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Yapıcılar türkü söylüyor
Yapı türkü söyler gibi yapılmıyor ama.
Bu iĢ biraz zor.
Yapıcıların yüreği
bayram yeri gibi cıvıl cıvıl
ama yapı yeri bayram yeri değil.
yapı yeri toz toprak.
Çamur, kar.
Yapı yerinde ayağın burkulur
ellerin kanar.

Yapı yerinde ne çay her zaman Ģekerli
her zaman sıcak,
ne ekmek her zaman pamuk gibi yumuĢak
ne herkes kahraman
ne dostlar vefalı her zaman.
Türkü söyler gibi yapılmıyor yapı
bu iĢ biraz zor,
zor ama
yapı yükseliyor, yükseliyor.
Saksılar konuldu pencerelere
alt katlarında.
Ġlk balkonlara güneĢ taĢıyor kuĢlar
kanatlarında.
Bir yürek çarpıntısı var her putrelinde
her tuğlasında
her kerpicinde.
Yükseliyor, yükseliyor yapı
kanter içinde.

Nazım Hikmet
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SUNUŞ

TaĢlı, Mustafa Ertuğral ve bendeniz
yazılarımızla yer alırken, Mahir Doğu da
Ģiiriyle yer aldı. Röportajımızı ise; Emekli
Orgeneral Dr. Edip BaĢer ile gerçekleĢtirdik.
Ġkinci yılımızı tamamlarken, siz değerli
okurlarımıza da ilgi ve desteklerinizden
dolayı teĢekkür ediyoruz.
Ġyi okumalar ..

Deniz YÜCE
Genel Yayın Yönetmeni
anlikdergisi@gmail.com

Yasacılar! Adaletli yasalar yapınız!
Kamu görevlileri! Onları doğru dürüst
uygulatınız! Bütün politikanız bu olsun.
Böylece bütün dünyaya yepyeni bir örnek
verebilirsiniz, özgür ve erdemli bir ulus
örneği.
Robespierre – 10 Mayıs 1793

Anlık Dergisi olarak ikinci yılımızı
dolduruyoruz. Bu süreçte, bu sayıyla birlikte
toplamda 9 sayı çıkardık. Ġdeoloji,
Aydınlanma, Laiklik, Ulusçuluk, Ekonomi,
Demokrasi, Popülizm, Türk DıĢ Politikası ve
son olarak Darbeler konulu sayılar çıkardık.
Bizimle birlikte olan kıymetli hocalarımız ve
yazar arkadaĢlarımıza çok teĢekkür
ediyoruz.
En baĢta belirttiğimiz gibi “öğrenilmiĢ
ezberleri” tekrarlamak yerine “yeni bir söz”
söylemeye çalıĢıyoruz. Bu anlamda yapılan
eleĢtiri ve önerileri de göz önüne alıyoruz,
almaya da devam edeceğiz.
Darbeler konulu bu sayımızda; Sait Kaya,
Aykut Can Kızıldoğan, Muharrem Anıl, Özge
Ġpek Esen, Ahmet Yavuz Gürler, H. Olcay
3
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DARBECĠLER HANGĠ OKULLARDA
YETĠġĠYOR?

“Darbeciler Okulu”
Sait KAYA

Bu ifade, aynı zamanda 2004 yılında
yayınlanmıĢ bir kitabın da ismi. (*) Bahsi geçen
okul, 1946‟da Panama‟da kurulmuĢ ve daha
sonra ABD‟nin Georgia eyaletindeki FORT
BENNĠNG askeri üssüne taĢınmıĢ bir askerî okul.
Fort Bragg ile birlikte bu iki üs, bu konularla
ilgilenen araĢtırmacıların çok yakından bildiği
yerler.Okulun tam adı ise School of Americas
(SOA). Bu isimle fazlaca deĢifre olunca 2001
yılında daha masum bir isim bulunmuĢ: Western
HemisphereInstitutefor Security CooperationWHINSEC, yani Batı Yarımküre Güvenlik ĠĢbirliği
Enstitüsü.

(Bu yazı ilk defa 2012 Mayıs ayında,
Ģimdi
artık
kapanmıĢ
bulunan
ekonominingundemi.com
sitesinde
yayınlanmıĢtır. Yazı sonrası bazı geliĢmelere
dair birkaç cümle eklenmesi dıĢında aynen
yayınlanıyor.)
Siz
bu
satırları
okuduğunuzda
muhtemelen “Balyoz” davasının karar duruĢması
da baĢlamıĢ olacak. “Darbeciler cezalandırılsın!”
gibi son derece haklı ve meĢru bir söylemin
arkasına saklanan bir kesimin de, gerçekte karĢı
çıkar gibi yaptıkları darbecilerle aynı kaynaktan
beslendiklerini bu yazıda ortaya koymaya
çalıĢacağız. Bir süredir, Amerikan Ergenekonu ve
Ġsrail uzantılarını birkaç yazımızda çeĢitli belge ve
analizlerle sunmuĢtuk. ġimdi bütün bu tezgâhlar
içerisinde
sergilenen
bir
tiyatronun
final
sahnesine yaklaĢmak üzereyiz. Bu köĢede hep
yapmaya çalıĢtığımız gibi sahne ıĢıklarının bize
gösterdiği kısımdan gözlerimizi biraz ayırıp,
sahnenin ıĢık tutulmayan kısımlarına göz atmaya
çalıĢacağız.

Bu okulda/enstitüde özellikle Orta ve
Güney Amerika ülkelerinden gelen orta rütbeli
(yüzbaĢı, binbaĢı v.b.) subaylara eğitim veriliyor.
“Okul”,
“Enstitü”
gibi
isimlere
aldanmayın. Derslerin isimleri değiĢik de olsa
“eğitim” süresi boyunca darbe, iĢkence, toplu
katliam, kontrgerilla eğitimleri veriliyor. Bu
“okul”, emperyalizm ve küreselleĢme karĢıtları,
insan hakları örgütleri gibi çevrelerde “Katiller
Okulu” olarak biliniyor. Verilen “eğitim”in
içeriğiyse, hem belgelerde, hem mezunlarının
ileriki yıllarda görülen uygulamalarında ve hem
de mezunlarla yapılan röportajlarda hiçbir
Ģüpheye yer bırakmayacak Ģekilde ortaya çıkmıĢ
durumda. Ġsim, yer ve tarihleri tek tek sayıp
okuyucuyu sıkmaya gerek yok. Orta ve Güney
Amerika ülkelerinde 50-60 yıldır onlarca örneğini
gördüğümüz bütün darbe, iç savaĢ, toplu kıyım
v.b. eylemler bu “enstitü” mezunlarının eseri.

6 Mayıs 2012 Pazar günü, Genelkurmay
BaĢkanlığı internet sitesinde, “Çeşitli basın ve
yayın organlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinde
verilen eğitimin değişmesi konusunda yer alan
haberlere ilişkin olarak...” uzunca bir açıklama
yayınlandı.
Açıklamanın 10. ve son maddesinin (ç)
bendinde,“Eğitim sürecinin hiçbir safhasında
darbeler, devlet yönetimine müdahale v.b.
konuları içeren veya bu yönde yorumlara yol
açabilecek
şekilde
bir
eğitim
verilmemektedir.” deniliyordu.

En yakın tarihli bir örnek;28 Haziran
2009‟da Honduras‟ta demokratik seçimlerle
iĢbaĢına gelen CumhurbaĢkanı Zelaya‟ya karĢı
bir askerî darbe düzenlenmesi ve Zelaya‟nın zor
kullanılarak
ülkeden
çıkarılması.
Darbeyi
gerçekleĢtiren Honduras Genelkurmay BaĢkanı
Velazquez ve Hava Kuvvetleri Komutanı Suazo,
SOA mezunuydu! (Hatta General Velazquez bu
okulu iki kere bitirmiĢti. Artık tembellikten çift
dikiĢ mi gitti yoksa üstün baĢarılarından dolayı
mı ödüllendirildi orası meçhul). Fakat o günlerde
bizim “necip Türk medyası” bu bilgiyi nedense
görmezden
gelmiĢti.
Darbe
karĢıtlığının
bayraktarlığını yapan gazete ve TV‟lerin, sözde
liberal ve demokrat onlarca köĢe yazarının
hiçbiriSOA‟dan söz etmiyordu.

Doğrudur… Askerî okulların müfredatı
içerisinde “darbe nasıl yapılır?” tarzında bir
dersin veya ders içeriğinin bulunması hem
yasalara hem de akla aykırı bir durumdur.
Peki ülkemizde ve dünyada ortaya çıkan
bunca darbeci subay nerede eğitim görüyor,
hangi okullarda yetiĢiyor? Yazımızda bu soruyu
cevaplandırmaya çalıĢacağız.
Önceki
yazımızda
ABD‟deki
“askerî
vesayet” tehdidine iĢaret ederken, “ABD’nin,
bizim ülkemiz de dahil olmak üzere
dünyanın her tarafında sayısız darbe
tezgâhladığını...” söylemiĢtik. Peki bunca
darbeyi tezgâhlayan bir güç, bu darbecilerin
eğitimini ihmal eder mi?

Zaten son zamanlarda Suriye ve Ġran‟a
karĢı açıkça askerî müdahale, iĢgalve savaĢ
taraftarlığı yapmalarıyla birlikte artık bu tayfanın
maskesiiyice düĢmeye baĢladı. Hatta bunların
içinden “Yol”u “Ak” olan bir tanesi geçen gün bir
TV programında açıkça NATO olmasa bile
ABD‟nin
tek
baĢına
Suriye‟ye
saldırması

Etmez elbette... Ne demiĢler: Eğitim Ģart!
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gerektiğini savunup ABD‟yi korkaklıkla suçladı!
ABD‟nin saldırmaya mecali olsa sana mı sorar be
hey ĢaĢkın! Programdaki bir baĢka gazeteci,
“Yahu bak ABD Irak‟a saldırdı da ne oldu? 1
milyondan fazla insan öldü” diyecek oldu, bu zat
hemen atılıp “Olsun, Esad daha kötü” diye
zırvalamaya devam etti. (Sonra aynı zat-ı
muhteremi
2014
Bilderberg
toplantısında
gördük!!!). Yakın zamana kadar Müslümanlık
görüntüsü altında dinsel ve liberal sözde
özgürlükçü söylemler ileri süren ve bırakın
Ġslamiyeti, Ġnsaniyetten bile nasibi almamıĢ olan
bu güruhun aslında “Siyonist Müslüman”
oldukları her geçen gün biraz daha ortaya çıkıp
sırıtıyor. Artık savaĢ isteyenler, ABD saldırısı
isteyenler,
NATO‟cular
daha
makbul
“Müslüman”. Hatta “Solcu” veya “Liberal”
olmanın Ģartı bile savaĢ kıĢkırtıcılığından geçiyor.
Bu
sahte
Müslümanlar;
SavaĢa,
ABD
saldırılarına, NATO‟ya karĢı çıkanları ise hiç
utanmadan faĢistlikle, Baasçılıkla, darbe yanlısı
olmakla suçluyorlar.

kampanyayı
manĢetlerine
taĢıyan
Taraf
gazetesinin bazı yazarları bile, herhalde “bu
kadarını” içlerine sindiremediklerinden olsa
gerek, birer ikiĢer gazeteden ayrılmaya baĢladılar.
Gerçi bu muhteremlere, Taraf‟ın bugüne kadarki
yayın politikasını nasıl içlerine sindirdiklerini de
sormak gerekir herhalde.
Devam ediyoruz…
Yolumuzu
aydınlatıyor

yine

Talat

Turhan

SOA hakkında bir hayli hacimli bir
literatür bulunuyor. Bunlardan sadece bir
kısmına değinip kısa bir özet yapmak bile bu
yazının hacmini bir hayli aĢar.
Buna benzer birçok konuda öncülük ettiği
gibi SOA‟yı da Türkiye‟de ilk defa yazan kiĢinin,
“Atatürk‟ün Yarbayı” Talat Turhan olduğunu
görmek bizi ĢaĢırtmıyor. Kendisi, yarım asrı aĢan
mücadelesiyle, yorulmak bilmeyen çalıĢkanlığı ve
disipliniyle ve 88 yaĢında eser üretmeye devam
ederek sergilediği mücadele azmiyle anıtlaĢmıĢ
bir Ģahsiyet ve örnek bir devrimci...

Asıl darbecilerin nerede imâl edildiğini ve
bu sözde Müslümanların kimlerin elinde
yetiĢtirildiğini ise birazdan göreceksiniz.
Berktay, 35 sene sonra uyandı!

Talat Turhan, gerek 1960‟lı yıllardan bu
yana çeĢitli makaleleriyle ve gerekse Bomba
Dâvâsı
I-II,
Kontrgerilla
Cumhuriyeti,
Emperyalizmin Bataklığında Ġstihbarat Örgütleri
(Doruk Operasyonu), ÇeteleĢme, Devrimci Bir
Kurmay Subayın Etkinlikleri I-II, Küresel Çete,
Derin
Devlet,
KüreselleĢmenin
ġifresi,
Kontrgerilla Düzeni ve daha birçok kitaplarıyla
küresel emperyalizmin örgütlerini ve Türkiye‟deki
uzantılarını isim ve kurumlarıyla deĢifre etmeye
devam ediyor. Üstelik egemen güçlerin sayısız
“vaad” ve tehditlerine, “aydın” çevrelerin hem
ondan yararlanıp hem de görmezden gelen
çıkarcı yaklaĢımlarına ve bizzat içinden çıktığı
ocak tarafından orduevi giriĢ kartının elinden
alınması gibi davranıĢlara mâruz kalmasına
rağmen bu mücadelesinden vazgeçmiyor.

Yeri gelmiĢken değinelim. Ne yazık ki
meslektaĢ olduğumuz bir “tarihçi” ve “dönek”
sosyalist Halil Berktay, aslında tam bir
kontrgerilla eylemi olan ve darbeye zemin
hazırlamak için tezgâhlanan 1 Mayıs 1977
katliamının, aslında “sol içi” bir çatıĢmadan
kaynaklandığı iddiasını ortaya attı. Taraf gazetesi
de bu iddiayı günlerce manĢete taĢıyarak bir
kampanyaya dönüĢtürdü. Halil Berktay bu
gerçeği 35 sene sonra farketmiĢ!
Bu Ģahıs henüz dönmediği yıllarda 10-15
yıl boyunca yönetiminde bulunduğu Aydınlık
gazetesinde, 1 Mayıs 1977‟nin bir kontrgerilla
eylemi olduğu yolunda çok sayıda haber, yorum
ve köĢe yazısı çıkmıĢtı. Adama “O zamanlar aklın
neredeydi?!” diye sorarlar. “35 yıl neden
sustunuz?” yönündeki bu tür sorulara ise
Berktay utanmadan “gündemimizde yoktu” gibi
bir cevap veriyor.

(1 gün fazla yaĢamayı, mücadelesinin bir
parçası olarak gören ve her günü de mücadeleyle
geçen Talat Turhan, 26 Temmuz 2017‟de 93
yaĢında, arkasında 32 kitap, sayısız makale,
söyleĢiler, TV programları ve biz manevî
evlatlarını bırakarak aramızdan ayrıldı. YaĢamını
adadığı
mücadelesini
elimizden
geldiğince
sürdürmeyi bir borç sayıyoruz.)

Bu gidiĢle1969‟da Amerikan 6. Filosuna
karĢı eylem yapan gençlere saldıran ve sonra 6.
Filoyu kıble yaparak toplu namaz kılan NATO‟cu
dincileri de aklayıp “Kanlı Pazar”a sol içi çatıĢma
diyecekler. Hatta KahramanmaraĢ, Çorum ve
Sivas katliamlarına da “Aleviler arası çatıĢma”
derlerse ĢaĢmamak lazım. Halil Berktay‟ın öz
amcası ve maalesef geçtiğimiz günlerde vefat
eden değerli aydın Alpaslan Berktay‟ın da
aralarında olduğu ve dönemin tanığı olan çok
sayıda aydın, gereken cevabı verdikleri için bu
konuyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Zaten bu

Özgürlük BarıĢ KardeĢlik (!)
Bu
noktada
bir
de
RoyBurguois
tarafından kurulan SOA-Watch adında bir insan
hakları örgütünün yıllardır bu “okul”a karĢı
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çeĢitli eylem, yazı ve medya faaliyetlerini içeren
kararlı bir mücadele yürüttüğünü belirtelim. Bu
örgütün aktardığı verilere göre 1946‟dan bu yana
SOA mezunlarının ülkelere göre dağılımı Ģöyledir:
Arjantin: 931
ġili:

2.405

Dominik Cum.:
2.330
Guatemala:
1.676
Panama: 4.235
Uruguay: 931

Bolivya:
4.049
Kolombiya:
8.679
Ekvador:
2.356
Honduras:
3.691
Paraguay:
1.084
Venezuela:
3.250

“eğitim”her ne kadar ağırlıklı olarak Latin
Amerika ülkelerine yönelik olsa da, dünya
genelindeki darbe ve diktatörlüklerin kaynağını
ortaya koyan bir model olması bakımından
önemli. Diğer ülkelerdeki darbeci ve diktatörlerin
yöntemleri de Latin Amerika ülkelerinden pek
farklı değil. RoyBurguois, SOA‟da Türkiye‟den
subayların da eğitildiğini iddia ederek, SOA‟nın
Ortadoğu‟ya yönelik faaliyetlerinin aslında pek
araĢtırılmadığını belirtiyor.

Brezilya:
355
Kosta
Rika:
2.376
El Salvador:
6.776
Nikaragua:
4.693
Peru: 3.997

SOA, kendi alanındaki tek okul değil
elbette. Sadece ABD topraklarında bile çok sayıda
benzeri var ve bu okullarda sadece subaylar
eğitilmiyor. Ġstihbarat, narkotik, terörle mücadele
gibi alanlarda çalıĢan polis güçleri de buralarda
“eğitilerek”
Amerikancı
polis
devletlerinin
kadroları sağlanıyor.

TOPLAM:
53.814

En fazla mezun sayısının, dünyanın en
önde gelen uyuĢturucu/kokain ülkelerinden biri
olan ve Medellin Karteliyle, Escobar gibi
uyuĢturucu baronlarıyla ünlü Kolombiya‟dan
olması tesadüf mü acaba?

SOA/WHINSEC‟deve ABD‟deki benzer
okullarda verilen “eğitim”in en temel özelliği
ise, eğitim süresi boyunca diğer ülkelerden
gelen subay ve polislerdeki her türlü “yerel
değer”i yok etmek ve tamamen Amerikan
değerlerinden oluĢan bir “enternasyonalizm”
yaratmak.
Buradan
mezun
olup
kendi
ülkelerine dönen personel, her ne kadar
“milliyetçi” ve “mukaddesatçı” olduklarını
iddia etseler de sonuçta hepsi Amerikan
emperyalizmine hizmet etmiĢ oluyorlar.

Bütün bu ülkelerde 50 yıldır iĢlenen
cinayet ve suikastlara karıĢan ve mahkeme
kararlarıyla kesinleĢmiĢ cezalar alan subayların
%75‟inin SOA mezunu olması da tesadüftür
Ģüphesiz.

Dünyanın her yerindeki darbeler ve
diktatörlükler Amerikan tezgâhı olduğuna
göre, ABD‟nin de bütün bu kadroları
Amerikancı
bir
eğitimden
geçirmesinde
ĢaĢılacak bir yan bulunmuyor. Hatta bunun,
istisnası olmayan bir kural olduğu bile
söylenebilir.
Darbeler
Amerikan
tezgâhı
olunca darbeciler de kendi ülkelerinden çok
ABD‟ye bağlı kuklalar olmaktadır.

Okulun ambleminde 2001‟de değiĢtirilen
ismi
WHINSEC‟in
açılımı
görülmektedir.
Department of Defense ifadeside ABD Savunma
Bakanlığına bağlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca
Malta Haçı ve Tapınak ġövalyesi kılıcı sembolleri
dikkat çekiyor. Bu sembollerin hemen altında ise
Ġspanyolca “Libertad Paz Fraternidad” yani
“Özgürlük BarıĢ KardeĢlik” (!!!) yazıyor. Siz bunu,
“GolpeTorturaMasacre” yani “Darbe ĠĢkence
Katliam” olarak okuyabilirsiniz.

O halde, “darbeye ve darbecilere
karĢıyız” demek, aslında ABD emperyalizmine
karĢı olmakdemektir. Eğer böyle değilse,
darbe karĢıtlığı bomboĢ bir slogan olmaktan
öteye geçmez.
(15 Temmuz 2016‟da yaĢadığımız
alçakça saldırı ve darbe giriĢimiyle herhalde
bu saptamalar en vahim Ģekilde doğrulanmıĢ
oldu. Fakat ne gariptir ki, 15 Temmuz
sonrasında da darbeler ve darbe karĢıtlığı
üzerine binlerce yazı ve TV programı
yayınlanmıĢ olmasına rağmen hiç kimse
SOA‟dan söz etmedi.)

