kurumların zayıflaması açıkçası Türkiye’yi AB

durumu –vize serbestisi gibi- durumların

üyesi olma hedefinden uzaklaştırdı. Şöyle bir

yanında Kıbrıs mevzuu başta olmak üzere

ortamda Türkiye’nin kısa, orta ve hatta uzun

genel bir değerlendirme yapabilir misiniz?

vadede AB’ye üye olma perspektifini ortaya

7-

Kıbrıs konusunda yakın zamanda çok ciddi

çıkarabileceğini düşünmüyorum. Geçen hafta

bir değişiklik olmasını beklemiyorum. Ne yazık

Macron’un ortaya koyduğu öneri yani Türkiye ve

ki, 2004 yılında Annan Planı’nın onaylanmasının

Rusya ile bir şekilde stratejik ortaklık kurulması

GKRY’nin AB’ye üye olmasının bir ön koşulu

ama onları üye olarak içeri almaması sanırım

olmamasının getirdiği eşitsizlik durumunun hala

birçok AB üyesi ülkenin hükümetleri tarafından

bedelini ödüyoruz. Kıbrıs Rum Kesimi, AB’ye

da paylaşılıyor. Ben bunun Türkiye açısından

Annan

gireceğini

kaygı verici bir gelişme olduğunu düşünüyorum.

gördükten sonra o planı referandumda reddederek

Çünkü Türkiye’nin öyle ya da böyle 60 seneden

birliğe üye oldu. Şu anda AB’nin Türkiye’yi

beri devam eden bir Avrupa Birliği üyeliği

istediği zaman istediği konuda veto edebilecek bir

perspektifi vardı ve o perspektif doğrultusunda

oya sahip ülkesi. Bu noktada AB içinden Kıbrıs

ülkedeki

Rum Kesimi’ni de tekrar anlaşma masasına

hızlanabiliyordu. Dış faktör bu gelişmelerin itici

zorlayacak

gücü

Planı’nı

onaylamasa

bir

da

inisiyatifin

olduğunu

belli

oluyordu.

demokratik
Türkiye’nin

gelişmeler
AB

üyelik

giderek

perspektifinden uzaklaşmış olması Türkiye’deki

konuda

demokratikleşme sürecini sekteye uğratacağını

GKRY’yi ya da AB’yi baskı altına alacak bir

düşünüyorum. Zaten Macron’un yaptığı açıklama

gücünün olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla

sonrası kamuoyu tatmin olmadı. Türkiye’deki

kısa ve orta vadede Kıbrıs sorununda olumlu bir

siyasi yapı değişmeden AB ile müzakerelerde

gelişme olacağını düşünmüyorum.

olumlu bir adım atacağını düşünmüyorum. Vize

düşünmüyorum.

Dünya

yalnızlaşan

Türkiye’nin

bir

siyasetinde
de

bu

serbestisi durumu da sürüncemede kaldı. Kısa
Fakat AB’yle yaşanan son dönemdeki kriz

vadede bir ilerleme sağlanacağını düşünmüyorum.

Türk dış politikası için çok ciddi bir sorun
olduğunu söylemek abartı olmayacaktır.

2005

yılında başlayan müzakere görüşmelerinde ne

8-

yazık ki pratikte 2007 yılından itibaren çok ciddi

yıllardan beri belirgin bir kurum oluşturulma

bir ilerleme kaydedilemedi. Bunda tabii ki AB’nin

amacı olan ama bunun sağlanamaması ve

de ciddi hataları var. AB üyesi ülkelerin çeşitli

beraberinde
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yapılamaması açısından değerlendirmeleriniz

özelliği kazanamadı. Türkiye’nin de Orta Asya

nelerdir?

ülkelerinin sattığı yer altı kaynakları çok fazla

SSCB

çöktükten

sonra

satın alabilecek kaynağa sahip olmadığı için bu

Türkiye’deki

ülkeler açısından Türkiye çok ciddi bir Pazar

özellikle milliyetçi camia Orta Asya ülkeleriyle

olarak ortaya çıkamadı.

Türkiye’nin çok kısa sürede yakın ilişkiler
geliştireceğine dair bir umut besliyordu. Fakat

Özetlemek gerekirse Türkiye Orta Asya ile

1990’lı yıllar başından sonraki 25 senede yaşanan

ilişkilerinde var olan otoriter rejimler için ne

gelişmelere baktığımızda bu umutların karşılığının

model olabildi, ne de iyi bir Pazar olabildi. Geriye

olmadığını görüyoruz. Türkiye’nin tabii ki Orta

Türkiye ile Orta Asya arasında ilişki kurulabilecek

Asya’daki rejimlerle ilişkileri var. Özellikle ticari

kültürel bağlar kaldı ve zaten en hızlı ilerleme de

konularda ikili ilişkilerin zaman içinde daha da

bu konuda oldu. SSCB çöktüğünden beri Orta

ileri gittiğini görüyoruz. Fakat Türkiye, Orta Asya

Asya Ülkelerinde Türkçenin kullanım oranının

ülkeleriyle

ciddi

arttığını görüyoruz. Bunun arkasında tabi birkaç

girememiş

durumdadır.

bir

etkileşime

işbirliğine
birkaç

neden var. İlk olarak Türk televizyonlarının

nedeninin olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi Orta

özellikle artan oranda izleniyor olması, Türkçenin

Asya

kullanım

ülkelerinin

hala

Ben

bunun

otoriter

rejimlerle

haliyle

arttı.

İkincisi,

yönetildiğini düşünürsek Türkiye’nin parlamenter

üniversitelerinin

demokratik yapısının o ülke rejimlerine karşı

sayesinde giderek artan sayıda Orta Asya’dan

örnek olamayacağını rahatça görebiliriz. Ülkenizi

öğrenci geldi. Memleketlerine döndükleri zaman

eğer otoriter bir rejimle yönetiyorsanız Türkiye

Türk kültüründen bir şeyler götürdüler. Son olarak

sizin için önemli bir model ülke olamayacaktır.

özellikle son 10 senede Orta Asya’dan Türkiye’ye

Dolayısıyla zaten en baştan Türkiye’nin kendi

hizmet sektöründe çok fazla sayıda insanın

modelini Orta Asya’ya aktarmasının önünde çok

geldiğini görüyoruz. Bu durum da ülkeler

ciddi

arasındaki

engeller

vardır.

Benzer

birdurumun

sunduğu

etkileşimi

burs

çeşitli
olanakları

arttırmıştır.

Ekonomik

Türkiye’nin Ortadoğu ile olan ilişkilerinde de

ilişkilerin de artmasına neden oldu. Bütün bunları

olduğunu

laik,

alt alta topladığımız zamanTürkiye açısından Orta

demokratik, parlamenter yapısı bu ülkelerde

Asya ile ilişkiler güçlü ivme kazanamadı. Kısa

kolayca destek bulacak durumda değildir. İkincisi

vadede

Orta Asya ülkelerinin ekonomileri yer altı

gözükmemektedir.

düşünüyorum.

Türkiye’nin

bu

durumun

değişmesi

mümkün

kaynaklarını işleyip satmaya dayalı rantiyer bir
yapıya sahip.Bu ekonomiler bir iki ürüne dayalı
9-

olduklarından dolayı son derece yolsuzluğa açık

olarak

ve kolay kolay yatırım yapılamayacak ekonomiler.

Türkiye’nin
kullanmaya

Enstitüsü,

Dolayısıyla Türk iş adamları açısından Orta Asya
kolaylıkla yatırım yapılabilecek ülkeler olma
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kurumların

çalışmalarını

nasıl

Osmanlı

değerlendiriyorsunuz?

çatışmalardan

çatışmalardanuzak durdu ve bu sayede kamu

şekilde TİKAda 1990’lı yıllardan başlayarak

kaynakları

Türkiye’nin özellikle komşu ülkeler Kafkasya,

harekatlara girmekten kaçındı. Bir şekilde hem
politik sistemini hem de ekonomisini bu tip askeri

partizan bir şekilde kullanıldığını ve takip ettikleri

müdahalelerinin getireceği yıkımlardan uzakta

politikaların da ülke çıkarını korumaktan ziyade

tuttu. Bu barışa dayalı dış politikanın tekrar Türk

iktidarda olan partinin siyasi çıkarını yaymak için

dış politikasında ağırlık kazanması gerektiğini

kullanıldığını görüyorum. Bu çizgi devam ederse

düşünüyorum.

Türkiye 1990’lı yıllardan itibaren yakaladığı

Ortadoğu’da

yeterince

düşünüyorum.

bir

şekilde

sekteryan çatışmaların bir tarafı olmaktan ziyade
bir şekilde oradaki siyasi çatışmayı kışkırtmayan,

tanıtımının yapılması ve Türkçenin yayılması için
gerektiğini

Kafkasya’da

hem

bir bölge ülkelerindeki çatışmaların hele ki

çizgiden

çıkarılıp Türkiye’nin tanıtımının, Türk kültürünün
kullanılması

hem

Türkiye’nin

çizgiye gelmesi gerekiyor. Bunun için Türkiye’nin

Emre Vakfı’nın hem de TİKA’nın sadece siyasi
çalışan

Dolayısıyla

bölgesinde barış isteyen bir barış düzeni kuran bir

alamayacaktır. Bence en kısa zamanda hem Yunus
yürütmeye

alanlara

bölgesinde ya da uzak coğrafyalarda askeri

Yunus Emre Vakfı’nın iktidar partisi elinde

emellerini

diğer

ölçekli Kore müdahalesini saymazsak Türkiye

oldu. Fakat özellikle son 5 senede hem TİKA hem

parti

savunmadan

kaydırılabildi.. Kıbrıs operasyonunu ve ufak

ülkelerle

Türkiye’nin daha yakın ilişkiler kurmasına vesile

meyvesini

üstüne

son döneminin aksine Türkiye bölgesinde yaşanan

olması önemli bir adım olarak görüyorum. Aynı

politikaların

prensibi

düşünüyorum. Bu politika sayesinde Osmanlı’nın

için çeşitli ülkelerde Yunus Emre Vakfı’nı kurmuş

başarılı

askeri

önemli oranda bir başarıyla takip edildiğini

çalışan ülkelerden ilham alarak Türkçeyi yaymak

çeşitli

durma

tarz

çıkan bu politikanın Soğuk Savaşın sonuna kadar

dilini bir şekilde dünya genelinde öğretmeye

Asya’da

uzak

yaşadığı

kurulmuştu. Ve ben cumhuriyetin ilk yıllarında

Türkiye’nin özellikle Almanya/Fransa gibi

BalkanlarveOrta

Devleti’nin

askeri çatışmaların uzağında kalan hatta o askeri

Bunu

çatışmaları önleyen bir politikayı benimsemesi

gerçekleştirdiğiölçüde Türkiye başarılı olacaktır.

gerekiyor. Kısacası 21. yüzyılda Türk Dış
Politikasının takip etmesi gereken en önemli

doğru

prensiplerden birinin barış alanını genişletmek

giderken ve 2023 yılı sonrasında Türkiye’nin

olduğunu düşünüyorum. İkinci olarak Türkiye’nin

dış politikada uygulayacağı argümanları ve

bölgesinde

öncelikleri nelerdir?

atmayacakbölgesel ittifaklara girmesi gerekiyor.

10-

Cumhuriyetin

100.

Yılına

demokratik

rejimini

tehlikeye

Burada kastettiğim nokta Türkiye’nin özellikle
Türkiye’de cumhuriyet kurulduktan sonra

otoriter rejimlerle yönetilen komşu ülkelerle

Türk Dış Politikası bölgesinde barış sağlayarak

gireceği siyasi ve askeri işbirliklerinde demokratik
45
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rejimini zayıflatacak bir çizgi takipm etmemesi
gerektiğidir.

Üçüncüsü

Türkiye’nin

bölge

ülkeleriyle beraber ciddi ticari ilişkilere girerek
ekonomisini
düşünüyorum.

geliştirmesi
Dolayısıyla

gerektiğini
Türkiye’nin

21.

Yüzyıla dair takip etmesi gereken politikanın
Barış, Ticaret ve Demokrasi ana prensipleri üstüne
dayanması gerektiğini düşünüyorum. Bir süredir
Türkiye’nin bölgesinde takip ettiği sekteryen
politikaların açtığı zararların ancak bu şekilde
kapatılabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu ana
prensipler doğrultusunda Türkiye özellikle son
dönemde güçlenen çok kutuplu dünya siyasetinde
daha önceki bir soruya cevaben verdiğim gibi
Batı’yla ilişkilerini zedelemeden; aynı zamanda
Dünya

siyasetinde

geliştirebilir.

mesi

önemli

devletlerle

gerektiğini

ilişki

düşünüyorum.

Bunun içinde tabii ki Çin ve Rusya gibi ülkeler de
var. Rusya da var. Barış, ticaret ve demokrasi
üçlüsünü Türkiye bu çok yönlü dış politikayı takip
ederek bence bir ana siyaset ajandasına çevirebilir.
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OSMANLI
İMPARATORLUĞU’NDAKİ
ANAYASAL GELİŞİM SÜRECİNDE
PADİŞAHINDEĞİŞEN
VE YETKİLERİ

parlamentoculuk alanında öncülük ederken30
dünyanın modern anlamda ilk anayasası Amerikan
Anayasası
olarak
1787’
de
karşımıza
çıkmıştır.Amerikan Anayasasının ilanından iki yıl
sonra gerçekleşen Fransız Devrimi ile yıkılan
monarşi ve sonuçları tüm Avrupa’yı derinden
etkilemiştir. Yüzyıllardır monarşi ile yönetilen
Osmanlı İmparatorluğu’nda değişen dünya
düzeninden önce gayrimüslimler etkilenmiş, TürkMüslüman aydınların ise bu gelişmelerden
etkilenmesi
19.yüzyılın
ikinci
yarısını
31
bulmuştur .Sonuçta, eski düzende ne kadar
direnilirse direnilsin, Fransız Devrimi’nin dünya
tarihine en büyük armağanı olan “ulusal
egemenlik” kavramı karşısında taçlar erimiş,
tahtlar ve monarklar tarihe karışmış, Osmanlı
İmparatorluğu da bu gelişmeden nasibini almıştır.

KONUMU

Berfin SÜTÇÜ

Osmanlı
İmparatorluğu’nda
anayasallaşma
mücadelesi,imparatorluğun ilk anayasal belgesi
olarak kabul edilen 1808 Senedi İttifak’ı ile
başlamıştır.Egemenliğin
sahibi
padişahın
yüzyıllardır şartsız ve sınırsızca kullandığı
yetkilerinde ilk kez bu belge ilesınırlandırılmaya
gidilmiş, bu süreci 1839 Tanzimat Fermanı, 1856
Islahat Fermanı, 1876 Kanuni Esasisi, bu
Anayasada yapılan 1909 değişiklikleri, 1921 ve
1924 Teşkilatı Esasileri, 1961 Anayasası ve bu
Anayasada
gerçekleştirilen
1971-1973
değişiklikleri ve en son 1982 Anayasası izlemiştir.
1982 Anayasası kabul edilişinden bu yana birçok
kez değiştirilmiş, Bakır Çağlar hocanın tabiri ile
bir “yamalı bohça” anayasasına dönüşmüştür.En
son değişikliği ise – aynı zamanda ne yazık ki bir
geri dönüşü- 16 Nisan 2016 referandumu ile kabul
edilen 6771 sayılı Anayasa değişikliği kanunu ile
yaşamıştır. Sonuç olarak,1808’den günümüze
kadar tecrübe ettiğimiz her anayasal belge ve
anayasada devlet başkanının konumu ve yetkileri
bazen küçük bazen büyük değişikliklere
uğramıştır. Bu çalışma; konuların uzunluğu gereği
okurları da sıkmamak adına, olabildiğince en
önemli bilgiler verilmeye çalışılarak, Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki anayasal gelişim sürecinde
padişahın değişen konumu ve yetkileri ile sınırlı
tutulmuştur.

“Millî egemenlik öyle bir nurdur ki, onun karşısında
zincirler erir, taç ve tahtlar yanar, yok olur. Milletlerin
esareti üzerine kurulmuş müesseseler her tarafta
yıkılmaya mahkûmdurlar.” // ATATÜRK
“Güç sözkonusu olduğunda, insanlara fazla güvenme
ve onları anayasanın zincirlerine bağla.” // THOMAS
JEFFERSON
TEŞEKKÜR
Bütün öğrettikleri için hocalarım Bülent YÜCEL’e,
Duygu ÖZER’e ve Derya ORMANOĞLU’na
teşekkürlerimle…

GİRİŞ
Üstün buyurma gücü olan egemenliğin kullanıcısı
ve şiddet tekelinin de sahibi siyasi iktidarın
sınırlandırılması mücadelesi, tarihin uzun bir
dönemini işgal etmiştir. Bu durumda “yönetenlere
getirilecek sınırlamaların bilimi” olan anayasacılık
iktidarı sınırlandırmak için kullanılan bir araç
olmuştur29.
Devleti
sınırlandırmayı
ve
değiştirilmesi kanunlardan güç metinler içinde
insanı
devlete
karşıkorumayı
hedefleyen
anayasallaşma mücadelesi öncelikle Avrupa’da
başlamıştır.Hak
ve
özgürlük
bildirgeleri
İngiltere’de 13. yüzyıldan itibaren, Kuzey
Amerika ve Fransa’da ise 18. yüzyılın sonlarında
ortaya
çıkmıştır.
İngiltere;
monarşinin
sınırlanması,
kuvvetler
ayrılığı
ve

1808 Senedi İttifakı ile Padişahın Konumu
30

Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, Yapı
Kredi Yayınları, Ankara, 2017, s. 13
31
Bülent Tanör, age, s. 36

29

Mustafa Erdoğan,Anayasal Demokrasi, Siyasal Yayın
Dağıtım, Ankara, 2010, s.5-6-18
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3. Selim’in yenilikçi girişimlerine tepki olarak
patlak veren Kabakçı Mustafa isyanı, eski bir ayan
olan Alemdar Mustafa Paşa yardımıyla
bastırılmasına rağmen padişahın canına mal
olmuştur. 3. Selim’in yerine 2. Mahmut tahta
geçmiştir.Senedi İttifak;böyle karışık bir ortam
içinde, Alemdar Mustafa Paşa öncülüğünde,
padişahın tüm isteksizliğine rağmen Kağıthane
Köşkü’nde yapılan toplantıdaki ayanların katılımı
ile kabul edilmiştir32.Toplantıya kaç ayanın
katıldığı konusunda tarihçilerin fikir ayrılığı
yaşadığı bilinmekle beraber çağrılan ayanların
hepsinin toplantıya katılmadığı kanısı daha
inandırıcıdır. Ancak bilinen bir şey varsa o da
belgenin yalnızca 4 ayanın onayı ile kabul
edildiğidir33. Bu durumdan ayanların da padişah
gibi bu anlaşmaya çok da gönüllü olmadıkları
anlaşılabilir. Gerçekte, eski bir ayan olan Alemdar
Mustafa Paşa başta olmak üzere diğer ayanların
baskıları sonucu mu yoksa merkezden gelen bir
talep üzerine mi imzalandığı konusunda
tarihçilerin yine farklı düşüncelerinin olduğu bu
anlaşma için söylenebilecek kesin bir şey var ise o
da karşılıklı ödünler çerçevesinde padişahın
otoritesinin ilk defa sınırlandırıldığıdır34.Senedi
İttifak’ta reayanın (halkında) da lehine bazı
hükümler bulunmakla beraber esas ağırlık
ayanlarla
merkezin
arasındaki
ilişkilerde
35
olmuştur .

teslim bayrağını çekmiş durumdadır36. Bu
durumda Senedi İttifak’ı, daha ziyade merkezden
gelen ve zaman kazanmak için talep edilen bir
anlaşma isteği olarak değerlendirmek yanlış
olmayacaktır37. Nitekim kabul edilmesinden
Alemdar Mustafa Paşa’nın öldürülmesine kadar
geçen yalnızca beş haftalık sürede yürürlükte
kalmayı başarabildiği gözden kaçırılmamalıdır.
Yürürlükte kalma başarısızlığı aynı zamanda
Senedi İttifak’ta verilen sözlerin tutulup
tutulmadığını denetleyecek parlamento benzeri,
temsili
değere
sahip
bir
organın
oluşturulmamasından ileri gelmiştir. Bu yüzden de
Senedi İttifak bir anlamda yürürlüğü tamamen
keyfiliğe kalmış, baştan ölü doğmuş bir belgedir38.