Daha detaylı bilgi edinmek isteyen
okuyucular,
internetten
ilgili
kelimelerle
yapacakları
bir
aramayla
bol
miktarda
malzemeye ulaĢabilirler.
“Darbelere karĢıyız” demek yeterli mi?
Bu kadar bilgi aktarımıyla yetinip sonuca
gidecek olursak, bu “okul” ve burada verilen
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(*)LesleyGill, The School of Americas, Duke
ÜniversityPress,
DurhamandLondon,
2004.
Bu
kitap,“Darbeciler Okulu” adıyla 2009 yılında Sosyal Ġnsan
Yayınları tarafından Türkçe‟ye çevrilmiĢ.
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Askeri Darbelerin Türkiye Ekonomisine
Etkileri

seferberlik Tetkik Kurulu ismiyle 1954‟de
Kontgerilla‟yı bu ülkede kuran Demokrat
Parti Ġktidarıdır. Köy Enstitüleri‟ni ve Halk
Evlerini
kapatan,
Nazım
Hikmet‟i
vatandaĢlıktan çıkaran, 6-7 Eylül olaylarını
düzenlenmesine izin veren, üniversitede genç
beyinlere baskı uygulayan, Turan Emeksiz‟i
koruyamayan, basına sansür uygulayıp,
gazeteci
aydınları
tutuklayan,
yargı
bağımsızlığını ortadan kaldıran ve Mecliste
kendi milletvekillerinden oluĢan Tahkikat
Komisyonu (SoruĢturma)‟nu kurup bu
heyete mahkeme yetkisi veren Adnan
Menderes hükümetidir. Bu siyasi baskıların
olduğu bu dönemde özellikle, Demokratik
Parti Ġktidarının 1954 yılından sonra aldığı
yanlıĢ ekonomik kararlar sonucunda Türkiye
dıĢ borçlarını ödeyemez hale gelmiĢtir.
Adnan Menderes Ġktidarı‟nın iktisadi olarak
aldığı yanlıĢ kararlar, ekonomiye ağır darbe
vurmuĢtur. Bu yanlıĢ kararların birincisi
ekonomide
Liberasyon(serbest
piyasa)
modelinin uygulaması, diğeri ise ücretlerde
narh (devlet tarafından belirlenen ücret)
konulmasıdır. Bu denemeler sonucunda
ekonomi daha da geri dönülmez bir yola
girmiĢ oldu. Adnan Menderes Hükümeti dıĢ
borcunu ödeyemez hale gelince Moratoryum
(devletin ödeme süresi gelmiĢ borçlarını
yasayla ertelemesi) ilan etti. Bu geliĢmelerin
sonucunda siyasi krize ekonomik krizde
eklenince ülke dar boğaza sürüklendi.
Demokrat Parti Hükümeti 1956 Yılında
yaĢanması muhtemel bir ekonomik krizi
engellemek ve ithal malların Türkiye‟de
fiyatların kontrolünü sağlamak için Milli
Koruma Kanunu çıkarttı. Bu kanunun
amacı karaborsacıları cezalandırmaktı ama
beklenenin dıĢında bir müdahale olması
karaborsa piyasasını daha da büyüttü. 1956
yılında çıkan Milli Koruma Kanunu, 2018
yılında çıkan Türk Lirasını Koruma Kanunu
ve günümüzde uygulanan Enflasyon ile
Mücadele Projesi çerçevesinde yapılan
denetimlere çok benzemektedir. 1956 yılında
uygulanmaya baĢlayan tedbirler o kadar
sertti ki ürünü fazla fiyattan satan esnaf 1
Yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına
çarptırılıyordu. Ayrıca bu dönemde Merkez
Bankası üzerinden ithalatla yapılan devlet
garantili
döviz
transferleri
Türkiye
Cumhuriyeti‟nin döviz ve altın rezervlerini

Aykut Can KIZILDOĞAN
Türk Ekonomisi uzun yıllardır güçlü bir
seviyeye ulaĢamadığından ve geliĢmekte olan
bir ekonomik yapıya sahip olduğundan
dolayı
kendi
geliĢim
sürecini
ve
performansını sadece alınan ekonomik
kararlara bakarak değerlendirmek yanıltıcı
olur.
Cumhuriyetin
ilanından
sonraki
süreçte Türkiye ekonomik krizler, büyük
buhranlar ve çeĢitli toplumsal olaylar
yaĢamıĢtır. Bu krizlerin ve buhranların
oluĢmasında ise ekonomik kararlardan daha
çok siyasi ve askeri olaylar etkili olmuĢtur.
Bu yazımda Cumhuriyet döneminde yaĢanan
askeri darbelerin ve darbe giriĢimlerinin
Türk Ekonomisine nasıl etki ettiğini ele
alacağım.
Türkiye Cumhuriyeti silah ile yapılan ilk
askeri darbeyle 1960 yılında tanıĢtı. 1960 ve
1980 yıllarında Türk Silahlı Kuvvetleri devlet
yönetimine bizzat el koymuĢtur. 1971 ve
1997 yılında yapılan askeri darbe giriĢimleri
yönetime
el
koymadan
hükümetin
düĢürülmesi ile sonuçlanmıĢtır. 2016 Yılında
ise Türkiye Cumhuriyet‟ini ele geçirmek
isteyen ve devletin tüm kurumlarına
sistematik olarak yerleĢtirilen ve TSK‟nın üst
rütbelerinde öbeklenen teröristler darbe
giriĢiminde bulunmuĢlardır. Bu giriĢim terör
olayı olarak ele alınsa da TSK‟nın darbe
giriĢimi olarak tarihe geçmiĢtir.
27 Mayıs 1960‟da askeri darbe giriĢiminde
tutuklanan BaĢbakan Adnan Menderes‟in
darbe
sonrasındaki
yargılanma
Ģekli,
Menderes‟in özel hayatının dava sürecine
dahil edilmesi ve dava sonucunda olan idam
kararları, Türk Demokrasi tarihinde üzücü
bir olay olarak yerini almıĢtır. Türkiye
Cumhuriyeti‟nin ilk askeri darbesi olan 27
Mayıs‟ın
etkisini
anlayabilmek
için
gerçekleĢtiği tarihten önceki siyasi ve
ekonomik durumu bilmek gerekmektedir. Bu
yüzden 27 Mayıs‟a kadar ki süreçte
Demokrat
Parti‟nin
yapmıĢ
olduğu
uygulamaları anlatmakta fayda vardır.
Amerika
BirleĢik
Devleti‟nin
isteğiyle
8
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eritti.
Rezervlerin erimesinden ötürü
Liberasyon
Sisteminden
vazgeçildi.
Demokrat Parti‟nin yanlıĢ uygulamaları,
1958 Yılında Türkiye Cumhuriyeti‟nin en
büyük devalüasyonlarından birini yaĢattı.
Devalüasyon sonucunda 1 Dolar 2.80
kuruĢtan 9,00 TL‟ye çıktı. Bu süreç ithal
ürünlerin fiyatlarında yüksek artıĢa sebep
olup
yüksek
enflasyon
olarak
Türk
Ekonomisine yansıdı. Enflasyon değerleri
1958 de %14,3 ve 1959 yılında %19 olarak
karĢımıza çıktı. 1950-1960 yılları arasında
Türkiye toplam 3.389 Milyar Dolar Kredi
borcu öderken; kullanılan kredinin 376,6
Milyon Dolar olması, Türk Ekonomisinin ne
kadar kötü olduğunun bir göstergesi
olmuĢtur. Bu faizler ise vadesi geldiği halde
ödenmemiĢ ariyere borç olarak bilinen
borçlardan oluĢmuĢtur. Demokrat Parti
iktidara gelirken en çok eleĢtirdiği Ġkinci
Dünya SavaĢı‟ndan dolayı yaĢanan gıdada
karne uygulamasını kendisi kullanmak
zorunda kalmıĢtır. Ayrıca 1954‟de buğday
ithalatına,
1956‟da
kahvede
karne
uygulaması, 1957‟de akaryakıtta karne
uygulamasına baĢlandı. Ve en ilginci 1958‟de
gazinolarda zam konusunda espri yapmak
yasaklandı. Siyasi krizin yanına, ekonomik
kriz eklenince hayat pahalığı konusunda
Brezilya‟dan sonra Türkiye ikinci oldu.

GSH

(Milyon

TL)

Büyüme Oranı
1959

69.373

1960

71.391

1961

72.619

1962

77.030

4,6
2,9
1,7
6,1
Gayri Safi Yurtiçi Hasıla‟da gösterdiği gibi 27
Mayıs Askeri Darbe sonrasında Türkiye
darbeden önceki eski büyüme oranlarını kısa
sürede yakalamıĢtır. Buradaki en önemli etki
1961
Anayasasının
getirdiği
güçlü
demokrasi, güçler ayrılığı ilkesi, bağımsız
devlet organları etkili olmuĢtur. 1961
Anayasası o yıllar için ilerici ve özgürlükçü
bir anayasa olarak ön plana çıkıyordu.
Ayrıca
1961
Anayasası
iĢçilere
sendikalaĢma, grev ve özgürlük hakkı da
getirmiĢtir.
Türkiye‟de amacına ulaĢan ikinci darbesi 12
Mart 1971‟de 1961 Anayasa‟sının getirdiği
ulusal ve sınıfsal bilinçlenmesine karĢı Türk
Silahlı
Kuvvetleri‟nin
dört
komutanı
tarafından hükümete muhtıra verilip istifası
sağlanarak gerçekleĢmiĢtir. 12 Mart Darbesi,
27 Mayıs darbesinden farklı olarak yönetim
organlarına el konulmadan sivil yönetiminin
devamı sağlanarak gerçekleĢmiĢtir. Bu
muhtıra sonucunda gerçekleĢen 68 kuĢağına
yönelik tutuklamalar ve idamlar toplumda
derin acılar yaĢatmıĢtır. 12 Mart Darbesi‟nde
askeri yönetime geçilmediği için ekonomik
etkisi 27 Mayıs gibi keskin olmamıĢtır. 1970
Yılında 533 Dolar olan Milli gelir 1971
Yılında 465 Dolara gerileyerek yüzde 15‟lik
bir kayıp yaĢatmıĢtır.

1960 yılında Türkiye Cumhuriyeti büyük bir
ekonomik krize sürüklenmekteydi. 19501960 yılları arasında Türkiye aldığı borçları
ödeyemez
hale
getirilmiĢti.
Menderes
hükümeti krizden kurtulmanın yolunu diğer
ülkelerden dıĢ borçtan geçtiğini düĢünerek
borç bulabilmek için yurt dıĢı turlarına
baĢlamıĢtı. Kötüye giden bu ekonomik
Ģartlarda gerçekleĢen 27 Mayıs Askeri
Darbesi ile ekonominin iyiye gitmesi
beklenemezdi. Dünyada yaĢanan askeri
darbe sonuçlarında olduğu gibi 27 Mayıs
sonrasında Türkiye Cumhuriyeti‟ne yapılan
yatırımlar
azalmıĢ,
piyasalarda
ise
Cumhuriyet‟in ilk askeri darbe olması
nedeniyle korku ve belirsizlik yaĢanmıĢtır.
27 Mayıs öncesinde yaĢanan ekonomik dar
boğaza, askeri darbe de eklenince ekonomik
kayıplar fazlalaĢmıĢtır.

Dünyada 1970‟li yılların baĢında etkili olan
ekonomik bunalım ülkelere ekonomik kriz
olarak yansıdı. Emperyalist devletler bu
krizden dolayı kar oranı düĢen kendi
kurumlarının kazancını arttırmak için iĢçi
ücretlerini ve yan haklarını azaltma yolunu
tercih etmiĢlerdir. Bu uygulamayı siyasi yolla
yapamayan küresel sermaye; ġili‟de 1973‟de
gerçekleĢen askeri darbesiyle iĢçi haklarının

Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla (1968) Bazlı
9
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azaltılmasına zemin hazırlamıĢtır, 1980
yılında Ġngiltere‟de ise Demir Leydi lakaplı
Magret
Thatcher‟in
iĢçi
grevlerinde
yürüttüğü
savaĢla
bu
operasyonu
gerçekleĢtirmiĢtir.
Thatcher‟in
kazandığı
savaĢı küresel sermayenin en büyük zaferi
olarak
karĢımıza
çıkmıĢtır.
Türkiye‟de
küresel sermayenin zaferi ise 12 Eylül 1980
darbesi ile gerçekleĢecektir.

geçinmeyi tercih edince iĢsizliği arttırmıĢ ve
büyük Ģehirlere göç dalgası baĢlatmıĢtır.
1979 Yılında 1860 Dolar olan kiĢi baĢına
düĢen milli gelir 1981 yılında 1518 Dolara,
1984 Yılında 1195 Dolara gerilemiĢtir.
Türkiye 1979 yılının koĢullarını ancak 1989
yılında yakalayacaktı. 12 Eylül darbesi
Türkiye‟yi ekonomik olarak en az 10 Yıl
geriye götürdü.

12 Eylül 1980 tarihine kadar ki süreçte ise
Türkiye dıĢ ödeme güçlükleri ve yüksek
oranda fiyat artıĢları sonucunda ağır bir
bunalımla karĢı karĢıya kalmıĢtır. Enflasyon
ise 10 Yıl öncesinden 10 kat fazlalaĢmıĢtır.
1974 Kıbrıs BarıĢ Harekatı‟ndan sonra
Türkiye‟ye uygulanan ambargonun etkisi,
savunma masraflarının artıĢı, hükümetlerin
aldığı
yardımlarının
kesilmesi,
Türk
Ekonomisini çok sert bir Ģekilde etkilemiĢtir.
24 Ocak 1980‟de dönemin BaĢbakanı
Süleyman Demirel ve BaĢbakanlık MüsteĢarı
Turgut Özal tarafından hayata geçirilen
Ġstikrar
Önlemleri
Kararları
sermaye
patronları hariç iĢçi, memur, köylüyü ezip
geçmiĢtir. 24 Ocak Karar‟ları olarak anılan
bu kararlarda Türkiye Liberal Ekonomiye
yani Serbest Piyasa Ekonomisine geçiĢi ön
görülüyordu.
Bu
kararların
sendikalı,
örgütlü bir halka uygulanması çok kolay
değildi ve Türkiye‟nin serbest piyasa
ekonomisine
hazır
olmadığından
gerçekleĢmesi de çok zordu ta ki 12 Eylül
1980 Askeri darbesine kadar. 12 Eylül
Askeri Darbesi Ordu Komuta Zinciri‟nin
Türkiye„de
gerçekleĢtirdiği
üçüncü
müdahalesi olarak tarihe geçti. 12 Eylül
Askeri Darbesi Türkiye‟ye ekonomik, siyasi
hem de psikolojik olarak çok büyük etkiler
yaĢattı. 12 Eylül Darbesi sonrasında
yaratılan muhalifsiz Türkiye‟de 24 Ocak
Kararları hayata geçirilmiĢtir. Bu kararlar
Türkiye‟nin gelir dağılımının değiĢmesine
sebep olmuĢtur, özellikle zengini daha
zengin, fakiri ise daha da fakirleĢmesine
neden olmuĢtur. 24 Ocak Kararları‟nın en
önemli özelliklerinden biri olan yüksek faiz
uygulaması Türkiye Devleti‟nin Hazinesini
serbest piyasa ekonomisine mahkûm edip,
faizle beslenen bir sermaye yaratmasına
sebep olmuĢtur. Sermaye patronları ise
üreterek para kazanmak yerine, faizle

1990‟lı yıllar ise Türkiye‟de ekonomik ve
siyasi alanda krizlerin devamlı görüldüğü bir
dönem olmuĢtur. 1994 yılında 24 Ocak
Kararlarının
geliĢmiĢi
olan
5
Nisan
Kararları‟yla Türkiye küresel pazara geri
dönüĢü olmayacak Ģekilde bağlanmıĢtır.
Hükümetlerin küreselleĢme ve liberalleĢme
aĢkı ileriki yıllarda Türkiye Cumhuriyeti‟ne
derin ekonomik krizlere sebep olacaktır.
Ayrıca bu dönemde Türkiye irticai ve terör
sorunlarıyla karĢı karĢıya kalmıĢtır.
Post Modern darbe olarak anılan 28 ġubat
1997 tarihinde toplanan Milli Güvenlik
Kurulu toplantısından alınan kararlarla
hükümetin düĢürülmesi sağlanmıĢtır. 28
ġubat‟a sebep olan sürecin 1995 Genel
seçimlerinden sonra 1996‟da kurulan Refah
– Yol Koalisyonu‟nun hükümette kaldığı süre
boyunca gerçekleĢmesine göz yumulan
irticai ve gerici toplumsal olayların sebep
olduğu bilinmektedir. Bu sürecin hafızada
kalan en önemli olaylarından birkaçı ise;
dönemin BaĢbakanı Necmettin Erbakan‟ın
Kaddafi‟nin
çadırını
ziyaret
esnasında
yaĢadığı olay ve tepkisiz kalması, ġeriat ve
Hizbullah gösterilerinin çoğalması ve bu
gösterilere Refah Partisi‟nin Milletvekilleri‟nin
destek söylemleri, Susurluk Kazasından
sonra Erbakan‟ın yorumları, iki kez Star
TV‟nin
kadın
muhabirlerinin
saldırıya
uğramasıdır. 28 ġubat‟a en büyük sebep
gösterilen olay ise Erbakan‟ın tarikat
lideriyle
yaptığı
iftar
yemeği
organizasyonudur.
28
ġubat
1997‟de
toplanan Milli Güvenlik Kurulunda alınan
kararların etkisi geçmeden Mayıs ayında
Refah Partisi‟ne açılan kapatma davası
eklenince bu giriĢim Haziran ayında
Erbakan‟ın istifası ile sonlanmıĢ olacaktı. 28
ġubat‟ın ekonomiye etkisi tam anlaĢılmadan;
1998 yılında dünyada yaĢanan küresel kriz
Türk Ekonomisini derinden etkilemiĢti.
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YaĢanan darbe giriĢimin ve küresel krizin
sonucunda Borsa bir önce ki yıla göre %13
değer kaybetti; yabancı yatırımcılar ise
Türkiye‟den 6 Milyar Dolarını geri çekti.
Türkiye, 28 ġubat‟ın ekonomik ve siyasi
etkilerinin üstüne bir de Küresel Kriz‟in
etkileri eklenince krizin derinliği daha
derinleĢti. Diğer darbeler gibi 28 ġubat‟ı tek
baĢına etkilerini anlatmak doğru olmamakla
birlikte gerçekçi olmaz.

noktasına gelmesine neden olmuĢtur. Dolar
kuru 15 Temmuz'da 2,89 TL seviyesindeyken
darbe giriĢimi haberleriyle uluslararası
piyasalarda 3,05 TL'ye kadar yükseldi 2018
Ocak ayında Dolar 4 TL‟yi görecekti. Borsa
Ġstanbul'un BIST 100 endeksinde 18
Temmuz günü yüzde 7,08'lik düĢüĢ görüldü.
15
Temmuz‟dan
sonraki
haftada
yabancıların dövizden çıkıĢları 460 milyon
dolar oldu. Bu güvensizlik ortamında iĢsizlik
son 7 yılın rekorunu kırarak % 13‟lere
çıkacaktı. Bu süreçte ise Fetö terör örgütü ile
bağı olduğu tespit edilen 879 Ģirkete
TMSF‟ye devredildi ya da kayyum atandı. Bu
Ģirketlerin toplam büyüklüğü 40.1 milyar
dolar olduğu açıklanmıĢtır. Bu süreçte güven
ortamı ve ekonomik canlılık yaratmak
isteyen
hükümet
tarafından
çeĢitli
uygulamalar
hayata
geçirildi.
Bu
uygulamalar devletin kaynakları ciddi bir
Ģekilde azaltmıĢtır. Bu süreç Türkiye‟nin
günümüzde yaĢadığı ekonomik sıkıntıların
sebeplerinden bir tanesi olmuĢtur.

28 ġubat Muhtırası irticai gruplarla
mücadele için yapıldığı bilinirken, o yıllarda
devlet güçlü bir örgüte ve ekonomik güce
sahip olan Fethullah Gülen terör örgütü ile
mücadele
edilmemiĢti,
hatta
üstüne
televizyonlarda, uluslararası davetlerde bu
teröristler boy gösterecekti. Aynı zamanda
bu terör örgütü 1999 yılına kadar hem siyasi
hem de ekonomik altın çağını yaĢayacaktı.
Türkiye Cumhuriyeti‟nin rejim düĢmanı ve
masum insanların katili olan Fethullah
Gülen,
1980
yılında
baĢlattığı
terör
faaliyetlerini yürüten hem iç hem de dıĢ
güçler tarafından destekli bu örgüt üyeler,
2016 yılına kadar devletin spordan, askeri
kurumlara kadar tüm devlet organlarını ele
geçirecekti. Devlet kurumların kontrolünü
ele
geçirmeleri,
özellikle
2010
Referandumundan sonra gerçekleĢen ġike
davası, Balyoz ve Ergenekon davalarıyla bu
süreci hızlandıracaktı. Bu dönemde AKP
Ġktidarı ile bu örgüt arasında olan iyi iliĢkiler
17 – 25 Aralık operasyonları ile bozulacak ve
karĢılıklı
bir
savaĢ
baĢlayacaktı.
CumhurbaĢkanı Erdoğan‟ın „‟Ne istediler de
vermedik „‟ ve „‟Ġnlerine Gireceğiz‟‟ sözleriyle
bu iliĢkinin boyutunu daha net anlatacaktır.

Kaynaklar

Bu örgüt 15 Temmuz 2016 günü Türk
Silahlı Kuvvetleri‟nin içinde bulunan terör
örgütü üyeleri baĢarısızlıkla sonuçlanan
darbe giriĢiminde bulunmuĢtur. Bu giriĢimi
halkın iradesi, emniyet güçlerinin doğru
müdahalesi ve emir komuta zincirinin bu
giriĢimin altında olmaması darbe giriĢimini
baĢarısız kılan etkenlerden olmuĢtur. Darbe
giriĢimi ve 20 Temmuz 2016 tarihinde ilan
edilen Ohal ekonomiyi büyük bir sekteye
uğratmıĢtır. Darbe giriĢiminden ve Ohal‟in
ilanından sonra oluĢan güvensizlik ortamı
yerli
ve
yabancı
yatırımların
durma

1) Öfkeli Yıllar, Altan Öymen, 5. Baskı
2)
Menderes Demokrasi Yıldızı?, ġevket
Çizmeli, 3. baskı,
4) El-Cevap, Sinan Meydan,
7) DeğiĢim Yılları, Altan Öymen,
8)
Menderes Döneminde Ordu-Siyaset
ĠliĢkileri ve 27 Mayıs Ġhtilali,
9) DeğiĢim Yılları, Altan Öymen,
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BĠR KÜLTÜR DARBESĠ OLARAK ARAP
EMPERYALĠZMĠ

Türk milliyetçiliğinin gündeme gelmesi aynı
zamanda
Osmanlıcılık
ve
Ġslamcılık
düĢüncesinin baĢarısızlığının bir sonucu
olmuĢtur.
ĠĢte
bu
ortamda
yapılan
tartıĢmalar
ve
ulaĢılan
sonuçlar
cumhuriyetin alt yapısını oluĢturmuĢtur. Bu
süreçle son 20 yıllık süreç arasında bazı
paralellikler kurmak mümkün. Örneğin,
2002 sonrası Türk DıĢ Politikası “Yeni
Osmanlıcı” bir çizgi oluĢturmaya çalıĢtı,
Suriye, “Türkiye‟nin iç iĢi” olarak görüldü.
Türkiye kendisini merkeze koyan eskiden
Osmanlı sınırları içinde kalan ülkeleri de
nüfuz alanı olarak gördü ve sorunlara bu
bakıĢ açısıyla çözüm üretmeye çalıĢtı.
Ardından daha Ġslamcı bir anlayıĢ doğrudan
devletin en yetkili kiĢisi eliyle uygulanmaya
çalıĢıldı tıpkı II. Abdülhamid gibi... Bu süreç
hala devam etmekle birlikte, milliyetçi soslu
söylemler geliĢtirilmeye baĢlandı. Yani
Türkiye, iktidarın değiĢmesiyle birlikte
yayılmacı,
Ġslamcı
(hatta
mezhepçi)
politikalarından uzaklaĢmaya çalıĢacaktır.

Deniz YÜCE
Günümüzde, “ABD, Rusya, Çin vs”
emperyalizmlerinden çokça bahsedilir. Farklı
görüĢteki
insanlar
birbirlerini
bu
emperyalizmlerden birine hizmet etmekle
suçlarlar. Ancak en az onlar kadar etkili olan
Arap emperyalizminden bahsetmezler. Arap
sermayesini saymazsak din, dil, kültür
alanındaki etkilerini günlük yaĢantımızda
dahi görebiliriz.
Yıllardır sağ partiler tarafından, son
16 yıldır da Ġslamcı bir parti tarafından
yönetilen Türkiye‟de din duygusu çokça
istismar
edilmiĢtir.
ĠĢin
garip
yanı,
eĢitsizliklerden Ģikayetçi olan ve alt gelir
grubuna dahil olanlar, bu iktidarların oy
deposu haline gelmiĢtir. Toplum ısrarla
sorunun kaynağı olanları, çözüm merci
olarak görmüĢtür. Bunun en temel sebebi,
dinin siyasi bir araç olarak kullanılmasıdır.

Benzerlikleri
göstermek
açısından
bahsettiğimiz tartıĢmalara yer verelim.
Dönemin
Ġslamcıları
ve
Türkçüleri
arasında“Türkçe ezan” tartıĢması var.
Ġslamcılar, Türkçülerin ezanı kaldırıp yerine
“Tanrı uludur” tekerlemesini koyacaklarını
söyleyip “din elden gidiyor” yaygarasını
koparıyorlar.
Yani
Ġslamcıların
tavrı
açısından değiĢen bir durum yok. Ancak
bugünün
Türkçüleri,
o
dönemin
Türkçülerinden
farklı
noktadalar.
Milliyetçilerin
Türk-Ġslam
sentezi
düĢüncesine
kapılmaları,
Ġslamcıların
baskınlık
kurmasıyla
sonuçlandı.
Milliyetçiler kendi içinde bölündü. Bu
Ġslamcıların baĢarısıdır, haklarını teslim
etmemiz gerekir. Zannediyorum Ahmet
Ağaoğlu‟ydu. Ġslamcılığın da bir çeĢit
milliyetçilik olduğunu hatta Ġslam‟ın geldiği
noktayı Arap milliyetçiliğine bağlıyordu.

Aslında din, dil, gelenek, görenek vs
kültürel öğelerdir. Kültür kapsayıcı olması
gerekirken, bugün ülkemizde din diğer öğeler
üzerinde
kapsayıcı
olmuĢtur.
Din,
yaĢamımızın her alanında belirleyici bir
unsur olarak değerlendirildiği sürece de
kapsama alanı geniĢlemeye devam edecektir.
Her soruna çözüm noktasında dinsel
dayanaklar aranmıĢtır.
Türkiye‟nin
son
20
yılına
baktığımızda, 100-150 yıl önce yapılan
tartıĢmaların belli oranda tekrarına rastlarız.
Cumhuriyetin kuruluĢuna giden süreç iyi
incelendiğinde, aslında bu tartıĢmaların da
belli
noktalarda
sonlanmıĢ
olduğu
anlaĢılmaktadır. Neticede toplum olarak
sürekli
geriye
bakarak
ilerleyeceğimizi
zannediyoruz. Halbuki yapmamız gereken
ufkun arkasını görmeye çalıĢmak olmalıdır.

Kültürel
darbenin
en
önemli
ayaklarından biri dildir. Hepimiz biliriz ki
dilde insanlar gibi canlıdır ve zaman içinde
değiĢim/geliĢim gösterebilir. Bu değiĢim
“din veya kültür” baskınlığıyla bir baĢka
dili etkisi altına alıp tahrip edebilir. Bugün
anlamadığı dilde “kutsalkitap” okuyan,
anlamadığı
dilde
ibadete
çağrılan,

Bahsettiğimiz
fikri
tartıĢmalar
modernleĢme sürecinde ortaya çıkmıĢtır.
EndüstrileĢme ve uluslaĢma da bu süreçle
doğrudan iliĢkilidir. Bu noktada Türk
milliyetçiliği de Türk modernleĢmesiyle
birlikte ele alındığında anlam kazanacaktır.
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anlamadığı dilde dua eden, okuduğunu
anlamayan ve hatta anlamadığı bu alfabenin
kutsallığına
inanan
bir
toplumdan
bahsediyoruz.
Bu
noktada;
Arap
propagandası yapanlar “Arapça okumak
daha fazla sevaptır” mantığıyla karĢınıza
çıkıyor. Halbuki kutsal kitapta “gönderildiği
toplum tarafından anlaĢılsın diyeArapça
gönderildiği” yazılıyken... O dönem Türklere
hitaben gönderilseydi doğal olarak Türkçe
olacaktı. Dolayısıyla Ġslam adına “Arapçanın
kutsal bir dil ya da alfabesinin kutsal”
olduğu sonucuna varılamaz.Örneğin Ġbadet
vaktinin geldiğini bildiren ezanın Türkçesi Ģu
Ģekildedir:

Tanrı neden beddua etmektedir cezasını
vermek yerine?” ġöyle devam etmiĢti:
“Eğer siz Ebu Leheb‟in kim olduğunu,
yaĢanan olayın ne olduğunu bilmeden
bunu Türkçe dahi okuyor olsanız, yine bu
surenin
vermek
istediği
mesajı
anlamazsınız.Halbuki normalde siz bunu
anlamadan
ve
olayları
bilmeden
Arapçasını okuyorsunuz.” Ne kadar yerinde
bir açıklama değil mi?
Bu konuda çokça gündeme getirilen
bir fıkra var, izninizle bunu sizinle de
paylaĢıyorum:
“Caminin
edilir,

birinde namaz
Kur'an

kılınır, dua
okunur.

“Tanrı uludur, Tanrı uludur.
Namaz bitiminde imam efendi cemaate
caminin
ihtiyaçları
için
para
toplanacağını söyler, herkesin Allah
rızası için katkıda bulunmasını ister.

ġüphesiz bilirim, bildiririm Tanrıdan
BaĢka yoktur tapacak
ġüphesiz bilirim, bildiririm Tanrının

Camiden çıkarken bir genç hocaya
yaklaşır;
- Hocam namaz kıldırdın, sureleri
okudun; Arapça! Kur'an okudun, dua
ettin;
Arapça!
Ama para isterken Türkçe söyledin. Onu
neden
Arapça
söylemedin?

Elçisidir Muhammed
Haydi namaza, haydi namaza
Haydi felâha, haydin felâha
Tanrı uludur, Tanrı uludur

Hoca
- O zaman kimse anlamaz ki!

Tanrıdan baĢka yoktur tapacak”

efendi;

Bugün Türk toplumunun getirildiği
nokta
budur.
Anlamadan
inanır,
sorgulamaz. Ġslam‟ın özü diye önüne konan
Ģekilciliğe boyun eğer. Örneğin, Ġslam‟ı 5
Ģarta indirgeyip bunları yerine getirdiğinde
iĢin bittiğini zanneder! Bunu da dinin emri
sayar. Arapça gördüğü her yazıyı dua
zanneder, kutsal beller. Atfedilen bu
kutsallık sebebiyle insanların kandırılması
kolaylaĢır.
Eğer
yurttaĢlarımız
kendi
dillerinde inançlarını yaĢayabilse hurafelere
inanmaz, batıl inançları din diye bellemez.
Din adamı kisvesiyle her fetva veren
Ģarlatanın peĢine takılmaz. Tarikat ve
cemaatlerin olumsuz etkileri bu dereceye
varmaz, inanç bireyselleĢir ve vicdana çekilir.
Aracı kabul etmez. Dolayısıyla bu konu
siyaset malzemesi olmaktan çıkar ve
toplumsal barıĢ sağlanmıĢ olur. Ġnsanlar

Peki ezanın herkesin anlayacağı dilde
Türkçe okunmasının ne gibi bir sakıncası
olabilir? Yukarıdaki metin dine ya da
inananlara
ne
gibi
bir
olumsuzluk
yaratabilir.
Bunun
ille
de
Arapça
okunmasının gerekliliği üzerine mantıklı bir
açıklaması var mıdır?
Bu noktada geçen yıl katıldığım bir
toplantıda konuĢmacı pek dikkat edilmeyen
bir noktaya temas etmiĢti. Çok kısa olarak,
“sure ve ayetler birtakım olayların
yaĢanmasından sonra gelmiĢtir. Yorum
yapanın bir anlamda Ġslam tarihi bilmesi
ya da en azından yaĢanan bu olayları
biliyor olması gerek” demiĢti. Örnek olarak
da Tebbet Suresi‟ni vermiĢti. Sureyi okuyup
ardından
Ģuna
benzer
bir
açıklama
getirmiĢti: “Ebu Leheb kimdir? Neden
elleri kurumalıdır? Yarattığı bir kula
13
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“din ve mezhep” adı altında bölük bölük
bölünmez.

Araplardan daha Arapçı yani kraldan daha
çok
kralcı
davranıyoruz
ve
anlamamamıza/bilmememize
rağmen
Araplardan çok daha iyi Kuran‟ı anladığımıza
inanıyoruz. Onların Ġslam‟ı saptırdığını,
dünya gözünde olumsuz bir hale getirdiğini
kabul ediyoruz. Eğer Türklerin bugünkü
inanıĢını “Türk Ġslamı” olarak yorumlamak
istersek de tartıĢma baĢka bir noktaya
kayıyor. “Tanrısı, kitabı ve peygamberi
ortak” olan inanıĢlardan nasıl oluyor da
taban tabana zıt yorumlara ulaĢılabiliyor?
Öyle ya, tüm Müslümanlar aynı kutsal kitabı
kendilerine dayanak olarak gösteriyor.
Radikal dinci terör örgütü IġĠD bile
kendisine Kuran‟ı kaynak gösteriyor. Temel
sorun ise; hangisinin “gerçek Ġslam”
yorumu olduğuna kim, nasıl karar verecek?
Böyle bir Ģey pratikte var olamayacağı için
her toplum kendi ulusal kültürüne göre
inanıĢını Ģekillendirmeye çalıĢmalı, tepeden
dayatılanla Ģekillendirilmeyi kabul etmemeli
ancak bu Ģekilde “milli din” oluĢabilir.

Laik devlet bunun için vardır. Ġnananı
da inanmayanı da korur. Hatta Özdemir
Ġnce‟nin laiklik konusuna bakıĢını Ģu Ģekilde
açıklar: “Bir örnek: „Dine saygılı laiklik!”
diyorlar. Tek Tanrılı dinlerin yaĢı 8 bin
dolaylarında. Laiklikte dine saygı diye bir
ilke olsaydı, laiklik düĢüncesi ortaya
çıkmazdı. Laikliğin onlarca tanımı var,
herkes
yeniden
tanımlamak
istiyor.
Benim tanımım Ģöyle: „Laiklik din ve
vicdan özgürlüklerinin garantisi değildir,
din ve vicdan özgürlüğünün garantisi
devlet
yasaları
ve
bu
yasaların
uygulayıcısı
hükümetlerdir.
Laiklik,
dinlerin baskısına karĢı birey ve toplumu
korur, bu gereksinimden doğmuĢtur.”Bir
baĢka yazısında da; “Laiklik sınırsız
özgürlük değildir. Aksine sınırlar, „inanç
özgürlüğü‟ denen kavramın sınırlarını
çizer! Ġkincisi: Laiklik, din ve inanç
özgürlüğünün güvencesi değildir, tam
tersine din ve inanç özgürlüğünü sınırlar”
demiĢtir ve Ģu örneği vermiĢtir: “Laiklik
Fransa‟da
Katolik‟i
sınırlandırarak
Protestan
ve
Yahudi
müminleri
özgürlüklerine
kavuĢturmuĢ,
onları
Katolik‟in baskısından kurtarmıĢtır. Bunu
Katoliklik‟i sınırlandırarak baĢarmıĢtır.
Laiklik
özgürlük
değildir!
Laiklik
kurtarıcıdır, özgürleĢtiricidir.”Ne dersiniz,
üzerine kafa yormaya değmez mi? ġu çok net
ifade edilebilir ki, eğer kutsal kitap okuyanın
kendi dilinde olsa, anlamadığı noktaya bu
derece
kutsallık
atfetmez,
anlamlandıramama
ya
da
bilinmezlik
düĢüncesi insana korkutucu geldiği için
anlamadığı dilde okuduğunun ahengine
kapılır. Ancak anlayarak okuduğunda,
aslında beklentisini karĢılamayan bir Ģeyle
karĢılaĢır ve bu insanı hayal kırıklığına
uğratır. ĠĢte bu noktada tartıĢma farklı bir
noktaya varır: “gerçek Ġslam bu değil.”
Belki yine tepkiyle karĢılanacak ama Ġslam
Arapların ulusal dinidir ve Arap milliyetçiliği
ile önemli oranda iç içe geçmiĢtir. Bu demek
değildir ki sadece Araplar Müslüman olabilir.
Ancak bu noktanın da göz ardı edilmemesi
gerekir. Bugün gelinen noktada Araplara
Arapça nakledilmiĢ bir din konusunda,

1900‟lerin baĢında yazılmıĢ Yusuf
Akçura‟nın Üç Tarz-ı Siyaset‟ine bakarak
Ģunu söylemek mümkün, Akçura‟ya göre
ümmet çağı bitmiĢ millet çağı baĢlamıĢtır,
Ġslam da Hristiyanlık gibi bunu kabul edip
benzer dönüĢümü geçirmek zorundadır.
Mehmet Kaan Çalen ise “Osmanlıcılık ve
Ġslamcılık KarĢısında Türkçülük” adlı
kitabında
“ümmet
devri,
millet
oluĢumuna imkan tanımadığı için din
akaide indirgenerek ümmet devrindeki
kültürleĢmiĢ unsurları terkedilir ve millet
dönemine
sadece
inanç
ve
ibadet
boyutuyla taĢınır” demektedir. Bu noktada
önemli gördüğüm bir alıntıya daha yer
vermek istiyorum. “Türkler, bir rivayete
göre Ġslamiyet ile milliyetlerini en olgun
aĢamaya çıkarmıĢlar, bir diğer rivayete
göre ise milli kimliklerini kaybetmiĢlerdi.
Türkler Ġslam‟la müĢerref olurlar, Ġslam‟ı
milli din haline getirirler, Ġslam Türk
milletinin ve harsının ana yapı taĢı olur,
Ġslam Türklerin milli kimliklerini korur,
fakat her Ģeye rağmen Ġslami dönemde
Türk kimliği de kaybolur. Demek ki Ġslam
henüz gerçekten Türklerin milli dini
olmamıĢtır.”O
dönem
“gerçek
Ġslam”temsiliyeti için varılan Ģu sonuç
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bugün için de geçerliliğini korumaktadır:
“Dinini doğru bir Ģekilde öğrenmekten
aciz ve cehalet içinde bulunduğu iddia
edilen bir halkın gerçek Ġslamiyet‟i temsil
ettiğini söylemek ayrı bir çeliĢkiydi.”

Kadınların iĢe alınmaları için “türban”
önemli bir gösterge hatta öncelik. ÇeĢitli
görevlere atanan kadınlara Ģöyle bir bakın
mesela, son seçimden önce bir kısmının
giyim kuĢamı farklı. Diyebilirsiniz belki,
kendi
isteğiyle
içinden
geldiği
için
kapanmıĢtır.
Doğrudur,
onun
da
gerçekleĢmesi söz konusudur. Ancak genel
tabloyu bu kadar masumane göstermek,
içinde yaĢadığımız dönemin gerçeklerine
gözlerimiz kapamak sayılır. Yapılan anketler
takip edildiğinde kendini ateist, deist olarak
tanımlayanların sayıları her geçen gün
artarken ve kendini Müslüman olarak
tanımlayanların da önemli oranda kültürel
Müslüman kategorisinde olduğu göz önüne
alındığında
toplumdaki
muhafazakarlaĢmanın ve kapanma oranının
da buna paralel azalması gerekirken artıyor
oluĢu, olayın önemli oranda “siyasi
faydacılık” üzerine kurulduğunu gösteriyor.

Kültürün içinde dil yanında inançlar,
gelenek-görenekler de vardır. Birçok Arap
geleneği de Ġslam adı altında diğer ülkelere
bir anlamda “ihraç” edilmektedir. Türk
kültüründe olmayan bir kılık kıyafet
Türkiye‟de yaygınlaĢmıĢtır, bunun kaynağı
olarak Ġslam gösterilmektedir. 1960‟larda
“siyasal bir sorun” olarak ortaya çıkan
türban, 1980 sonrası “inancımın gereği”
söyleminin meĢrulaĢtırılması sonucunda
“dinsel bir sorun” halini alırken, 2010
sonrası süreçte yaygınlaĢan bu kılık kıyafet
artık “toplumsal bir gerçeklik” olarak
gösterilip kabul ettirilmiĢtir. Her konuda
olduğu gibi, önce fiili durum yaratılmıĢ,
sonra uygun adımlar atılmıĢtır. 30 Ekim
2010 tarihli yazısında Özdemir Ġnce;
“Yabancı dil bilenlere, Kuran‟ı bildikleri
yabancı dilde okumalarını salık veririm.
Çünkü bu çevirilerde hiçbir aĢırı yorum
yok. Oysa Türkçe çevirilerin çoğu
sapmalarla, saptırmalarla dolu” demiĢtir.
Eğitim sistemimiz modern uygulamalardan
arındırılmıĢ, yine kültürümüzde olmayan
“kadın-erkek eĢitsizliği” kademe kademe
günlük hayatımıza yerleĢtirilmiĢtir. Bugün
“karma eğitimi” tartıĢır hale gelmiĢ
bulunmaktayız.
Ġmam-Hatipler
asıl
iĢlevlerinin dıĢında bu kültürün ve yaĢam
Ģeklinin empoze edilmesinde bir araç olarak
kullanılmaktadır.
Toplumun
dönüĢtürülmesinde açıkça KarĢı-devrimci bir
rol oynamıĢtır. Tutucu, baskıcı hatta gerici
olarak gösterilebilecek bir hal almıĢtır.

"Ben Türküm ama Türkçü değilim.
Eğer
böyle
yaparsak
biz
kendi
değerlerimizle çatıĢırız. Dinimiz Ġslam‟la
çatıĢırız" mantığı sakat bir mantıktır. Ġslam
dini bu milletin “değeri” görülüyor da
“Türklüğü”
neden
bir
değer
olarak
görülmüyor? Türkler geçmiĢteki gibi ArabiFarısi özentileri tarafından 'Etrak-ı bi idrak'
olarak mı görülmektedir? Bernard Lewis,
Arap ve Farisilerin yapmadığı bir Ģeyi
Türklerin yaptığını belirtirken Ģu ifadeyi
kullanır:
“Türkler,
milli
kimliklerini
Ġslam‟a gömdüler.”Kullanılan ifade tercih
ettiler, üstün gördüler gibi ılımlı ifadeler
değil;
çok
keskin
bir
ifade
“gömmek”.Türkiye‟de yıllardır var olan
Arapçılık
üzerine
neden
konuĢulmaz?
Amerikan
emperyalizminden
konuĢulur,
Kürt sorunundan konuĢulur, azınlıklarla
ilgili sorunlardan konuĢulur, söz konusu
Arap
seviciliği
oldu
mu
“türbanlı
bacılarımızdan” konuĢulur da, peki ama
neden
Arap
Milliyetçiliğinin
olumsuz
yanlarından konuĢulmaz?

Bir tarikat üyesiyseniz ve onun
nimetlerinden
faydalanmak
istiyorsanız,
kadın iseniz kapanmanız istenir. Erkekseniz,
eĢinizin kapanması istenir. Hatta üyesi
değilseniz bile, diyelim öğrencisiniz ve
bulunduğunuz
Ģehirdeki
kalabileceğiniz
yurtlar cemaatlere ait, yine kapanmanız
istenir. Bu Türkiye‟nin bir gerçeği ve hala
önlem alınmıyor ve bugün cemaatlere
atfedilen
uygulamalar
Ġslamcı
iktidar
tarafından uygulanıyor, neden? Çünkü,
Ġslam‟ın bir Ģartı olarak tanımlanıyor.

"Üç hasletten dolayı Arabı seviniz:
Çünkü ben Arabım, Kur'ân-ı Kerim Arapça
olarak nazil olmuĢtur, Cennet ehlinin
konuĢtukları dil Arapçadır." Belki de
rivayet edilen Ģu hadisteki kafadan insanlar
yetiĢtirdiğimiz içindir… Bugün görülmek ya
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da kabullenilmek istenmese Türkiye‟de bir
“Türk Sorunu” da artık söz konusudur.
Osmanlı‟yı kuran da Türklerdi, daha sonra
dıĢlananlar da… Bugünün Türkiyesi de
benzer bir tabloya doğru yönelmektedir. Dil,
din, kültür, demografik yapı, nüfus hatta
ekonomik sebepler konuyu daha da
karmaĢık bir hale getirmektedir.

içerisinde ciddi yaralar oluĢturmaya devam
edecektir. Bugün dahi, iktidar sahipleri “din
elden gidiyor” söylemiyle binlerce hatta
milyonlarca insanı sokağa döküp birbirini
kırdıracak bir potansiyele sahiptir.

“Dinimiz
Ġslam‟la
çatıĢmaktan
kaçınmak” için yine Türklüğümüzü feda
ediyoruz, 100 yıl önce Yakup Kadri‟nin
bıraktığı yer, tıpkı bugün durduğumuz yer
gibi: "Biz Ġslâmız, elhamdülillah... O senin
dediklerin Haymana'da yaĢarlar." Gerçi
bugün ondan da Ģüpheliyiz…
Aslında varmak istediğim nokta
kiĢilerin inancını ya da Ġslam‟ı eleĢtirmek
değil. Tüm din ve inançların akıl ve mantıkla
çeliĢen yanları ortada. Özü itibarı ile de
inanmak, sorgulamayı devre dıĢı bırakır.
Ġnsanlar bilimsel gerçeklere inanmak yerine
mucizelere inanmayı tercih ediyor. Bunun
psikolojik sebepleri olduğu gibi, hem umut
hem de korku inanma sebepleri arasında yer
alıyor. Buradaki temel sıkıntımız, kiĢilerin
davranıĢları hatta söylemleriyle olan zıtlık.
Söylem olarak “Ġslam, barıĢ ve kardeĢlik
dinidir”, ayrıca “dinde zorlama yoktur”
ancak iĢ uygulamaya geldiğinde durum tam
tersi bir hal alır. Bırakın Ġslam ve Osmanlı
tarihine dönüp bakmayı, “laik” cumhuriyet
tarihi bile size yeterli malzeme sağlayacaktır.
Halbuki Türkler bu konuda çokça
zarar görmüĢlerdir. Ancak kendi benliklerine
sahip çıkmamakta ısrar ediyorlar. Bu
konuda
Türklerin
herhangi
bir
“dıĢ
mihraka” ihtiyacı yoktur. Bu noktada,
“herkes dinden çıksın” ya da “topluca din
değiĢtirelim”
sonucuna
varılmasın.
Türklerin cumhuriyetle birlikte modernleĢip
çağdaĢlaĢmaları “milli benliklerine” sahip
çıkmalarıyla
paralellik
göstermektedir.
Ancak
bugün
tam
tersi
istikamette
ilerlemekteyiz. Ġslam, Türk kültüründe hala
önemli bir öğe olabilir ancak maruz kaldığı
Arap milliyetçiliği etkisinden sıyrılamadıkça
benzer tartıĢmalar 100 yıl sonra da
yapılmaya devam edilecektir. Aydınlanmasını
tamamlayamamıĢ bir Türkiye, özellikle
“dinsel ve mezhepsel konularda” toplum
16
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YĠRMĠ BĠRĠNCĠ YÜZYILDA KEMALĠZM
ÜZERĠNE BAZI DÜġÜNCELER-2

algılanan 1919-1945 arası dönemin tek
partili siyasi yapısının sisleri içerisinde
beliren bütünlük manzarası ile de pekiĢince;
siyasi partilerin bir çıkar grubunu temsil
ettiği genel geçer kabulü ve Kemalist bir
siyasi partinin varlığının bu bağlamda
tartıĢılması, Kemalistler arasında önemli bir
kesim
tarafından
ciddi
itirazlarla
karĢılanmaktadır.

YAKARSA DÜNYAYI GARĠPLER YAKAR

Muharrem ANIL

Denememizin, Anlık Dergisi‟nin bir
önceki sayısında yer alan ilk kısmında; 21.
Yüzyılda
Kemalistlerin
artık
yalnızca
korkular ve endiĢelerin getirdiği gündelik
çözümsüzlük hikayeleriyle oyalanamayacağı,
yalnızca teĢhis ve ikazla yetinmeyip, çözüm
için sonsuz bir çaba ile çalıĢılması gerektiği
ve sistem anlayıĢını zihnimizde oturtmanın
çözüme ulaĢmanın ilk adımı olduğunu
bunun için ise bireysel çaba kadar örgütlü
bir mücadelenin de gerekli olduğunu ifade
etmiĢtik.

Bu denememizde maksadımız, bu
itirazlar çerçevesinde, tartıĢmaya yeni bir
açılım katmaktır…

Biliyorum
Emme…

Beyim

Sen

De

Onlardansın

“‟Halka doğru‟ lafının hakiki manası
halkı kendine doğru çekmek demektir.”
Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Burada lafı fazla uzatmadan sisteme
örgütlü
biçimde
katılmak
ile
neyi
kastettiğimizi açıkça ifade etmekte bir
sakınca yoktur. Buradaki kastımız, Kemalist
bir siyasi partidir. Kemalist bir partinin
gerekliliğine iliĢkin 2015 yılında Nasıl
Dergisi‟nde yayınlanan iki makalemizde* yer
alan görüĢ ve gerekçelerimizi burada uzun
uzadıya yinelemenin bir gereği yoktur. Yalnız
Ģu kadarını ifade etmek yeterlidir; siyasi bir
ideoloji olan ve toplumsal sorunların
çözümüne yönelik bir perspektifi ifade eden
Kemalizmin,
kendisini
temsil
etmek,
taraftarlarını örgütlemek, temsil ettiği çıkar
gruplarına temas etmek, ideolojik iskeleti
çerçevesinde güncel politika ve programlar
geliĢtirebilmek ve en önemlisi ideolojik
olarak kendisini inĢa edebilmek için siyasi
bir partiye hakkı ve ihtiyacı vardır.