Senedi İttifak çoğu yazar tarafından bir Magna
Carta olarak değerlendirilmekte ise de bu bakış
açısı her anlamda doğru sayılmaz. Bunun nedeni,
1215 Magna Carta Libertatum’undaayanlarca
köşeye sıkıştırılan Kral Yurtsuz John’un yenik
konumunun
2.
Mahmut’ta
görülememesidir.Ayrıca, Senedi İttifak ayanların
ağzından yazılmışken Magna Carta doğrudan
doğruya hükümdarın ağzından yazılmıştır ve kral,
yaptığı yolsuzlukları MagnaCarta’da kabul ederek

Az önce de belirtildiği gibi Senedi İttifak’ta ayan
ve padişahın karşılıklı verdiği ödünler söz
konusudur. Her ne kadar beş haftalık bir ömre
sahip olsa da 7 madde ve bir ekten oluşan Senedi
İttifak’ın özü; ocakların uslandırılması, ayanın
merkeze ve padişaha bağlılık sözü, buna karşılık
merkezin de ayana güvence vermesi, hanedan
haklarının babadan oğula geçmesinin kabul
edilmesi,dolayısıyla feodal statülere süreklilik ve
hukukilik kazandırmış olmasıdır. Ayanlığın
babadan oğula geçmesinin kabulünde merkezin
zayıf konumu göze çarpmaktadır. Aynı dönemde
Batı toplumlarında feodalite tarihe karışıp merkez
güçlenirken Osmanlı İmparatorluğu’nda çarklar
tersine işlemiş ve ayanların egemen olduğu feodal
düzene kayma eğilimi dikkat çekmiştir39. Senedi
İttifak, sadrazamı da bu anlaşmaya bağlı hâle
getirerek padişahın karşısındaki konumunu
yükseltmiştir40. Yeniçeri Ocağını kaldırıp sorun
çıkaran ayanlarıezen 2. Mahmut, kısa sürede
merkezi otoriteyi yeniden sağlamış, radikal ve
tepeden inme bir modernleşme dönemini
başlatmıştır. Kısa süreliğine de olsa padişahın
mutlak egemenlik hakkına müdahale eden bu

32

36

Tevfik Çavdar, Türkiye’nin Demokrasi Tarihi, İmge
Kitabevi, Ankara, 2013, s.24
33
Bülent Tanör, age, s.43
34
M. Soysal, Anayasanın Anlamı, 5. Baskı, Gerçek yay.,
İstanbul 1979, s.26-27’dan aktaran Bülent Tanör, OsmanlıTürk Anayasal Gelişmeleri, s.64
35
Sina Akşin, “Senedi İttifak ile MagnaCarta’nın
Karşılaştırılması”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü Tarih
Araştırmaları Dergisi, Cilt:16, Sayı:27, 1994, s.117

Sina Akşin, agm, s.123
Bülent Tanör, age, s.54-1
38
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Bilgi yayınları,
Ankara, 1973, s.127-128’den aktaran Bülent Tanör, age,
s.49
39
Mümtaz Soysal, 100 Soruda Anayasanın Anlamı, İstanbul,
1992, s.26 ‘dan aktaran Aybars Pamir, “Osmanlı Egemenlik
Anlayışında Senedi İttifak’ın Yeri”, AÜHFD, Cilt:53, Sayı: 2,
2004, s.77
40
Bülent Tanör, age, s.46-1
37

48

ANLIK, Eylül-Ekim 2018

belgeise bir anayasa olmamakla beraber, padişahın
egemenliğinin sınırlanabileceğinin de ilk kanıtı
olarak anayasal gelişim tarihimizde yerini
almıştır41.

istisnasız
yararlanacak
olması
özellikle
Müslümanlar,
mültezimler,
Ermeni
ve
Yahudilerden farklı ayrıcalıklara sahip Fener Rum
Patrikhanesi tarafından eleştirilmiştir44. Ayrıca
Fermanın açıklanması için çıkarılan ek bir
fermanda “Vezirden çobana kadar herkesin eşit
olduğu”45 ifade edilmiştir. Şeriat kanunlarına göre
yönetilen bir devlette Müslüman ile gayrimüslim,
vezirden çobana kadar herkesin eşit olduğunun bu
şekilde vurgulanmasının teokratik devlet yapısını
zedelediği söylenebilir. Fermanın sağladığı kişisel
dokunulmazlık ve güvenceler incelendiğinde
de1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları
Bildirgesi ile dikkat çekici benzerliklerin olduğu
ortadadır46.

1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanları
Osmanlı Devleti, 19. yüzyılda bir yandan asi vali
Mehmet Ali Paşa ile uğraşmakta, diğer yandan
Fransız Devrimi sonucu ortaya çıkan “ulusal
egemenlik” kavramı yüzünden kendi sınırları
içinde yaşayan gayrimüslimlerin bağımsızlık
isyanları ile baş etmeye çalışmaktaydı42. Bu
sorunları gidermek, içerideki parçalanmayı
önlemek ve Avrupalı devletlerle ilişkileri iyi
tutmak adına Mustafa Reşit Paşa’nın büyük
katkıları sonucu bazı reform programlarına
gidilmiştir. Dolayısıyla Ferman bu reform
düşüncesinin sonucudur. Hazırlanmasına 2.
Mahmut ile başlanmış ancak 2. Mahmut’un vefatı
sonucu halefi Abdülmecit tarafından 3 Kasım
1839’da Gülhane Hattı Hümayunu olarak Gülhane
Parkı’nda ilan edilmiştir.Tanzimat Fermanı
ile;Osmanlı
İmparatorluğunun
dağılmasını
önlemek, devlet faaliyetlerini hukuki güvence
esasına dayamak, düzeni ve merkezi gücü yeniden
kurmak,
Avrupalı
devletler
ile
iyi
geçinmekamaçlanmıştır.Bu yüzden Tanzimat
Fermanı’nı 1838 İngiliz Ticaret Antlaşması’nı
tamamlayan, Avrupa burjuvazisinin Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki eylemlerini güvence altına
alan bir yasal çerçeve gibi kabul etmek yanlış
olmayacaktır43.

Tanzimat Fermanı’nda sağlanan haklar ve
güvenceler
sonrası
padişahın
konumu
incelendiğinde göze çarpan ilk şey, belgenin bir
ferman olarak düzenlenmesi nedeni ile ilk defa bir
padişahın yetkilerini ve iktidarını,özellikle kişi
hakları ve yargı ilkeleri alanında kendi kendini
(auto-limitation) sınırlamış olduğudur. Padişah,
cezaların yasalara uygun olarak verileceğini kabul
etmesi ile kendi başına ceza verme yetkisinden
vazgeçmiştir. Ayrıca, Fermanın getirdiği en büyük
yeniliklerden olan yasama görevini yerine
getirecek ve bu süreçte yer alacak Meclisi Ahkâmı
Adliye’nin rolünün pekiştirilmesi ile de padişahın
yasama yetkisi doğrudan paylaşılmamış da olsa
kurullarla çalışma sözü verilmiş olmaktadır47.

Tanzimat Fermanı, kişi hak ve özgürlükleri
bakımından eksik ama derli toplu ilk Osmanlı
belgesidir. Bu ferman aracılığı ile tanınan hak ve
dokunulmazlıklar arasında en başta kişi
dokunulmazlığı ve güvenliği yer almıştır. Yasadışı
nedenlerle suçlanmama ve cezalandırılmama, adil
ve açık usullerle yargılanma, mal güvenliği,
müsadere
yasağı,
adil
vergi,
askerlik
hizmetlerinde adalet gibi konularda güvenceler
sağlanmıştır. Bu güvencelerden Müslüman ve
gayrimüslim bütün Osmanlı vatandaşlarının

44

Mehmet Aktel, “Tanzimat Fermanı’nın Toplumsal
Yansıması”, SDÜ İİBF Dergisi, Sayı:3, 1998, s.181, Bülent
Tanör, age, s.94
45
“… herkes yani gerek Müslim ve gerek reaya olsun tebaa-i
Devlet-i Aliyyemden olan cemi’ nâs, can ve malına ve ırz ve
nâmusuna küllî serbestiyet üzere mâlik ve mutasarrıf
olubçünki bir âdemin şer’an ve
kanûnenda’vasıâlenengörülübhükmolunmadıkca, taraf-ı
şâhânemden kimse hakkında bir şey yapılmayacağından
vüzerâdantâ çobana kadar sâirnâsdandahî kimse kimsenin
bi-gayr-i hakkın fuzulî can ve malına ve ırz ve namusuna
sakınıb el uzatmasın…” Takvim-i Vekâyi, def’a 187 (15
Ramazan 1255/22 Kasım 1839). Ayrıca bkz. Reşat Kaynar,
Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, Ankara: TTK Yayını, 1985, s.
180-189. ‘dan aktaran Mehmet Seyitdanlıoğlu, “Tanzimat
Döneminde Yüksek Yargı ve Meclisi Valayi Ahkamı Adliye
(1838-1879)”, Adalet Kitabı (Edit: Halil İnalcık, Bülent Arı,
Selim Aslantaş), Ankara, Adalet Bakanlığı, 2007, s.257
46
Bülent Tanör, age, s.88-90
47
Age, s.91, Tevfik Çavdar, age, s.25

41

Tevfik Çavdar, age, s.24
Yavuz Özdemir, Erol Çiydem, Elif Aktaş, “Tanzimat
Fermanının Arka Planı”, Kastomonu Eğitim Dergisi, Cilt: 22,
Sayı:1, 2014, s. 324, Bülent Tanör, age, s.84
43
Tevfik Çavdar, age, s.24
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Tanzimat Fermanı padişahın yemini ile kabul
edilmiş olduğundan tek taraflı bir bağlayıcılığa
sahiptir, bu da onun yaptırım açısından zayıf bir
niteliğe sahip olduğunu göstermektedir.“Yemin”in
niteliği gereği yalnızca ant içen padişahı
bağlaması ve ondan sonraki padişahları
ilgilendirmemesi fermanın bağlayıcılığı açısından
noksanlık oluşturmuştur. Ancak Abdülmecit’ten
sonra tahta çıkan Abdülaziz ve Abdülhamit gibi
padişahlar da Tanzimat Fermanı’ndan “ana kanun
gibi” söz
etmiş, bu şekilde değerini
vurgulamışlardır. Şu da göz ardı edilmemelidir ki
mutlak monarşi ile yönetilen bir devlette padişahın
uyruklarına bazı sözler vermesi ve bunu bir
ferman ile ilan ederek kendi kendini sınırlaması,
padişahın mutlak otoritesinden ödün vermesi
açısından oldukça önemlidir48. 1839 Tanzimat
Fermanı da çözülen devleti toplamak ve
dağılmaları engellemek adına ilan edilmiş
olmasına
rağmen,
bu
anlamda
başarılı
olamamıştır. Bununla beraber birçok açıdan eksik
de olsa anayasal belgelerimizden biri olarak
tarihimizde yerini almıştır.

Meclisi Vâlâ’da50temsil edilebilmek gibi haklar
tanınmıştır51. 1839 Tanzimat Fermanı ile 1856
Islahat Fermanı’nı Müslüman ve gayrimüslimleri
ne açıdan etkilediği konusundakarşılaştırmak
gerekirse şu söylenebilir: İkisi de birer anayasa
olmamakla beraber, Islahat Fermanı genel olarak
Hristiyan milletlerin anayasal gelişmelerinin
başlangıcı olmuştur. Bu belge; padişahın dış
baskılar sonucu ilan ettiği ve gayrimüslimlerin
haklarını kendi otoritesi karşısında bir kere daha
güvenceye aldığı,Müslüman olmayan azınlıkların
ulusal bağımsızlıklarının bir bildirisi sayılabilir52.
Diğer yandan Tanzimat Fermanı, egemenliğin
paylaşımı
açısından
Senedi
İttifak
ile
karşılaştırıldığında şu ifade edilebilir ki Senedi
İttifak, ayanlarla padişah arasında yapılmış
olduğundan padişahın egemenliği ayanların
karşısında sınırlandırılmıştır. Oysa Tanzimat
Fermanı’nda egemenlik paylaşımı hükümdar ile
bürokrasi arasındadır53.
Yukarıda parça parça değerlendirilen padişahın
teokratik
ilkelere
dayanan
egemenlik
anlayışındaki değişiklik, Tanzimat dönemi
incelendiğinde apaçık olarak göze çarpmaz.
Ancak yapılan reformlara biraz daha geniş açıdan
bakıldığında görülen, ilahi hukuka dayanan
monarşinin aslında bu dünyevi ve modern
düzenlemelerle yara aldığıdır54 zira yapılan
yenilikler, padişahın egemenliğini dayandırdığı
dinsel
kurallara
aykırılıklar
içermektedir.
Abdülaziz’in Hattı Hümayununda dine ilişkin
formüller kullanmaması, hilafete değinmemesi,
“şeriat” sözcüğünün yerine “kavanini mevzua”
(yürürlükteki yasalar), “kullar”yerine “tebaa”
(uyruklar) sözcüklerini kullanması, 1868’de
Şurayı Devlet açılış konuşmasındaki “Yeni

Tanzimat Dönemi, 1839 Tanzimat Fermanı ile
başlamış olmakla beraber bu fermanla bitmez,bu
dönem boyunca birçok ferman çıkarılır. Bunlardan
önemli olan bir diğeri ise 1856 Islahat
Fermanı’dır.
Islahat
Fermanı;
Osmanlı
İmparatorluğu’nu Rusya’nın müdahalelerine karşı
korumanın bedeli ve Avrupa Devletleri ailesine
kabul edilmesinin şartı olarak yabancı devletler
tarafından Osmanlı’daki Hristiyan azınlıkların
lehine ileri sürülen yeni birtakım isteklerin
sonucudur. Islahat Fermanı yerel yönetimler ve
cemaat meclislerinde, özellikle gayrimüslim
halkın temsil edilmesi düşüncesinin tartışılmaya
başladığı ilk resmi belgedir49 ve Fermanının esas
amacı,
Tanzimat
Fermanı’nda
yeterince
vurgulanmamış olan, Osmanlı İmparatorluğu
sınırları içinde yaşayan gayrimüslimler ile
Müslümanlar arasında her yönden bir eşitliği
sağlamaktır. Bu bağlamda Islahat Fermanı ile
gayrimüslimlere bütün devlet memurluklarına
atanabilmek, eyalet meclislerine girebilmek ve

50

Meclisi ValayiAhkami Adliye, Divanı Hümayun’un
silikleşen yerini doldurmak üzere 24 Mart 1838 tarihinde 2.
Mahmut tarafından kurulmuştur. Bu meclis, Tanzimat
Dönemi boyunca bazı değişiklikler geçirmiş olmakla beraber
yasaların hazırlanmasında görevli bir kuruldu ve aynı
zamanda yüksek bir yargı organınkine benzer yetkilere
sahipti. (Mehmet Seyitdanlıoğlu, agm, s.256)
51
Bülent Tanör, age, s.95-97
52
Niyazi Berkes, age, s.192’den aktaran Bülent Tanör, age,
s.97
53
Tevfik Çavdar, age, s.26
54
Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, BETA yayınları, İstanbul,
2017, s.104

48

E.Z. Karal, “Gülhane Hattı Hümayunu’nda Batının Etkisi”,
Belleten, Cilt:28, Sayı: 112, 1964, s.599-1 ‘den aktaran
Bülent Tanör, age, s.91
49
Tevfik Çavdar, age, s.26
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örgütlenme biçimi yürütme gücünün adliye, diniye
ve yasama güçlerinden ayrılığı temeline
dayanır”55ifadesi, Heyeti Vükelâ’ya dahil olarak
güçlenmiş gibi gözükse de aslında bağımsızlığını
yitiren ve devletin denetimi altına giren
şeyhülislamın değişen konumu,1850 tarihli
Kanunnamei Ticaret ile şeriatta yeri olmayan tüzel
kişilerin ve faizin tanınması, İslam hukukunun bir
kuralı olan “suçtan zarar görenin suçluyu
affedebilmesi” ilkesinin yerine devletin suçluyu
cezalandırması doğrultusunda özel af yetkisinin
kaldırılması, İslam ceza yargılamasında yeri
olmayan savcılık kurumunun kabul edilmesi,
Arazi Kanunnamesi ile mülkiyet ve miras
konularında dinsel hukuktan farklı kurallar
getirilmesi, dinsel yargılama usulünden ayrılan
Nizamiye Mahkemelerinin kurulması gibi
yenilikler doğrultusunda monarkın mutlak
egemenliğinin kaynağı olan teokratik ilkelerden
uzaklaşılmaya başladığı görülür56. Sonuçolarak,
ne Tanzimat-Islahat Fermanları bir anayasadır ne
de Tanzimat Dönemi bir anayasal yönetim
dönemidir. Ancak başta Tanzimat Fermanı ve
Islahat Fermanı olmak üzere, bunların anayasal
gelişim sürecindeki katkılarını yadsımak da
mümkün değildir.

anlaşmazlığı57, Genç Osmanlıların desteklediği
yenilikçi Mithat Paşa’nın güçlenen konumu ve
Abdülaziz’in anayasalı bir yönetime olan karşıtlığı
1807’den beri uygulanmayan tahttan indirme
mekanizmasının
yeniden
işlemesine
yol
58
açmıştır . Abdülaziz’in yerine gelen 5. Murat’ın
ruhsal durumunun bozukluğundan yararlanan
veliaht Abdülhamit,tahta çıkarılırsa meşruti bir
yönetimi ilan edeceğine söz vermiş, bu da 5.
Murat’ın saltanatının sonlandırılmasına neden
olmuşve 2. Abdülhamit’in tahta çıkması ile
sonuçlanmıştır. 5.Murat ve Abdülaziz’in tahttan
indirilmeleri ve 2. Abdülhamit ile yapılan
“meşrutiyetin ilanı” pazarlıkları göstermektedir ki
Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinde rol
oynayan “padişahı ikna” metodu, meşrutiyetin
ilanında yerini “padişahla pazarlığa” bırakmıştır.
Meşrutiyetin ilanında pazarlık ve zor kullanmaya
varan bu metot, aynı zamanda içteki muhalefetin
gücünü de kanıtlar niteliktedir59.
Meşrutiyetin ilanı, geniş bir toplumsal tabana
dayanmaz. Avrupa’daki gibi, aristokrasinin altında
ezilmiş örgütlü burjuvazinin mücadelesi sonucu
bir sınıfsal zorlama ile oluşmamıştır60. Bununla
beraber, Meşrutiyetin ilanı 2. Abdülhamit’in bir
lütfu ya da sadece Mithat Paşa ve arkadaşlarının
baskıları ile de açıklanamaz. Genç Osmanlılar
hareketi Meşrutiyetin ilanına giden süreçte fikirsel
anlamda önem teşkil eder. Genç Osmanlıların
çıkardıkları gazetelerde savundukları düşünceler
ve tartıştıklarıkonular bu anlamda dikkat çekicidir.

Birinci Meşrutiyet ve 1876 Kanuni Esasi
Tarihi olaylar birbirinden bağımsız ve kopuk
değerlendirilemeyeceği
için
Osmanlı
İmparatorluğu’nun ilk Anayasası olan Kanuni
Esasi’nin kabulüne giden süreç, elbette ki
kendisinden önceki Tanzimat Döneminin ve
reform
hareketlerinin
bir
sonucunu
oluşturmaktadır.
Abdülaziz’in
keyfi
ve
mutlakiyetçi tutumuna karşı oluşan muhalif aydın
grup Genç Osmanlıların hareketleri, Sadrazam
Mahmut Nedim Paşa’ya olan muhalefet, bu
muhalefet sonucu Abdülaziz’in değiştirmek
zorunda kaldığı yeni vekiller heyeti ile olan

57

Bülent Tanör, age, s.124 (Abdülaziz, yeni vekiller heyeti ile
anlaşmaya olan gönülsüzlüğünü “Sizi halk istediğinden
memur ettim.” sözü ile açıkça ifade etmiştir. (Ali Efendi,
İstanbul’da Elli Yıllık Önemli Olaylar, s.76-77; E.Z. Karal,
Osmanlı Tarihi, c.7, s.104-110’dan aktaran Bülent Tanör,
age, s.124-1) Bu sözündeki “halk” ifadesi, gittikçe güçlenen
muhalif grupların Abdülaziz’e olan baskısının somut bir
örneğidir.
58
B.S. Baykal, “93 Meşrutiyeti”, BELLETEN, c.6, sayı 21-21,
1942, s.47-51’den aktaran Bülent Tanör, age, s.125
59
B.S. Baykal, “93 Meşrutiyeti”, s.82-83’den aktaran Bülent
Tanör, age, s.127 (Anayasa çalışmalarının darboğaza girdiği
anlardan birinde Süleyman Paşa, 2. Abdülahmit’e 5.
Murat’ın sağlığını kazanmakta olduğunu söyleyerek Padişahı
üstü kapalı tehdit etmiştir. Tevfik Çavdar, age, s.46)
60
Mümtaz Soysal, Fazıl Sağlam., “Türkiye’de Anayasalar”,
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C.I, s.21’den
aktaran Hakan Uzun, “Türk Demokrasi Tarihinde 1.
Meşrutiyet Dönemi”, Gazi Üniversitesi KEFAD, Cilt 6, Sayı 2,
2005, s.155

55

“Teşkilatı Cedide, kuvveiicraiyeninkuvvei adliye, diniye ve
teşriiyeden tefriki esasına müsteniddir.” İ.H. Danişmend,
İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c.4, Türkiye yay., İstanbul,
1972, s.227’den aktaran Bülent Tanör, age, s.101
56
Bülent Tanör, age, s.100-103

51

ANLIK, Eylül-Ekim 2018

Parlamento, halka karşı sorumlu yönetim, siyasal
özgürlük, vatan, hürriyet kavramları bu hareket
sayesinde yayılma imkânı bulmuştur. Örneğin
Reşat Bey, İbret gazetesindeki 5 Haziran 1872
tarihli
yazısında
Paris
Komünü’nü
ve
cumhuriyetçileri açıkça savunmuştur. Yine aynı
şekilde Namık Kemal de İbret gazetesindeki
yazısında Komün’ün savunuculuğunu yapmış,
aynı sayıda Nuri Bey Birinci Enternasyonel’i
anlatmıştır. Ahmet Mithat Efendi, Dağarcık adlı
derginin 7. Sayısında 1871 yılında Birinci
Enternasyonel’i
savunmuştur.
Yazısındaki
yanlışlar bir yana, Ahmet Mithat Efendi sınıf
sorununu bilinçsiz de olsabu yazısında işlemiştir.
Yazısını bitirdiği cümleleri dikkat çekicidir61:

1876’da ilan edilmesi de bu açıdan önemlidir.
Osmanlı’nın aleyhine kararların alınacağı
Konferans gününde ilan edilen Anayasa ile Batılı
devletlere “Osmanlı da artık sizinle aynı yönetim
sistemini paylaşmaktadır, sizden biridir. Müdahale
etmenizi
gerektiren
bir
konu
62
kalmamıştır.” mesajı verilmek istenmiştir.
Kanuni Esasi’nin gerçek anlamda bir “anayasa”
olup olmadığını değerlendirmeden önce “anayasa”
kavramının neyi ifade ettiğine değinmek daha
yararlı olacaktır. Bir Anayasanın amacı, bireyin
temel hak ve özgürlüklerini korumak üzere
egemenliğin kullanıcısı olansiyasi iktidarı(o
dönemde padişahı) ilke ve kurallara bağlamaktır.
Anayasacılığın asli özelliği, keyfi yönetimin
tersine, hukuki ve kurumsal mekanizmalar yoluyla
sınırlanmış bir yönetim tesis etmektir.