Kemalist milliyetçilik ve halkçılık
ilkeleri çerçevesinde, modern Türkiye‟nin
inĢa sürecinin erken dönemlerinin özel
Ģartları dahilinde öne sürülen, büyük ölçüde
Ziya Gökalp‟in görüĢlerinden ilham alan ve
Sovyet Rusya‟nın ideoloji ihraç etme
yönündeki çabalarının yarattığı endiĢeye bir
çeĢit cevap olarak Türkiye‟nin henüz prekapitalist bir konumda bulunduğu gerçeğine
dayanılarak öne sürülen ve iktidarı elinde
tutan devrimci kadronun çatıĢma halinde
bulunduğu hanedan, ayan ve tarikatler ile
mücadelesinde kitleyi konsolide etmesine
imkan
sağlayan
sınıfsız,
çatıĢmasız,
ayrıcalıksız bütün bir varlık olarak Türk
Ulusu modeli, bir ideal olarak ıĢıltısını
korusa da, dönemin ve günümüzün
gerçekleriyle pek az alakalı olmasına karĢın
Kemalistlerce halen sıklıkla bir “gerçeklik”
olarak kabul görmektedir. Buna dayanarak
da popülist bir millet, millilik ve milli birlik
söylemi yaygındır.

Bilindiği gibi siyasi partiler, toplumda
mevcut belirli çıkar gruplarını ve bunların
ideolojik savunularını temsil etmek için
organize olmuĢ yapılardır. Ancak bu durum,
Kemalistler için ek bir tartıĢma konusu daha
yaratmaktadır. Zira, Sivas Kongresi‟nden bu
yana süregelen, iĢgal edilmek tehlikesiyle
karĢı karĢıya bulunmanın yarattığı bir
refleks ve propaganda söylemi olan “Milli
Birlik”
retoriği
ve
Kemalistlerin
çoğunluğunun çeliĢkili bir Ģekilde Türk
Ulusu‟nu çatıĢmasız, yekpare bir kaide
olarak
görmek
yönündeki
eğilimleri,
ideolojinin pratik imkanı bulduğu ve pek çok
Kemalist tarafından “en doğrular çağı” olarak

Oysa, örneğin Doğan Avcıoğlu‟nun
Türkiye‟nin Düzeni eserinde açıkça ortaya
koyduğu Ģekilde, Türk KurtuluĢ SavaĢı da,
Büyük Türk Devrimi de, Türk Ulusu
dahilinde mevcut durumdaki belirli çıkar
gruplarının çatıĢması içerisinde ilerlemiĢ
süreçlerdir.
Doğan
Avcıoğlu‟nun
ifadesi
ile:
“Kurtuluş Savaşı, derebeyi, toprak ağası,
17
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tüccarı ve ulemasıyla Anadolu eşrafına
dayanarak yürütülmüştür. Bir işçi, bir köylü,
kısaca bir halk hareketi yoktur.”

yürüttüğü mücadelenin bir ürünü olduğu bir
gerçek olarak karĢımıza çıkmaktadır.
Örneğin; az önce de bahsettiğimiz
Ģekilde Türk KurtuluĢ SavaĢı, yönelimleri
sonucu
kaderlerinin
geleceğini
ulusal
bağımsızlık ve çağdaĢ medeniyette gören ve
devrimci kadronun esasını teĢkil eden
idealist asker ve aydın sınıflarının, iĢgal
sonucu ekonomik faaliyet ve imtiyazlarını
kaybetme tehlikesi ile yüzleĢen veya ulusal
bağımsızlık ve çağdaĢlaĢma giriĢimlerinde
yeni fırsatlar gören pragmatist eĢraf sınıfı ve
bu üç sınıf tarafından çıkarlarının ulusal
bağımsızlık ve çağdaĢlaĢmakta olduğuna
ikna edilen çoğunluğu köylü halk tarafından
gerçekleĢtirilmiĢ ve bu mücadelenin karĢı
safında iĢgalci yabancı devletlerin yanısıra,
istikballerini
iĢgalde
gören
hanedan,
geçimini saltanattan sağlayan bürokrasi,
iĢgalciler ile iĢbirliği yaparak avantaj elde
etmek peĢindeki feodal bey ve devrimci
kadronun savunularını tehlikeli bulan
mürteci din adamları zümresi ile bunların
tesirinde
ayaklanan,
askerden
kaçan,
iĢgalcilerle iĢbirliği eden halk kitleleri yer
almıĢtır.

Zira, millet, millilik ve milli birlik
ideolojik eksende tanımlanan, esnek ve
perspektife dayalı kavramlardır. Örneğin;
Kemalist savunuların tam tersi bir çizgide
yer alan bir siyasi akımın da günümüzde
yoğun olarak “tek millet”, “yerli ve milli” gibi
jargonlara baĢvurduğunun burada altını
çizmek gerekir. Yani millet, millilik ve milli
birlik kavramları, Kemalist terminolojinin
oluĢtuğu Türk KurtuluĢ SavaĢı ve Büyük
Türk Devrimi süreçlerinde de bu ideolojik
perspektifin esnekliği içerisinde tanımlanmıĢ
ve kullanılmıĢtır.
Millet söylemi, çok zaman hukuki ve
sosyal tanımının bağlamından koparılarak,
milli mücadeleye ve devrimlere destek veren
veya en azından tarafsız kalan geniĢ halk
kitlesini tanımlamak için kullanılmıĢ, bunun
dıĢında kalan üyeler ise net bir Ģekilde hain
ve düĢman olarak çatıĢmanın karĢı safına
konumlandırılmıĢtır.
Yine milli kavramının kullanımı için
de aynı Ģablonu oluĢturmak mümkündür.
Dönemin ideolojik perspektifi dahilinde
örneğin; çoğunlukla milli mücadele ve
devrimlere destek veren askerler, aydınlar,
Anadolulu eĢraf ve avamı milli iken, bunun
karĢısında yer alan Osmanoğulları hanedanı,
çoğunlukla Osmanlı bürokrasisi, yerel gayr-i
Müslim azınlıklar, feodal beyler, Ģeyhler ve
bunları destekleyen halk kitlesi gayr-i milli
olarak karĢı safa yerleĢtirilmiĢtir.

Yakup
Kadri
Karaosmanoğlu‟nun
Yaban isimli romanında yer alan milli
mücadele taraftarı Ahmet Celal karakteri ile
bilinçsiz Türk köylüsünü temsil eden Bekir
ÇavuĢ
karakteri
arasında
geçen
Ģu
diyalogmeramımızı açıklamak noktasında
son derece anlamlı bir örnektir;
-

Bu
açıdan
Milli
Birlik
ifadesi
de,söylemde yer aldığı Ģekilde sınıfsız,
çatıĢmasızbütün bir varlık olarak Türk
Ulusunun birliği Ģeklinde değil, menfaatini
ulusal bağımsızlıkta ve çağdaĢ medeniyetin
üyesi olmakta bulan özel bir çıkar
grubunun,
yani
milli
mücadele
ve
devrimlerden taraf olan kesimin, yani
ideolojik
perspektifin
odağındaki
“milli”lerinbirliği Ģeklinde reel karĢılığını
bulmaktadır.

B. Ç.: Biliyorum beyim sen de
onlardansın emme.
A. C.: Onlar kim?
B. Ç.: Aha, Kemal Paşa‟dan yana
olanlar…

ġu
halde
bugün
21.
Yüzyılın
Kemalistlerinin Ahmet Celal‟in yüz yıl önceki
ĢaĢkınlığını üzerlerinden artık atması ve
“bizler”in ve “onlar”ın mevcudiyetinin ve
kimler
olduğunun
farkına
varması
gerekmektedir. Böylece, reflektif Milli Birlik
kavramının
zihinlerde
yarattığı
yanılsamadan da kurtularak Kemalist bir
siyasi partinin gerekliliğini ve sınıfsız,
çatıĢmasız, ayrıcalıksız bütün bir varlık
olarak Türk Ulusu idealini gerçekleĢtirmek
için mücadelede hangi çıkar gruplarına
dayanılması ve Kemalist bir siyasi partinin
kimlerin
temsilcisi
olacağı
yönünde
düĢünmenin gerekliliği de ortaya çıkmıĢ
olacaktır…

Bu noktada, Marksist sınıf çatıĢması
kuramının dıĢında değerlendirdiğimizde,
gerek Türk KurtuluĢ SavaĢı, gerek Büyük
Türk Devrimi dönemlerinde, gerekse bugün
Türk Ulusu‟nunfarklı çıkar gruplarından
oluĢtuğu ve siyasi sürecin bu grupların
18
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Zira, bugünün Kemalistlerinin, Kemalist
bir siyasi partinin varlığı konusundaki
kafalarındaki temel karıĢıklık, böyle bir
partinin tüm Ulusu temsil etmesi gerektiği
yönündeki yaygın inanıĢ nedeniyle, tüm
Ulusun bir Ģekilde aydınlanıp Kemalist
savunuları destekleyerek tek vücut olduğu
bir Milli Birlik gerçekleĢmeden, böyle bir
partinin derli toplu bir çıkar grubunu temsil
etmeyen, demokratik siyasetin kitle partisine
dönüĢememiĢ sıradan bir aleti ve Milli Birlik
retoriği ile çeliĢen bir diğer hizip olacağı
yönündeki özgüvensiz görüĢtür.

doğan fazla değerin, kim tarafından ve nasıl
paylaĢılacağı üzerinedir, ve bu nedenle ister
sosyalizm, ister milliyetçilik olarak ortaya
çıksın, ezilenlerin hak mücadelesinin daima
sınıfsal bir boyutu vardır.
Zira yine Wallerstein‟a kulak verecek
olursak, “(Sosyalist ve milliyetçi) iki hareket
türü de evrensel bir dili, esas olarak Fransız
devrimi‟nin dilini konuşuyor: özgürlük, eşitlik
ve
kardeşlik.
İki
hareket
türü
de
Aydınlanma‟nın
ideolojisine
bürünüyor:
ilerlemenin kaçınılmazlığı, yani insanın,
özünde
bulunan
insan
haklarıyla
gerekçelendirilen kurtuluşu. İki hareket türü
de geçmişe karşı geleceği, eskiye karşı yeniyi
yüceltiyor. Geleneklere başvurulsa bile, bir
rönesansın, yeniden doğuşun temeli olarak
başvuruluyor.

Oysa bizim savunumuz bunun tam
tersidir:
siyaset
sahnesindeki
onlarca
ideolojiyle mücadele eder konumda bir hizip
olarak, ideolojik savunularına uygun güçlü
bir çıkar grubuna dayanan, böylece bir kitle
siyasetini
inĢa
edecek
ve
Ulusun
ekseriyetinin hak ve menfaatlerinin Kemalist
ideolojik savunular ile örtüĢtüğüne Ulusun
ekseriyetini ikna ederek “Milli Birliği” imkanlı
kılacak Kemalist bir siyasi parti…

İki hareket türünden her birinin farklı
bir odağı ve dolayısıyla başlangıçta farklı bir
yeri
olduğu
doğrudur.
İşçi-sosyalist
hareketler, kentli ve topraksız ücretli işçilerle,
bu işçilerin çalıştıkları iktisadi yapının
sahipleri
arasındaki
çatışmalara
odaklaşmıştır.
Bu
hareketler,
emek
karşılıklarının temelde eşitliksizci, ezici ve
adaletsiz olduğu noktasında ısrarlı olmuştur.
Böylesi hareketler doğallıkla önce dünya
ekonomisinin önemli miktarda sanayi işçisi
bulunan yerleride ortaya çıkacaktı.

Azınlığın Zenginliği Hepimizin Çıkarına
Mıdır?
"Bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı
bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı heyet-i
milliyece mücadeleyi öngören bir mesleği
takip eden insanlarız."

Verili bir siyasal yargı alanındaki çok
sayıda „ezilen halk‟, egemen „halklar‟a göre
siyasal haklardan, iktisadi fırsatlardan ve
meşru kültürel anlatım olanaklarından çok
daha
az
yararlandığından,
milliyetçi
hareketler bu ikisi arasındaki çatışmalarda
odaklaşmış, „hakların‟ temelde eşitliksizci,
ezici ve adaletsiz bir biçimde dağıtıldığı
noktasında ısrarlı olmuştur.”

Mustafa Kemal Atatürk

ImmanuelWallerstein,
kapitalizmi
mahkum ettiği “Tarihsel Kapitalizm ve
Kapitalist Uygarlık” isimli kitabında Ģu
tespitte bulunmaktadır:
“Anti-emperyalist
hareketlerde
mücadelenin sınıfsal içeriği yoksa ve hiç
değilse örtük bir ideolojik izlek olarak da
kullanılmıyorsa büyük seferberlikler yaratan
yükselişler hiçbir zaman olanaklı olmamış ve
bu nedenle, sınırlı hedeflere bile seyrek
ulaşılmıştır.”

[…]
“Bu iki hareket türü arasında daha
başlangıçtan
itibaren
çarpıcı
yapısal
benzerlikler olmuştur. Bir kere hem işçisosyalist hem de milliyetçi hareketler hatırı
sayılır miktarda tartışmanın ardından, örgüt
olmak gibi temel bir kararı ve bununla atbaşı
giden, en önemli siyasal hedeflerinin devlet
iktidarını ele geçirmek olduğu kararını
almıştır. İkinci bir benzerlik ise, stratejiye
ilişkin kararın halk güçlerinin sistem karşıtı,
yani devrimci bir ideoloji temelinde seferber
edilmesini gerektirmesiydi. Bu hareketler,
üstesinden gelmeyi hedefledikleri, sermaye-

ġu
bir
gerçektir
ki;
Sanayi
Devriminden bu yana dünyamıza egemen
olan düzen kapitalist sistemdir. Bu nedenle,
kendisini ister ulusalda emek-sermaye
çatıĢması veya uluslararasında emperyalizmanti-emperyalizm biçimlerinde göstersin,
temel çatıĢma kaynakların ve üretimden
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emek, merkez-çevre yapısına dayalı temel
eşitsizlikler üzerine bina edilmiş var olan
sisteme
-tarihsel
kapitalizmekarşı
hareketlerdir.”

çok ciddi bir iç bunalım yaĢamaya baĢlamıĢ
ve klasik teorilerin çok ötesinde yeni bir
döneme girmiĢtir.
Wallerstein‟ın ifade ettiği gibi“Sınırsız
sermaye
birikimi,
kapitalist
uygarlığın
varolma nedeni ve temel etkinliğidir.” Bu
açıdan, kapitalist için sürekli sermaye
artırımının üzerinde bir amaç yoktur.
Nitekim, dünyanın hemen her yerindeki
kapitalistler bu güdüleme ile davranmıĢ ve
az sonra tasvir edeceğimiz aĢağıdaki
manzarayı ortaya çıkarmıĢlardır:

Bu noktada, anti-emperyalist bir
mücadele biçiminde hayat bulmuĢ, halkçı ve
milliyetçi bir ideoloji olan Kemalizm‟in de bu
temel eĢitsizlikler üzerine inĢa edilmiĢ olan
sisteme karĢı bir duruĢu temsil ettiği ve
ortaya çıktığı coğrafyada yerleĢik sömürücü
güçlere;
yani
yabancı
emperyalistlere,
sultana, kompradorlara ve ulemaya karĢı
Türk Ulusu‟nun bağımsızlık, egemenlik,
emek ve vicdanını savunduğunu ifade
etmemiz yanlıĢ olmayacaktır.

2018 yılı verilerine göre dünyanın en
zengin ilk 42 kiĢisinin serveti, dünyanın en
fakir yarısını oluĢturan 3,7 milyar kiĢinin
toplam mal varlığına eĢittir.

Bunu ifade ettikten sonra soracağımız
soru ise Ģudur; ortaya çıkıĢından bir yüzyıl
sonra, 21. Yüzyılda, Ģartların tamamen
değiĢtiği, KüreselleĢme ve Neo-liberalizm
kavramlarına dayalı kapitalist sistemin
egemen olduğu bir çağda, Kemalistler,
eĢitsizliklere karĢı savunularını hangi zemine
inĢa edecek ve mücadelelerini hangi
düzlemde yürütecektir?

Dünyamızda her yıl, 12 milyar insana
yetecek kadar gıda üretilmekte, ancak 800
milyon insan kronik olarak aç.
Dünya genelinde yaygın bu tabloyu
tek tek tüm ulusların içerisinde de görmek
mümkün ve bu eĢitsizlik ve savurganlık
günden güne artarak derinleĢmektedir.

Bugüne kadar çoğunlukla milliyetçilik
ve laiklik perspektifinde yürütülen siyasetin
ve üretilen “memleket bölünüyor”, “laiklik
elden gidiyor” minvalindeki söylemlerin haklılıkları olsa da- Kemalistler için pek de
olumlu neticeler vermediği ortadadır. Bu
noktada bizim görüĢümüz; son dönemde
Kemalistler tarafından temel argümanlar
inĢa edilirken milletin, hangi güncel çıkar
gruplarından müteĢekkil olduğunun ve bu
büyük çıkar gruplarının güncel sorunlarının
neler
olduğunun
ıskalandığı
ve
bu
sorunların ardında yatan neo-liberal küresel
kapitalist sistem içinden doğan duygu ve
düĢüncelerin
seferber
edilemediği
yönündedir.

Özellikle dünyada 1980 sonrasında
ortaya çıkan yeni siyasi düzen ve teknolojik
geliĢmenin yarattığı imkanlar neticesinde
ortaya konan KüreselleĢme ve Neo-liberalizm
görüĢleri aslında, toplumların en üst
katmanlarında yer alan seçkinler sınıfının
sermayeleri ile özgürce ve küresel ölçekte
daha fazla karı kovalamalarından baĢka pek
bir Ģeyi ifade etmemektedir.
Nitekim, bu seçkinler sınıfı, daima
kozmopolitliğe yatkın olmuĢ ve uluslararası
denklerine,
kendi
uluslarının
alt
sınıflarından daima daha yakın bir kültürü
yaĢamak eğiliminde olmuĢlardır.
Ancak, 1980 sonrasında özellikle Çin,
Hindistan ve Güneydoğu Asya‟dan devasa bir
ucuz ve nitelikli iĢgücü arzının dünya emek
piyasalarına girmesi ve geliĢen teknolojinin
para üzerinde her türlü spekülasyona imkan
sağlaması sonucu, zaten kozmopolit eğilimde
bulunan
ve
sürekli
karı
arayan
kapitalistlerin klasik emperyalist teorinin
dıĢına çıkarak merkez ülkeler olarak
bildiğimiz coğrafyadan bu maliyeti düĢük ve
karlılığı yüksek bölgelere büyük ölçüde
sermaye aktardıkları görülmüĢtür. Bunun
için
kullanılan
kılıf
ise
elbette
KüreselleĢmedir.

Bunun altında ise, Kemalizmin sahip
olduğu çatıĢmacı niteliğin, bir yüzyıl önceki
Ģartlara göre oluĢturulmuĢ argümanlara
dayanılarak reddedilmesi, Türk Ulusu‟nun
bir bütün halinde mücadeleye katılması
gerektiği yönündeki ısrar ve ne yazık ki
kapitalizm karĢıtı hak arayıĢlarını doğrudan
komünizme indirgeyen iktisadi perspektif
güdüklüğü ve halen süregelen “BolĢevik
olmak” yersiz endiĢesi yatmaktadır.
Oysa bugün dünya bambaĢka bir çağ
yaĢamaktadır. Kapitalizm, kendi nihai
zaferini ilan ettikten çok kısa bir süre sonra
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Ünlü
düĢünürZygmuntBauman‟a
göre; “Gücün özellikle mali formunun yeni
bedensizliği
sayesinde
güç
sahipleri,
bedensel olarak bir yerde duruyor olsalar bile
tamamen yurtsuzlaşmışlardır.”[…]

görünmeyen ve üzerinden beslendikleri
nüfusun
ihtiyaçlarıyla
zerre
kadar
ilgilenmemekle ün salmış ve öfke uyandırmış
derebeylerinin, toprak ağalarının özgürlüğünü
hatırlatıyor.”[…]

“Küresel seçkinler, siyasi ve kültürel
gücün yurt temelli birimlerinden bağımsız
hale gelmiştir.”

“Bazıları yerellikten canları isterse
şimdi kopup gidebilir. Diğerleri de üzerinde
oturdukları yegane toprağın ayaklarının
altından kayıp gidişini umarsızca seyreder.”

Bauman‟a göre, “Zamansal/mekânsal
mesafelerin teknoloji vasıtasıyla sıfırlanması,
insanlık durumunu homojenleştirmekten çok,
kutuplaştırma eğilimindedir.”[…]

KüreselleĢme ve neo-liberalizm adı
altında, sömürünün boyutunun değiĢerek,
uluslar üstü bir hal alması, seçkinlerin
sınırsız hareket kabiliyetleri ve sadece
spekülasyonlarla dahi çok büyük servetler
edinebilmeleri mümkün kılınmıĢtır.

“Bazılarımız
eksiksiz
ve
gerçek
anlamda küresel hale geliyor. Bazılarımızsa
hayat oyununun kurallarını koyanın da,
gidişatını belirleyenin de küreseller olduğu bir
dünyada hiç de memnuniyet verici ya da
tahammül
edilir
bir
durum
olmayan
yerelliklerine saplanıp kaldı.”

Artık,
“insanlar
sadece
zengin
oldukları için zenginleşmekte, fakir olanlar ise
sadece fakir oldukları için fakirleşmektedir.”
Oysa, Ģu genel geçer teori herkesçe
bilinmektedir
ki;
emeğin
kullanımı
sermayedar için bir tercihken, emekçi için
hayati bir zorunluluktur.

Bunun sonucunda ise Bauman‟ın Ģu
tespiti karĢımıza çıkmıĢtır: “Uluslar arasında
artıp ulusların kendi içinde sabit kalan veya
azalan eşitsizlikten, uluslar arasında azalıp
ulusların kendi içinde artan eşitsizliğe geçiş
trendi. Yüksek karlar vaat eden, ucuz ve
itaatkar işgücüyle dolu, tüketim mikrobuyla
kirlenmemiş ve karın tokluğuna çalışacak bir
nüfusa sahip bakir topraklar arayışıyla,
gelişmekte olan veya yeni yükselen ulusal
ekonomilere büyük para girişi olurken,
gelişmiş
ekonomilerdeki
işyerleri
hızla
ortadan kalkarak yerel çalışanları büyük
tavizler vermek zorunda bıraktı. On yıl sonra,
François Bourguignon kişi başına düşen
ortalama
gelirle
hesaplanan
küresel
eşitsizliğin daralmaya devam ettiğini ancak
dünyanın en zenginleri ile en yoksulları
arasındaki farkın ve ülkelerin kendi içindeki
gelir farklılıklarının armaya devam ettiğini
ortaya koymuştur.”[…]

Nitekim,
tüm
dünya
genelinde
KüreselleĢmenin ve Neo-liberalizmin yükünü
“orta sınıf” çekmekte ve sermayedarın bu
artan keyfi hareket edebilme kabiliyeti
sonucunda gittikçe artan bir biçimde
“korunmasız
çalıĢanlar
sınıfına”
dönüĢmektedir.
Ayrıca,
sömürü
çarkı
içerisinde gerileyen bu sınıfa, küresel
boyuttaki bu sermaye hareketliliği sonucu
sömürüye yeni dahil olan kitleleri de
eklemek gerekir.
Özetle, KüreselleĢme ve Neo-liberalizm
adı altında, az sayıdaki kapitalistin elinde
bulunan sermaye inanılmaz bir hareket
kabiliyeti elde etmiĢ ve bu esneklik
sonucunda
daha
önce
emek-sermaye
çatıĢmasına taraf olan “proletarya” ile
arasındaki
iliĢkide
bulunan
karĢılıklı
bağımlılıktan büyük ölçüde kurtularak,
dünya genelinde proletaryayı gerilemeyeve
emekçileri bir baĢka sınıfa dönüĢmeye
zorlamaktadır. Ayrıca, yurtsuzlaĢan bu
seçkinler, klasik emperyalizm çerçevesinin
dıĢına çıkarak yalnız çevre ülke halklarını
köleleĢtirip, sömürmekle kalmamakta, kendi
uluslarına karĢı da bütün sorumluluk
bağlarını koparmaktadır.