“…. Yaz günü Temmuz sıcağına karşı mutluların
ikametine mahsus 5-6 katlı binanın en üst katına
sırtında çamur taşımak veyahut İngiltere kömür
madenlerinde, yani yerin dibinde, kömür kırmak
suretiyle kazandığı on kuruşu üç okka ekmeğe
verip, akşam evinde kaba hasır üzerinde o ekmeği
yedikten sonra güya gündüzki yorgunluğu
çıkarmak için uzanıp yatanlar…. Ve yılbaşında
mevcut parasının faizini topladıktan sonra akşam
mide fesadına uğrayacak kadar yiyip içerek,
yapağıyı, pamuğu dahi çekemeyip tüy yatak ve
keten çarşaflar içinde yatanlar nasıl eşit
olurlar?”

119 maddeden oluşan Kanuni Esasi; bir anayasaya
özgü bölümler ve maddeler halinde yazılmış ve
yasa dili ile kaleme alınmış olupbiçimselanlamda
gerçek bir anayasa görünümündedir63. Ancak
içerik açısından gerçek bir anayasanın amacı olan
“siyasi iktidarın sınırlandırılması” işlevini,
Anayasanın
hazırlanması
esnasında
2.
Abdülhamit’e verilen veya verilmek zorun kalınan
tavizler karşısında yerine getirememiş, bu yüzden
de biçimsel bir Anayasa olmanın ötesine
gidememiştir. Bunda Kanuni Esasi’nin siyasi bir
ideolojinin ürünü olmamasının payı büyüktür.
Ayrıca Anayasanın halkın belirlediği bir kurucu
meclistarafından değil,padişahın bizzat atadığı bir
kurul olan Cemiyeti Mahsusa tarafından
hazırlanarak ilan edilmesi onu bir “hükümdar
şartnamesi”nin ötesine geçirememiştir. Bu da

Dolayısıyla Genç Osmanlılar hareketi, her zaman
çok bilinçlice olmasa da basın yoluyla bazı
konuların en azından tartışılmasını sağladığı için
önemli olmuştur.
Bir yandan Tanzimat ve Islahat Fermanlarının
getirdiği yenilikler, gelişen aydın çevre,Genç
Osmanlılar hareketi ve Balkan uluslarındaki
anayasallaşma süreci, diğer yandan Osmanlı’nın iç
işlerine yabancı devletlerce müdahale edileceği
Tersane Konferansı’nın tesirlerinden kaçınma
isteğiMeşrutiyetin ilanı ile anayasalı bir yönetime
geçişte etkili olmuştur. Anayasalı yönetime
geçiştedışarıya güven verme, ortalığı yatıştırma ve
dıştan gelebilecek müdahaleleri önleme amacı
yatmaktadır.
Osmanlı
Devleti’nin
ilk
AnayasasıKanuni
Esasi’nin,
Tersane
Konferansının toplanma tarihi olan 23 Aralık
61

62

Konferansta Osmanlı’nın temsilcisi olan Saffet Paşa o
günün koşulları içinde Rusya’da bile bulunmayan bir
anayasanın ve meşrutiyet düzeninin Osmanlı padişahınca
kabul edildiğini ve bu nedenle Konferansın anlamını
yitirdiğini, dağılması gerektiğini belirtmiştir. Meşrutiyetin
ilanını “Bu dakikadan itibaren Türkiye, hükümeti meşruta
sırasına dahil olmuştur.” sözleri ile yabancı devletlere
müjdelemiştir. Ancak yabancı devletler Saffet Paşa’nın bu
önerisini kabul etmemiştir. Osmanlı Devleti de bunun
üzerine Konferansı terk etmiştir. B.S Baykal, agm, s.52-59, E.
Z. Karal, age, c.8, s.4-9, EdouardEngelhardt, La Turquie et le
Tanzimat, t.2, p.161 vd. ‘dan aktaran Bülent Tanör, age,
s.128; Tevfik Çavdar, age, s.46
63
TBMM Başkanlığı Anayasa ve İçtüzük Sitesi,
https://anayasa.tbmm.gov.tr/1876.aspx

Tevfik Çavdar, age, s.41-43

52

ANLIK, Eylül-Ekim 2018

sözde,
padişahı
sınırlandırmak
üzere
oluşturulmaya çalışılan yeni bir düzende onun
etkisinin ve ağırlığının kırılamamasına yol
açmıştır64.

Madde 7’de “Padişahın kutsal hakları” olarak
adlandırılan yetkileri şu şekilde düzenlenmiştir:
Vekilleri, sadrazamı ve şeyhülislamı atamak ve
görevden almak, orduya komutanlık etmek, şeriat
hükümlerini ve yasaları yürütmek, devlet
dairelerinin işleyişi ile ilgili tüzükleri düzenlemek,
cezaları affetmek ya da hafifletmek, Meclisi
Umumi’nin toplanmasına ve tatiline karar
vermek67, gerektiğinde Heyeti Mebusan’ı yeniden
seçime gitmek koşulu ile fesh etmek68.

Kanuni Esasi’ye göre Padişah, yürütme organının
başı ve kendisidir. Bakanlar Kurulu olan Heyeti
Vükelâ’nın başkan ve üyeleri olan sadrazamı,
şeyhülislamı ve vekilleri kendisi seçer, atar ve
azleder. İlk Osmanlı Parlamentosu olan ve iki
kanattan (Heyeti/Meclisi Âyan – Heyeti/ Meclisi
Mebusan) oluşan Meclisi Umumi’nin Heyeti
Âyan üyelerini ömür boyu görevde kalacak
şekilde kendisi seçer. Heyeti Mebusan üyeleri ise
her elli bin Osmanlı erkeğine bir temsilci olmak
üzere 4 yıl için, belli bir gelirin üzerinde Osmanlı
erkekleri tarafından çok dereceli seçimlerlebasit
çoğunluk sistemi ile belirlenir65. Padişah, Heyeti
Âyan başkanını doğrudan kendisi seçtiği gibi
Heyeti Mebusan başkanını ve iki yardımcısını da
Heyeti Mebusan tarafından gösterilen üçer aday
arasından yine kendisi seçer ve atar. Buradan
anlaşılmaktadır ki padişah; Meclisi Umumi’nin bir
kanadını direkt kendisi oluşturmakta, ötekinin
başkan ve yardımcılarını da önerilen adaylar
arasından seçme hakkına sahip olarak iki
kanadında da belli bir hakimiyeti sağlamaktadır.
Padişahın sağladığı bu hakimiyete karşın şu da
göz ardı edilmemelidir: Azınlıkların da geniş bir
biçimde temsil edilme olanağı bulduğu Heyeti
Mebusan’ın yetkileri ne kadar kısıtlı da olsa, en
azından halkın bir kısmının temsil edilebileceği
bir meclisi padişahın karşısına çıkaran bir düzende
artık padişah tek başına egemen olamaz. Meclisi
Mebusan, dolayısıyla halk, henüz adı konmamış
ve hatta bunun bilincini de kavrayamamış olsa
padişahın mutlak egemenlik hakkına rakip olarak
ilk defa ortaya çıkmıştır66.

Kanuni Esasi’nin 28. maddesine göre Heyeti
Vükela, padişahın iznini gerektiren bir konuyu
görüşmek istiyorsa, konuyu görüşebilmek için bile
önce padişahın iznine gerek duymuştur. Konunun
görüşülmesinden
sonra
aldığı
kararları
uygulayabilmek de yine padişahın onayına
bağlanmıştır. Padişah tarafından seçilen, onun
istemediği bir konuyu bile görüşemeyen ve
yalnızca ona karşı sorumlu olan Heyeti Vükelâ, bu
durumda padişaha direnebilecek bir konumda
değildir ve padişah yürütme organına tek başına
egemendir. Ayrıca padişahın; yasamanın bir
kanadı olan Meclisi Âyan’ı da bizzat belirlediği,
dolayısıyla kendi çıkarlarını koruyacak kişileri
seçtiği unutulmamalıdır. Bu durumda padişah,
yürütmenin tamamının ve meclisin yarısının da
hâkimidir. Yasamanın hâkim olmadığı kanadı
Meclisi Mebusan’a da önerilen adaylar arasından
seçtiği başkan ve yardımcılarıile müdahale
edebilmektedir69. Anayasa her ne kadar Meclisi
Mebusan başkanının Meclisin önereceği adaylar
arasından padişahça seçilmesini öngörse de
Padişah “geçici” bir atama olduğunu öne sürerek,
Meclisin rızasını bile sormadan birinci dönem
Meclisi Mebusan başkanı olarak Ahmet Vefik
Paşa’yı atamıştır. “Geçici” olması gereken Ahmet
Vefik Paşa, birinci dönemin sonuna kadar Meclisi
Mebusan başkanlığı yapmış, akıl almayacak bir
despotik
yönetim
sergilemiştir.
Basın
Nizamnamesinin tartışıldığı bir toplantıda öne
sürdüğü sansürcü fikirlerin üzerine bir mebusun
“Herhalde edebiyatı men etmek caiz değildir.”
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sözlerine “Nasıl caiz değildir? Katli bir caizdir.”
cevabını vermekten geri kalmamıştır. Mebusları
“sus eşek” diye azarladığı da kayıtlara geçmiştir.
Ahmet Vefik Paşa’nın milletvekillerine takındığı
bu tavır Padişah’ın Meclisi Mebusan’a ve
özgürlüklere olan bakış açısını kanıtlar
niteliktedir70.

konuda, Meclisi Mebusan ya da Meclisi Âyan da
az önce bahsedilen belirsiz “kendi görev alanları”
içinde bir kanun teklifinde bulunmak istediğinde
önce padişahınizni gerekmiştir. Ancak padişah ilk
izni verse bile meclisler hemen devreye giremez.
İstem konusu Şurayı Devlet’e iletilir, Şurayı
Devlet konu hakkında bir tasarı hazırlar ve bu
tasarı önce Meclisi Mebusan’a gelir. Meclisi
Mebusan’da oylanır, kabul edilirse Meclisi
Âyan’a gider. Meclisi Âyan kabul edilen tasarıyı
inceler, padişahın haklarını gasp edip etmediği
konusunda da kontrol eder. Meclisi Âyan bu
incelemeleri yaptıktan sonra tasarıyı kabul
edebilir, gerekçeli kesin reddedebilir ya da
değişiklik istemi ile Meclisi Mebusan’a geri
gönderebilir.Meclislerden birinin kesin ret
kararına uğrayan bir tasarı ise kadük olur. Ancak
tasarı kadük olmayıp Meclisi Âyan tarafından da
kabul edilse bile henüz kanunlaşmamıştır.
Tasarının
bütün
bu
sürecin
sonunda
kanunlaşabilmesi,monarşik ve aşılamaz olan
mutlak veto yetkisine sahip padişahın onayına
bağlanmıştır.Böylece padişah, yasama işleminde
de son sözü söyleme hakkına sahip olmuştur75.
Ancak padişahın tüm bu etkin konumuna karşın şu
da gözden kaçırılmamalıdır: Meclisler padişahın
istemediği bir konuyu düzenleyemezken artık
padişahın da özellikle Meclisi Mebusan’ın onay
vermediği bir konu hakkında düzenleme yapma
yetkisi yoktur. Bu durumda ilk Osmanlı
Parlamentosu olan Meclisi Umumi, her istediğini
kanunlaştırabilen bir organ olmamakla beraber,
istemediğini
de
“monarka
rağmen”
kanunlaştırmayan bir konumdadır76.

Kanuni Esasi ile padişahın şu ana kadar hiçbir
yerde yazılı olmayan, tamamıyla dini ve
geleneksel bir otoriteye dayanan bütün yetkileri,
saltanat hakkı (m.3), hilafet hakkı (m.4) ve
devamı, bir Anayasanın içinde yazılı hale
getirilerek koruma altına alınmıştır71. Önceden
hiçbir yerde yazılı olmayan bu yetkiler, artık yazılı
ve resmidir. Monarkı sınırlandırmayı öngören
gerçek bir Meşrutiyetin gereklerine aykırı olan bu
büyük yetkilerin yazılı hale gelmesi bir başka
açıdan değerlendirildiğinde şu da dikkat çeker:
Padişahın ilahı yetkileri insan iradesi ürünü bir
belgenin içine yazılarak dayandığı meşruiyet
kaynağı beşerîleşmiştir72.
Kanuni Esasi’nin içinde dikkat çeken bir başka
madde, 46. maddedir. Meclisi Umumi üyelerinin
yeminini düzenleyen bu maddenin yazımı
esnasında “padişaha sadakat”, anayasanın
hükümlerine uyma sözünden ve “vatana
sadakat”ten önce düzenlenmiştir73.
Yasamanın yetkilerinin baltalandığı bir başka
konu ise meclislerin ancak “kendi görev
alanlarını” ilgilendiren konularda yasa önerisinde
bulunabilmelerine karşın padişahın seçtiği Heyeti
Vükelâ’nın her konu hakkında yasa önerme
yetkisine sahip olmasıdır. Bir başka sorun ise53.
maddede “vazifei muayyene” olarak geçen “kendi
görev alanları” ifadesinden ne anlaşılmasının
gerektiğinin Anayasada belirtilmemiş olmasıdır.
Bu belirsizlik, padişahın elini güçlendirmiştir74.

Padişahın
Meclisi
Mebusan
üzerinde
kullanabileceği bir başka mekanizma ise “fesih”
kurumudur. Heyeti Vükelâ ile Meclisi Mebusan
arasında bir anlaşmazlığın ortaya çıktığı bir
durumda Heyeti Vükelâ kararında direnir, Meclisi
Mebusan da buna iki defa karşı çıkarsa padişahın
Heyeti Vükelâ’yı azletme ya da Meclisi
Mebusan’ı yeniden seçime götürme hakkı
bulunmaktadır. Ancak böyle bir durumda
padişahın bizzat kendisinin seçtiği ve yalnızca
monarka karşı sorumlu olan bir kurula mı yoksa

Yasama meclisinin varlığını neredeyse “anlamsız”
kılan bir başka konu ise kanun teklif etme
sürecinde padişahın ilk izninin alınması
zorunluluğu olmuştur. Heyeti Vükelâ herhangi bir
70
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oluşumunda kendisinin söz hakkı bulunmadığı bir
kurula mı müdahale edeceğisiyasi gerçeklikle
beraber değerlendirildiğinde, bu yetkinin Meclisi
Mebusan’ın aleyhine olduğu ortadadır. Meclisi
Mebusan’ın feshedileceği gerçeği meclisi tehdit
etmektedir77.

Monarkın
bunca
yetkisinin
karşısında
sorumluluğunu incelemek için 5. Maddeye dönüş
yapılmalıdır.
Kanuni
Esasi’nin
beşinci
maddesinde
padişahın
sorumluluğu
şöyle
düzenlenmiştir:
“Zatı Hazreti Padişahinin nefsi
mukaddes ve gayri mesuldür80.”

Kanuni Esasi’nin gerçek bir anayasa olma
yolundan nasıl saptığı yukarıda parça parça
değerlendirilmiştir. Gerek padişahın monarşik
yetkilerinden arındırılamaması, gerek Meclisin
güvenoyuna dayanan bir Heyeti Vükelâ’nın
oluşturulamaması hükümetin denetlenememe
gerçeği ile birleştiğinde problemin büyüklüğü bir
kere daha ortaya çıkar. Hükümeti denetleme yolu
olarak öngörülmüş 38. Madde gereği Meclisi
Mebusan’ın vekillere soru sorma hakkı bulunsa da
sorunun sorulduğu vekil cevabı süresiz
erteleyebilmektedir. Ayrıca bu vekil hakkında 31.
Madde gereği bir şekilde Divanı Ali’ye gönderme
kararı meclisten çıksa bile bu kararı onama yetkisi
padişahtadır78. Padişahın kendi seçtiği vekili
Divanı Ali’ye göndereceği ise siyasi gerçeklikle
bağdaşmaz.

hümayunu

Monark; yasama ve yürütme işlemlerindeki bunca
yetkisi ve gücüne rağmen “kutsal ve sorumsuz”
olarak
korunarak,
hesap
sorulamaz
bir
şekildeAnayasada yerini almıştır. Bu anlayış,
demokratik mantıktaki “Sorumlu olmayanın
yetkisi olmaz.” ilkesinin tam karşıtıdır81. 1839’da
Tanzimat Fermanı’nı ilan eden Abdülmecit bile
vermiş olduğu sözleri bir yeminle bağlamışken
tam 37 yıl sonra bir başka padişah ilan ettiği
anayasaya bağlılık yemini bile etmemiştir82.
Sonuç olarakKanuni Esasi’nin kurduğu sistem,
gerçek bir meşrutiyete geçişi değil ama
mutlakiyetten çıkışı ifade etmiştir. Monarşi; bütün
eksikliklerine rağmen mutlakiyetten çıkarak ılımlı,
anayasalı ve parlamentolu hale gelmiş ancak
henüz meşruti, anayasal ve parlamenter bir
niteliğe kavuşmamıştır83.Aydın-bürokrat kesimin
eseri olan bu Anayasa, yaratıcılarını da uygulanış
açısından tatmin etmemiştir. Halkın hâlâ seyirci
olduğu bir ortamda kalıcı ve sürekli gelişmeler
yaratamayan Osmanlı aydının bu problemi
sınıflaşamamasından kaynaklanmıştır. Ancak
orduyu yanına aldıkça bir adım ileri gidebilmiş
fakat örgütlü olmadığı içinmutlakiyet yanlılarının
diretmesi karşısındagerilemiş, yeniden fırsat
bulduğu bir anda bir adım ileri atmaya çalışmıştır.
Sonuçta1876 Kanuni Esasisi bu gelgitin bir ürünü,
Namık Kemal’in ifadesi ile de“bir anayasa
sayılamayacak
kadar
sakat
bir
belge”
84
olmuştur .Ancak
bu
belge,
Osmanlı
İmparatorluğunun ilk parlamentosunu kurarak onu
kesintilere rağmen asla geri dönemeyeceği bir
yola çıkarmıştır.O günden bugüne kadar geçen

Konunun uzunluğu gereği Kanuni Esasi’nin
getirdiği haklar, özgürlükler ve yargısal
güvencelere, anayasanın değiştirilme usulüne vs.
değinilmemiştir. Ancak padişahın yetkileri
açısından son olarak, Meşruti bir monarşiyi
anlamsız kılan 113. Maddeye de değinmek
yerinde olacaktır. Anayasa çalışmaları esnasında
bu madde yüzünden ciddi çatışmalar yaşanmıştır.
Meşruti bir yönetimden yana olan kimseler bu
maddeye itiraz etmiş ancak Abdülhamit, 113.
Madde olmadan Anayasayı onaylamayacağını
açıkça ifade etmiştir. Sıkıyönetim ilan edebilme
ve padişaha,yapılan (!) bir polis soruşturması
sonucuhükümetin emniyetini ihlal edenleri
sürgüne yollama yetkisini sağlayan, T.Z.
Tunaya’nın deyimi ile Anayasanın “en nefret
edilesi” maddesi olan 113. Madde, Kanuni
Esasi’nin getirdiği haklar ve özgürlükler açısından
bütün hukuki güvenceleri anlamsız kılmıştır79.
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sürede ülkemizin parlamento macerasınıbaşlatan
bu belge,“anayasal” değilse de “anayasalı” bir
devlet yönetimini hayata geçirmiştir.

barındıran,“Meşrutiyetin mimarı”Jön Türkler
hareketini yaratmıştır. 1905 yılında Rusya’nın
meşruti bir yönetime geçmesi, bir Asya ülkesi
olarak Japonya’nın meşrutiyet ile yönetiliyor
oluşu ve bir İslam ülkesi olarak İran’daki
meşrutiyet devrimi Jön Türkler için ilerici
örnekler olmuştur88. Siyasal birliği korumakta
güçlük çeken padişahın baskıyı arttırması
muhalefetin gittikçe güçlenmesi sonucunu
doğurmuştur. Böyle bir ortamda gelişen Jön
Türkler hareketi, 29 Aralık 1907’de Paris’teki
ikinci kongresinde parlamentolu bir rejimin
kurulmasıve halkın da vergi ödememek yoluyla
pasif direnişe çağrılması kararını almıştır89.
Özellikle ağır vergilere itirazlar için kitle
hareketleri yer yer Anadolu’da da görülmüştür.
Makedonya’daki hareketlilik ise Meşrutiyet’e
giden yolda ana etken olmuştur90. Manastır’da
sokaklara asılmış ve yabancı devletlerin
konsolosluklarına gönderilmiş 23 Haziran 1908
tarihli
bildiri
bu
bakımdan
dikkat
çekicidir.Osmanlı Terakki ve İttihat Heyeti
tarafından “gayri meşru hükümetin” Manastır
Valisi’ne bir muhtıra niteliğinde olan bu belgede
açıklanmış ana fikirler şu şekildedir:

Kanuni Esasi’nin ilanı Tersane Konferansına
engel olamamış, yabancı devletler Osmanlı’nın
aleyhine
kararlar
almışlardır.
Osmanlı
İmparatorluğu da bu kararları kabul etmeyince
Rusya ile 93 Harbi başlamıştır. Bütün
eksikliklerine rağmen Kanuni Esasi’nin getirdiği
hak ve güvencelerle keyfi bir düzenin karşıtını
oluşturmayı denemesi bürokrasinin yozlaşmış
kesimini, vurguncuları, düzensizlikten beslenen
din tüccarlarını,keyfiliğin içinde yer edinmiş her
kesimi rahatsız etmiştir. Ayrıca Osmanlı’nın
reform yapmasından yana olan yabancı devletler
de azınlıkların Parlamentoda geniş bir şekilde
temsil
edilmesi
karşısında
“azınlıkların
koruyucusu” sıfatı ile Osmanlı Devleti’ne
müdahale etme şanslarının azalacağını anlayınca
bu girişimi desteklemeyi bırakmışlardır. Ve bu
şekilde Padişah Abdülhamit de19 Mart 1877’de
ilk defa toplanan Osmanlı Parlamentosunu 14
Şubat 1878 günü 93 Harbi’ni bahane ederek 30 yıl
sürecek bir “tatil”e göndermiştir. Bundan sonraki
30 senesini Osmanlı İmparatorluğu; Kanuni Esasi,
hürriyet, ıslahat, vatan, cumhuriyet gibi
sözcüklerin85 yasaklandığı, aslında suikastle
öldürülen yabancı devlet başkanlarının baskı
yüzünden hastalıktan öldüğünün yazıldığı bir
basının içinde, sansürün çok ciddi boyutlarını
tecrübe ederek geçirecektir86. Ancak tarih bize
göstermiştir ki böyle bir ortam içinde “baskı
muhalefeti doğurur” gerçeği kendini bir kere daha
doğrulayacak ve en ilerici fikirler, Abdülhamit’in
tüm özgürlükler üzerine şal örttüğü bu zamanda
aydınlar içindefilizlenecektir87.

“Bugünün hükümeti (mutlakiyet sistemi) gayri
meşrudur. Terakki ve İttihat Cemiyeti’nin tek
arzusu milletin açık ve meşru haklarını geri almak
ve idare mekanizması başındaki süfehanın (zevke
ve eğlenceye düşkünlerin) ihtiraslarına son
vermekten başka bir şey değildir. Fesat sistemi
kurmuş olanlar bilmelidirler ki Osmanlı
İmparatorluğu bir millet ile o milletin timsali olan
padişahtan ibarettir. Bu ikisinin arasında
alçaklara, şehvet esirlerine, rezillere, ikbal
sarhoşlarına yer yoktur. Kurulması istenen rejim
sayesinde milletle padişah doğrudan doğruya
temas halinde olacaktır. İnsanlık ve medeniyet
mahkemesinin temyiz edilmemek üzere verdikleri
karar budur. Bu kararın uygulanmasıyladır ki

İkinci Meşrutiyet, 1909 Anayasa Değişiklikleri
ve İttihat ve Terakki Yönetimi
30 yıl süren istibdat; mutlakiyet ve baskı rejimine
karşı çıkan, içinde her çeşit siyasi düşünceyi
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cinayetler ve zulümler insanlık kanununun
hükümdarlığı altında yok edilmiş olacaklardır91.”

kaptırmayacak, insanı insan gibi yaşatacak meşru
meşveret usulüdür ve bu istekleri bütün halinde
sağlayan Kanuni Esasi’dir…” Nutuk bittikten
sonra meydanda toplanan halk, Kanuni Esasi’yi
korumak için ant içmiştir94. Bu yüzden,İkinci
Meşrutiyet ilkine göre çok daha geniş bir
toplumsal tabana sırtını dayamıştır.Türk olsun
olmasın, yeniden bir meşrutiyönetiminden yana
olan herkesin beraber çalıştığı ve başarıya ulaştığı,
sırtını aydınların yanında halka da dayayan ilk ve
son harekettir95.

Temmuz 1908’de toplantı ve mitingler bütün
Rumeli’yi sarmıştır. Otuz bin kadar Arnavut tebaa
Kosova ilinin Firzovik denilen yerinde toplanıp
yemin etmiş, İstanbul’da acele bir millet
meclisinin toplanmasını, aksi halde fiili harekete
geçileceğini
Yıldız’a
bildirilmiştir.Kosova,
Selanik, Serez, İştip, Priştine’denYıldız’a çekilen
telgraflarla meşrutiyetin ilanı istenmiş, Yıldız bir
halk hareketi karşısında olduğunu düşünerek
dehşete kapılmıştır. Bu hareketlere kısmen
önderlik eden İttihat ve Terakki ise giderek
gücünü ve padişaha olan baskısını arttırmıştır92.
İngiltere ile Rusya’nın Osmanlı aleyhine kararlar
aldığı Reval görüşmesine olan Abdülhamit’in
pasif tutumu, İttihatçıların sabrını taşıran son
damla olmuştur. Reval görüşmesinin yarattığı
telaş içinde padişaha çekilen telgraflardaki Kanuni
Esasi’nin yeniden ilanı ve millet meclisinin
toplanması isteği saray tarafından artık görmezden
gelinemez bir noktaya ulaşmıştır. Abdülhamit, 23
Temmuz 1908 günü Kanuni Esasi’nin yeniden
yürürlüğe konduğu anlamına gelen Meclisi
Vükela mazbatasını onaylayıp Meşrutiyeti resmen
ilan etmiştir93. Bunun üzerine Manastır vilayetinde
derhal “Hürriyet” adı verilen meydanda Binbaşı
Vehip Bey, hürriyetin ilanını halka izah etmiştir.
Meydanda yaptığı konuşmasının ana hatları
şöyledir:

Henüz parlamento seçimleri bile yapılmadan
İttihat ve Terakki ilePadişah arasında bazı
çatışmalar yaşanmıştır. Kanuni Esasi’nin 7.
maddesi ile 27. maddesi arasındaki bir
belirsizlikten kaynaklı bu çatışmada Padişah, 7.
maddeye göre bütün vekillerin kendisi tarafından
seçilip atanacağını savunurken 27. maddeye göre
ise yalnızca sadrazamın ve şeyhülislamın padişah
tarafından seçileceği, diğer bakanların sadrazamca
belirleneceği anlamı çıkıyordu. Padişah, kendi
güvenliği açısından harbiye ve bahriye bakanlarını
da bizzat seçmek istemesine karşın İttihat ve
Terakki bunda direnmiştir. Dönemin sadrazamı
Sait Paşa da bu çatışmaların ortasında kalmış, en
sonunda Padişaha yakın bir harekette bulunarak
bu iki bakanlığa onun istediği kişileri seçmiştir.
Bu hareket İttihatçıları kızdırmış, İttihat ve
Terakki’nin artan baskısı karşısında Sait Paşa
sadrazamlıktan çekilmek zorunda kalmıştır. Yeni
kabineyi kuran Kâmil Paşa, İttihatçıların istediği
kişileri bu iki bakanlığa atayınca bu sefer
Abdülhamit karşı çıkmış ancaksonunda Padişah
boyun eğmek zorunda kalmıştır. Bir süre sonra bu
iki bakanlığa yeni bakanlar atamak gerektiğinde
Padişah yine kendi adamlarını seçmek istemişse
de İttihatçıların baskısı karşısında yeniden geri
çekilmek zorunda kalmıştır. Ayrıca Abdülhamit,
Kâmil Paşa’nın Heyeti Âyan başkanlığına Sait
Paşa’yı önermesi üzerine buna yine itiraz etmiş
ancak Kâmil Paşa’nın ısrarı üzerine Sait Paşa’yı
atamak zorunda kalmıştır. Daha henüz parlamento
seçimleri
yapılmadan
ve Kanuni
Esasi
değişikliklerine bile gidilmeden Padişahın art arda
aldığı bu üç darbe ile monark kutsallıkla karışık

“Hürriyetin ilanı otuz bir senelik zulme son
vermiş, uzun çabaların ürünü olmuştur. Adalet,
meşveret, eşitlik, hürriyet ve kardeşlik bundan
böyle gerçekleşme yoluna girmiştir. Kanuni
Sultan Süleyman devrinden beri padişahla millet
arasına çekilen kafes kırılmıştır. Sürgün olan
hürriyet kahramanları kurtulmuştur. Yetimlerin
göz yaşlarını dindirecek, kimsenin hakkını kimseye
91

Ahmet Refik , İnkılabı Azim 1324, s.45-51’den aktaran
Tarık Zafer Tunaya, age, s.14
92
S. Külçe: Firzovik Toplantısı ve İkinci Meşrutiyet, İstanbul,
a1944, s.60-60; Ahmet Saip, Tarihçeiİnkıllap ve Şark
Meselesi Hazırası, İstanbul, 1328, s.61-63, Ahmet Ziya,
Meşrutiyet Uğrunda, İstanbul, 1327, s.22; Ahmet Refik, age,
s.4, T.Z. Tunaya, Türkiye’de Siyasi Partiler, İstanbul, 1952, s.
139-140‘dan aktaran T.Z. Tunaya, age, s.15-16; Bülent
Tanör, age, s.175
93
S. Akşin, age, s.68-75’den aktaran Bülent Tanör, age,
s.176
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saygınlığını yitirmiştir96. Kendisi de bu durumdan
nasıl yakındığını Mâbeyn Başkatibine söylediği şu
sözlerle ifade etmiştir: “Beni bir şeye
karıştırmıyorlar. Ben de karışmak istemem97.”
Monarka rağmen atılan bu adımlar, 1909 Anayasa
değişikliği ile padişahın yetkilerinde gidilecek
kısıtlamaların adeta haberci olmuştur.

Meclisi Mebusan seçimleri, İttihat ve Terakki
cemiyetinin etkisi ve baskısı altında yapıldığından
seçimi İttihatçılar kazanmıştır. Ancak şu da var ki
seçilenlerin hepsi İttihatçı değildir. 275 mebustan
160 kadarı İttihat ve Terakki üyesidir. Ayrıca
Meşrutiyetin
ilanından
sonra
cemiyetin
söylevlerindeki
giderek
artan
ulusalcılık,
gayrimüslim mebuslar tarafından benimsenmemiş,
fikir ayrılıkları ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu
yüzden İttihat ve Terakki seçtirdiği mebuslar
üzerinde her zaman büyük bir hakimiyet
sağlayamamıştır. 31 Mart Ayaklanması esnasında
meclis içindeki bu muhalefet kendini daha çok
hissettirmiştir100.

Kâmil Paşa hükümeti esnasında dikkat çeken bir
başka şey, ilk defa bir hükümet programının
hazırlanıp kamuoyuna sunulmasıdır. Bu şekilde
hükümet programları, imparatorluğun siyasal
hayatına girmiştir. Ayrıca daha sonra İttihatçılarla
arası bozulan Kâmil Paşa’nın güvenoyu istemesi
de ilk güvenoyu istemi ve güven oylaması olarak
tarihimizde yerini almıştır. Sonradan Kâmil
Paşa’nın meclis ile yaşadığı bazı çekişmeler
sonucu yeniden yapılan ve aslında “ciddi bir siyasi
denetim mekanizması” olan güven oylamasında
8’e karşı 198 oyla güvensizlik oyunu alması
sonucu hükümet istifa etmiştir. Bu da
tarihimizdeki ilk güvensizlik oyu olarak
kaynaklara geçmiştir. Bu ilk güvensizlik oyunun
belki de en önemli yanı, bir anayasa değişikliği ile
hükümetin
meclis
önündeki
siyasi
sorumluluğunun anayasal çerçevede kabul
edilmesinden önce yapılmış olmasıdır. Ancak
diğer bazı yazarlar bunu İttihatçıların Kâmil
Paşa’yı ne olursa olsun indirmek için
gerçekleştirdikleri bir girişim olarak da
değerlendirmişlerdir98. Kâmil Paşa’dan sonra
hükümeti kuran Hüseyin Hilmi Paşa kabinesi ise
hükümet programını meclisin güvenine sunan ilk
hükümet olmuştur99.

30 yıl süren bir tatilin ardından Meclisi Umumi 17
Aralık 1908 günü padişahın söylevi ile açılmıştır.
Ancak padişahın meclisin açılısı esnasında Kanuni
Esasi hükümlerine ant içmekten kaçınması
Meclisi Mebusan ve Meclisi Âyan’ın tepkisine yol
açmıştır. Padişahın seçtiği Meclisi Âyan’ın bu
olay üzerine cevap yazısında “Hakimiyeti
milliyenin timsali olan Meclisimiz” ifadesini
kullanmış olması “millet egemenliği”ne vurgu
açısından oldukça önemlidir101.Ayrıca Meclisi
Mebusan başkanlığına önerilen adaylar arasından
padişahça atanankoyu meşrutiyetçi Ahmet Rıza
Bey, mecliste yaptığı bir konuşmasında
“hakimiyeti
milliye”
kavramını
yeniden
vurgulamıştır. Meclisi Mebusan da âdeta
“hakimiyeti milliyenin temsilcisi” olduğunu
açıklamış, kendisinden de “Millet Meclisi” olarak
söz etmiştir102.
Eski düzenin içinde yer edinen memurlar,
yozlaşmış kurumlar, mektepliler karşısında geri
plana düştüklerini fark eden alaylı subaylar, cahil
ve işbirlikçi kesim,kısacası baskıdan ve
mutlakiyetten yana olan herkes tıpkı 1876’da
olduğu gibi 1908’de de Meşrutiyetin ilanından
veryansın etmiştir. Öte yandan Balkanlarda
yaşanan problemler ve toprak kayıpları da
Meşrutiyeti
yıpratmıştır.
Gazeteci
Hasan
Fehmi’nin ölümünün İttihatçılardan bilinmesi ise
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Age, s.182
Ali Cevat, İkinci Meşrutiyetin İlanı ve 31 Mart Hadisesi,
TTK yayınları, Ankara, 1960, s. 8-9, 14, 18-19, 35-36’den
aktaran Bülent Tanör, age, s.182
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İ. Güneş, “Meşrutiyet Dönemi Hükümet Programları”, AÜ
Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi,
Sayı:1, 1990, s.180-184; A. Şeref, Tarih Konuşmaları, s.213,
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s.267-269, Ali Cevat, age, s.36-38; H.K. Bayur, Sadrazam
Kamil Paşa, Sanat basımevi, Ankara, 1956, s.294 vd. den
aktaran Bülent Tanör, age, s.186
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bardağı taşıran son damla olmuş, kontrolden çıkan
bazı askerler “şeriat isteriz” sloganları ile 13
Nisan
1909
günü
(31
Mart
1325)
ayaklanmışlardır. Tarihimize 31 Mart Vakası
olarak geçen bu olay karşısında padişah
Abdülhamit,açıktan destekçi olmadıysa bile sessiz
ve hoşgörülü bir tavır içinde kalmıştır103. İttihat ve
Terakki Cemiyetinin güçlü olduğu Selanik’ten
gelen ve içinde Mustafa Kemal’in de olduğu
Hareket Ordusu ayaklanmayı bastırmıştır. Hareket
Ordusu’nun amaç ve görevi komutanı tarafından
şöyle açıklanmıştır: “Meşrutiyeti bir daha hiçbir
gücün sarsamayacağı şekilde güçlendirmek,
düşmanlarına gereken dersi vermek, Kanuni
Esasi’nin üstünde hiçbir kuvvet olmadığını ve
olamayacağını ispat etmek.” Bu sözler Padişaha
karşı bir meydan okuma olmuştur. Üç gün sonra
Yeşilköy’de “Meclisi Umumi Millet” olarak
birlikte toplanan Heyeti Âyan ve Heyeti Mebusan
da
bu
bildirinin
içeriğini
onayladığını
104
açıklamıştır .
Karar
metninde
Meclisi
Umumi’den “Meclisi Umumi Millet” yani “Millet
Meclisi” olarak söz edilmesi önemlidir105.
Ordunun
ayaklanmayı
bastırdıktan
sonra
yayımladığı bildiride “ordunun bir cemiyet ya da
partinin değil, bütün Osmanlıların ordusu
olduğunu, İttihat ve Terakki ile bir bağlantısının
olmadığını” vurgulaması, ordunun Cumhuriyet
tarihimizdeki müdahalelerinde de “partilerüstü ve
tarafsız” bir tavır takınması ile paralellik
göstermiştir106.

Umumi önünde de ant içmiştir107. Ayrıca Mehmet
Reşat tahta çıkışını “milletin isteği” ile
açıklamıştır. Bir taht değişikliğinin padişah
tarafından milletin isteği ile açıklanması, millet
egemenliği kavramının artan önemini vurgular
niteliktedir108. Artık, sarayın ve monarkın etkisi
kırılmıştır. Sarayın bu geri plana ittirilen konumu
Birinci Dünya Savaşı’ndaki
yenilgi ile
İttihatçıların dağılmasına kadardevam etmiştir.
1918 sonrası Vahdettin ve saray yine yükselişe
geçmiştir109.
Kanuni Esasi’de yapılan 1909 Değişiklikleri
İttihat ve Terakki’nin suistimalleri ve işine gelen
şekilde yönetme isteği ile “pratikte” her ne kadar
hayal edildiği şekilde uygulanamamış olsa da
dönemin koşullarına göre sınırlandırılmış bir
monarşiyi “hukuken” kurmuştur.
Anayasada toplam yirmi bir madde değiştirilmiş,
bir madde kaldırılmış ve üç yeni madde
eklenmiştir110.
Değiştirilen
Anayasadaİkinci
Meşrutiyet’in ruhuna ters olan birkaç hüküm
hemen dikkati çeker. Bunlar teokratik devlet
yapısının
güçlendirilmeye
çalışıldığı
düzenlemelerdir. 3. Maddeye göre artık padişah
şeriata bağlılık yemini edecektir ve 5. Maddede
padişahın şeriatı koruma görevini yükleneceği
yazılıdır.118. Maddede ise yasaların fıkıh
hükümlerine uygunluğu şartı getirilmiştir111.Bu da
aslında özünde ilerici ve ihtilalci bir hareket olan
İkinci Meşrutiyetin, bir yandan monarkın
yetkilerini daha önce hiç olmadığı kadar budarken
diğer yandan da din devleti kalıplarından
tamamıyla çıkmaya henüz hazır olmadığını
gösterir. Üstelik bunu Anayasada koruma
ihtiyacını hissetmiştir. Çünkü Abdülhamit, 30 yıl
süren istibdat yönetimini halkı “din” köprüsü ile
yanına alarak sürdürmüş, İslamcılığı en etkili

Ayaklanmanın
bastırılması
sonrasında
Abdülhamit’in parlamento kararıyla hal edilmesi
ile ilk defa “milletin temsilcileri”“millet
adına”“monarkı” indirmiştir. Meclis üyeleri,
Abdülhamit’in yerine gelen Sultan V. Mehmet
Reşat’ın hükümet önünde ant içtiği gibi Meclisi
Umumi’de de yemin etmesini istemiş, bunun
üzerine Mehmet Reşat 20 Mayıs 1909’daMeclisi
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Cem Eroğul, “1908 Devrimi’ni İzleyen Anayasa
Değişiklikleri”, 100. Yılında Jön Türk Devrimi, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, 2010, s.86
108
“Kanuni Esasimiz ahkamı ve alelumum milleti
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siyasal akımlardan biri haline getirmiştir. Bu
yüzden İkinciMeşrutiyet bile, Abdülhamit’in 30
yıl süren geleneksel ve baskıcı yönetimi yüzünden
devlet yapısındaki bu“teokratik” geri dönüşü
henüz üzerinden atmaya hazır değildir112.

olma isteğini anca seçimle belirlenmeyi kabul
ederse görüşebileceğini belirterek her defasında
bu isteği reddetmiştir115. Ayrıca 1910 senesinde
Meclisi Âyan’dan gelen bir başka Anayasa
değişikliği teklifinde mali konular hariç
hükümetten gelen tasarıların önce Meclisi Âyan’a
gelmesi, buradan Meclisi Mebusan’a gönderilmesi
ısrarla istenmişancak Meclisi Mebusan, Âyan’ın
seçimle oluşmaması nedeniyle bu teklifi de
istikrarla reddetmiştir116.