“Yatırım yapanların yani yatırımın
gerektirdiği sermaye, paraya sahip olanların
elde etmiş olduğu hareket kabiliyeti, güç ile
yükümlülük arasındaki bağlantının kesilmesi
anlamına
gelir.[…]
Yatırım
yapanlar
çalışanlarına, ama aynı zamanda gençlere,
muhtaçlara, henüz doğmamış nesillere ve
hepsinin kendi yaşam koşullarını yeniden
üretmesine karşı görevlerinden, kısaca
günlük hayata ve topluluğun varlığını
sürdürmesine katkıda bulunma görevlerinden
kurtulmuşlardır[…] Sermayenin bu yeni
özgürlüğü,
eski
zamanların
ortada

Merkez ülke kapitalistlerinin evvela
kendi uluslarının proletaryasını, daha sonra
da bu merkez ulusların, çevre ülke uluslarını
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sömürdüğü Ģeklindeki geleneksel Ģablon
bugün bütünüyle değiĢmiĢtir. Zira kapitalist
seçkin azınlık için bugün ulusal diye bir
sınır kalmadığı gibi, geriye kalan herkes için
aradaki duvarlar daha da yükselmektedir.

kadar yapılmıĢ
koydu.

en

derin

analizi

ortaya

Standing‟e göre yaĢanan küresel
dönüĢüm, yeni bir küresel sınıfın meydana
çıkıĢına sahne oldu: prekarya.

Kısacası, emek-sermaye ve merkezçevre çatıĢması kavramlarına dayanan teori
günümüzde yepyeni bir boyut kazanmıĢtır.
Bu noktada, klasik söylem ve çözüm
arayıĢları ile bu çatıĢma sorunlarına cevap
bulmak güçtür.

1980‟lerde açık liberal piyasalar
kurmak vizyonu ile baĢlayan sürecin,
piyasaya karĢıt olan toplumsal dayanıĢma
kurumlarını
dağıtmasıyla
birlikte
iĢçi
sınıfının da pazarlık etme gücü azaldı.
Yükselen ekonomilerin emek piyasasına çok
sayıda ve düĢük maliyetli iĢçi arz etmeleri,
merkez ülkelerdeki iĢçi ücretlerinde de aĢağı
yönlü bir baskı oluĢturdu. Emek esnekliği
siyaseti ve teknolojik geliĢmelerin üretimi ve
iĢ sahipliğini ücretlerin daha düĢük olduğu
baĢka
coğrafyalara
taĢınmasını
kolaylaĢtırması
bu
süreci
daha
da
Ģiddetlendirdi. Ve geleneksel ulusal sınıflar
yerine, yeni bir küresel sınıf yapısı
oluĢmasına neden oldu.

Anti-emperyalist, halkçı, milliyetçi ve
devrimci bir ideoloji olan Kemalizmin de
gelenekselleĢmiĢ söylem ve yöntemlerle
bugün bumücadelesini sürdürebilme imkanı
pek azdır. Her Ģeyden önce 21. Yüzyılda
Kemalistlerin ve Kemalist bir siyasi partinin,
mücadele için dayanak oluĢturacakları güçlü
bir çıkar grubunu tespit, ikna, motive ve
konsolide edebilmeye ihtiyacı vardır.
Bu noktada ise FredericLordon‟a bir
kulak vermek gerekir:

Standing‟in tasvir ettiği bu sisteme
göre en tepede, gelirlerin ve gücün büyük bir
kısmına sahip olan seçkinler yer alırken,
bunların altında çok daha düĢük gelire
ancak iĢ garantisi ve bazı baĢka imtiyazlara
sahip az sayıdaki ücretliler yer almakta.
Bunların hemen altında ise git gide büyüyen
ve iĢ güvencesi değil, sadece para kazanmak
kaygısında olan uzmanlar sınıfı bulunuyor.
Uzmanların altında ise geleneksel emeksermaye
çatıĢmasının
omurgası
durumundaki, sendikaları ile itici bir güç
meydana getiren, sosyal devletin onlar için
kurulduğu, tam zamanlı çalıĢan ve iĢe bağlı
olarak edindiği hakları bulunan ve sayıları
git gide azalan proletarya sınıfı yer alıyor. Bu
sınıfın hemen altında ise, prekarya, yeni bir
sınıf olarak büyümeyi sürdürüyor.

“Memnuniyetsizlik: Dünyanın seyrine
yeni bir yön verebilecek olan tarihi duygusal
güç işte budur. […] Büyük sarsıntılar
meydana getirmeye yetecek kadar güç
toplayabilecek
olan
çokluk,
memnuniyetsizlerden oluşan bir çokluktur.
[…] Öyleyse kapitalizmin karşısına dikilecek
ve tarihin çarklarını yeniden döndürecek olan
da
gitgide
büyüyen
bu
homojen
memnuniyetsizler sınıfıdır.”
Kemalistler,
yeni
yüzyıldaki
mücadelelerini ancak toplumun mevcut
düzenden en memnuniyetsiz ve en geniĢ
kesimine
dayanarak yürütebileceklerdir.
Peki ama bu kesim kimdir?

Ücretli emek ya da maaĢlı iĢçi veya
mesleklere dair fikirler, prekarya söz konusu
olduğunda un ufak olur. Prekarya içindeki
insanların devlet ya da sermaye ile güven
iliĢkileri asgari düzeydedir. Proletaryanın
sahip olduğu toplumsal sözleĢme iliĢkilerinin
hiçbirine de sahip değillerdir.

Prekarya Ġle TanıĢmak
“İş istemek üzere havaya kalkan
kolların meydana getirdiği orman gitgide
sıklaşırken, kolların kendileri gittikçe
cılızlaşır.”
Karl Marx

Emeğin güvencesizliği ve güvencesiz
toplumsal
gelir
dıĢında
prekarya
mensuplarında
iĢ
temelli
kimlik
de
bulunmaz. Ġstihdam edildikleri dönemlerde,
bir geleceği olmayan ve toplumsal hafızadan
yoksun iĢlerde çalıĢırlar. Prekarya, kendisini

Ġngiliz yazar GuyStanding, 2011
yılında “Prekarya” isimli kitabını yayınladı ve
“yeni tehlikeli sınıf” olarak tanımladığı, yeni
oluĢmakta olan bu sınıf hakkında bugüne
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dayanıĢma üzerine kurulu bir
camiasının parçası olarak görmez.

emek

-

Prekarya, bir mesleki kimliğe veya
hayatını anlamlandıracak bir anlatıya sahip
olmayanlardır. Ġlk defa tarihin bir döneminde
bir yığın insan, sahip olmayı bekledikleri
mesleklerin gerektirdiklerinden çok yukarıda
eğitim düzeyine sahiptir.Prekarya, iĢi için
daha fazla emek harcamak zorundadır ve
hem iĢ yerinde ve çalıĢma saatlerinde, hem
de iĢ yeri ve çalıĢma saatleri dıĢında
sömürülmektedir.

-

Prekarya, maaĢ dıĢındaki topluluk
imtiyazlarından ve hak temelli devlet
yardımlarından
yoksundur
ve
dünya
genelinde
ücretleri
sürekli
olarak
düĢmektedir.

Standing‟e
göre
“ilericiler”
uzun
süreler boyunca ana akım siyasetten uzak
dursalar
da,
yakın
zamandan
beri
Aydınlanma‟nın üç ilkesi özgürlük, eĢitlik ve
kardeĢlikten güç alarak geleceği yeniden
tanımlamaya yönelmektedir.

Ek olarak prekarya, borç içerisinde
yaĢar ve belirsiz gelirleri nedeniyle her ana
sürdürülemez borç tehlikesi altındadır.
Prekarya, tarihte kazanılmıĢ kültürel,
sivil, toplumsal, ekonomik ve siyasal hakları
kaybeden ilk sınıftır. Ebeveynlerinin ve
arkadaĢlarının sahip olduklarına sahip
olmadıklarını hissederler.

Bir Virgül Koyarsak
“Fırsat olmaksızın iradelerinin gücü işe
yaramayacaktı ve iradelerinin gücü
olmaksızın da fırsat yararsız olurdu.”

Standing‟e göre prekarya homojen bir
yapıya sahip değildir. Ancak, her biri
emeklerinin araçsal, fırsatçı ve güvencesiz
olduğu hissini paylaĢır. Buna göre prekarya
sayacağımız
tüm
Ģu
grupları
kapsayabilmektedir;
emek
piyasasına
vatandaĢlardan daha düĢük haklarla dahil
olmak zorunda kalan kısmi vatandaĢlar,
geçici iĢlerde çalıĢanlar, yarı zamanlı
çalıĢanlar, taĢeron çalıĢanlar, çağrı merkezi
çalıĢanları, stajyerler, emek gücüne katılan
ancak ataerkil iliĢkilerden de kopamamıĢ
kadınlar,
aldıkları
eğitime
karĢın
güvencesizlikle karĢı karĢıya kalan gençler,
emeklilik sonrasında dahi çalıĢmak zorunda
kalan yaĢlılar, aldıkları eğitimin daha altında
nitelik gerektiren iĢlerde çalıĢmak zorunda
kalanlar,
etnik
azınlıklar,
engelliler,
göçmenler…

NiccoloMachiavelli

21. yüzyılda Kemalistlerin geleneksel
söylem ve perspektiften uzaklaĢmaları,
savunularını yeni bir düzlem üzerinde inĢa
etmeleri zorunludur.
Evvela, 20. Yüzyılın baĢında olduğu
gibi,
bugün
de
savunularını
hayata
geçirmelerinin bir çıkar grubuna dayanarak
mümkün
olduğunu
anlamalı,
ulusun,
çatıĢmasız bir bütün olduğu Ģeklindeki
geçmiĢin reaksiyoner ön kabulünü bugün de
sürdürmek ısrarından vazgeçmelidir.
Küresel
neo-liberal
kapitalizmin
bugün yepyeni bir sistem kurduğu, ve bu
sistemin klasik Marksist sınıf çatıĢması
kuramının çok ötesinde yeni çatıĢma
boyutları yarattığı görülmelidir.

Buna karĢın Standing, prekaryayı üç
kesime ayırır.
Bunlar:
-

ġimdiki zamandan, bir yuvadan ve
aidiyetten
yoksun
durumdaki,
yalvarıcı olmak zorunda olmaları
gerektiğinin farkında, siyasi olarak
çoğu
zaman
sessiz
kalan
“nostaljikler”,
Ve kaybedilmiĢ bir gelecekten yokun
kaldıklarını düĢünen “ilericiler”dir. Bu
kesimin
içerisinde
bir
kariyer
sağlayacağı sözü ile üniversite eğitimi
almıĢ olanlar vardır. Popülistlere
destek vermeleri daha az olasıdır, aynı
zamanda muhafazakarları ve sosyal
demokratları da reddederler. Sezgisel
olarak, yeni bir cennet vadeden
siyasetleri ararlar.

Bir yüzyıl önce, pre-kapitalist, feodal
bir düzenin egemen olduğu Türkiye‟de klasik
Marksist sınıf çatıĢmasına taraf olacak
burjuva
ve
proletarya
gibi
sınıfların
bulunmadığı gerçektir. Ancak, bu Türk

Gerçek veya hayal edilen bir geçmiĢ
için hep geriye bakan, pek eğitimli
olmayan ve popülist çağrılara açık
durumdaki “atacılar”,
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KurtuluĢ SavaĢı ve Büyük Türk Devrimi
sürecinde kendi coğrafyası ve zamanının özel
Ģartlarında askerler-aydınlar-eĢraf-avam ile
iĢgalciler-hanedan-bürokrasi-komprador
arasında çok boyutlu çıkar gruplarının bir
mücadelesinin ortaya konulduğu gerçeği de
görmezden gelinmemelidir. Yine, bugünün
uluslararası piyasa sistemine entegre olmuĢ
bir konumda bulunan Türkiyesinde, yeni
çıkar
grupları
ve
bunlar
arasındaki
mücadeleyi es geçmek çok büyük bir hata
olacaktır.
Türk Ulusu olarak tam bağımsız, ulus
egemen ve müreffeh bir Ģekilde çağdaĢ
medeniyet içerisinde, tüm uluslar ailesinin
eĢit bir üyesi olarak yer edinilmesini
amaçlayan, imtiyazları, adaletsizliği ve hak
eĢitsizliklerini reddeden, ve bunu evrensel
boyutta da savunan, ki en baĢta Müdafaa-i
Hukuk yani “hakların savunulması” Ģeklinde
ortaya çıkmıĢ bir ideoloji olarak Kemalizmin,
bugün yeniden Ulusumuzun hak arayıĢının
temsilcisi olması mümkündür…
ġunu açıkça ifade etmek gerekir;
Ulusumuzun
ekseriyeti
emekçidir.
Bu
noktada “ulusumuzun menfaati” demek,
daha ziyade “Türk emekçisinin menfaati”
demektir.
Kemalistlerin,
ideolojik
iskeleti
oluĢturan
savunularının
çevresine
bu
kesimin talepleri ile uzlaĢan söylem ve
programlar oluĢturup, bu kesimi Kemalizm
çevresinde ikna, motive ve konsolide edecek
siyaseti üretecek bir kaldıraç olarak Kemalist
bir siyasi partiye mutlak surette ihtiyacı
olacaktır…
Bu noktada, iĢçilerin geniĢ hak
kayıpları yaĢadığı, fabrikaların bir bir
kapanıp, yerlerine AVM‟lerin açıldığı, mantar
gibi üniversitelerin türediği, kadına, çocuğa,
doğaya yönelik saldırıların arttığı, ayrımcılık,
eĢitsizlik ve imkansızlıkların her geçen gün
derinleĢtiği ve kitlelerin popülist siyasetlerle
oyalandığı Türkiye‟de, mevcut sistemden
memnuniyetsiz ve değiĢim için itici bir güç
oluĢturabilecek toplumsal kesim git gide
belirginleĢmektedir.

*SİYASİ PARTİLER, MİLLİ BİRLİK VE
KEMALİST
BİR
PARTİ
ÜZERİNE
DÜŞÜNCELER, Muharrem ANIL, Nasıl Dergisi,
2015
(https://muharremanil.wordpress.com/2015
/06/20/siyasi-partiler-milli-birlik-ve-kemalistbir-parti-uzerine-dusunceler/)
* Bir Seçim Arefesinde, Kemalist Bir Parti
Üzerine Düşünceler, Muharrem ANIL, Nasıl
Dergisi,
2015
(https://muharremanil.wordpress.com/2015
/12/20/bir-secim-arefesinde-kemalist-birparti-uzerine-dusunceler/)

Prekarya, tüm dünyada olduğu gibi,
Türkiye‟de de geniĢleyen, arayıĢ içerisinde ve
anlaĢılmayı bekleyen yeni bir sınıf olarak
ortaya çıkmaktadır.
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60‟ların Yön‟ü

Sosyalist mücadelede Yön, işçi sınıfı öncülüğüne
güvenmez. İşçi sınıfı sosyalist bilinci taşımadığı için
devrimi sırtlayamaz. Yön toplumu ilerici ve gerici
güçler şeklinde sınıflandırır. Devrimin öncülüğünü ara
tabakalar ya da daha bilinen adıyla zinde kuvvet
yapacaktır. İşçilerden, gençlerden, memurlardan,
askerlerden ve aydınlardan oluşan ara tabakalar
sosyalist mücadelede ilerici güçlerden de destek
alırlar. Yön, 27 Mayıs ihtilaline karşı olumlu duygular
beslediği gibi sosyalist devrimin de bir ordu darbesiyle
gerçekleştirilebileceği düşüncesindedir.

Özge Ġpek ESEN

Türkiye’de sol muhalefetin meşru bir zeminde
oluşmaya başladığı yıllarda, soldaki gündemi,
tartışmaları belirleyen önemli bir harekettir Yön… Yön
dergisi 20 Aralık 1961’de yayın hayatına bir bildiri ile
başlamış, 1967 yılına kadar 222 sayı çıkmış ve
döneminde büyük tirajlar yakalamış bir yayındır.
Doğan Avcıoğlu, Mümtaz Soysal, İlhan Selçuk, İlhami
Soysal, Cemal Reşit Eyüboğlu ve Hamdi Avcıoğlu
kurucularıdır. Ancak Yön’ün teorisyenliğini Doğan
Avcıoğlu ve Mümtaz Soysal yapmaktadır. Dergide
dönemin sol görüşlü isimlerinden pek çoğu yazılar
yazmıştır. Yaşar Kemal, Ülkü Tamer, Niyazi Berkes,
Taner Timur, Sadun Aren, Çetin Altan, Uğur Mumcu,
Abdi İpekçi gibi…

Yön’ün ideolojik çözümlemesini yapmak gerekirse,
milliyetçi bir sosyalizmi benimseyen Yön, Kemalizm ile
sosyalizm arasında bir bağ kurar. Sosyalizm,
Kemalizmin ileri bir aşamasıdır. Kemalizm antiemperyalist niteliği ile sosyalizme yakındır. Türkiye’de
çoğu siyasal akımın meşruiyet zemini için Kemalizm’e
başvurduğu şeklindeki genel düşüncenin aksine Yön,
gerçekten de Kemalizm’i benimsemiş bir akımdır.
Yön’ün, Sosyalizm ve Kemalizm arasında bağ kuran
Kadro’dan farkı ise çubuğu sosyalizme doğru
bükmesidir.

Dergi’nin bir hareket olarak adlandırılmasında ise
onun siyasi partilerle, sendikalarla olan ilişkisi etkilidir.
60’ların sol muhalefetinde diğer etkili bir aktör ise
Türkiye İşçi Partisi’dir. Yön ve TİP sosyalist olmakla
birlikte, sosyalizm anlayışlarında farklılıklar vardır.
Önceleri seçimlerde TİP’i destekleyen Yön daha sonra
TİP içindeki çeşitli isimlere dışarıdan destek vererek
partiyi kendi sosyalizm anlayışına çekmeye çalışmıştır.
Türk-iş Sendikası liderlerinin kurduğu Çalışanlar Partisi
ise bu noktada bir alternatif olmuştur onlar için. Ancak
bu partinin de beklentilerini karşılayamaması üzerine
Sosyalist Kültür Derneği’ni kurarak, sosyalizmi
kitaplarla, konferanslarla yaymayı amaçlamışlardır.

60’ların görece özgürlük ortamında kendilerini
sosyalist olarak tanımlayan Yön’ün Türkiye’de Milli
Demokratik
Devrim
ve
Sosyalist
Devrim
tartışmalarında da belirleyici olduğunu görürüz.
Türkiye’deki sosyalist akımlar arasındaki farkları
biçimlendiren bu tartışmada MDD’nin açtığı yoldan
Mahir Çayan, Deniz Gezmiş geçecek ve daha da
derinleşen tartışmalarla PDA ortaya çıkacaktır.

Yön’ün sosyalizm anlayışında kalkınma düşüncesi
belirleyicidir. Yön, “Batı’nın” refah düzeyine
erişebilmek için Türkiye gibi “az gelişmiş ülkelerin”
kalkınma yolunun kapitalizmden ve serbest piyasa
ekonomisinden değil sosyalizmden geçtiğini savunur.
Batı 18. Yüzyıldan beri yavaş yavaş sermaye birikimi ile
ulaştığı refaha Türkiye sosyalizmle hızlı bir şekilde
ulaşacaktır. Ancak Yön’ün sosyalizmini TİP’ten ayıran
fark burada belirir. Yön’ün Türkiye için öngördüğü
strateji iki aşamalı devrimdir. Türkiye öncelikle,
emperyalizme karşı savaşıp yabancı sermayeyi yurttan
kovacak ondan sonra yurt içindeki sömürüye yönelik
mücadeleyi gerçekleştirecektir. Yön Kurtuluş Savaşı’nı
da bu açıdan değerlendirerek onun yabancı
sermayeye karşı gerçekleştirilen bir burjuva devrimi
olduğu düşüncesindedir.

Kaynakça
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vermesini istemektedir. ABD‟nin genel
Ortadoğu politikası, Kürdistan projesi,
özellikle de terör örgütü, Suriye‟den çekilme
planı ve Ġran ile ilgili karar ve uygulamaları
konularında karĢıt görüĢler ifade eden,
özellikle de Ġran‟a karĢı yaptırım uygulama
planında rol alma talebine olumlu yanıt
vermeyen Türkiye‟nin, Trump‟ın canını fena
sıktığı anlaĢılıyor. ABD, özellikle Trump
yönetiminde kendisini kayıtsız koĢulsuz
dünyanın en güçlü ülkesi konumunda
görmekte ve özellikle günümüzün en önemli
kriz bölgesi olan Ortadoğu‟daki siyasi ve
askeri hedeflerini elde etmesini olumsuz
etkileyecek her türlü politika, giriĢim ve
söylemleri bir Ģekilde (ekonomik, siyasi,
askeri)
cezalandırmakta
kararlı
görünmektedir. PKK/PYD‟ye sağladığı silah,
malzeme ve insan gücü desteği yanında F-35
satıĢını engelleme tehdidi, ABD‟nin dostluk
ve müttefiklik konumunun ne kadar
güvenilmez olduğunu gösteriyor.

Aykut Can KIZILDOĞAN

1- ABD
BaĢkanı
Donald
Trump‟ın
Türkiye‟nin Rus Yapımı S-400 Hava
Savunma Sistemlerini alması halinde
F-35 savaĢ uçaklarının satımını
durdurma
kararını
nasıl
buluyorsunuz? Türkiye bu karardan
sonra nasıl bir yol izlemelidir? Türkiye
tercih durumunda kalırsa hangisi
silahlı sistemi tercih etmelidir?
F-35 ile ilgili sözleĢmeye göre Türkiye
projesinin ortak üretiminde 9 NATO ülkesi
ile birliktedir. Türkiye sonuçta 100 adet F-35
satın almayı da taahhüt etmiĢtir. ġimdi
Trump, F-35‟lerin Türkiye‟ye satılmasını
engelleme kararı almıĢ, bu kararına gerekçe
olarak Türkiyenin Rusyadan S-400 Hava
Savunma Füze Sistemi alma kararını ve bu
konuda Rusya ile yaptığı andlaĢmayı
göstermiĢtir.
Bir
NATO
üyesi
olan
Türkiye‟nin, NATO savunma sistemleri ile
entegre olmayan füze sistemi satın almasının
diğer üye ülkeler için de bir tehdit
oluĢturduğu iddia edilmektedir.Bu konuya
sadece güvenlik açısından bakamayız.
Konunun daha da ağırlıklı olan siyasi yönü
vardır.
Öncelikle
Ģu
husus
akılda
tutulmalıdır ; ABD‟nin bölgedeki nihai
hedefi, Irak kuzeyinde, kendisine her konuda
tam bağımlı ve topraklarını bölgede bir ileri
üs olarak kullanabileceği bir Kürt devletinin
kurulmasıdır. Bu politikanın aslında iki
temel amacı var ; Ġsrail‟in güvenliğini garanti
etmek ve Ġran ile Rusya‟nın bölgede etkin
olmalarını
engellemek.
ABD,
coğrafi
konumu, siyasi ve askeri gücü ve laik
demokratik,
sosyal
hukuk
devleti
yapılanması ile diğer bölge ülkelerini
etkileme olanağına sahip bir Türkiye‟nin
kendisine tam bağımlı olmayı sürdürmesini,
kendi amaçlarının gerçekleĢmesine destek

ĠĢin
Rusya
yönüne
baktığımızda
da
göreceğimiz
sonuç
fazla
değiĢik
olmayacaktır. Rusya, Türkiye‟yi ABD etki
alanından çıkarıp kendi etki alanına almayı
hedeflemektedir demek yanlıĢ olmaz. Rusya
da
ABD
gibi
Suriye‟de
Türkiye‟nin
amaçlarına uygun olmayan politik ve askeri
uygulamalar
sergilemekte
tereddüt
etmemektedir. S-400‟lerin alımı kararı, siyasi
açıdan bakıldığında bağımsız bir devlet olan
Türkiye‟nin doğal hakkıdır denebilir. Öte
yandan,
NATO‟nun
üyesi
olmayı
sürdürürken, ittifak güvenlik politikaları ile
bağdaĢtığı
söylenemeyecek
askeri
iĢbirliklerine
girmenin
ittifak
üyeleri
tarafından
eleĢtirilmesini
de
doğal
karĢılamalıyız. S-400‟ler ilgili bu durum,
Türkiye‟nin ittifak üyeleri üzerinde tam bir
güven tesis edemediği gerçeğini de ortaya
koyuyor.
ġunu hatırlamakta yarar var ; Her ne kadar
F-35 uçakları da aynı zamanda bir tür hava
savunma silahı olarak nitelenebilse de, S400‟lerin bu konudaki imkan ve yetenekleri
ile aynı düzeyde olduğu konusu tartıĢılabilir.
Türkiye‟nin F-35 veya S-400 arasında tercih
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yapma olanağı kalmamıĢ görünüyor. Böyle
bir seçme olanağı devam ediyor olsa idi
(Rusya
ile
kesin
satıĢ
sözleĢmesi
imzalanmamıĢ olsaydı), doğru olan hareket
tarzı,
müttefiklerine
bu
konudaki
gereksiniminin ciddiyetini anlatmaya çaba
göstermesi ve bu çabalara alacağı karĢılığa
göre karar vermesi olur diyebiliriz. Ancak
bunları tartıĢmak için zaman geçmiĢtir.
Sonuçta, bağımsız bir devlet olan Türkiye‟nin
ulusal güvenliği gibi yaĢamsal konuda kendi
kararını özgürce verme hakkının olduğunu
tekrar vurgulamakta yarar görürüm.