Diğer yandan padişahın Meclisi Umumi’de
anayasaya bağlılık andı içmesi hükmü getirilmiş,
ödenekleri Meclisi Umumi’nin kabul edeceği özel
yasaya bağlanmıştır. Genel af ilan edebilmesinde
Meclisi Umumi’nin onayı şartı getirilmiştir.
Bakanlar kurulunun oluşumundaki yetkileri
budanarak yalnızca şeyhülislam ile sadrazamı
seçip ataması usulü kabul edilmiştir. Yalnız
burada önemli olan bakanlar kurulunun artık
padişaha karşı değil, seçimle gelen Meclisi
Mebusan’a karşı sorumlu olmasıdır. Dolayısıyla
bakanlar kurulu artık Meclisi Mebusan’ın güven
oyuna dayanacağından padişah, meclisin güven
oyu vermeyeceği birini sadrazam olarak
görevlendiremeyecektir. Ayrıca padişahın önerilen
isimler arasından Meclisi Mebusan’ın başkanını
ve yardımcılarını seçip atama usulü kaldırılmış,
Meclisi Mebusan kendi başkan ve yardımcılarını
bizzat seçebilme hakkına sahip olmuştur.Artık
Padişah, kendisine verilen yetkileri ancak
sadrazam ve ilgili bakanın imzası ile kullanabilir
hale gelmiştir. Böylece “sorumlu olmayanın
yetkisi de olmaz” ilkesi gereği oluşan “karşı imza”
kurumu Osmanlı siyasal hayatına da girmiştir113.
Ayrıca “karşı imza” kurumu çerçevesinde
padişaha yasa önerme yetkisi de tanınmıştır114.

Yapılan değişikliklerle bakanlar kurulunun bir
konuyu görüşebilmek için önce padişahtan izin
alma usulü kaldırılmıştır117. Ayrıca hükümetin
yasa gücünde kararname çıkarabilme yetkisinde
de bir değişikliğe gidilmiştir. Meclisler toplanık
değilken acil bir durum oluşur ve hükümet yasa
gücünde kararname çıkarırsa yapılacak ilk
toplantıda bu kararnamelerin derhal Meclisi
Mebusan’a sunulması kuralı getirilmiştir118.
Meclislerin yasama işlemini başlatabilmek için
padişahtanizin alma yöntemi de kaldırılmıştır.
Padişahtan ilk izin alındıktan sonra istem
konusunun
Şurayı
Devlet’e
gönderilmesi
sonlandırılmış, bu şekilde temsili bir yönü
olmayan, yasama sürecine yasama organından
önce dahil olan ve dolayısıyla da parlamentonun
saygınlığını zedeleyen bir kurulbu süreçten
çıkarılmıştır. Ayrıca Meclisi Âyan ve Meclisi
Mebusan’ın her yılın Kasım ayında padişahın
daveti olmadan toplanması hükmü getirilmiş, bu
şekilde padişahın meclisin açılışını engellemesi
önlenmiştir119.Padişahın meclisin toplantı yılını
kısaltmak yetkisi de kaldırılmış,120yasama
işlemine son noktayı koyan mutlak veto yetkisi
geciktirici veto yetkisine dönüştürülerek “monarka
has” bir yetkiye de son verilmiştir. Mutlak veto
yetkisinden arındırılan bir monarkın önüne
parlamentodan gelen bir belge ise 1876 Kanuni
Esasi’sinde olduğu gibi artık bir “tasarı” değil,
“kanundur.” Padişah önüne gelen kanunu geri
gönderse bile meclislerin bu metni 2/3 oy
çokluğuyla kabul etmeleri durumundaartık bu

Anayasa değişikliği görüşmeleri esnasında Meclisi
Mebusan,
Meclisi
Âyan’ın
yapısını
da
değiştirmeyi istemiştir. Meclisi Âyan’ın 2/3’ünün
halk tarafından seçilmesini, 1/3’ünün padişahça
atanmasını, ömür boyu olan Âyanlık görevi
süresinin 9 yıla indirilmesini, süresi dolanların ise
yeniden seçilebilmesini veya atanabilmesini
önermiştir ancak bu öneri Ayanca kabul
edilmemiştir. Görüşmeler esnasında Meclisi Âyan
da kendisinin gensoru hakkına sahip olabilmesi
için Anayasada bir değişiklik istemiştir. Meclisi
Mebusan ise, Meclisi Âyan’ın halk tarafından
seçilmediğini, Âyan’ın gensoru hakkına sahip
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Agm, s. 86-87
Agm, s. 97
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118
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önce 1911’deki bir Anayasa değişikliğiyle fesih
kurumunu 1876 Kanuni Esasi’sindeki hale
çevirmek istemiş ancak Meclisi Mebusan’ın
muhalefeti ile karşılaşmıştır. Hükümet, bu
muhalefet karşısında “çakallık” seviyesinde bir
siyasi manevraya gitmiştir: Fesih kurumunu
işletebilmek için Meclis ile olan bu uzlaşmazlığı
art arda ret kararı olarak saymış, bunun sonucunda
Sait Paşa kabinesi istifa etmiş, sonra da hükümeti
yeniden kurmuştur. Hükümet, Meclis ile fesih
kurumunun
değişikliği
konusunda
yine
anlaşamayınca Ayan’ın da onayı alınarak
padişahtan
Meclisi
Mebusan’ın
feshini
istemiştir.İttihat ve Terakki’nin baskısı altında
geçen 1912 “Sopalı seçimi” sonucuoluşan yeni
Meclisi Mebusan’da bu değişiklik teklifi kabul
edilmiştir. Fakat teklif, Meclisi Ayan’a sevk
edilemeden ordu içindeki muhaliflerden gelen bir
muhtıra üzerine Sait Paşa Kabinesi istifa etmiştir.
Babıali Baskını sonucu iktidarı yeniden devralan
İttihat ve Terakki 1914’te bu yasayı Âyan
Meclisinden de geçirmiştir. Tevfik Fikret,ünlü
“95’e Doğru” adlı şiirinide 1295’te (1878)
Abdülhamit’in meclisi kapatmasına gönderme
yaparak fesih kurumunu laçkalaştıran İttihat ve
Terakki’yi eleştirmek için yazmıştır124. İttihat ve
Terakki,1916 senesinde yaptığı bir Anayasa
değişikliğinde ise Meclisi Mebusan’ın feshi
önündeki bütün engelleri tamamen kaldırmıştır.
Ancak tarihin de garip bir cilvesi olarak Birinci
Dünya Savaşı’ndan yenilgi ile çıkan İttihatçılar
işlerine nasıl gelirse öyle düzenledikleri fakat
hiçbir zaman kullanmadıkları fesih silahları ile baş
düşmanları
Vahdettin
tarafından
1918’de
vurulmuşlardır. Ayrıca Vahdettin, 1920 yılında
Müdafaai Hukukçuları barındıran meclisi de aynı
şekilde feshetmiştir125. Bir zamanlar İttihatçıların
en ön sıralarında yer alan ve Meclisi Mebusan
başkanlığı da yapmış, sonradan Meclisi Âyan’a
atanmış meşrutiyetçiAhmet Rıza Bey, fesih
mekanizmasını bir silah olarak kullanmak isteyen
İttihat ve Terakki’ye1916’da şu sözlerle tepki
göstermiştir126:

kanunu onaylamak zorundadır121. Bu sayede
Birinci
Meşrutiyet’te
her
istediğini
kanunlaştıramasa
da
istemediğini
kanunlaştırmayan bir yapıya sahip olan Meclisi
Umumi, ikinci Meşrutiyette kararlı olduğunu
“monarka rağmen” kanunlaştırabilen bir yapıya
sahip olmuştur.
Ayrıca
Meclisi
Umumi’nin
uluslararası
antlaşmaları
onaylama
yetkisi
de
düzenlenmiştir.Barışa, arazi terkine, ticarete,
Osmanlıların “hukuku asliye ve şahsiyesine”
ilişkin bulunan ve Devlet maliyesinden harcama
gerektirecek olan uluslararası antlaşmaların
kabulü için Meclisi Umumi’nin onayı koşulu
getirilmiş, padişahın keyfice antlaşma yapması
engellenmiştir122.
Meclisi Âyan’ın padişahça oluşturulma usulü
devam etse de artık Meclisi Âyan görüşmelerinin
aleni yapılması kabul edilmiştir. Birinci
Meşrutiyette Heyeti Vükelâ ve Meclisi Mebusan
arasında çıkan bir anlaşmazlıkta meclisin Heyeti
Vükelâ’nın kararını iki kere reddetmesi üzerine
Meclisi feshetme ya da Heyeti Vükelâ’yı azletme
yetkisine sahip padişahın fesih yetkisinde de
düzenlemeye gidilmiştir. Yeni düzenlemeye göre
bir anlaşmazlıkta Meclisi Mebusan, Heyeti
Vükelâ’nın kararını iki kere reddederse Heyeti
Vükelâ, Meclisi Mebusan’ın kararını kabul etmek
ya da çekilmek zorundadır. Heyeti Vükelâ çekilir
ve yeni oluşan Bakanlar Kurulu da eski bakanlar
kurulunun görüşünde direnirse padişah Heyeti
Âyan’ın da “onayını” alarak üç ay içerisinde
seçimlerin yapılması şartı ile Meclisi Mebusan’ın
feshine karar verebilir. Yeni meclis de eskisinin
görüşünde direnirse Heyeti Vükelâ meclisin
kararına uymak zorundadır. Bu şekilde 30 sene
önce Meclisi Mebusan’ı tehdit eden fesih
mekanizmasında ciddi bir sınırlandırılmaya
gidilmiştir123. Ne var ki daha sonraki senelerde
yapılan Anayasa değişikliklerinde en çok tartışılan
kurum yine “fesih” mekanizması olmuş, bu madde
üzerinde Meclisi Mebusan’ın aleyhine olacak
şekilde çokça oynanmıştır. Giderek buyurgan ve
otoriter bir hâl alan İttihat ve Terakki yönetimi

“Meşrutiyetin esası ve memleketi idare eden
kanunların temeli olan Kanunu Esasi’yi geçici

121

124

Bülent Tanör, age, s. 194
122
Cem Eroğul, Agm, s.90
123
Bülent Tanör, age, s.195

T.Z. Tunaya, age, s.52-53
Cem Eroğul, agm, s.96
126
Agm, s.98
125
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gelişmeleretabi olarak ileri sürülenhayalî
sebeplerle senede bir sarsmakta, değiştirmekte
memleket ve hususiyle Meşrutiyet için büyük bir
can tehlikesigörüyorum... Çark-ı Meşrûtiyyet
tersine döndürülmek isteniyor. Acaba Hükümet
vazifesini, kuvvetini sûistimâl ederse ve cidden iş
görmeyecek bir hale gelir ise ne yapılacak? ...
Görevdeki hükümet bu kuvveti acaba sûistimal
eder mi? Beşerdir, elbet eder, bunda şüphe
edenler, bu ciheti Ermeni vatandaşlarımızdan
sorup anlayabilirler127… ‘Türk’e beylik vermişler,
evvelâ babasını öldürmüş.’ derler. Ben istemem
ki, bu hükümeti teşkil eden kişiler hakkında da
analarını, yani Meşrûtiyeti öldürmüş desinler.”

herhangi bir mahkeme kararı olmadan yalnızca
polis soruşturması ile sakıncalı bulunan kişileri
sürgüne gönderme keyfiliğinin önüne geçilmek
istenmiştir. Bunlarınyanında kişi hak ve
özgürlüklerinde de bazı düzenlemelere gidilmiştir.
Kişi güvenliğini düzenleyen 10. Maddede
cezalandırılmaların yanında tutuklamalarda da
yasaya uygunluk ilkesi kabul edilmiştir. Ancak bu
maddede gerici bir düzenleme de yapılmış, 1876
Kanuni Esasi’sinde yalnız yasal nedenlerden söz
edilmişken yeni metinde tutuklanma ve
cezalandırılma için şeriata aykırılık da kabul
edilmiştir129.12. Maddedeki “Matbuat kanun
dairesinde serbesttir.” şeklindeki yer yana
çekilebilir, belirsiz ilke korunmakla beraber
basının ön denetime tabi tutulamayacağı
belirtilmiş; yeni 119. maddede postanelere verilen
evrakların sorgu yargıcı ya da mahkeme karar
olmadan açılamayacağı esasıgetirilmiştir. Ayrıca
120. Maddede toplanma ve dernek kurma hakkı
ilk defa düzenlenerek anayasal çerçeveye
oturtulmuştur. Bu maddede kurulması yasak olan
dernekler şu şekilde ifade edilmiştir: Ülke
bütünlüğünü bozma, meşruti yönetim biçimini
değiştirme, Kanuni Esasi’yi çiğneme, Osmanlılığı
oluşturan topluluklar arasında siyasal ayrılık
yaratma, genel ahlaka aykırı, gizli derneklerin
kurulması yasaktır130.

Muhalif Lütfi Fikri Bey’in İttihat ve Terakki’nin
fesih kurumunu değiştirmek istemesine tepki olan
konuşması da kayda değerdir128:
“…. Fakat muvaffak olamayacaksınız, bütün
teşebbüsleriniz perişan olacak. Çünkü siz vatanın
selametini düşünmüyorsunuz. Çünkü siz bu
memleketi cebir, tahakküm, istibdat altında ezmek
istiyorsunuz. Efendiler, düşününüz, bundan üç
sene evvel 31 Mart Hadisesi üzerine İstanbul’a
şanlı bir Hareket Ordusu gelmişti. O ordu, irticayı
ezmek maksadıyla hareket ediyordu. Yörüngesi
ulusal erdemdi. Kalplerinde vatana hizmet,
hakimiyeti milliyeyi müdafaa endişesi vardı.
İstanbul’da ise o vakit kırk bin asker vardı. Bu
asker eğitimliydi. (muallemdi) Silahı, cephanesi
boldu. Adeta müthiş bir kuvvet, ordu idi. Fakat
müdafaa ettikleri maksat aşağılık idi. Milletin
hakimiyetine karşıydılar. Bütün kuvvetlerine
rağmen
kıpırdayamadılar.
Hiçbir
direniş
gösteremediler. Siz de kıpırdayamayacaksınız. Siz
de öyle olacaksınız. Siz de aşağılık maksadınızdan
ürkerek, tıpkı o millet düşmanları gibi, siz de
kıpırdayamayacaksınız.”

1909
Anayasa
değişikliğinin
yapıldığı
ortamabakıldığında-2. Abdülhamit’in tahttan
indirilmesi, ordunun 31 Mart Vakası’na müdahale
şekli, yükselen “hakimiyeti milliye” kavramıanayasa değişikliğinin milletin temsilcisi Meclisi
Umumi tarafından yapıldığı, padişaha dayatıldığı
ve kabul ettirildiği ortadadır.1876 Kanuni
Esasisi’nin yapılış yöntemi olan “padişahın
ihsanı” ferman anayasa tipinden “padişaha
dayatılan” misak anayasaya geçiş sağlanmıştır131.
Aslında yeni bir Anayasa yapılmamış da olsa
değiştirilen maddeler ile yepyeni bir anayasal
düzen kurulmuştur. Aynı zamanda 1876’dan
başlayıp günümüzde de devam eden “anayasalı”
yaşamımızda ilk ancak ne yazık ki son olmayan
tarihsel bir hataya da bu dönemde düştüğümüz
saptanabilir:
“Bir
anayasadan
mucizeler

Anayasa değişikliğiyle düzenlenen hükümlerin
incelenmesinedevam edilecek olursa sıkıyönetim
ilanı ve padişahınsürgün yetkisini barındıran 113.
madde sürgün yetkisinden arındırılmış, padişahın
127

Ahmet Rıza Bey burada 1915’te gerçekleşen Ermeni
göçüne gönderme yapıyor.
128
Tarık Zafer Tunaya, T.Z. Tunaya, İnsan Derisiyle Kaplı
Anayasa, Arba Yayınları (2.Baskı), 1988, İstanbul, s.191-1
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Bülent Tanör, agm, s. 196; Cem Eroğul, agm, s. 90
Bülent Tanör, age, 196-1, Cem Eroğlu, agm, s.95
131
Bülent Tanör, age, s.192
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beklemek.” İyi bir anayasanın uygulayıcılar elinde
nasıl kötü bir yönetime yol açabileceğini ilk defa
bu dönemde tecrübe ettiğimizi söylemek yanlış
olmayacaktır. Samimiyetsiz uygulayıcıların en iyi
anayasayı bile yozlaştırabileceği gerçeğinden ne
kadar ders çıkarmış olduğumuz ise tartışmaya
açıktır132.

fazla uzatmamak adına getirdiği sosyal ve kültürel
yeniliklerin, millileşme politikalarının, hukuktaki
laikleşme
çabalarının,
milli
ekonomiyi
destekleyen girişimlerinin-mutlak bir başarı
gösterememiş de olsa-tarihi değere sahip olduğu
asla inkâr edilemez. Ona gölge düşüren ise
yönetim tarzı olmuştur. Hürriyeti getirenlerin
istibdadına rağmen Osmanlı İmparatorluğu bu
dönemde
en
kritik
fikri
gelişmelerini
yaşamış,İmparatorluk’ta “birey” hiç olmadığı
kadariktidarın kullanılışını kendi gidişatı ile ilgili
bulmuş, bu konuda düşünme ve çözüm üretme
görevini yüklenmiştir. “Memleket nasıl kurtulur?”
sorusunun cevabı en çok bu dönemde aranmıştır.
Ancak hangi kurtuluş yolu ile gelinirse gelinsin
Avrupa’dan her alanda geri kalan bir İmparatorluk
bu dönemin devamında tarihe karışmıştır. Türkleri
imparatorluk formülünden demokratik bir
cumhuriyete götüren yolda İkinci Meşrutiyet bir
köprü görevini görmüş, siyasal alandaki bütün
kazanımları ile “Cumhuriyet devrinin adeta
laboratuvarı” olmuştur135

Sonuç olarak; dönemin siyasal pratiğinde iktidarın
tekelleşmesi
yüzünden
istenilen
şekilde
uygulanamamış olsa da 1909 değişiklikleri ile
Kanuni Esasi, dönemin şartları içinde meşruti bir
yönetimi
hukuken
kurmayı
başarmıştır.
Meşrutiyet, birçok demokratik siyasi müessese
kurmuş ne var ki gerçek manalarını
anlayamamıştır.Bu da onun “kağıt üzerinde”
gerçekleşmesine sebep olmuş, demokratik rejimin
anca bir müsveddesini yaratabilmiştir133.Pratikte
yaşanan bu başarısızlık, çok çeşitli fikirleri içinde
barındıran İttihat ve Terakki’nin esas hedefi olan
“istibdadı yıkmak” hayalini gerçekleştirdikten
sonra ciddi bölünmeler yaşamasından, demokratik
olgunluğun eksikliğinden, dolayısıyla “çoğulcu”
demokrasi anlayışı yerine “çoğunlukçu” anlayışın
kabul görmesinden kaynaklanmıştır. İstibdadı
beraberce
“yıkanlar”,
aynı
beraberlikle
“yapamayacaklarını” anlamışlardır. İttihat ve
Terakki’nin bu çözülmeler karşısında giderek
sertleşen yönetimisiyasi tarihimizde ilk defa
meclisteki
bir
çoğunluğun
tahakkümüne
134
dönüşmüştür .İttihatçılar muhalifler tarafından
sürekli eleştirilmiş, bu uzlaşmazlık karşılıklı
suikastlara kadar gitmiş, intikam almayı
hedefleyen,“yanlışı yanlışla” düzeltme isteğini
doğurmuştur. Muhalefetin
bir
broşüründeki
“Abdülhamit’in otuz üç
senede kazanmış olduğu bir
mevkiyi siz dört senede
kazandınız.” ifadesi İttihat
ve Terakki yönetiminin
demokratik
eksikliğinin
yerinde
bir
eleştirisi
sayılabilir. Yalnız şu da göz ardı edilmemelidir ki
İttihat ve Terakki’ye getirilen bu eleştiriler onun
yönetim anlayışı yüzündendir. Çalışmayı daha

…
Hürriyetin ilanı sonrası yer yer çalınan Fransız
milli marşı Marseyez’in nağmeleri arasında
Manastır Valisine çektiği telgrafında Enver Paşa
şöyle demişti: “Hastayı tedavi ettik.” Oysa
borçlanarak yaşamayı gelişme prensibi saymış bir
devletin ancak ölebileceğini tarih acı bir şekilde
göstermiştir... Tam on sene sonra, 1918’de Birinci
Dünya Savaşı’ndan yenilgi ile çıkan İttihatçıların
kaçışını anlatan Hadisat gazetesinde bir karikatür
çıkacaktır.
İttihatçılar
kaçarken
yerde
imparatorluk
yığılmış
yatıyordur. Altında da şu
yazılıdır:
“Zaten hastaydı136.”
…

135

Tarık Zafer Tunaya, age, s.9,40,45,62
T.Z. Tunaya, İnsan Derisiyle… s.25 (Karikatür,
https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/handle/11543/2332
sayfasındaki Hadisat gazetesinin 21. sayfasından alınmıştır.)

132

136

T.Z. Tunaya, İnsan Derisiyle..., s.31, 41
133
T.Z. Tunaya, Hürriyet’in İlanı, s.100
134
T.Z. Tunaya, age, s.54
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İzmir İktisat Kongresiyle
Dünyaya Verilen Ekonomik
Mesaj

Osmanlı’nın yorgunluğunu, hastalığını, fakirliğini
ve geri kalmışlığını devrim ve reformlarla yok
etmeye amaçlamıştır. Mustafa Kemal ve yeni
devletin kurucu kadrosu Cumhuriyet’in temeli
olan reform ve devrimlerin yaşayabilmesi "iktisadi
zaferlerle taçlandırılmadıkça siyasi ve askeri
zaferlerin uzun süreli olamayacağı" görüşündeydi.
Bu sebepten Mustafa Kemal Atatürk oluşturacağı
yeni ekonomik modelinin üzerinde çalışılması için
Ziya Gökalp başkanlığında bir ekonomi heyeti
kurulmasını ve sonrasında 22 Şubat 1923'te Türk
Tarihinde ilk defa ülke düzeyinde "İktisat
Kongresi" düzenlenmesini istemiştir. Büyük
ekonomik reformların gerekliliğini Türk
Milleti’ne anlatarak, ekonomik seferberliği
Cumhuriyetin kuruluşundan sekiz ay önce
İzmir'de gerçekleştirdiği İktisat Kongresi ile
başlatmıştır. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk
kazandığı askeri zaferle büyük bir askeri dahi
olduğunu kanıtlarken, Cumhuriyet’in ilanından
sonra da yaptığı iktisadi hamlelerle çağın en
büyük ekonomik atılımlarından birini yaparak tüm
dünyaya büyük bir ekonomist olduğunu da
göstermiştir.

AYKUT CAN KIZILDOĞAN

İktisat Kongresi, askeri yenilgiye rağmen Türk
toplumunda yaşanan siyasi belirsizliğinden
yararlanmak isteyen emperyalist güçlerin
TBMM’nin üzerinde baskı ve güç kurmaya
çalıştığı, Lozan görüşmelerinde Türk Heyetinin
konferansı terk edip yurda döndüğü sırada
Kurtuluş Savaşının noktalandığı İzmir’de
toplanmıştır. İzmir İktisat Kongresi’nde halkın
sorunlarını, sıkıntılarını bizzat kendi ağızlarından
dinlemek çok önemli olduğundan dolayı katılım o
yıllar için yüksek bir seviye sayılabilecek 1135
delege ile gerçekleşmiştir. Kongrenin açılış
konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, ayrıcalık
taşıyan yabancı şirketlerin millileştirilmesi
üzerinde durmuş, kapitülasyonların kaldırılması
gerekliliğini anlatmıştır. Atatürk’ün bu
düşüncelerinin temel sebebinde hızlı bir
sanayileşme ile fabrikalarda ki işgücü ve
istihdamını artırmaktı. Böylelikle bütün sınıfları
zengin olmasını sağlayıp ülkenin Milli İktisat
Politikasını oluşturacaktı. Ayrıca açılış
konuşmalarında söz alan Mahmut Esat Bozkurt
kongrenin amacını toplumda yer eden sorunları
çözmek için bir araya gelindiğini belirtip;

’’ Memleketi bayındır hale cennet hale getirecek
olan ekonomik güç ve ekonomik alandaki
himmettir. Milletimizi insanca yaşatacak bir
iktisat devrinin aşılması lazımdır. Hepimizin
arzusu şudur ki, bu ülkenin insanları ellerinde
örnekleriyle tarımın ticaretin endüstrinin emeğin
yaşamanın temsilcileri olsunlar, artık bu
memleket böyle fakir ve bu millet hakir değil,
memleketimize zenginler memleketi ve yeni
Türkiye'nin adına da çalışkanlar diyarı denilsin.
İşte millet böyle bir devri yüceltecektir ve böyle
bir devrin tarihini yazacaktır.’’
Mustafa Kemal Atatürk
1920’li yılların başında Anadolu sadece savaşların
izini değil, geri kalmışlığın ve yoksulluğun derin
izlerini taşımaktaydı. Bu ortamda kazanılan Türk
Kurtuluş Savaşı sadece askeri anlamda değil her
alanda bağımsızlığın öncüsü oldu. Askeri zafer
Kurtuluş Savaşında tescil edilirken, Lozan Barış
Antlaşmasın’ da Türk Milleti’nin hem siyasi hem
de ekonomik bağımsızlığı kazanıldı. Mustafa
Kemal Atatürk kurduğu Yeni Türkiye’sinde,
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Anadolu’nun mevcut şartları için Liberal Ekonomi
sisteminin gerekliliğinin anlatmıştır. Kazım
Karabekir Paşa ise siyasi bağımsızlığın temel
şartının ekonomik bağımsızlık olduğu fikrini
başkanlığını yürüttüğü kongrede sık sık dile
getirmiştir.

●

●
●

17 Şubat - 4 Mart 1923 tarihleri arasında toplanan
İzmir İktisat Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti’nin
Ekonomik yapısını oluşturacak kararların yanında
işçi ve çiftçi haklarının konuşulduğu ve alınan
kararların Türkiye Büyük Millet Meclisine yol
göstermiş olmasından dolayı büyük bir önem
taşımaktadır. Ayrıca, Erzurum ve Sivas
Kongrelerinde manda ve himayenin kesin olarak
kabul edilmeyeceğinin dünyaya bildirilmesi gibi;
İktisat Kongresi’nde ise kapitülasyonların
tamamen kaldırılmasındaki kararlılığını ve
ekonomik bağımsızlık arzusunu İzmir’den tüm
dünyaya göstermiştir.

●
●
●
●
●
●
●

Mustafa Kemal Atatürk’ün de bu kongreyi
Erzurum ve Sivas Kongreleri kadar önem verdiği
şu sözlerle açıkça belirtmiştir.‘’ Yüce heyetinizin
bugün toplamış olduğu Türkiye İktisat Kongresi
çok önemlidir, çok tarihîdir. Nasıl ki Erzurum
Kongresi, Sivas Kongresi felâket noktasına gelmiş
olan bu milleti kurtarmak konusunda Misak-ı
Milli’nin ve Anayasanın ilk temel taşlarını
hazırlamak konusunda etkili olmuş, girişimci
olmuş ve bundan dolayı tarihimizde, millî
tarihimizde ve millî hayatımızda en kıymetli ve
yüksek hatırayı kazanmış. Kongreniz milletin ve
memleketin hayat ve gerçek kurtuluşunu
sağlamaya araç olacak kuralların temel taşlarını
ve ilkelerini hazırlayıp ortaya koymak şekliyle
tarihte en büyük adı ve çok kıymetli bir hatırayı
kazanacaktır.’’

●
●
●
●
●

Yukarıdaki maddelerden de anlaşıldığı gibi İzmir
İktisat Kongresi iki madde (ekonomik bağımsızlık
ve yerli sermaye) üzerinden, kararlığını yedi
cihana iletmiştir. Ayrıca İktisat Kongresi’nin
kararları Türkiye’nin 1930’lara kadar sürecek
dönemin ekonomik politikasını büyük ölçüde
oluşturmuş ve yönlendirmiştir. Dünyada yaşanan
1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile birlikte
Türkiye Cumhuriyeti’nin Ekonomi Politikası
Liberal Ekonomi ’den Devletçiliğe geçiş
yapmıştır. Devletçiliğe geçmenin diğer sebepleri
ise özel sektörün ekonomik hayata istenilen
ölçüde girememesi, ana yatırımları yine devlet
tarafından organize edilmesi, halkta ki sermaye
yoksunluğu ve yatırım düşüncesinin yeterince
oluşmaması etkili olmuştur. Ayrıca İktisat
Kongresi’nin konuşmalarını ve kararlarını
incelediğimizde Atatürk Devletçilikten
bahsetmemiştir. Nitekim İzmir İktisat

İktisat Kongresi Türk Milleti için büyük devrimin
öncüsü olmuştur. Yıllar boyu devam eden
savaşlardan sermaye birikimi olmayan bir toplum
için İktisat Kongresi toplamak bütün dünyaya ve
emperyalist kuvvetlere bir ekonomik başkaldırının
sembolüdür. Türk Milleti’nin ekonomik ve sosyal
kalkınmasının temelini oluşturacak İzmir İktisat
Kongresi’nin başlıca kararları aşağıdaki gibidir.
●

Devlet, ekonomik gücü olan bir yapı
haline gelmelidir. Özel sektör devlet
tarafından desteklenmelidir.
Özel sektöre destek ve kredi sağlayacak
iki tane devlet bankası kurulmalıdır.
Yabancıların ürünlerinden kaçınılmalıdır
ve dışarı ile rekabet içerisine girebilmek
için sanayi bir bütünlük içinde olmalıdır.
Demir yollarının yapılmasına kısa sürede
başlanmalıdır.
Amele kelimesi yerine işçilere işçi
denmelidir.
İşçilere sendika hakkı tanınmalıdır ve
işçilerin durumu düzeltilmelidir.
Hammaddesi yurt içerisinde yetişebilen
sanayi dalları kurulmalıdır.
Milli bankaların kurulması sağlanmalıdır.
Teknik eğitim geliştirilmelidir.
Yabancılar elindeki önemli kuruluşlar
millileştirilmelidir.
Günlük tüketim maddelerinin üretimine
öncelik verilmelidir.
Gümrük tarifeleri milli sanayin kalkınma
ihtiyaçlarına göre düzenlenmelidir.
Yabancı tekelleşmelere ve imtiyazlara son
verilmelidir.
Yerli malları karada ve denizde ucuz
tarife ile taşınmalıdır.
Aşar vergisi kaldırılmalıdır.

El işçiliği ve küçük işletmecilikten çıkılıp
bir an önce fabrikasyona geçilmelidir.
66

ANLIK, Eylül-Ekim 2018

Kongresinde Mustafa Kemal Atatürk yabancı
yatırımcıların kanunlara, ülkenin şartlarına uyma
koşuluyla Türkiye’nin kapısının yatırımlara açık
olduğunu belirtmiştir. Özellikle Kemalizm’in bir
Ekonomik Politikasının olmadığını öne sürünler
bu yapılanları göz ardı etmektedir. Cumhuriyet’in
Ekonomi Politikaları dünyanın değişen şartlarına
ayak uydurmak için devamlı kendini güncellemiş
ve sonucunda da başarılı olmuştur. İzmir İktisat
Kongresinde alınan kararlar Cumhuriyetin
ilanından hemen sonra uygulamaya başlanmıştır.
1924 yılında Türkiye İş Bankası milli kuruluşlara
kredi ihtiyaçlarını karşılama amacıyla, 1925
yılında sanayi kuruluşlarına kredi sağlamak
amacıyla Türkiye Sanayi ve Maden Bankası, 1926
yılında vatandaşı ev sahibi yapabilmek için Emlak
ve Eytam Bankası, 1930 yılında para piyasasını
düzenlemek için Merkez Bankası kuruldu. 1926
yılında ise Türkiye Ziraat Bankası çiftçiye destek
verebilmesi için anonim şirket haline getirildi.
Bankacılık sektöründe döviz kontrolünü
yapabilmesi için Menkul Kıymetler ve Kambiyo
Kanunu çıkartıldı. Ayrıca farklı yıllarda
Sümerbank, Etibank, Denizbank ve Halk Bankası
kuruldu. 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunun
kabulünün ardından 1929’da Gümrük tarifelerin
kontrolü ile canlanan ekonomi, 1933 yılında I.
Teşviki Sanayi Kanunun kabulü ile ağır sanayi
hamlesi başlamıştır. 1929-1938 yılında arasında
ağır sanayi üretimi %152 artarken toplam sanayi
üretimi %80 artmıştır. Kömürde %100, kromda
%600, diğer madenlerde %200 artış olmuştur.
Tarım alanında ise genç Cumhuriyet’in 1924
yılında gelir kaynağının %33 olan Aşar vergisi
1925 yılında devletin paraya ihtiyacı olmasına
rağmen kaldırıldı. Köylü böylelikle ekonomik
olarak rahatlama yaşamıştır. Atatürk’ün savaştan
sonra yürüttüğü barış politikası ile erkek nüfus
toprağında üretici olarak kalabilmiştir. Böylece
ülke genelinde üretim ve refah artmıştır.
Atatürk’ün tarım devrimiyle Türkiye hem kendi
kendine yetebilen tarım ülkesi haline gelip, hem
de birçok tarım ürününü ihraç etmeye başlamıştır.
1923-1938 arasında tarımda üretim kısa zamanda
hemen hemen her üründe artış üç katına
ulaşmıştır. Hayvancılıkta ise 1923-1930 yılları
arasında devlet destekleriyle küçükbaş ve
büyükbaş sayısı iki katına çıkmıştır. Toprak
reformu ile tarım ve hayvancılık ülkenin büyük bir

gelir kaynağı olup refah oranını iki katına
artmasında büyük katkı da bulunmuştur.
Cumhuriyetin ilanından sonra yapılan ekonomik
hamleler ve reformlar Türkiye Cumhuriyeti’ne
yepyeni bir çehre kazandırmıştır. Ve 15 yıllık bu
süreçte devletin büyüme hızı hiçbir zaman
%10’nun altına düşmemiştir. Kişi başına düşen
gelir 15 yılda iki katı kadar artmış ve Gayri Safi
Milli Hasıla 3 katına çıkmıştır. 1930 ‘da 1 Dolar
2.12 TL iken 1939 yılında 1 Dolar 1.28 TL
olmuştur. Türkiye’nin 1924’de 19 ulusal banka
varken (15’i yabancıların), 1938’de ise bu sayı
39’a yükselmiştir (9’u yabancıların). Kazanılan
askeri zaferinin ardından yapılan ekonomik
atılımlar Türkiye’yi kendi ekonomik kurallarını
belirleyen bir devlet haline getirmiştir. Türk halkı
bugünlere varını, yoğunu hatta canını, ortaya
koyarak istikbal mücadelesini kazanmıştır.
Ekonomik kalkınma ise elinde avucunda hiçbir
şey kalmamış bir toplumla gerçekleşmiştir.
1950’ler de Amerika’nın Türkiye’ye yaptığı
Marshall yardımlarının ve Türk siyasetçilerin
Amerikan kökenli politikaları izlemesi sonucunda
Türkiye NATO üyesi olmuştur. Bu yardım ve
politikaların sonucunda ekonomik alanda Türkiye
hem Amerika’ya hem de motorlu taşıtların
artmasıyla petrole bağımlı hale gelmiştir. 24 Ocak
1980 Kararları ile Türkiye’de başlayan denetimsiz
serbest piyasa ekonomisi yerli üretici sınıfını
sekteye uğratıp, yok etmiştir. Turgut Özal’ın
(Özalizm) hamleleriyle ithal ürünün tüketimi ve
satışı kolaylaştırılmıştır ve cari açığı büyütmüştür.
Etkisi ise günümüzde, işsizlik, dış borç, enflasyon
ve yüksek kur olarak karşımıza çıkmaktadır.
Türkiye sadece sanayi üretiminde değil, en büyük
iş ve aş kaynağında yani tarım ve hayvancılıkta
çok büyük yanlışlıklar yapmıştır ve yapmaya
devam etmektedir. 12 Eylül Darbesi ile başlayan
ve son 15 yılda artan yanlış tarım ve hayvancılık
politikaları nedeniyle çiftçi ve köylüye yeterli
destek verilmemiştir. Yıllar içinde çiftçi,
tohumunu ve samanını dolar ile alan, traktörüne
mazotu lüks yat sahibinden daha pahalıya
dolduran ve devlet bankalarından kredi alamayan
bir duruma düşmüştür. Belirtiğim sebeplerden
dolayı Türkiye’de gıda ve et fiyatları artmıştır;
hükümet ise bu yanlışa çözüm ürütmek yerine en
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kolay yola gıda ithaline başvurmaktadır. Bunun
sonuncunda çiftçi ve köylü ithal ürünlerle rekabet
edemez hale gelip, üretiminden zarar etmeye
başlamıştır. Feodal unsurlar yani Anadolu’nun
ağababaları dolar kurunun fırsatından yararlanmak
için çiftçinin elinden ürettiklerini çok ucuza
alarak, ürünleri yurt dışına ihracat yapmaktadırlar.
Ve bu durumu daha fazla devem ettiremeyen ve
zararını karşılamayan köylü ve çiftçiler büyük
şehirlere göç etmişlerdir. Anadolu’yu
dolaştığımızda ise korkunç bir manzara ile
karşılaşmaktayız. Köylerdeki tarım arazilerinin
ekilmeyerek boş tutulduğunu ve köylerde ki genç
nüfusun hiç kalmadığını üzülerek söyleyebiliriz.
Atatürk’ün Cumhuriyeti bıraktığı gençlik ise
bugün saydığım koşullardan dolayı üniversitesini
bitirdikten sonra iş bulamamaktadır, çoğunluğu
kendi alanı dışında çalışmaktadırlar. Gençler son
dönemde yüzlerce açılan alışveriş merkezlerinde
ya da tüketim zincirlerinin bir parçasında geçici iş
bulmaktadırlar. Biraz ailesinin durumu iyi olan
gençler ise beyin göçü ile yurdu terk
etmektedirler. Yaşlı nüfus diyeceğimiz kesim ise
emekli ücretleri ile geçinemeyip kredi kartlarına
borçlanarak hayatlarını devam etmektedirler.
Bankalardaki bireysel haciz dosyaları her sene bir
önceki seneye göre anormal derecede artmaktadır.
Maalesef Türk Milleti’nin genine üretemeden
tüketmek, aşırı lüks, gösteriş, rahatlık ve ihtişam
yerleşmiştir. Bugün henüz adı konmamış, içten içe
ilerleyen krizden çıkıp güçlü devlet olmak için tek
bir reform gerekmektedir; bu reform ise yerli
üretimdir. Bu durumdan kurtulmak için aşağıda
sıraladığım çözüm önerilerimi acilen ülke olarak
uygulamalıyız.

6. İthal edilip en çok ödeme yaptığımız ilk
100 ürünün üretimi için devlet desteği
hazırlanmalı.
7. Tarım arazilerindeki tekelleşme durdurulup,
kooperatifleşmeler başlatılmalıdır
8. Eğitimlerle yerli tüketim özendirilmeli ve
lükse düşkünlük azaltılmalı
9. Yabancı yatırımın hazır üretimin ülkeye
girişinin hazır olan kuruluşları satın alarak
değil, sıfırdan başlayarak yapılması
özendirilmeli.
10. Türkiye’nin kendi ürünlerinin dünya
markası olması için devlet desteği
artırılmalı
11. Devlet dairlerinde lüks tüketimi ve israf
önlenmelidir.
12. Enerji üretimi için alternatif enerji
kaynaklarına yönelmelidir; dışa bağımlılık
azaltılmalıdır.
13. Eğitim ve öğretmen kalitesini artırılmalıdır.
Üniversiteler dünya standartlarına
çıkartılmalıdır.
14. Polis ve Adalet Sistemi tarafsız olmalıdır.
Yurt dışına borçlanma, yurt dışından alınan
savunma sanayi ve teknoloji ürünleri Türkiye’yi
tam bağımsız ülke olmaktan çıkarmıştır. Tarım ve
hayvancılıkta ithal ürünlerin Türkiye pazarına
girmesi yerli üreticiyi rekabet edemez hale getirip
üretimden el çektirmiştir. Türkiye’yi bu durumdan
çıkartacak en büyük hamle ise yerli üretim ve
milli tasarruftur. Yukarıda sıraladığım maddelerin
kararlıkla uygulanması durumunda Cumhuriyet’in
ilk yıllarında ki tam bağımsız bir ülke olması çok
zor değildir.
Kaynakça

1. Yerli ürünlerinin tüketilmesi için ithal
ürünlere ek vergilendirme yapılması
2. Tarımda ki ana maddelere ihracat kotası
konularak gıdadaki enflasyon önlemelidir.
3. İstanbul dışındaki yatırımlar desteklenmeli
ve özel ayrıcalık tanınmalıdır.
4. Yerli tohum acil olarak geliştirilip çiftçiye
uygun fiyattan satılmalıdır.
5. Tarım arazilerinde ekim özendirilmeli, iki
yıl üretilmeyen araziler üretime
kazandırılmalıdır.