Bölgeye yönelik bir askeri harekat için
hazırlıkların
tamam
olduğu
yolundaki
beyanların ABD yönetimi üzerinde fazlaca
etkili olmadığı görülüyor. Bu konuda ABD ile
bir askeri çatıĢmaya girmenin akıllıca
olacağını düĢünmüyorum. Bir yandan her
türlü olasılığa karĢı askeri hazırlıklar daha
da güçlendirilerek sürdürülürken, siyasal,
ekonomik,
psikolojik,
istihbarat
gibi
alanlarda farklı ve etkili yaklaĢımların
aranmasının
daha
uygun
olacağı
kanısındayım. Aslında en ideal çözüm,
PKK/PYD‟nin bir terör örgütü olduğu, bu
örgütün Fırat doğusunda tesis etmeye
çalıĢtığı
oluĢumun
Türkiye‟nin
ulusal
güvenliği için kabul edilemez bir tehdit
olarak görüldüğü konularında ABD ve
Avrupa yönetimlerini ikna edebilmek ve söz
konusu harekatı ABD ile birlikte yapacak
veya en azından ABD‟nin tarafsız kalacağı
noktaya getirebilmektir diye düĢünüyorum.
S-400‟de olduğu gibi konuda da batı
kamuoyunun
Türkiye‟nin
güvenlik
gereksinimi ve ABD ile olan tartıĢmaları
konusunda yeteri kadar aydınlatılması,
haklılığının anlatılması gereği göz ardı
edilmemelidir.

2- Amerika Hükümeti‟nin Kuzey Suriye
Topraklarında oluĢan PKK/PYD terör
koridoruna açık desteğine Türkiye
Cumhuriyeti‟nin gösterdiği tepkiler
size yeterli seviyeden yapıldı mı?
Suriye‟nin
toprak
bütünlüğünün
devam etmesi için Türkiye nasıl bir yol
izlemeli?
Bu durumda gösterilecek tepkinin Ģekli,
kapsamı bu tepkiyi destekleyecek nitelikte
eylemlerin uygulanması öncelikle siyasi ve
askeri koĢullara bağlıdır. Konuyu sadece
tepkisel söylemler ile sınırlı olarak irdelemek
doğru olmaz. Gösterilen ve gösterilecek
tepkilerin orta ve uzun vadede getiri ve
götürüleri çok iyi hesaplanmak zorundadır.
Devlet politikalarında sadece o günkü olay
ya da geliĢmenin sınırları içinde kalınamaz.
Bu konuda ABD‟ye gösterilecek tepkilerin
ileriye
yönelik
etkilerinin
çok
iyi
hesaplanması,
bu
etkileri
ortadan
kaldıracak, ya da ülkeye zarar verecek
olanların etkilerini azaltacak veya yok edecek
hareket
tarzlarının
belirlenmiĢ
olması
gerekir. Gördüğüm kadarı ile Ģu anda bir
yandan söylem düzeyinde tepkiler dile
getirilirken öte yandan ABD ile görüĢmeler
ve ABD yönetimini yaptıklarının yanlıĢlığı,
dostluk ve müttefiklik anlayıĢına uygun
olmayıĢı konularında belli bir anlayıĢa
getirmeye çalıĢıldığı anlaĢılmaktadır.

3Sınır ve ülke güvenliğinin
korunması
için
Kuzey
Suriye‟ye
yapılan Zeytindalı ve Fırat Kalkanı
Operasyonlarından
sonra
gerçekleĢmesi
beklenen
Fırat‟ın
doğusuna operasyon için sizce geç mi
kalındı veya bugüne kadar niye
beklenildi ?
Bir önceki soru ile bağlantılı olarak Ģunları
söyleyebiliriz
;
Fırat
doğusunda
ve
batısındaki Suriye topraklarında izlenen
PKK/YPG yapılanmasının Türkiye için
önemli bir tehdit teĢkil ettiği tartıĢılmaz. Öte
yandan, sınırlarımız dıĢında komĢu ülke
topraklarına yapacağımız harekatın tek
boyutu askeri boyutu değildir. Bu alana
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yönelik bir askeri harekatın getiri ve
götürülerinin
de
iyi
hesaplanması
zorunluluktur. Böyle bir harekatın siyasi ve
uluslar
arası
yansımaları
bakımından
diplomatik boyutları var. Askeri güç ve
hazırlık yanında etkili bir diplomasi ile
uluslar arası koĢullar da uygun hale
getirilmelidir.
Ancak,
sözünü
ettiğimiz
konuda bu etkin diplomasinin öncelikli
hedefi olması gereken ülke sayısı ABD,
Rusya ve Suriye yönetimi ile sınırlıdır
denebilir. Arzu edilirdi ki Türkiye baĢtan
itibaren Suriye yönetiminin yanında yer
almıĢ, sorunlarını çözmede baĢlangıçtan
itibaren yardımcı olmuĢ olsun. Suriye bizim
en uzun kara hududuna sahip olduğumuz
komĢumuzdur. Bu kargaĢa ve çatıĢma
ortamı sonlandıktan sonra da bu ülke ile
komĢu olarak yaĢamay devam edecği.
Akdeniz‟de paylaĢtığımız deniz sahaları var.
Sadece din ve mezhep düĢüncesine dayalı
bir politika ile ulusal çıkarlara uygun
hareket
tarzları
geliĢtirmek
mümkün
değildir.
Sonuçta,
doğru
politikalarla
baĢlanmıĢ olsaydı bugün hudutlarımızda
oluĢan bu terör tehdidine karĢı Suriye
yönetimi ile birlikte hareket edebilir ve en
azından Rusya‟nın tarafsızlığını sağlayıp
tehdidi
daha
etkili
Ģekilde
bertaraf
edebilirdik diye düĢünüyorum. Bu durumda
ABD‟nin etkinliği de önemli ölçüde minimize
edilebilirdi.

ülkelerin bölgede bulunma nedenlerine
bakmak gerekir diye düĢünüyorum. ABD,
bölgede bulunmasının asıl nedeninin IġĠD ile
mücadele ve bu örgütü sonlandırma olarak
belirtiyor.
Oysa
ABD‟nin
Ortadoğu‟da
bulunma
ve
bölgedeki
geliĢmeleri
yönlendirme politikası IġĠD denen örgütün
ortaya çıkmasından çok önce uygulamaya
konmuĢtur. ABD‟nin bölgede hakim güç
olarak bulunma kararının dayandığı politik
ve stratejik hedefleri Ģöyle listelemek
mümkün ;
1.Bölgede kendisine güvenilir bir üs tesis
edebileceği sadık ve kendisine kayıtsız itaat
edecek yönetimlerin etkin olacağı bir alan
yaratmak. Bunun için en uygun olanın,
Irak‟ın kuzeyinde özerk bir Kürt devletinin
yaĢam
bulması
olarak
görüldüğü
anlaĢılmaktadır.
2. Bölgedeki bu yerleĢik duruma geçmek
suretiyle Ġsrail‟in güvenliğini garanti etmek.
3. Bölgenin yer altı zenginliklerinin üretim ve
batıya sevkini kontrol edecek konumda
olmak
3.Ġran‟ın bölgede etkinliğini önlemek.
4. Rusya‟nın bölgede etkin olmasını önlemek
veya en azından sınırlamak.
ġimdi ise IġĠD‟in sonlandırıldığını iddia
ederken, bu örgüt ile mücadelede ABD
ordusu ile iĢbirliği yapıp yardımcı olan
PKK/PYD örgütüne, güya minnet borcunu
ödemek anlamında büyük miktarda silah ve
askeri malzeme yardımında bulunuyor, bu
örgütün Fırat doğusunda yerleĢmesine
destek oluyor. Bunları yaparken, 70 yıldır
ortak savunma örgütü olan NATO‟da
müttefiki olan, Kore‟de ABD birliklerini
imhadan kurtaran kahramanlıkları ile
güvenilir bir dost olduğunu fiilen gösteren
Türkiye‟nin
dile
getirdiği
güvenlik
endiĢelerini duymazdan geliyor. Bunun
yanında, Türkiye‟yi tamamen kaybetmemek
için zaman zaman “endiĢelerinizi anlıyoruz”
gibi yarım ağız beyanlarda bulunuyor. Bu
davranıĢı ABD‟nin bölge ile ilgili gerçek niyet
ve amaçlarını ortaya koymakta, ABD‟nin
Türkiye için güvenilir bir dost olmadığı
kanaatimizi desteklemektedir. Sonuç olarak

Operasyon geç mi kaldı, niçin hala
baĢlamadı sorularının yanıtını, mevcut siyasi
ve askeri hazırlık durumu konularında bilgi
olmadan net cevap vermek uygun ve doğru
olmaz. Bu nedenle ben de kesin bir yanıt
vermek istemem.

4- ABD ve Rusya‟nın Suriye‟den çekilme
kararını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Türkiye yalnız mı bırakılıyor ya da
tuzağa mı düĢürülmek isteniyor? Bu
konudaki görüĢleriniz nelerdir?
ABD ve Rusyanın bölgeden çekilme kararına
iyi niyetle bakmak mümkün değil. Bu soruya
gerçekçi cevap aramak istiyorsak önce bu
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ABD‟nin bölgeden bütün unsurları
çekileceğini düĢünmüyorum.

ile

tutuklama ve cezalandırmalar sürecini
lanetle anıyor, genç kuĢaklara önemli bir
ders teĢkil etmesini diliyorum. Bu soru ile
ilgili olarak, kendisi de tutuklanarak 26 ay
cezaevinde kalan emekli Genelkurmay
BaĢkanı Ġlker BaĢbuğ‟un “Ergenekon‟dan
ÇıkıĢ” adlı son kitabını okursanız, sorudaki
iddianın
tamamen
doğru
olmadığını
görürsünüz.

Rusya‟nın bölgede bulunmasının gerçek
nedenini anlamak zor değil. Rusya, bölge
ülkelerinin
ve
enerji
kaynaklarının
kontrolünde
rol
üstlenmek,
böylece
Ortadoğu‟da ABD etkinliğini dengelemek,
Ġran gibi ABD karĢıtı ülkelerin bu
duruĢlarını
desteklediğini
göstermek,
Suriye‟de
nüfuzunu vf askeri varlığını
devam ettirmek, bölgedeki çatıĢmaların
kontrolünde rol almak ve bölgenin yeniden
yapılanmasında
söz
sahibi
olmak,
güneyinde ABD kontrolünde bir tehdit
kuĢağı oluĢturulmasını engellemek diye ifade
edilebilir.

6- Türk Silahlı Kuvvetleri‟nde uzun süre
görev almıĢ olan biri olarak Ergenekon
ve Balyoz dava süreçlerinde sizi en
çok üzen ve etkileyen olay nedir?

Sonuç olarak Ģunu söylemek gerekir ; Ne
ABD ve ne de Rusya‟nın, mevcut doğal
kaynakları ile dünyanın enerji merkezi
konumunda olan ve sürekli çatıĢmaların yer
aldığı önemli bir bölge olan Ortadoğu‟da
belirtmeye çalıĢtığımız amaçlarla varlık ve
etkinliklerini sonlandırmalarını düĢünmek
doğru görünmüyor. ABD niyet belirterek
oyalamaya devam eder. Trump‟ın burada
bulunuĢlarının tek nedeninin DEAġ (IġĠD) ile
mücadele olduğunu söylemesi diğer bir ABD
aldatmacası olarak görülmelidir.

Ergenekon-Balyoz sürecini, esas olarak laik
demokratik hukuk devletini Ģeriat düzenine
taĢımak amacının önünde en önemli engel
olarak gördükleri TSK‟ni etkisiz hale
getirmek üzere düzenlenen bir tuzak
hareketi olarak görüyorum. Diğer ifade ile bu
süreç, devleti bütün kurumları ile ele
geçirmeyi amaçlayan FETÖ denen örgüt
baĢta olmak üzere o‟na destek olmayı kendi
amaçlarına uygun bulan siyasi çevrelerce
TSK‟lerini itibarsızlaĢtırmak, saygınlığını yok
etmek hedefi ile sahnelenmiĢ çirkin ve
onursuz
bir
oyun
süreci
olarak
düĢünüyorum. Süreç biz askerlere ve
inanıyorum ki vatansever tüm

5- Ergenekon ve Balyoz davaların da
emekli ve muvazzaf askerlerinin Türk
Silahlı Kuvvetleri‟nin Ordu Komutası
tarafından
yalnız
bırakıldığını
düĢünüyor musunuz?

yurttaĢlarımıza büyük üzüntü kaynağı
olmuĢtur. Bu süreçle ilgili olarak beni en çok
üzen konuları Ģöyle sıralayabilirim ;

TSK nın Komuta Kademesinin arkadaĢları ile
ilgilenmediği
iddiasına
katılamıyorum.
Hukuka ve Türk yargısına güvenleri ve
saygıları
gereği,
bu
arkadaĢları
ile
ilgilenmelerini gösteriĢli bir biçimde, medya
kanalını
da
kullanarak
yapmaktan
çekinmeleri söz konusu olmuĢtur diyebiliriz.
Öte
yandan,
emekli
komutanları
ve
arkadaĢları tarafından yoğun Ģekilde ziyaret
edildikleri, aileleri ile yakından ilgilenilip en
azından çok gereksinim duydukları moral
desteği sağlandığını yakından biliyorum.
Türk devlet yönetimi ve adalet sistemi için
kara bir leke teĢkil eden bu suçlama,

a. Türk adalet sisteminin, Türk yargısının bir
vatan haini ve destekçileri tarafından
düĢürüldüğü durum,
b. Siyasi otoritenin, ulusun güven kaynağı
olan Ordusuna yönelik bu düzmece gerekçeli
saldırıya seyirci kalmanın da ötesinde onu
destekleyecek (bazı siyasiler durumdan
duydukları
memnuniyeti
açıkça
ifade
etmiĢlerdir) duruĢ sergilemesi,
c. Tutuklanan arkadaĢlarımızdan bu süreçte
yaĢamını yitirenler ve onların geride
bıraktıklarının durumu,
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d. Sınırlı maddi olanaklara sahip bu
arkadaĢlarımızın
avukatlık
ücretlerini
ödeyebilmek için büyük zorluklar çektiklerini
bilmeme rağmen bu konuda onlara yardımcı
olamamak.

arkasında bir kötü niyet aranmasını da
doğru bulmam.

7- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fetö Terör
örgütü mensuplarından tamamen
temizlendiğini düĢünüyor musunuz?
Tamamen temizlenmesi için neler
yapılması gereklidir?

8- Tank Palet Fabrikası olarak bilinen
Sakarya‟daki
1.
Ana
Bakım
Fabrikası‟nın özelleĢtirme giriĢimini
nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Eğer
özelleĢtirme gerçekleĢirse Türkiye‟ye
etkisi nasıl olur?

Henüz tamamen temizlendiğini sanmıyorum.
Ancak, TSK içinde etkinliklerinin kalmadığı
ve bundan böyle olamayacağı inancındayım.
Kesin
bulgulara
ulaĢıldıkça
kalan
unsurlarında temizleneceğine inanıyorum.
Tamamen temizlenmesi için uygulanacak
yöntemleri en iyi bilecek olan mevcut
komuta
kademelerini
iĢgal
eden
komutanlardır. Çok iyi bir istihbarat ağının
oluĢturulmasını bu temizlik için zorunlu
unsurlardan biri olarak düĢünüyorum.
ġunu da eklemek isterim ki bünyesindeki bu
tür zararlı unsurları temizleme konusunda
en ciddi çabayı gösteren kurum TSK‟dir.
Ancak 17-25 Aralık olayları ve özellikle de 15
Temmuz darbe giriĢimi öncesi, TSK‟nin bu
çabaları
siyasi
makamlarca
etkisizleĢtirilmiĢtir. Bu konuda kimlerin,
hangi siyasi grupların neler söyleyip
yaptıkları konusuna girmek istemem. O
günleri yaĢayanlar biliyor.

Tank-palet fabrikasının kullanma hakkının
yabancı ortaklı bir Ģirkete satılmasını uygun
görmem mümkün değil. Cumhuriyetin temel
hedeflerinden biri olan kendi silahımızı
kendimizin yapması, bu konuda dıĢa
bağımlılıktan
mümkün
olduğunca
kurtulmak konusunda atılmıĢ önemli bir
adım olan Tank-palet fabrikası, yılların
deneyimi ile Türk savunma sanayinin önemli
bir unsuru haline gelmiĢti.
Bu tesislerimizi Ģu ya da bu koĢulla satmak
yerine daha da geliĢtirilmelerini, çağdaĢ
teknoloji ile donatılmalarını ve bunları yeni
teknolojiler üretecek konuma getirmeyi daha
uygun, ulusal çıkarlarımız açısından da
zorunlu görüyorum.

9- 15 Temmuz sürecine sizce nasıl
gelindi? Üst Rütbelere kadar bu terör
örgütü nasıl yerleĢebildi. Ve bu terör
örgütüyle mücadeleyi yeterli buluyor
musunuz?

FETÖ
denen
ihanet
örgütü,
vatandaĢlarımızın din duygularını ve bu
konudaki bilgi noksanlık ya da yanlıĢlıklarını
kullanarak çocuklarını ağına düĢürmüĢ,
bunlardan bir kısmını, en önemli ve öncelikli
hedefi
olan
TSK bünyesine
sokmayı
baĢarmıĢtır. Aldıkları FETÖ eğitimi ile
kendilerini, uygun zaman gelene kadar
gizlemeleri mümkün olmuĢtur. Elbette bu
süreçte mevcut yönetimlerin ve komuta
kademelerinin en üstten en alt kademelere
kadar yeterli dikkat ve titizliği gösterip
göstermedikleri de tartıĢılabilir. Bu konuda
bir ihmal söz konusu olsa dahi bunun

15 Temmuz sürecine, 17-25 Aralık olayı
sonra siyasi makamlarla olan iyi iliĢkileri
bozulan Fethullah Gülen (FETO) adlı sözde
din adamının, devleti ele geçirmek için
zaman kaybetmeme konusunda yaptığı
yanlıĢ hesap ve değerlendirme sonucu
gelindiğini düĢünüyorum. Bizim de büyük
saygı ile bağlı olduğumuz kutsal din
duygularını sömürerek kendisine bağladığı
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kadrolarda bir çözülme görüp hedefini ele
geçirmek üzere harekete geçme gereği
duymuĢ da olabilir.

önemli bir baĢarı elde etmiĢlerdir. Elbette
sözünü
ettiğim
dinsel
cehaletin
tek
sorumlusu
günümüz
yönetimleridir
denemez. Atatürk sonrası dönemde, 2 nci
dünya savaĢı yıllarını hariç tutarsak,
halkımıza dinimizi gerçek nitelikleri ve içeriği
konusunda
eğitip
yeterli
aydınlığa
kavuĢturamamıĢız. Oysa temelde din‟in
temelinin
GÜZEL
AHLAK
olduğunu
anlatmak bu kadar zor olmamalıydı. ġimdi,
yılların kemikleĢtirdiği din dıĢı duygu ve
uygulamalarla irticai çevrelerin geniĢ kitleleri
din adına sömürmelerinin, aldatmalarının
önünü almak çok zor, hatta olanaksız hale
gelmiĢtir. Bu sömürüden siyasi ve ekonomik
çıkarlar sağlayan çevrelerin varlığı üzüntü ve
ülke geleceği hakkında derin endiĢelerle
izlenmektedir.

Mücadele bir yönü ile yeterli gibi görünse de,
Bank Asya hesabı olanlar FETÖ (Fethullah
Terör Örgütü) mensubu diye tutuklanırken
(birçoğu böyle olabilir), Feto ile yan yana, diz
dize
fotoğraflarını
gördüğümüz,
tanık
beyanlarını dinlediğimiz, bir zamanlar o‟na
övgüler düzen siyasilerden hiç birinden
hesap sorulmaması, mücadeleyi yetersiz
görmemizin nedenlerinden biridir. Öte
yandan, 17-25 Aralıktaki iddia ve ilgililerin
konuĢmalarına halen tam bir açıklama
olmaması, Fetö ile mücadelenin intikam
duygularına dayalı olduğu, bu arada
geçmiĢte örgüt ile iliĢkisi olduğu açık olan
bazılarının siyasi makamlarca korunduğu
izlenimi vermektedir. Bu da, mücadelenin
yeteri kadar etkin yürütüldüğü konusunda
bazı Ģüphelere zemin hazırlamaktadır.

“Güzel ahlak” ile neyi ifade etmek
istediğimizi sorabilirsiniz. Güzel ahlak ;
a. Adil olmayı, (bağımsız yargının varlığını ve
saygınlığını sürdürmeye özen gösterme)

15 Temmuz sürecine geliĢ birkaç yılın olayı
değil, 40-50 yıllık bir aymazlık sonucu,
halkın cehaletini çok iyi kullanan bir yönetici
ekibin FETO liderliğinde, bazı siyasilerin ve
siyasi otoritelerin desteğini alarak devletin
temel kurumları TSK, Polis ve Adalet sistemi
baĢta olmak üzere tüm kurumlara örgüt
elemanlarının sabırla ve özenle yerleĢtirmesi
ile gelinen bir süreçtir..

b. Yalandan uzak durmayı,
c. Hak etmediği Ģeylere el uzatmamayı,
d. Kindarlık yapmamak
kindarlığa yönlendirmemeyi,

ve

insanları

e. Ülke vatandaĢları arasına ayrılık
düĢmanlık duyguları sokmamayı,
Ġçerir.Bunlara
edilebilir.

Bilinmektedir ki TSK‟nin içindeki FETO
yandaĢlarını temizleme konusunda atmaya
karar verdiği birçok adım, zamanın siyasi
yetkililerince
engellenmiĢ,
TSK
komutanlarının itirazına rağmen FETO‟cu
olduğu Ģüphesi bulunan bazı kiĢilerin
Yüksek Askeri ġura (YAġ) kararları ile
ihracına engel olunmuĢ, aynı Ģekilde Ģüpheli
olan ve hatta örgüt mensubu oldukları
belirlenmiĢ bazılarının da general rütbesine
terfiini sağlamak için baskılar uygulandığı
izlenimi güç kazanmıĢtır..

baĢka

konular

da

ve

ilave

Ulusal eğitim sisteminin bilimsel ve dinsel
cehaletin
giderilmesinde
en
önemli
sorumluluğa sahip olduğu tartıĢılmaz.
Bunun dıĢında, devletin tüm kurumlarının,
özellikle de medya ve STK‟larının önemli
görev
ve
sorumlulukları
olduğu
unutulmamalıdır.