ATATÜRK, Söylev ve Demeçler, C.2, Doğan Avcıoğlu Türkiye'nin Düzeni (Dün, Bugün, Yarın),
Şevket Süreyya Aydemir Tek Adam 1922-1938 lll,
İsmail Cem Türkiye'de Geri Kalmışlığın Tarihi
Erol Mütercimler, Fikrimizin Rehberi
Sinan Meydan, Aklı Kemal C.3
Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi
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Eşitsizliğe Neden Katlanıyoruz!

Unutmayın ki Thatcher’ın ifadesini neredeyse
doğru kılan esas öncül (“bütün olarak topluma”
hizmetin her vatandaşın “kendi çıkarına” hizmet
etmesiyle gerçekleştiği varsayımı) burada ayrıntılı
ZygmuntBauman
olarak açıklanmayıp olduğu gibi kabul edilmiştir.
Dorling’in gözlemleyip, iğneleyici bir şekilde dile
getirdiği üzere, Thatcher “potansiyel yeteneği
insanın boyuna (insanların değiştirme gücünün
ötesinde bir şeye) benzetmekle kalmıyor, farklı
bireylerin farklı yeteneklere sahip olmasının farklı
sosyal koşullara maruz kalmalarından değil,
doğuştan kaynaklandığını” varsayıyor. Diğer bir
deyişle, Thatcher tıpkı boylarımız gibi farklı
yeteneklerimizin de doğuştan kaynaklandığını
açıkça kabul ederek, insanda kaderin hükmünü
değiştirebilecek kudret olmadığını veya çok az
olduğunu ima ediyor. Bu ve başka nedenlerle,
geçen yüzyılın neredeyse tamamında, “insanların
bencil davranarak başkalarına da bir şekilde fayda
sağladıkları gibi garip bir fikir yerleşmiştir”
insanların kafalarına.

Zygmunt Bauman
Daniel Dorling eşitsizliğe, onun göstergeleri ve
nedenlerine ilişkin çalışmasında, “zengin
ülkelerdeki sosyal eşitsizliğin, eşitsizlik
doktrinlerine inancın sürmesi sayesinde hayatta
kalabildiğini ve yaşadığımız toplumun
ideolojisinin büyük bölümünde yanlışlıklar
olabileceğini fark etmenin insanları hayrete
düşürebileceğinin” altını çiziyor,’ Bu “eşitsizlik
doktrinleri’” yüksek sesle dile getirilen (açık)
inançlara temel oluşturan ve onlara “anlam
kazandırır” gibi görünen üstü kapalı (örtülü)
öncüllerdir; bununla birlikte, bunlara neredeyse
hiç kafa yorulmaz ya da bunlar sınanmaz;
düşünürken kullandığımız ancak başka bir somut
dayanağı olmayan fikirler oluştururken hakkında
düşünmediğimiz, daima sindirilen fakat nadiren
dile getirilen inançlardır bunlar.

Bununla birlikte, Dorling’e göre, eşitsizliği
destekleyen ve sürdüren tek “eşitsizlik doktrini”
bu değil. Hiçbir gerçeklik kanıtı taşımamasına
veya eleştirel bir teste tabi tutulmamış olmasına
rağmen yaygın algılarımızı, tavırlarımızı ve
davranışlarımızı biçimlendirmeye ısrarla devam
eden başka birtakım üstü kapalı ve gizli görüşleri
dile getiriyor. Bu tür “inançsızlık doktrinleri”
arasında Dorling şu inanışları sıralıyor: (1) Elitizm
faydalıdır (çünkü tanım gereği, sadece nispeten az
sayıda kişinin sahip olduğu yetenekler
geliştirilerek çoğunluğa fayda sağlanabilir); (2)
Dışlama toplumun sağlığı için hem normal hem de
gereklidir; hırs daha iyi bir yaşam için faydalıdır;
(3) Ortaya çıkan umutsuzluk kaçınılmazdır ve
bundan kurtulmak için yapılacak bir şey yoktur.
Bu yanlış inançlar dizisi, sosyal eşitsizliğe olan
gönüllü, neredeyse tamamen düşünmeden,
kayıtsızca itaatimizden kaynaklanan toplu
sefaletimizin sürmesi ve aslında kendi kendini
idame ettirmesi anlamına geliyor:

Örneğin, meraklısı olduğu ve kusursuzca saptadığı
popüler önyargılardan politik malzeme
çıkarmasıyla tanınan Margaret Thatcher’ın
1970’te Amerika Birleşik Devletleri’ne yaptığı
ziyaretindeki resmi bildirisini ele alalım
(Dorling’in yaptığı gibi):
Bireylere değer vermemizin nedenlerinden biri,
tümünün aynı olması değil, hepsinin farklı
olmasıdır… Bence, eğer bunu yapabilecek
potansiyelleri varsa çocuklarımızın uzamasına,
bazılarının uzayarak diğerlerini geçmesine izin
vermeliyiz. Çünkü hem kişinin kendi çıkarı hem de
bütün olarak toplumun menfaati için her bir
vatandaşımızın potansiyelini tam olarak
kullanabileceği bir toplum yaratmalıyız.

Sık sık hayıflanmalarına ve kendilerini kendi
seçimlerinin ürünü olmayan koşullarda
bulmalarına rağmen) insanlar oldukça uzun
zamandır kendi tarihlerini yazmaktadır. Ve
tarihler toplu olarak yazılır… Şu anda midemizi
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topluca alışverişle ve dizilerle dolduruyoruz.
İnsanlarımız izleme işini televizyon seyrederek ve
internette gezinerek yaptığından, statü paranoyası
güçleniyor. Reklamlar daha fazlasını istememiz
için yem olarak kullanılıyor; açgözlülük hepimize
altın tepside sunuluyor.

az riskli ve/veya daha albenilidir ya da en azından
öyle görünür; böylece, daha fazla zaman
gerektirdiği, daha külfetli olduğu, daha fazla
fedakarlık istediği veya çoğunlukla toplum
tarafından kınanma ve prestij kaybı riski taşıdığı
şüphesi uyandıran, günümüzde pek rağbet
görmeyen (dolayısıyla pek de tavsiye edilmeyen)
alternatif seçeneklere kıyasla bunların seçilme
şansı daha yüksektir. Bu nedenle, “gerçekçi”
seçeneklerin tercih edilme ihtimallerinin dağılımı
da “kaderin” yetki alanına girer: Ne de olsa,
hepimiz “düzenli” bir sosyal çevrede yaşıyoruz ve
bu “düzenleme” tam olarak ihtimallerin
yönlendirilmesinden meydana geliyor. Bu işlem,
bazı seçimlerin olasılığını normale göre artırırken
bazılarınınkini de düşürmek olmak üzere,
verilecek ödüller ile cezaların tekrar tekrar
düzenlenmesinden ibarettir. Ne de olsa,
“gerçeklik” içten gelen isteklerimize karşı olan dış
dirençlere taktığımız addır. Dirençleri ne kadar
güçlü olursa, engelleri o kadar “gerçek”
hissederiz.

Özetlemek gerekirse, çoğumuz çoğu zaman
isteyerek (bazen neşeyle, bazen isteksizce, sövüp
sayarak veya öfkeden dişlerimizi gıcırdatarak)
bize sunulana kucak açıyoruz ve hayat boyu
görevimiz olan, elimizden gelenin en iyisini
yapmayı terk ediyoruz. Peki, yolumuzu
değiştirmek için düşüncemizi; gerçeği (ve onun
davranışlarımızı belirleyen katı taleplerini)
değiştirmek içinse yolumuzu değiştirmek yeterli
mi?
İster hoşunuza gitsin ister gitmesin, seçici hayvan
anlamına gelen ‘Homo Eligens’ türüne dahil
olduğumuz ve ne kadar zorlayıcı, zalim ve inatçı
olursa olsun hiçbir gücün seçimlerimizi tamamen
baskı altına alamadığı; muhtemelen de
alamayacağı ve böylece davranışımızı kesin
olarak değiştiremeyeceği doğru mu? İstekayı
tutanın, bilardo masasında canı nereye isterse
gönderdiği bilardo topları değiliz; deyim
yerindeyse, özgür olmak için yaratılmışız ve
seçim yapmanın zahmetlerinden kendimizi ne
kadar kurtarmak istersek isteyelim, önümüzde
daima, gidebileceğimiz birden fazla yol olacak.
Kendi aralarında seçimlerimizi şekillendiren,
birbirinden büyük ölçüde bağımsız iki etken
vardır: yaşam şeklimiz ve hayatımızın yörüngesi.
Bunlardan biri, üzerinde hiçbir etkiye sahip
olmadığımız koşullar dizisi olan “kader”, diğer bir
deyişle, (doğduğumuz coğrafi ve sosyal konum
veya doğum tarihimiz gibi) biz yapmadığımız
halde “başımıza gelenler”dir. Diğer etken ise,
üzerinde (en azından prensipte ) belli bir etkiye
sahip olduğumuz, işleyebileceğimiz,
eğitebileceğimiz ve geliştirebileceğimiz
karakterimizdir. “Kader” gerçekçi
seçeneklerimizin listesini belirler fakat bunların
arasından nihai seçimi yapan karakterimizdir.

Bir seçimin sosyal bedeli ne kadar yüksekse,
seçilme olasılığı da o denli düşüktür. Seçimi
yapacak kişinin kendinden beklenen şeyi
reddetmesinin bedeli de seçimindeki itaatinin
ödülü de son derece değerli bir para birimi olan
sosyal kabul edilebilirlik, konum ve prestij
cinsinden ödenir. Toplumumuzda bu bedeller,
eşitsizliğe ve eşitsizliğin oldukça güç olan ve
dolayısıyla alternatiflerine kıyasla üstlenilme ve
yerine getirilme ihtimali daha düşük olan
sonuçlarına direnç yaratacak şekilde düzenlenir:
Uysal ve kabullenilmiş bir itaat veya gönüllü
işbirliği. Kapitalist, bireyci tüketim toplumunda
yaşayan bizim, yaşam oyunlarımızda tekrar tekrar
atmamız gereken zarlar çoğu durumda,
eşitsizlikten çıkar sağlayan veya sağlamayı
umanların lehine hilelidir…

Tabii ki “kaderimizin” belirlediği “gerçekçi”
seçenekler gerçeklik dereceleri bakımından
genellikle derin farklılıklar sergiler. Bazı
seçenekler diğerlerine kıyasla daha güvenli, daha
70

ANLIK, Eylül-Ekim 2018

Dünden Bugüne Propaganda

pazarlanabilmesi ve büyük kitlelerin daha kolay
kontrol edilmesi için olmazsa olmaz hale geldi.
Üretim fazlası ürünlereZygmuntBauman
pazar arayışı ve pazarın
daha iyi analiz edilmesi noktasında bir isim ön
plana çıkı. Bu isim 1891’de Viyana’da doğup
sonradan Amerika’ya yerleşen ve gençliğinde,
yeğeni olduğupsikoanalizin kurucusu Sigmund
Freud’un hikayelerini dinleyerek büyüyen Edward
Bernays’di. Bernays geliştirdiği teknikler ile
modern propagandanın öncülüğünü yapacaktı.
Bernays’a göre; ‘’Çok alakasız nesneler, sizin
başkaları tarafından nasıl görünmek istediğinize
dair duyusal simgeler taşıdığında çok güçlü hale
dönüşür’’idi. Bu tezini ispatlamak için 1920’lerde
baş gösteren kadın hakları hareketleri ve sigara
üreticileri açık alanlarda kadınların sigara
içmemelerinden şikayetçi olmasını çok iyi
kullandı. Bernays gazetenin de gücünü arkasına
alarak açık alanlarda kadınların sigara içmelerinin
bir özgürlük simgesi olduğunu dile getirdi. Birçok
kadının katıldığı bir yürüyüşte, kadınların
ellerinde sigaralar ile görülmesibirçok fotoğrafçı
tarafından fotoğraflandı ve ertesi gün neredeyse
tüm gazetelerde ‘’sigaranın ateşi kadınlar için
artık özgürlük meşalesi’’ olarak anılacak
başlıklarla halka sunuldu. Bernays halkın
kafasındaki ‘kadın açık alanda sigara içemez’
düşüncesini kırmış; onun yerine kadın sigara
içiyorsa daha güçlü ve özgürdür düşüncesini
yerleştirmiştir. O günden sonra sigara şirketleri
karlarını neredeyse iki katına katladı. Bu onun için
bir başlangıçtı, büyük şirketlerin onun
yöntemlerinin ne kadar başarılı olduğunu
anladığında ise artık Bernays tüketen toplum
modelinin tohumlarını atmış oldu.

Mustafa ERTUĞRAL

(Öncelikle geçen sayıda olması gereken bu yazıyı
belirli sebeplerden ötürü yetiştiremeyip bu sayıya
kalmasından dolayı okuyucularımızdan özür
dilerim. Umarım içerik bu gecikmeyi telafi
edebilir.)
İnsanlık yayılmacı hırslara kapıldığından beri,
gelişen silahlı gücün yanında silahsız bir güç de
yükseliyor, propaganda. Dinlerle başlayan
düşünce yayılmacılığının en önemli silahı
dönemin koşullarında dilden dile dolaşan bilgi idi.
İnsanlar kendi dinlerini yayabilmek için gittikleri
yerlerdeki insanların inançlarını yalanlıyor, tek
kurtuluş ve doğrunun kendi dinleri olduğunu
anlatıyorlardı. Geniş kitlelerce uygulanan bu
yöntem uzun vadede işe yarıyor; ancak azınlıkta
kalan toplumlar bir süre sonra kendi inançlarını
sorgulamaya ve çevrelerindekilerin anlattıklarını
doğru kabul etme eğilimine giriyorlardı. Bugün bu
yayılmacı akıl hala devam etmekte, tek değişen
gelişen teknoloji ile beraber bilginin yayılma
yöntemi.

Bernays’e göre bir bilgi yanlış dahi olsa onu doğru
olarak kabul ettirmek mümkündü. Bunun için
defalarca tekrarlamalı ve bu yanlışı ortaya
çıkarabilecek kişiler tarafından da bilinçli olarak
bilginin yanlış hali dile getirilmelidir. Sigaranın
insan sağlığına olan etkileri tartışılırken Bernays
sigara satışlarını arttırmak için doktorların sigara
kullandıkları tanıtım filmleri hazırlatarak o
dönemin en büyük eğlencesi olan sinema
filmlerinde kullandı. Halk, doktorların da sigara
kullandıklarını gördüklerinde sigaranın insan
sağlığı üzerine olumsuz etkileri olduğu
tartışmalarını bir kenara bıraktı ve Bernays
sayesinde büyük sigara dağıtıcıları bir kez daha
karlarına kar kattı.

Propaganda
terimininAvrupa’dayaygınkullanımıilkkezKatolik
Kilisesi’ninmisyonerlikçalışmalarısonucuolmuştur
. 1622 yılında Papa XV. Gregory Roma’da
“İmanınPropagandası” topluluğunukurmuştur.
Butoplumbirçokklisedengelenbilgilerianalizederve
yayılmayıplanladığıbölgeleriçinplanlaroluştururdu
.
20. Yy’a gelindiğinde insanlık, endüstrinin de
gelişmesi ile çok farklı bir döneme girdi.
Propaganda sadece düşüncelerin yayılması için
değil, ürünlerin daha geniş alanlarda
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Peki propaganda sadece tüketim toplumuna daha
çok tükettirebilmek ve için mi kullanılıyor?

radyotambirpropagandaaracınadönüşmüşvaziyette
ydi. Goebbels buişte o
kadarbaşarılıydıkiStalin’inordularıBerlin’ikuşatma
hazırlıklarıyaptığısıradaAlmanlarınbirbölümüfırtın
abirliklerininMoskova´yıalmaküzereolduklarınıko
nuşuyordu.

Einstein’ın atom enerjisi üzerine çalışırken bir gün
bunun dünyaya yıkım getirecek bir silah haline
dönüşeceğini düşünmediği gibi Freud’da
çalışmalarını yaparken bir gün bu çalışmalarının
büyük kitlelerin üzerinde kontrol mekanizması
olarak kullanılacağını tahmin etmemiştir. Ama
insanoğlu hiçbir hatasından ders almadığı gibi bu
çalışmaları da kendi çıkarları için diğer insanlar
üzerinde kullanmaktan kaçınmadı.
Nazi Almanyası’na giden yolda Hitlerin en büyük
destekçisiolan Dr. Paul Joseph Goebbels, 1932
seçimleri yaklaşırken Almanya’nın içinde
bulunduğu ekonomik sıkıntıları ve Versay
antlaşmasından dolayı huzursuz olan Alman
halkının isteklerini çok iyi analiz eder, ve bu
analiz sonuçları ile Hitler’in eline çok büyük bir
koz verir. Alman Nasyonal Sosyalist Özgürlük
Partisi’nin milis gücü fırtına birlikleri ile beraber
yürüttüğü seçim çalışmalarının en önemli ayağı
1933’te bütün radyo şirketlerinin Goebbels’in
başında olduğu propaganda bakanlığına
geçmesidir. Artık radyo Hitler Almanyası’na
giden yolda Hitler’in önüne serilmiş kırmızı
halıdır. Tabi bu noktada Hitler’in hitap yeteneğini
ve iyi hazırlanmış konuşma metinlerini de
unutmamak gerek.

Pekibugün?
Birilerininyazıpyönettiğisenayolardabirerfigüranm
ıyızyoksaattığımız her adımbizimhürirademiz mi?
Berlin
kuşatmasıbaşlamadanönceradyolarındanAlmanfırt
ınabirliklerininMoskava’yıkuşatmasınasevinenAl
manlargibi her güntelevizyondaya da
sosyalmedyadaokuyup,
izlediğimizbilgilerindoğruluğu ne
kadargüvenilebilir?
Sigmund Freud’un psikanaliz çalışmaları ile
başlayıp yeğeni Edward Bernays tarafından
kapitalist düzen için bu çalışmaları yorumlaması
ile devam eden süreç bugün sıradan insanlar için
tehlikeli ama yayılmacı zihniyet için büyük bir
silah olmuş durumda. Sosyal medya hesaplarımız
üzerinden yaptığımız her hareket, internet
kullanımı için tarayıcıları her kullanışımız kayıt
altına alınıp ülkelere, bölgelere, toplumlara ve
hatta bireylere göre analizler yapılmakta ve bu
analizler sonucunda aslında farkında olmadan
onların bize subliminal olarak verdiği içerikler
doğrultusunda hareket etmekteyiz.