1015 Temmuz sürecinden sonra
kapatılan
askeri
okullar
için
düĢünceleriniz nelerdir? Bu okulların
Milli
Savunma
Bakanlığı‟na
bağlanmasını
nasıl
değerlendiriyorsunuz?

Ayrıca Ģu hususu da belirtmeyi gerekli
görüyorum ; Ġrtica çukurunda kendilerine
yer edinmiĢ, toplumun dinsel cehaletinden
yararlanan malum çevreler ve özellikle de
Fetö yandaĢları TSK‟ne kurulan tuzakta
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15 Temmuz sonrası alınan ilk kararlardan
biri niteliğinde olduğunu hatırladığım Askeri
Okulların kapatılması, Harp Okullarının sivil
bir kadro tarafından yönetilen ve Milli
Savunma Üniversitesi adı verilen bir kuruma
bağlanmasını
uygun
gördüğümü
söyleyemem.

Siyasi baskı ve telkinlere muhatap olup
olmayacakları konularında kesin kanaat
ifade etmeyi uygun görmem.

Askeri liselerden baĢlamak istiyorum ;
Öncelikle Ģunu belirtmeliyim ; Askeri liseler,
TSK personelinin temel nitelikleri olması
gereken, vatan sevgisi, saygı, arkadaĢ
dayanıĢması, fedakarlık, gibi niteliklerin
yoğun olarak kazandırılması için ilk
adımların atıldığı kurumlar idi.Ben, 3
yaĢında anne ve babasını kaybettikten sonra
fakir akrabaları tarafından zorluklarla
bakılıp büyütülen ve Orta okulu bitirene
kadar desteklenebilen birisiyim. Askeri
liselerin öğrenci profiline baktığınızda Ģunu
görürdünüz ; öğrencilerin %90‟dan fazlası
iĢçi, memur, çiftçi, esnaf çocuklarıdır. FETO,
nihai
hedefine
yürümede
TSK‟de
yapılanmaya özel bir önem verdiği görülür.
Bu kapsamda Askeri liseler ve Harp Okulları
ana hedeflerinden ikisini oluĢturmuĢtur.
Askeri liselerde belki önemli sayıda genç
çocuğumuzu
kendine
has
sahtekar
yöntemleri ile örgüte bağladıkları gerçeğini
de inkar edemeyiz. Bununla beraber
yapılması gereken bu okulları kapatmak
değil, çok dikkatli ve özenli bir çalıĢma ile
örgüt iliĢkisi olanların belirlenmesi ve bunlar
hakkında
gereken
iĢlemin
yapılması
olmalıydı. Öte yandan bu tür yasa dıĢı ve
Cumhuriyet düĢmanı fikirlerle donatılmıĢ
kiĢilerin bu okullara giriĢini engelleyecek
önlemler,
bilimsel
çalıĢmalarla
belirlenmeliydi.

Yeni askerlik sistemi tam hatları ile henüz
ortaya çıkmıĢ değil. Elbette her kurum gibi
askerlik alanında da ülke gerçeklerinin,
tehdit değerlendirmelerinin ıĢığında reform
niteliğinde düzenlemeler yapılabilir. Bunu
yaparken öncelikle dikkat edilmesi gerekenin
“asker
millet”
nitelemesine
ters
düĢülmemesi, adalet duygularını rencide
etmemesi
olmalıdır.
Ayrıca
yapılacak
düzenlemenin
TSK‟nin
saygınlığı
ve
güvenilirliği
konusunda
bir
sıkıntı
yaratmamasının da önemini vurgulamak
isterim. Bu kapsamda “paralı askerlik” gibi
vatan savunması görev ve sorumluluğundan
parası olanların kaçabileceği anlayıĢına
dayalı adlandırmaları da uygun bulmadığımı
söylemeliyim. Sonuçta gerçek olan bu
diyebilirsiniz. Ancak gerçeğin, askerlik
yükümlülüğünü küçümsemeye yol açan bu
tür adlandırmaların psikolojik yönü ile de
sakıncalı olduğuna inanıyorum.

11Türkiye‟de yeni geliĢtirilen askeri
sistem hakkında neler söylemek istersiniz?

12- Türkiye‟nin dünyadaki konumunu da
göz önüne alırsak Ģuan ülkemizin genel
gidiĢatı üzerine neler söylemek istersiniz?

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluĢ felsefesinde
temel unsur “laik, demokratik, sosyal,
hukuk devleti” ilkeleridir. Bugün bu ilkelerin
hemen hemen tamamı tartıĢma konusu
haline gelmiĢ bulunuyor. Bu ilkelerin
tartıĢma konusu olmalarının dahi ülke ve
ulusumuzun geleceği için mevcut umutları
zayıflattığını,
birçok
vatandaĢın
derin
ümitliğe kapıldığını üzülerek görüyoruz.
Özellikle adalete olan güvenin zayıfladığı,
ifade özgürlüğünün tartıĢılır hale geldiği, din
duygularının çeĢitli kiĢisel veya kurumsal
çıkarlar amacı ile kullanılmasının sürdüğü,
bölücü söylem ve eylemlerin devam ettiği bir

Harp Okulları, genç öğrencilerine temel
askeri
niteliklerini
pekiĢtiren,
bunun
yanında liderlik, komutanlık niteliklerini
hiçbir tartıĢmaya meydan bırakmayacak
Ģekilde kazandıran, öte yandan uyguladıkları
akademik programla çağdaĢ düĢünceye
sahip, aydınlık kafalı subay adaylarını
yetiĢtiren kurumlar idi. ġimdi, mevcut
uygulamada aynı iĢlevi yerine getirmede ne
derece etkili olabilecekleri,
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ortamda demokrasiden söz etmeyi mümkün
görmüyorum.

aslında kendisinin önde gelen yetiĢtiricisi
olduğu
temel
ürünleri
kapsamındaki
maddeleri dıĢarıdan ithal zorunda kalmazdı.
GeçmiĢte devlet tarafından çiftçiliğe ve
hayvancılığa çeĢitli kredi uygulamaları
yapılmıĢ, ancak, kontrol ve takip sistemleri
olmadığından, çoğu zaman bu kredilerin
amacına
uygun
kullanılması
sağlanamamıĢtır. Örneğin Kars‟ta çok uygun
geri ödeme koĢulları ile hayvancılık kredisi
alan vatandaĢ, aldığı kredinin bir kısmını
bankaya vadeli olarak yatırıp verilen süre
sonunda bununla borcunu ödeyeceğini
görerek, kredinin kalan kısmı ile ailesini alıp
büyük Ģehirlerden birine göç etmiĢ, orada iĢ
aramıĢ veya iĢ kurmuĢtur. Bunun ülkedeki
nüfus dengesini değiĢtirerek birçok sosyal,
ekonomik ve benzer alanlarda çözümü güç
sorunlara neden olduğu görülmektedir. Bu
durumu daha da genelleĢtirmek mümkün.

Öte yandan dıĢ politika konusundaki karar
ve uygulamalarda duyguların etken olması
sonucu bazı yanlıĢ adımların atıldığına Ģahit
olduk (Suriye politikası gibi). DıĢ iliĢkilerde
diplomasi ancak, akıl ve bilgi yanında
öngörü niteliğine sahip, çok iyi yetiĢmiĢ
personel ile uygulanırsa baĢarı Ģansı olur.
Öte yandan dıĢ politikanın çok iyi bir
Ġstihbarat ve psikolojik harekat örgütlenmesi
ile
desteklenmesi
zorunludur.
Ayrıca,
ekonomik,
sosyal,
siyasal
boyutlarda
güvenilir bilim adamları ve Sivil Toplum
KuruluĢları ile yakın iĢbirliği içinde hareket
edilmesinin yararlı ve gerekli olduğu
inancındayım.
Türkiye elbette bağımsız bir devlet olarak
haklarını savunmak zorundadır. Bu ulusal
hak ve menfaatlerin korunması için
gerekirse savaĢ kararı da alınabilir. Ancak
bu hak ve menfaatleri “Yurtta barıĢ,
dünyada barıĢ” ilkesine bağlı olarak barıĢ
içinde, mümkünse dostane iliĢkiler içinde
savunup korumak elbette ideal olanıdır.
Günümüzde ABD baĢta olmak üzere batılı,
hemen tamamı aynı ittifak içinde ortak
olduğumuz ülkelerin önemli bir kısmı ile
iliĢkilerimizin
sağlıklı
olduğunu
söyleyemeyiz.

Tüm zorluklara karĢın, Türk halkının
temelde var olan sabır ve zorluklara
tahammül iradesi ile biraz uzunca zaman
alsa da, bu sıkıntılı dönemden çıkılabileceği
inancındayım.

DıĢ politikada güçlü zeminde olabilmenin
temel koĢulu ülke topumu ve yönetimi ile
etkin ve baĢarılı olmak, diğer ülkelerin
nezdinde saygın bir devlet konumunda
olmaktır. ġu yıllarda Türkiyenin, özellikle
ekonomi
alanında
bir
dar
boğazdan
geçmekte olduğu ortada. ġimdi bir yandan
mevcut durumla ilgili çözümler üretmeye
çalıĢılırken öte yandan bu duruma neden
gelindiği çok ciddi biçimde incelenip
geçmiĢte iĢlenen hataları düzeltici adımlar
süratle gündeme getirilmelidir.
ġayet hayvan yetiĢtiricilere ve çiftçilerimize
gereken destek sağlanıp bu desteğin yerinde
ve uygun kullanılmasını kontrol edecek
mekanizmalar oluĢturulsa idi Türkiye bugün
et, hububat, baklagiller gibi
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SURĠYE‟DE GÜVENLĠ BÖLGE

Konuya

iliĢkin

hukuki

altyapıdaki

kavramsal altyapının ve uluslararası hukuki
normlardaki versiyonuna bakabilmek için iki

Ahmet Yavuz GÜRLER

çalıĢmaya bakmak gerekir(Demirel, 2016):
(Bingöl ve Varlık, 2014; 4-7).

Suriye‟deki güvenli bölge mevzuunu
irdelerken

aslında

ÇeĢitli

derinlemesine

ortada

örneklerinin

olan

varlığı

durumlara

üzerinde

nazaran

Irak

incelenebilecek tarihi, sosyolojik, jeopolitik

üzerinde oluĢturulan uçuĢa yasak bölge

dengelerin

yetebilecek

uygulaması, federatif bir yapıya zamanla

bir alana sahip olunmadığı için genel bilgiler

kavuĢan Irak için farklı bölgesel kimliğe

üzerine belli baĢlı sonuçlar üzerinden ortaya

dayalı

çıkabilecek sonuçlar ele alınacaktır.

sağlamıĢtır.

değerlendirilmesine

UçuĢa
güvenli

yasak

bölge(no-fly

bölge(safe

kavramları
altında

için

havens-safe

korunmuĢ

değerlendirilmesi

Kavramsal

çerçeve

zone)

bölge

ortaya

çıkmasını

Irak‟ın ABD‟ce iĢgalinden ve Saddam

zones)

yönetiminin devrilmesinden sonra federatif

baĢlığı

bir hale kavuĢmuĢtur. Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi

baĢta

olmak

üzere

Ortadoğu

alanı-

coğrafyasında 4 parçalı bir yapıya sahip olan

olarak tanımlama da yapılmaktadır. Singer

Kürtler; tarihlerinde ilk defa bağımsız bir

ve Wildawsky, Gerçek Dünya Düzeni: BarıĢ

devlet

Alanları ve Kaos Alanları isimli kitaplarında

(https://www.gzt.com/mecra/iranda-bir-

dünyanın

kurt-cumhuriyeti-mahabad-3457062,

düzenine

–barıĢ

yapının

ve

mümkündür.

olarak

özerk

ait

çıkarımlarda

kurdukları

Mahabad

Cumhuriyeti

bulunmuĢlardır. Tanımlama dahilinde, barıĢ

(Çevrimiçi), 22.01.2019) sonrasında tekrar

alanları

siyasi alanda yapıya kavuĢmuĢlardır.

yönetimi

için

sanayileĢmiĢ

ve

tercih

edilen

ile

demokrasi
ülkeler

Var olan haliyle dört parçalı –Ġran, Irak,

beğenilmiĢken, kaos alanları sanayileĢmesini
tamamlayamamıĢ

ülkeler

Suriye

olarak

Türkiye-

üzerinde

planlanan

Kürdistan yapısının oluĢumu konusuyla ilk

açıklanmaktadır.
Kavramsal

ve

aĢaması tamamlanmıĢ, peĢi sıra yaĢanan
çıkan

Arap Baharı baĢta olmak üzere geliĢmelerle

tanımlama yanında korunmuĢ bölge, Soğuk

Suriye‟nin de devlet bütünlüğünün bozulma

SavaĢ sonrası yaĢanan geliĢmelerle beraber

seviyesine gelmesi ile beraber terör grupları

Bosna Hersek, Somali ve Irak baĢta olmak

arasında yer alan PKK‟nın Suriye kolunun

üzere

olduğu

PYD/YPG‟nin de yeni oluĢturulma amacı

ülkelerdendir. Ana amaç olarak sivillerin

güdülen anayasa ile beraber özerk Kuzey

korunması hedeflenmiĢtir. Güvenlik ve siyasi

Suriye

amacıyla

kolaylaĢtıracağı

güç

da

olarak

ortaya

çatıĢmalarının

ortaya

konulmuĢtur(Tunç,

2014).

yönetiminin
da

oluĢumunu
aĢikardır

(http://www.milliyet.com.tr/mhp-li34
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buyukataman-dan-dort-siyaset-2774414/,

Son olarak yapılması gereken ise;

(Çevrimiçi), 21.02.2019).



YaĢanan süreç içerisinde hem federatif
yapının

dillendirilmemesi

bunlara

rağmen

rahatsız

olan

ulus

ama

devlet

tarafların

bir Ģekilde dayatmıĢ olduğu düĢünce

bütün

kalıplarının

sürecinden

varlığı

hem

Emperyal hedefleri olan devletlerin

de



Federatif yapının tehdidinin farkında
olmalı,

beraber Ortadoğu‟da yeni sınırların çizilmeye



Ülkelerin bütünlüğünün bozulmasına

çalıĢıldığı durumu mevcuttur. Ortadoğu‟da

sebebiyet

yaĢayan

ülkelerin

özellikle

kaçınmalı,

beraber

etkileĢim

ve

gereken

bütünlüklerinin
sonuçları

ortaya

tamamlanan

birbirleriyle

verecek

diyalog

halinde

süreçlerin

yerine

akıma

varan

argümanlar

bozulmasına
çıkaracaktır.

sürecin



Irak‟ta

Suriye‟de

sahip

kiĢilere

oluĢturup

de



Bölgede

kavgacı,

geçmiĢteki hatalarla yüzleĢilmesine rağmen

ziyadesiyle

benzer

ettirebilecek

adımlarını

politik

birlikte
Ģekilde

ABD‟li yetkililerle de dile getirilerek ısıtılmaya

sağlayacak

ve beraberinde Kuzey Suriye yönetimine

devlet altı

olanak

kullanılmaması gerekir.

noktada

dıĢ

ve

argümanlardan

ülkeye

Gelinen

bölgesel

mezhepçi

sağlayan –güvenli bölge- oluĢturma çabası

sağlayacaktır.

karĢı

entegrasyon olanakları sağlamalı.
ayrıĢtırmacı

yapılabilme

davranıĢlardan

Her türlü Ģekilde bu tip düĢünsel

tamamlanma noktasına gelmiĢtir. Türkiye‟de
tercihlerin

hareket

edebilmeli,

özellikle emperyal güçlerin dahil oluĢlarıyla

çözmeleri

dıĢında

hareket

herhangi

müdahaleye
unsurların

bir

olanak
ya

örgütlerinin

da

katiyetle

sırasıyla Ġran ve Türkiye‟nin de hedef olacağı
bu hamlelere bile bile ses çıkarılmayacak
mıdır?

DıĢ

güçlerce

değerlendirilen

KAYNAKÇA

ve

yapılan hamlelerin sonucunun iyi Ģeyler

Bingöl, Oktay ve Varlık, Ali Bilgin(2014).

getirmeyeceği de ortadadır. Bütün bunlara

“KorunmuĢ

rağmen

Enstitüsü, Bilgi Notu-001.

siyasilerce

seslendirilmemekle

federasyon
beraber

düĢüncesi

bir

tercihe

Demirel,

zorlandırılma ihtimalinin olduğu ve ulus-

Güvenlik

devlet olarak var olan her yapının tehdide
uğradığı

günümüz

kuruluĢların

kiĢi,

ayrıntılı

kurum
bir

Ģekilde

ya

Strateji

“BirleĢmiĢ

Milletler

Uygulaması”,

Ġnsan

ve

FSM

Toplum

Ġlmi

Bilimler

https://www.gzt.com/mecra/iranda-bir-kurt-cumhuriyeti-mahabad-3457062,
(Çevrimiçi), 22.01.2019

kelime veya düĢünce dile getirirken dikkat
gereken

Bölge

Merkez

Dergisi, Sayı: 8, Güz.

dünyasında herhangi bir Ģekilde bir ifade,
etmesi

Naim(2016).

AraĢtırmalar

küreselleĢmeci

Bölgeler”,

http://www.milliyet.com.tr/mhp-li-buyukataman-dan-dort-siyaset-2774414/,
(Çevrimiçi), 21.02.2019

da

Tunç, Abdullah(2014), “Suriye‟de UçuĢa Yasak Bölge ve Güvenli Bölge
OluĢturulması Teklifinin Değerlendirilmesi”, Analiz No:2014-2, Ankara Strateji
Enstitüsü. Kasım 2014.

süreci

irdelemeleri gerekir.
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Hakkı Tonguç‟tur. Tonguç,Enstitü ile geri
kalmıĢ bir tarım ülkesinin, 2. Dünya
SavaĢı‟nın ülkeye getirdiği ekonomik bir
darboğazın içinde, yıllarca savaĢmanın
sonucunda yıpranmıĢ ve yoksul kalmıĢ bir
halk, içine düĢtüğü dipsiz bir cehalet
kuyusundan nasıl çıkar onu göstermiĢtir
bize.

Demokrasi-ve-Enstitüler
H. Olcay TAġLI
Bir Demokratik Eğitim Kurumu: Köy
Enstitüleri
Türk siyasi hayatının tek partili döneminde,
henüz çok partili rejime geçmenin altı yıl
uzağında yani 1940‟ta, dönemin dünya
liderlerinin insanlığa tek sunabildiği kan ve
gözyaĢı iken, Anadolu‟da otoriter tek parti
iktidarı tarafından kurulan Köy
Enstitüleri,demokratik yapıya sahip bir
kurum olarak kurulmuĢ olması mümkün
müdür acaba?

Enstitülerde sabah erkenden uyanan
öğrencilerin, halk oyunları oynayarak veya
sabah jimnastiği yaparak güne baĢladığı, 8
saatlik günlük eğitiminin yarısını kültür
derslerine; dörde biri zamanını ise iĢliklerde,
yapıcılıktantuğlacılığa, marangozluktan
demirciliğe seçtiği bölüm ile ilgili eğitim
aldığı; geri kalan zamanını da tarım
alanlarında, toprakla ve hayvanla meĢgul
olduğu günü, 5 gün boyunca tekrarlayarak
haftayı tamamlardı. Bir baĢka deyiĢle bu
kurumda bir öğrenci aldığı eğitiminin
yarısını döktüğü ter üzerinden
gerçekleĢtirirdi.

Ġster inananın, ister inanmayın, Köy
Enstitüleri o tarihe kadar uygulanmıĢ hatta
geniĢletelim günümüze kadar uygulanmıĢ en
demokratik ve katılımcı yapıya sahip
okullardır!

Enstitüler,“ iĢ içinde, iĢ aracılığıyla, iĢ için
eğitim” ilkesi ile eğitim veren kurumlardı
yani öğrencinin öğrenmesi ancak yorulması,
çalıĢması ve terlemesi ile mümkün olacaktı.
Öğrenciler eğitim hayatı süresince bir
tarlada, okulun eksik olan bir yapısının
inĢasında veya iĢliklerde çalıĢırdı.Peki,
öğrenciyi hem her gün çalıĢtıracaksın hem
de bunu demokratik bir anlayıĢla, bu iĢi
öğrenci için angarya durumuna getirmeden
yapacaksın, sizce bu mümkün mü?

Gerçi Kemalist devrime haksızlık
yapmayalım, devrimin nihai hedefi – hem
Mustafa Kemal Atatürk hem de Ġsmet Ġnönü
dönemlerinde- demokrasiye ulaĢmaktır.
Demokrasinin temel Ģartı çok partili bir
rejimdir.1924 yılında ortaya çıkan
Terakkiperver Cumhuriyet Fıkrası adındaki
muhalefete tavrıve yine 1930 yılında kendisi
tarafından kurdurulan Serbest Fıkra
denemelerindeki rolü, Mustafa Kemal‟in çok
partili bir rejime dolayısıyla demokrasiye
olan özleminin en açık tezahürüdür.Ayrıca
Ġsmet Ġnönü de demokrasiye inanan bir
liderdir, 1950 seçimlerinden yenilgiyle çıkmıĢ
bir lider olarak gazetelere verdiği beyan
bunun en çarpıcı ispatıdır:

Hemen söyleyeyim ki Enstitülerde angarya
iĢ yoktu. Bunun için yapılacak bir iĢ önce
öğrencilerin önüne problem olarak konulur
sonra da öğrenciye bu iĢin, hangi amaç için
yapılacağı konusu hakkında bilgi verilirdi.
En sonunda öğretmenler ve öğrenciler ne
yapılması gerektiğini birlikte tartıĢarak,
yapılacak iĢ kararlaĢtırılırdı.

“Yenilgim, en büyükzaferimdir.”
Yalnız 1940 yılında henüz demokratik bir
düzenin uzağında olduğumuzda yalın bir
gerçektir.

Bu durumu açıklamak için bir örnek
vermek gerekirse, Gönen Köy Enstitüsünde
taĢınacak tuğlalar için Müdür Ömer Uzgil ile
öğrenciler yapılacak iĢi Ģu Ģekilde
kararlaĢtırmıĢlardır:

ġimdi Enstitülerin demokratik yapısını
anlatalım:
Köy Enstitüleri, 17 Nisan 1940‟ta çıkarılan
3803 sayılı yasa ile köy öğretmeni ve köylere
yararlı diğer meslek erbabını yetiĢtirmek için
açılmıĢtır. Bu kurumların mimarı Ġsmail

“ Sevgili çocuklarım değerli arkadaĢlarım,
hanımefendiler. Sizler birinci ve ikinci
okulun taĢ duvarını yaptınız, iki haftadır
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bekliyoruz. Tuğla ile yapılacak bundan
sonra. Tuğlamız var, tuğla ocağında yığılı.
Onu da sizler yaptınız. Tuğla ocağından
buraya yol yok. O tuğlaları taĢıtamıyoruz.
Onlar böyle dursun mu?

“ Devletimizin dayandığı ana ilkelerden olan
– halkın kendi kendine yönetmesi ilkesiniöğrenci ve öğretmenlerin kendi kendilerine
yönetmeleri Ģekline sokarak bu ilkeye göre
bir yönetim kurmaya çalıĢıyoruz…”

Hep bir ağızdan; „ Hayır durmasın, gidelim
sırtımızda buraya taĢıyalım.‟ diye bağırıldı.
Söz istedik, hepimiz el kaldırdık. Önce
Osman Eroğlu koĢtu el kaldırarak

Enstitünün demokratik yapısına uygun
olarak öğrenci yapı iĢlerinde, tarlalarda,
iĢliklerde ter dökerken öğretmenlerinde
terlemeleri gerekmektedir. Öğrenci verilecek
iĢ yaĢına göre belirlenip hiçbir öğrencinin
ağır iĢ altında ezilmemesi sağlanırdı
ayrıcaEnstitülerde büyükler küçükleri
ezemezdi. Öğretmen ile öğrenci aynı yerde
aynı yemeği yerdi. Öğrencinin oyları ile
seçilen öğrenci baĢkanlarıise enstitü
yaĢamının ilk yetkilisiydi.