Fransız yazar LeBon’agöre``kitle,
birçobanıolmadankendisineyardımetmeyibilmeyen
birsürüdür. Güçlübirkişilik,
yönetilmekistenenkitlelere,
kendiisteklerinikabulettirir.
Kitlekendikendiniyönetecekdurumdaolmadığıiçin,
kendilerinionlarınefendisiolarakortayakoyanherke
siçgüdüselolarakbağlanmaktavesözünüdinlemegüd
üsü de o kadargüçlüolmaktadır.“Bunun farkında
olan Goebbelsise Hitlerin görüşlerini her eve
ulaştırabilmek adına içeriği kendi elinde olan
radyo yayınlarını maddi durumu iyi olmayan
Alman halkına da ulaştırabilmek için ucuz radyo
üretimi için emir verdive kısa vadede bunu
başardı. 1939’da Viyana’daki yayınlarda dahil
olmak üzere tüm radyo yayınları“Großdeutscher
Rundfunk”
yani“BüyükAlmanRadyosu‘‘adıylatekçatıaltındate
kbirprogramileyapılmayabaşladığındaartık her
evde her sokaktanazipartisininfikirlerivardı. Yani

20. Yy’ın başlarında basılı yayıncılık aracılığı ile
başlayan bu serüven ilk önce evlerimize sonra
yeni teknolojiler ile birlikte hepimizin ceplerine
kadar girmiş durumda. Ve birileri 21. Yy’ın en
yaygın silahını kullanma konusunda çok ciddi bir
çaba içinde. En çok tıklanan sosyal medya
şirketlerinden birinin kişisel verileri sızdırması ve
bu veriler ile Amerika seçimlerinin bile manipüle
edilebileceği gerçeği,bizim altın tepside
verdiğimiz kişisel verilerimizle neler yapılabilir
sorusunun küçük bir örneği. Hele ki tek bir
kaynaktan aldığı bilgi ile yaşayan kesimin
çoğunluğu oluşturduğu Türkiye gibi ülkelerde
propagandanın gücünü ve nasıl beslendiğini
unutmamak gerek.
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SAHAFLIK VE KİTAP SATICILIĞI
ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ

BEYZA SELEN ÇAVUŞ

Bir zamanlar sahaflar, okurların uygun
yolla kitap almak, koleksiyoncuların değerli, eski
baskı eserlere ulaşmak için sıkça uğradığı yerlerdi.
Belli bir karakteri olan, kendine has, küçük ama
her köşesine kadar binlerce eserle dolu bu
dükkânlarda salt kitap alışverişi yapılmaz, eski
gazete ve dergiler, kartpostallar, plaklar ve sahafa
satılan kitaplar arasından çıkmış tozlu siyah beyaz
fotoğraflar da ilgilisine sunulurdu. Herhalde
sahafları kitabevlerinden ayıran da yukarıda
saydığımız özelliklerdi. Hep geçmiş zaman
kullandım; çünkü İstanbul’da sık sık ziyaret
ettiğim Aslıhan Pasajı Sahaflar Çarşısı’nda durum
değişmiş. AKMAR Pasajı’nın test kitabı ve korsan
romanlarla dolduğunu, yolu son zamanlarda düşen
herkes bilir. Beyazıt Sahaflar Çarşısı’ysa
üniversite öğrencilerine hizmet eden küçük ve tek
tip kitapçılardan geçilmiyor. Neyse ki halen sahaf
kültürünü yaşatmaya çalışanlar var ki, AKMAR
ve Sahaflar Çarşısı’na dönmemek adına, birkaç yıl
önce Aslıhan Pasajı’ndaki Gezegen Sahaf,
dükkânına şöyle bir yazı asmıştı:

Fotoğraf: Semih Ö.
Aslıhan Pasajı henüz ders kitaplarının
istilasına uğramış değil; fakat “çok satan” illetiyle
pençeleşiyor. Özellikle ilk kattaki dükkânların
tezgâhlarına göz gezdirince insan D&R çok
satanlar rafına bakıyormuş gibi hissediyor. Sahaf
popüler kitabın tedarikçisi olmaz oysa. Raflarında
ilk basımlar, nadir eserler, özel kitaplar bulunur.
Elbette bu demek değildir ki bir sahaf piyasada
bulunan kitapları hiç satmasın. Ancak özenle
seçmesi gerekmez mi? Okurun karşılaştığı bir
başka sorun da fiyat meselesi. Yeni çıkmış
kitaplar, kimisi de kitabevlerinden pahalı bir fiyata
satışa sunuluyor. Örneğin Orhan Veli’nin Yapı
Kredi Yayınları’ndan çıkan Sevdaya Mı
Tutuldum? isimli şiir kitabının bir Aslıhan’daki
bir sahafta, özgün fiyatı 45 lira olmasına rağmen
50 liraya satıldığına şahit olmuştum. Aynı kitap,
pasajın karşısındaki YKY Kitabevi’nde %20
indirimle satışa sunulmakta. Yahut Günlüklerinin
Işığında Tanpınar’la Baş Başa adlı kitabın özgün
satış fiyatı 42 lira olup sahafların satış yaptığı
nadirkitap.com’da bir sahaf tarafından 45 liraya
satılırken, bu kitap Dergâh Yayınları’nın Ana
Kitabevi mağazasında %35 indirimle
satılmaktadır. Bunlar piyasada bulunan, erişimi
oldukça basit eserlerdir ve herhalde paranın bu
kadar kıymetli olduğu bir dönemde daha pahalıya
almayı da aklı başında kimse istemez. Fakat şöyle
bir gerçek de var, yukarıda adını saydığım
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dediği bir dönemdeyiz. Yukarıda yazılanlar da bu
vaziyetin –ne yazık ki- kaçınılmaz sonucudur.

kitabevleri ve benzerlerinin sahaflar kadar maddi
gelir kaygısı elbette yok. Bir sahaf, eğer işini hobi
olarak yürütmüyorsa, kazandığı parayla hem
kirasını, hem faturalarını, hem de sigortasını
ödüyor. O yüzden, yine paranın bu kadar kıymetli
olduğu bir dönemde sahafların da eskisi kadar
uygun fiyata satış yapmasını beklemek mümkün
değil. Ancak dediğim gibi, baskısı bulunan,
herkesin ulaşabileceği kitaplara yayınevinden
daha yüksek fiyat çekmek sahaflık geleneğine
aykırı olduğu gibi, okuru da başka yollara
yönlendirecektir.
Ben sahaflarla tanışalı iki yıl oluyor. Bu
süre zarfında birçok sahafa defalarca girip çıktım.
Aslıhan Pasajı’ndaki Ayça Kitabevi ve Sahaf
bunlardan biridir. Pasaja her girdiğimde bana çay
ikram etmek isteyen Ayça Kitabevi’nin sahibi,
halen sahaflık kültürünü sürdürmeye çalışmakta.
Herhalde bugüne kadar dükkânında tek bir
Bestseller kitaba denk gelmemişimdir. Bin bir
eserle ağzına kadar yığılı bu dükkânın tezgâhına
her gidişimde bakarım. Beyoğlu Sahaf
Festivali’nde de iki yıldır standını ziyaret ederim.
2017’deki festivalde, kendisine Sabahattin Ali,
Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Mustafa Mim
Uykusuz’un 1946’da çıkarmaya başladığı
Markopaşa’nın herhangi bir sayısının elinde olup
olmadığını sormuştum. Kendisinde olmadığı
söyleyip başka bir standa yönlendirmiş, “Ama
satmayabilirler.” diye de eklemişti. Yönlendirdiği
sahafa gittiğimde derginin birkaç sayısı elinde
vardı ancak gerçekten de satmıyordu. Sergilemek
için oraya koyduğunu, bunların satılamayacak
kadar değerli sayılar olduğunu söylemiş, piyasa
değeri başlığının rengine göre değişen (en pahalı
renk yeşilmiş) derginin aslında 100 150 lira
ettiğini ama satmamak için yüksek fiyat çektiğini
anlatmıştı. Bu olay herhalde bize gerçek sahaf
kültürüyle ilgili birçok ipucu da veriyor. Sahaf salt
kitap satıcısı demek değildir. Kitap satıcısı olan
D&R ve türevleridir. Hâlbuki gerçek bir sahaf,
örnekte de görüldüğü üzere elindeki kıymetli eseri
hemen satmaz, ona değer verir, onun gözünde
bunlar salt herhangi bir ürün değildir.
Fazlasıyla eleştirdim; ancak anlaşıldığı
gibi sahaflık halen hayatta. En azından bunun için
çabalayan gerçek sahaflar var. “Gerçek” diyorum;
çünkü kitapçı açan herkesin kendine “sahaf”

Kaynakça
https://www.nadirkitap.com/gunluklerin-isigindatanpinar-la-bas-basa-inci-enginun-zeynep-kermankitap11031787.html

https://www.okuoku.com/urun/detay/kitap/gunlukler
in-isiginda-tanpinarla-basbasa/434245
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DOLDUR SOFİ ÇAY DOLDUR!

“Ne kadar seviyorsan ancak o kadar
sabredebilirsin
Ve sakın unutma,
ne kadar sabrettiysen o kadar fazla
kavuşacaksın.”
Hikmet Anıl Öztekin

Örneğin; Hikmet Anıl Öztekin, “Türkiye’de tüm
zamanların en çok basılan şiir kitabı”nın yazarı.
Yazımızın devamında da kendisinden çokça alıntı
paylaşacağız. Lakin bu kişilerin çiziktirdiklerine
edebiyat demek, maksadı aşmak gibi geliyor
bana… En iyimser tabirleNeo-Muhafazakar
Popüler Kültür ürünleri olarak nitelenebilir
bunlar. Zira bunlar tasavvuf ürünleri değil. Biz
Celaleddin Rumi’yi, Şems-i Tebrizi’yi, Yunus
Emre’yi biliyoruz. Yine muhafazakar
edebiyatçılarımızı, ve onların ürünlerini de…
Mehmet Akif, Necip Fazıl, Cahit Zarifoğlu, Sezai
Karakoç’ları var bizim şiirimizin.

MUHARREM ANIL

“Çay sensiz demsiz,
Ben sensiz, nefessiz...”
Hikmet Anıl Öztekin

Bir süre önce basına “Allah De Ötesini Bırak”,
“Bana Allah Yeter”, “Allah’a Koşun”, “Rabb’in
İçin Sabret” kitaplarının yazarı Uğur Koşar’a,
eşinin aldatma gerekçesiyle boşanma davası açtığı
haberleri yansıdı.
(http://www.hurriyet.com.tr/rekortmene-fotosok40243543) Tabi aile meseleleri üzerine yorum
yapmak bize pek düşmez, bu yazımızda konumuz
da bu değil fakat eşinin ifadesinde yer alan şu
kısım pek ilginç:

Hikmet Bey’in, Hatice Hanım’ın yazdıkları ise
bunlarla hiç benzeşmiyor. Elif, vav gibi Arap
harflerine takıklık; fesleğeni, çayı vs. adeta fetiş
noktasına getirmek; ürünlerin altyapı eksikliği;
söylemlerin edebi derinlikten yoksunluğu ve artık
zorlama noktasına varan buram buram İslami öge
kullanma çabası…
Kitap isimleri ile başlayalım mesela:

“Kocam ilkokul mezunu bilgisayar tamircisiydi.
İşten atıldıktan sonra yıllarca çalışmadı. […]
İnternetten yaptığı araştırmalarla kitap yazdı.”

Elif Gibi Sevmek, Eyvallah, Vesselam, Aşkullah,
vs. vs…
Adları, içerikleri hakkında gayet aydınlatıcı olan
bu kitaplar, kitlelerine de raflardan bu şekilde gel
gel yapıyorlar elbette… Hem de gül suyu yada
fesleğen kokulu yaprakları ile…

Sonuç: 1,7 milyon TL’lik telif geliri.
Anlaşılan Uğur Bey Allah deyip ötesini pek
bırakmamış…
Tıpkı İslami öge boca edilmiş popüler kültür
ürünlerini muhafazakar ergenlerin beğenisine
sunan Hikmet Anıl Öztekin, Hatice Çolak ve her
gün bir yenisi türeyen diğerleri gibi…

“Öyle içten öyle gerçek. Evin küçük bir
bölümünde az eşya, çokça huzurun olduğu,
senden Kur’an-ı Kerim’i dinlediğim,
namazlarımızı kıldığımız, bu dünya da
Cennetin serili olduğu yer… Hafızem,
Elifim, hayat membam, gelincik çiçeğim.
Namazıma yaren ol, gönlüme olduğun
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gibi… Bir gün eğildiğimiz secdeye aynı
anda, aynı evde hayırlısıyla başımızı
koymak duası ile! Bizim en büyük
kavgamız ezan okundu mu, okunmadı mı,
olurdu herhalde.”

Hikmet Anıl Öztekin

“Biri çıksa da bizi çıkarları için değil
sadece Allah için sevse.”

Hikmet Anıl Öztekin
Hikmet Anıl Öztekin
Mesela bu nedir? Bu derinlikten yoksunluk, bu
banallık, bu hadbilmezlik… Edebiyat desek değil.
Bir garip karışımdır; cismi aşk desek değil, ilahi
aşk desek değil, din desek değil…

Mesela baş harflerle mısranın arasına eşittir işareti
koyup, insanın gözünün içine sokarcasına akrostiş
yazmak, en fazla şiire hevesli bir ortaokul
çocuğunun yapacağı iş değil midir?

“Seninle en çok namaz kılmayı
seviyordum,
dua ederken yüzünde beliren
o nur çukuru olan gamzelerin yetiyordu,
namazıma huşu katmaya...”
Hikmet Anıl Öztekin
Mesela illa Allah kelimesi geçirtecem diye
garabete çevrilmiş yorumunu Müslümanlara
bırakmak gereken şu söylem:

"Ve tüm bunlardan sonra,
Allah’ın bile diyesi geliyor
O çocuk seni seviyor."
Hikmet Anıl Öztekin

-Yani kuşlar dese, çiçekler, böcekler, çocuklar
dese daha mı az edebi olurdu bu söylem Hikmet
Bey, illa Allah’ın mı demesi gerekiyordu?-

Hikmet Anıl Öztekin (Yazım hatalarının daha
rahat görülebilmesi için fotoğraf konulmuştur.)

Ya da kamyon arkası yazısı, dua kitabını andıran
diğer söylemler...

Her neyse…
“Sustuysak saf olduğumuzdan değil,
Allah'a bıraktığımızdan...”

Bu kişilerin yazınlarında bir de öyle bir “çay”
fetişizmi var ki insanı hayretler içerisinde
bırakıyor. Çay kendi boyutunu aşıyor; garip,
mistik, anlamsız, sığ biçimlere bürünüyor.
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Hani tamam edebiyatta çayın bir yeri vardır…
Cemal Süreya’dan, Can Yücel’e, Oğuz Atay’dan,
Turgut Uyar, Edip Cansever, Attila İlhan’a
onlarca şairde karşımıza çıkar çay…

“Ömrüme ömür katsan...
Demli çayım, senli yanım olsa...
Şiirler vuslatımızla son bulsa...”

“…

Hikmet Anıl Öztekin

İki çay söylemiştik orda biri açık,
Keşke yalnız bunun için sevseydim seni…”

“Ve artık gelmelisin. Şimdi tam zamanı;
Çay içmenin

Cemal
Süreya

Duâ etmenin
ve âşık olmanın…”

Beni tanıyanlar bilir; çay sevmem, fakat kendi
amatör şiirlerimde dahi zaman zaman çay
imgesini kullandığım olmuştur.

Hikmet Anıl Öztekin

Ancak bu arkadaşlar gibi henüz “çayla demlenen,
çayyaş, çaydaş” olacak kafayı bulamadık. Biz hala
demlenmek deyince rakıyı hatırlıyor, her sebepten
sarhoşluğu hala mey sözü ile, şarap sözü ile ifade
ediyoruz…

“İnsanın erdemlisi, çayın demlisi
makbuldür
Sahi, çay demlesem, şiir yazsam
Çayımın şekeri, şiirimin mısrası olur
musun?”
Hatice Çolak

“…Çay içip geceleri demli kafayla şiirler
yazıyorsak.”

Sonra bir çay tüccarının dilinden dökülmüş gibi şu
mısralar:

Hatice Çolak

“Çayı çok içiyormuşum

“İlk kez gitmiştik,

Evet bizde yalan yok

Kız Kulesi'nde, "Beni ne kadar
seviyorsun?" diye sordu,

Çayyaşım…”

sustum,

Hatice Çolak

konuşamadım,
dünyada sevgimi anlatacak kadar çay
yoktu...”

“…Yanımda iki çaydaşımla demlenirken
Eski günlerden bahsediyoruz.”

Hikmet Anıl

Hatice Çolak

Öztekin

Arkadaşların çay saplantılarından bazı başka
örnekler verecek olursak:

Üstelik çok zaman İslami öğe kullanımında
aşırılıktan çekinmedikleri ölçüde, çay fetişizminde
de aşırılıktan da çekinmiyor bu arkadaşlar:
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“Kelb rakip haram diyormuş şarabın bir
katresine

“Hâlbuki her şey sadece birkaç kelimeydi;
Yağmur, Çay ve Şiir. Cennet için tefekkür,
tefekkür için de bunlar yeterdi.”

Saki doldur ben içerim günah benim kime
ne”
Kul

Hikmet Anıl Öztekin

Nesimi

“Bereket çayı bizimkisi

Bizim Neo-Muhafazakarlarımız öyle dini bütün,
öyle haramdan sakınır kimselerdir ki; Allah’ın
Cennet vaadi olarak Kur’an’da değindiği şarabın
lafzını dahi ağızlarına almamaya itina eder ve
gerek cismani aşk, gerek ilahi aşk için olsun
kafayı çayla bulmak ucubeliğine sarılırlar…

Nakış gibi ince ince işlenir, dua dua
demlenir
Sevgisi eksik olan çay ziyan sayılır
Muhabbeti şükre varmayan çay haram
sayılır…”

“Allah'a karşı gelmekten sakınanlara söz
verilen cennetin durumu şöyledir: Orada
bozulmayan su ırmakları, tadı değişmeyen
süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap
ırmakları ve süzme bal ırmakları vardır.”

Hatice Çolak

Ya büyük laf edecem çabasıyla anlamsızlık
bataklığında höpürdettikleri çaya ne demeli…

Kur’an, Muhammed Suresi, 15.
Ayet

“Biz evde huzurun olduğunu
çayın demine bakarak anlayan nesildik...

Peki ama bu garabeti ortaya çıkaran nedir?

Şimdi çaylar sallama, çaylar soğuk.!

Türk toplumu yaklaşık iki yüz yıldır hızla biçim
değiştiriyor, öyle ki bu hız son birkaç on yılda
daha da arttı… Batı Medeniyeti ile yakından
ilişkili, ancak İslam Kültürü retoriğinden de
sıyrılamamış bir toplum…

-Eyvah çayın bile dengesini bozduk...”
Hikmet Anıl
Öztekin

Son yıllarda artan muhafazakar eğilim elbette
siyasette yaşadığı ve yaşattığı dejenerasyonu,
kültüre de yansıtıyor.

-Hayır yani aynı nesilden sayılırız, çayın
deminden aile içi meseleleri nasıl anlıyordun
aklım şaştı Hikmet Bey?-

Ayrıca Anadolu Kaplanları vs. tarzı çıkışlarla
tarikat-ticaret-siyaset üçlüsünden beslenen bu yeni
muhafazakar burjuva kesim son dönemde önemli
bir ekonomik refah da elde etmiş durumda.

Sonuç olarak, bu çay fetişizmi aynı zamanda
acıklı bir trajedinin göstergesidir de. Bu
arkadaşlara şunu demek gerek, “Hani şarap
diyeceksiniz de, diliniz varmıyor…”

Avrupa’da değişim hareketlerinin çıkış noktasının
zenginleşen burjuva sınıfının istekleri olduğunu
hatırlayın…

Zira tasavvufta dahi ilahi aşkı şarapla
simgeleştirmekten çekinmezkenHarabi, Kul
Nesimi gibi üstadlar…

Ve son dönemde yaşanan şu gelişmeleri
gözünüzün önüne getirin:
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Akdeniz ve Ege kıyılarında artan
MuhafazakarResort Oteller,

Kısacası muhafazakarlık yükseliyor, fakat
kapitalizmle birlikte… Ve ortada bir talep varsa,
misal Uğur Koşar gibileri de buna arz
sağlamaktan başka bir şey yapmıyor…

Şehirlerin en gözde caddelerini dolduran Tesettür
Mağazaları, Tesettür Modası, Tesettür Trendleri…

Gülünçlük ise neo-muhafazakarların bu
konulardaki gelenek ve altyapı eksikliğinden
kaynaklanıyor. Ki yükselen neo-muhafazakarlık
biraz da entelektüelliğe karşı, avam bir tutum
karakteri taşıyor… Bu yüzden yazıp çizdikleri
edebi bir üründen çok, kamyon arkası yazıları
andırıyor…

Yine gece hayatında bar-meyhane-pavyon gibi
içkili mekanlara rakip konuma gelen; şık dekorlu,
canlı müzikli Kahve Dünyaları, Kahve Depoları,
Kahve Diyarları falan…
Kısacası Neo-Muhafazakarlarımız zenginleşiyor
ve zenginleştikçeharcama yapmak istiyor, ucube
zevkler geliştiriyorlar… İnternette vakit geçiriyor,
televizyon izliyorlar… Batı’yı görüyor, imreniyor,
kıskanıyorlar… Kıskançlıklarından, sürekli Batı
karşıtı söylemler geliştirdikleri halde, aynı
zamanda Batılı benzeri yan ürünler ortaya
koyuyorlar…

Biz de Doldur sofi çay doldur diye başladığımız
yazımızı, Harabi’nin ses vermesiyle bitirelim o
halde…
“Ey zahit şaraba eyle ihtiram…”

İşte Hikmet Anıl Öztekin, Hatice Çolak gibi
isimlerin yazınlarındaki çarpıklığın kaynağı da
muhafazakar kesimdeki bu çekimser, kıskanç
özentilik… Üstelik Hatice Hanım bunu alenen
beyan ediyor da:

“En kötü günümüz böyle olsun diye kadeh
tokuşturanlara inat her halimize şükür
deyip çayımızı yudumlayan insanlarız…”
Hatice Çolak

Neo-Muhafazakarlarımız denizde jet-ski yapmak,
güneşlenmek, geceleri eğlenmek, şık giyinmek
istiyorlar…
Romantizm istiyorlar, fakat helalinden… Aşk
istiyorlar, fakat şehvetsizinden… Demlenmek,
mest olmak istiyorlar, fakat alkolsüzünden…
Eyvallah’ı, Bismillah’ı, Vesselam’ı duymak
istiyorlar, ancak onyıllarca cemaat sohbetlerinde
imamlarının ağzından duydukları gibi değil;Issız
Adam’da Cemal Hünal’dan, Kaybedenler
Kulübü’nde Nejat İşler’den, Fakat Müzeyyen Bu
Derin Bir Tutku’da Erdal Beşikçioğlu’ndan
duydukları; OT, KAFA, BAVUL gibi popüler
kültür dergilerinde karşılaştıkları gibi, daha
bohem, daha karamsar, daha fiyakalı…
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