Müdürümüz:
„Gel Osman!‟ Osman, müdürümüzün yanına
çıktı. „ ArkadaĢlar, bu kadar kiĢi gitsek
oradaki tuğlaları buraya getiririz. Her gün
top oynamayı bırakalım. Beden eğitimine de
ara verelim. Usta olan arkadaĢlarımıza
günlük yetecek tuğlayı taĢırız. Ders ve iĢten
geri kalmadan boĢ zamanlarda iki sefer
edelim.‟

Enstitülerde cumartesi yapılan toplantılar
var ki bu toplantılar bir okulda demokrasi
uygulamasının kutbunu oluĢturmuĢtur
demek hiç yanlıĢ olmaz. Enstitülerde bir
haftalık enstitü yaĢamı cumartesi yapılan
toplantıda değerlendirmeye alınırdı. Okulun
tüm personeli toplanırdı. Genelde okul
müdürün açılıĢ konuĢması ardından,
öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılan
eleĢtiriler ve övgülere geçilirdi. EleĢtiri
müdüre, öğretmene, öğrenciye veya herhangi
bir personele yönelik olabilirdi. Sonrasında
eleĢtirilene söz verilirdi.

AlkıĢlandı Osman. Yüksek sesle „ Gidelim!‟
diye bağırarak dağları çınlattık. Müdürümüz
„ BaĢka bir Ģey söyleyecek var mı? „ diye
sordu.
Tekrar „ Hayır, gidelim getirelim.‟ diye
bağırıldı.
Müdürümüz Ömer Uzgil: „ Sizler böyle
oldukça baĢaramayacağımız iĢ yoktur.
YaĢayın geleceğin eğitmenleri ve
öğretmenleri…‟

Demokratik anlayıĢın boyutunu
anlayabilmek için en iyisi bir örnek vermek:

Bayan Öğretmen Gülsüm DemirtaĢ söz aldı
:… Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için.
Önde biz gideceğiz.” (1)

Yer, Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü,
Ġnönü‟nün bu kuruma ziyaretinin ardından
gerçekleĢtirilen ilk cumartesi toplantısında
söz alan bir öğrenci:

Öğrencilere yaptırılan herhangi bir iĢ
zorlama ile gerçekleĢtirilmemesini Tonguç,
idarecilerinden birçok kez istemiĢtir. Tonguç
bunu “ Allah müdür istenmemektedir.”
sözleri ile dile getirmiĢtir. Yine Tonguç
düzenli olarak Enstitü müdürlerine
gönderdiği mektuplarda bu konudaki
hassasiyetini bildirmiĢtir. “ Enstitüler, içinde
yaĢayanların ortak malları ve ortaklaĢa idare
ettikleri yıkılmaz kurumlar haline gelmelidir.
Tek Ģahsa bağlı, onun bulunduğu zaman
iĢleyen, bulunmadığı zaman duran
müesseseler olmamalıdır.”(2)

- Bu okulda ayrıcalık yapılır mı?
Okul Müdürü Rauf Ġnan cevaplar:
- Hayır.
Öğrenci sorularına devam eder;
- Fakat okulumuzu ziyarete gelen
CumhurbaĢkanı Ġsmet Ġnönü'ye niçin özel
yemek verdiniz?
Okul Müdürü Rauf Ġnan yanıt verir:
- Evet Ġsmet Ġnönü bizim CumhurbaĢkanımız
ama biz özel yemekleri CumhurbaĢkanı
olduğu için değil, Ģeker hastası olduğu için
verdik. Sizin içiniz de de perhizi olanlar var.
Nasıl onlara farklı yemek çıkarıyorsak
CumhurbaĢkanına da çıkardık.

Tonguç yine bir genelgesinde müdürlere Ģu
Ģekilde seslenir:
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Öğrenciler bu açıklamayı kabul eder ve soru
iĢaretleri ortadan kalkar.

bu toplantıların asıl amacı bu değil miydi?
Yıllarca yoksul köylü Anadolu‟da otorite
karĢısında körü körüne itaat etmiĢ ve
zamanın bürokrasisi tarafından ezilmiĢtir.
ĠĢte Cumhuriyet ile birlikte tüm vatandaĢlar
eĢittir ama yukarıdan aĢağıya bir yöntemle
bu hakkı kazanan köylü henüz bu ayrıcalığı
kullanamıyordu. Enstitülerde aldığı
demokratik eğitim sayesinde mezun olan
Enstitülü, Cumhuriyet‟in ona kazandırdığı
bu ayrıcalığı kullanmayı öğrenecektir ve
görev yapacağı köydeki, köylüye ve
öğrencilerine de öğretecektir.

Enstitülerde öğretmen ile öğrenci
arasındaki iliĢki de aslında kurumların
demokratik iĢleyiĢine uygundur. ĠĢte bir
örnek:
Rauf Ġnan henüz Çifteler Köy
Enstitüsünün müdürüdür.-Sonra
Hasanoğlan Köy Enstitüsü müdürlüğü
yapmıĢtır.- Bir öğrenciye verdiği görevi yerine
getirmesi için onu tetkik yapacağı yere
götürmek zorundadır ve o gün için söz
verilir, gün ve saati geldiğinde öğrenci,
müdürün yanına çıkar ama Ġnan, yoğundur,
“Bir saat sonra gel.” der. Yalnız gün
içerisinde yoğunluğu devam eden Ġnan‟ın
gün içerisinde verdiği sözü tutamaz.

EĢi benzeri olmayan bu kurumlarda yetiĢen
öğrenciler, düĢünebilen, eleĢtirebilen ve
sorgulayan bireylere dönüĢüyorlardı. Böylece
tarihten gelen medrese eğitiminin kesinlikle
kazandıramayacağı hatta klasik eğitim
anlayıĢının üniversitesinden mezun bir
öğrencinin bile kazanamadığı bu özelliği,
Enstitülüler henüz küçük yaĢta
kiöğrencisine kazandırmayı baĢarıyordu.
Nasıl mı?

Mehmet adındaki genç ertesi gün
müdürün odasına gider ve:
“ – B. Müdür, siz bir yalancısınız. Bize
yalan söylememeği tavsiye ediyorsunuz,
fakat kendiniz yalan söylüyorsunuz.

Tabii ki uyguladığı demokratik eğitim
anlayıĢı ile…

Eski terbiye sisteminde böyle bir
yalancılık iddiası ancak büyükten, küçüğe
kuvvetliden acize karĢı yapılabilir… Çifteler
Enstitüsünün tek ölçülü müsavat âleminde
yaĢayan müdür hiç kızmıyor. Sükûnetle
diyor ki:
-

Çok haklısın, oğlum, fakat biraz da
insafsızsın. Sen, iyi bir hâkim
olamayacaksın. Pekâlâ, gördün ki
sözümü tutmak elimde değildi,
kendime değil, size, hepinize ait
daha mühim iĢler dolayısıyla sana
karĢı yalancı çıktım…

(1) Gönen Köy Enstitülü Yıllar, Mehmet
Emin Aytan Anılar, Yeni KuĢak Köy
Enstitülüler Derneği Yayınları,
1.Basım, Nisan 2005, Ġzmir s. 24-25
(2) Mektuplarıyla Köy Enstitüsü Yılları(
1935-1946), Ġsmail Hakkı Tonguç,
Hazırlayan: Engin Tonguç, ÇağdaĢ
Yayınları,1.Basım, Ekim1976 s.80
(3) Yarının Türkiye‟sine Seyahat, Ahmet
Emin Yalman, Vatan Matbaası, 1944,
s. 18-19

Aradan üç ay geçiyor, Mehmet bir gün
müdürün kapısını açıyor ve diyor ki:
-

B. Müdür, üç aydır düĢündüm.
Neticede karar verdim ki sana
karĢı haksızlık ettim. Senin
yaptığın yalancılık değil,
tesadüflerin aksiliği ve bunların
sebep olduğu çaresizlik. (3)

Cumartesi toplantılarında öğrencilerin
öğretmenleri veya müdürlerini insafsızca
eleĢtirdiği birçok örnek yaĢanmıĢtır. Zaten
38

ANLIK, Mart-Nisan 2019
Prometheus Cehennemde

Acaba kısır mevsim, çıplak ağaçlar,
dünyanın kıĢı mı yıkıyor beni? Ama, bu ıĢık
özlemi hak veriyor bana. Bir baĢka dünyayı,
benim gerçek yurdumu anlatıyor bana.
BaĢka insanlar için hâlâ bir anlamı kaldı mı
o
dünyanın?
SavaĢın
baĢladığı
yıl,
Odysseus‟un izlerinde dolaĢmak için gemiye
binmek üzereydim. O günlerde yoksul bir
delikanlı bile bir denizi aĢıp ıĢıklı dünyalara
gitmeye kalkabilirdi.

Albert Camus
Karşı koyanı olmadıkça Tanrınınbir yanı
eksik geliyor bana
(Prometheus Kafkasya’da) Lukianos

Ama, ben de o zaman herkesin
yaptığını
yaptım.
Binmedim
gemiye.
Cehennemin
açılan
kapısında
tepinen
kuyrukta yerimi aldım. YavaĢ yavaĢ girdik
hepimiz ve öldürülen ilk günahsızın çığlığı ile
kapı kapandı arkamızdan. Cehennemdeydik
artık, bir daha da çıkmadık içinden. Altı
uzun yıldır alıĢmaya çalıĢıyoruz ona. Mutlu
adaların sıcak hortlakları çok uzaklarda,
ateĢsiz ve güneĢsiz uzun yılların arkasında
görünüyor bize.

Bugünün insanı için Prometheus
nedir? Gerçi, Tanrılara kafa tutan bu adam
çağdaĢ insanın örneği sayılabilir. Binlerce yıl
önceki bu kafa tutma bugün tarihin eĢsiz bir
sarsıntısı ile sona eriyor da diyebiliriz. Ama,
bir yandan da, öyle geliyor ki, bu ezilmiĢ
insan bizim aramızda da ezile gitmekte;
dünyaya saldığı çığlığa, insan baĢkaldırısının
büyük çığlığına hâlâ sağırız hepimiz.

Bu ıslak ve karanlık Avrupa‟da insan
nasıl, yaĢlı Chateaubriand‟ın Yunanistan‟a
giden
Ampere‟e
söylediği
Ģu
sözü
anımsayınca hüzünle ürpermez, aynı acıyı
duymaz : «Benim Attika‟da gördüğüm hiçbir
Ģeyi
bulamayacaksınız.
Ne
o
zeytin
ağaçlarının bir yaprağını, ne de üzümlerin
bir tanesini. Benim zamanımın otuna bile
özlem duyuyorum. Bir çalıyı bile yaĢatmaya
gücüm yetmedi.»

Gerçekten bugünün insanı sayısız
yığınlar halinde bu daracık yeryüzünde çile
dolduruyor. AteĢten, yiyecekten yoksun bu
insan için özgürlük hiç de acelesi olmayan
bir lükstür. Çok daha çekecekleri var
insanların; özgürlük ve onun son tanıkları
da azalacak gittikçe. Prometheus insanlara
ateĢi ve özgürlüğü, teknikleri ve sanatları bir
arada verecek kadar onları seven bir
kahramandı. Bugünkü insanlıksa, yalnız
tekniğe gereksinim duyuyor, yalnız onun
kaygısında.

Biz de taze kanımıza karĢın, bu son
yüzyılın korkunç yaĢlılığına gömülü, bütün
çağların otunu, salt kendisi için görmeye
gideceğimiz zeytin yaprağını arıyoruz. Her
yerde, her yerde onun çığlıkları, acısı,
korkuları. Bu yığın yığın yaratıklar arasında
cırcırböceklerine yer yok artık. Tarih,
üstünde
fundalık bitmeyen kısır bir
topraktır. Bugünün insanı yine de tarihi
seçti. Ondan ayrılamazdı festen, ayrılması da
gerekmezdi. Ama, tarihi kendi buyruğu
altına alacak yerde, her gün biraz daha onun
kölesi olmaya razı oluyor.

BaĢkaldırmasını makineleri içinden
yapıyor. Sanatı ve ona bağlı her Ģeyi bir
engel,
bir
kölelik
belirtisi
sayıyor.
Prometheus‟un
özelliği,
tam
tersine,
makineyi
sanattan
ayırmasıdır.
Onca,
bedenler ve ruhlar bir arada özgürlüğe
kavuĢabilirler.
Bugünün
insanı,
önce
bedenin kurtulması gerektiğini sanıyor. Bu
uğurda ruhun bir süre için ölmesine bile razı
oluyor. Ama, ruh bir süre için ölebilir mi?
Doğrusunu isterseniz, Prometheus yeniden
gelecek olsa, bugünün insanları ona
Tanrıların yaptığını yapardı. Ġlk simgesi
olduğu
insanlık
adına
onu
kayaya
çivilerlerdi. Bu yenilmiĢ insana küfür edecek
düĢman sesleri, Aiskhylos‟un tragedyasının
eĢiğinde çınlayan seslerin aynı olurdu :
Gücün ve Ģiddetin sesleri.

ĠĢte,
bunda
ihanet
ediyor
Prometheus‟a, «bu atılgan düĢünceli ve uçarı
yürekli»
insanoğluna.
Bunda
dönüyor
bugünün insanı, Prometheus‟un kurtarmak
istediği insanların zavallılığına. O insanlara
ki, «düĢlerde yaĢar gibi bakmadan görüyor,
duymadan dinliyorlardı.» Provence‟da bir
akĢam, pürüzsüz güzel bir tepe, bir parça
deniz mavisi yetiyor insana her Ģeyin yeni
baĢtan yapılması gerektiğini anlatmaya.
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Bedenin isteklerini karĢılamak için ateĢi
yeniden bulmak, tezgâhları yeniden kurmak
zorundayız. Attika, özgürlük ve meyveleri,
ruhun ekmeği bir baĢka zamana. Elimizden
ne gelir? Kendi kendimize bağırmaktan
baĢka ne yapabiliriz, onları hiçbir zaman
bulamayacağız ya da baĢkaları bulacaklar
diye. Hiç değilse bu baĢkalarının onlardan
yoksun kalmamasına çalıĢmaktan öte çare
yok. Ne yapabiliriz? Bunlar hiç olmayacak
artık, ya da baĢkalarının olacak diye
yerinmekten ve hiç değilse bu baĢkalarının
onlara kavuĢmasına çalıĢmaktan baĢka ne
gelir elden diye. Bunu acı ile duyan, yine de
küsmeden yaĢamaya çalıĢan bizler, çok mu
geç geldik, çok mu erken?

insanoğulları ruhça ve bedence kurtarılabilir
hâlâ. Onlara mutluluk ve güzellik yollarını
açabiliriz.
Güzelliksiz
ve
özgürlüksüz
yaĢamaya
razı
olursak,
Prometheus
söylencesi daha baĢkalarıyla birlikte bize
insanın ancak bir zaman için paramparça
edilebileceğini, insanın tümüne yararlı
olmadıkça, hiçbir şeye yararlı olunamayacağını

anımsatır bize.
İnsan ekmek ve çalı istiyorsa ve eğer
ekmeğin daha zorunlu olduğu doğru ise çalının
anısını korumayı öğrenelim. Tarihin en karanlık
günlerinde Prometheus insanları, zor işlerini
duraksamadan toprağa ve durmadan biten ota bir
yanlarıyla bağlı kalacaklardır. Zincire vurulmuş
kahraman, Tanrının yıldırım ve şimşeklerinde,
insana olan o rahat güvenini yitirmez.

Çalılıkları
yeĢertmeye
gücümüz
yetecek mi? Zamanımızda yükselen bu
soruya Prometheus‟un karĢılık vereceğini
düĢünün. Gerçekte bu karĢılığı çoktan
vermiĢ o : «Size yeni düzeni ve kalkınmayı
vaat ediyorum ey ölümlüler! Eğer, bunu
kendi elinizle yapacak kadar usta, değerli ve
güçlü iseniz.»

Onun için, Prometheus bağlandığı kayadan
daha sert, dalağını yiyen akbabadan daha
sabırlıdır. Tanrılara başkaldırmaktan daha önemli
olan şey bizce, bu sürekli diretmedir. Ve bu hiçbir
şeyi ayırt etmeme ve atmama gücüdür ki,
insanların dertli yüreğini dünyanın ilkyazıyla
uzlaştırmış ve uzlaştıracaktır.

KurtuluĢun bizim elimizde olduğu
doğruysa, çağımızın bu sorusuna ben evet
diyeceğim,
tanıdığım
birkaç
insanda
gördüğüm kafalı güce, bilgili yiğitliğe
güvenerek.
«Evet
doğruluk!
diye
bağırır
Prometheus, ey anam benim! Görüyorsun
bana neler çektirdiklerini!»
Hermes ise alay eder kahramanla :
«ġaĢıyorum sana, madem kâhindin, neden
önceden görmedin bu çektiklerini?»
«Biliyordum» diye karĢılık verir asi
Prometheus. Benim sözünü ettiğim insanlar
da adaletin oğullarıdır. Onlar da bile bile
herkesin derdiyle dertleniyorlar. Biliyorlar ki
gözleri yoktur onun, Prometheus‟un ve onun
adaletini atıp yerine akim bulduğu adaleti
koymak gerekir, iĢte, Prometheus bu yoldan
çağımızın insanı oluyor.
Söylencelerin kendi yaĢamları yoktur.
Onlara bizim can ve kan vermemizi beklerler,
yeryüzünde onların çağrısına bir tek insan
karĢılık verdi mi, özlerini taptaze sunarlar
bize. Bizim iĢimiz bu özü korumak ve
yeniden dirilmesi için ölüm uykusuna
dalmamasını sağlamaktır. Bugünün insanım
kurtarmanın
olanaksız
olduğunu
düĢünüyorum kimi zaman. Ama, bu
40

ANLIK, Mart-Nisan 2019
Ay‟da Filizlenen Umut

yalıtılmıĢ ortam içerisinde Ay yüzeyindeki
araçta çimlenmeyi baĢardı. Bu geliĢme,
pamuk tohumu için küçük bir adım olsa da
insanlık için büyük bir adım olarak tarihteki
yerini aldı. Dünya yer çekim kuvvetinden
(9,8 m/sn2) daha düĢük yer çekimine sahip
Ay yüzeyinde ( 1,62 m/sn2) bir tohumun
çimlenebileceğini
görmek
bile
uzay
araĢtırmaları için ileriye dönük bir umut
oldu. Her ne kadar yeĢeren pamuk tohumu,
Chang‟e-4 uzay aracının iniĢ yapmıĢ olduğu
bölgenin gece dönemine girmesiyle beraber
termometrenin -170 dereceyi göstermesiyle
ölse de,Ay‟da yeĢeren pamuk tohumu uzay
araĢtırmaları için yeni bir adım oldu. Öteki
yandan
projeyi
yöneten
Chongqing
Üniversitesi‟nden Prof. Xie Gengxin, in
yaptığı açıklamada böyle bir sonuçu
öngördüklerini bildirmesi henüz butür
büyük ısı geçiĢlerine hazır olmadığımızı bir
kez daha hatırlatmıĢ oldu.
Ġnsalı uzay araĢtırmalarının önündeki en
büyük engellerden biri mürettebatın görev
süresince beslenme için yetecek besin
stoklarının kısıtlı olmasıydı. Apollo 11
mürettebatı ay yüzeyinde sadece 21 saat
geçirebilmiĢtir ama Çin‟in kısa bir süre için
dahi olsa Ay‟da filizlendirdiği pamuk tohumu
sayesinde, mürettebatların ihtiyacı olan gıda
malzemesini belkidekendileri bundan sonra
gittikleri ortamda yetiĢtirebilecek. Bu sayede
Dünya‟dan kalkacak olan roketler daha az
yükle kalkacak ve yapılacak araĢtırmalar bir
kısıtlamadan daha kurtulmuĢ olacak. Kim
bilir bu çalıĢma sayesinde bir gün „‟Marslı‟‟
filminde olduğu gibi insanoğlu Mars
yüzeyinde
kendi
gıda
maddelerini
yetiĢtirebilecek ve daha uzun süreler Mars
yüzeyinde kalabilecekler.
Bu arada 2018‟in son günlerinde Resmi
Gazete‟de yayınlanan bildiride Türkiye Uzay
Ajansı‟nın
resmi
olarak
kurulduğunu
öğrenmiĢ olduk. Umarız bu ajans bir seçim
vaadi ya da göstermelik bir kurum olmanın
ötesine geçip uzay araĢtırmaları ve uzay
araĢtırmalarına katkı sağlayacak teknolojiler
üretmek konusunda iĢler hale gelir.
Son
olarak,
Ay
yüzeyinde
yeĢermiĢ
tohumların, bölgenin -170 derecelik bir
döngüye girmesinden dolayı oluĢan soğuk
koĢullardan kuruduğunu bildiren yetkililer
meyve sineği yumurtaları hakkında hiçbir
bilgi vermediler. Bakarsınız meyve sinekleri
yeni umudumuz olur, ne dersiniz

Mustafa ERTUĞRAL

Amerika ve Sovyetler Birliği,bir çok kez ay
yüzeyine insansız hava araçları gönderdi,
hatta Amerika Apollo 11 görevi ile ay
yüzeyine ayak basmayı baĢardı. Ay‟a ayak
basan ilk insan olarak Neil Armstrongun
„‟Bir insan için küçük, insanlık için büyük
bir adım‟‟ sözleri tarihe geçerken, 2013‟te ay
yüzeyine araç indirenler arasına Çin‟de
katıldı. Chang‟e-3 (aytanrıçası) adlı insansız
uzay aracını baĢarılı bir Ģekilde ay yüzeyine
indirmeyi baĢaran Çin, 2013 sonrası için
ben de uzay araĢtırmaları yarıĢındayım
demiĢti,ki bugünlerde yaĢanan geliĢmelerle
bu konuda ne kadar ciddi olduklarını
görmüĢ olduk.
Chang‟e-3‟ten sonra Chang‟e-4 insansız aracı
ile bu sefer kimsenin baĢaramadığını
baĢaran Çin Ay‟ın karanlık yüzeyine 3 Ocak
2019
tarihinde
baĢarılı
bir
iniĢ
gerçekleĢtirdi.
Burada ayrı bir parantez açmanın doğru
olacağını
düĢünüyorum.
Toplumda
kavramların yanlıĢ anlaĢılması ile ilgili
oluĢan yanlıĢ algıdan biri de Ay‟ın karanlık
yüzü meselesi. Dünya‟dan Ay‟ın sürekli aynı
yüzünü görürüz. Çünkü Ay, Dünya etrafında
her bir dönüĢü sırasında kendi etrafında da
bir kez döner. Buna kütle çekim kilidi denir.
Ay‟ınkendi ekseni etrafındaki dönüĢ süresi
neredeyse Dünya etrafında dönüĢ süresi ile
aynıdır. Bu yüzden biz Dünya‟dan Ay‟ın
sürekli aynı yüzünü görürüz. Bu durum
bizim görmediğimiz tarafın hiç ıĢık almadığı
gibi yorumlara sebep olsa da Ay‟ın bizim
görmediğimiz yüzü de dönem dönem güneĢ
ıĢığı
almaktadır.
Sadece
biz
bunu
göremediğimiz için karanlık yüzeyi olarak
adlandırırız.
Kaldığımız yerden devam edersek, Çin‟in
gerçekleĢtirdiği bu iniĢ, Ay‟ın karanlık
yüzeyine yapılan ilk baĢarılı iniĢ olması
yanında insanlık tarihi için çok daha önemli
bir baĢarıya imza attı. Chang‟e-4 beraberinde
18 santimetre uzunluğundaki yalıtılmıĢ
ortam içerisinde Dünya‟dan toprak, pamuk,
patates ve arabidopsis bitkisi tohumunu,
maya ve meyve sineği yumurtaları olmak
üzere beĢ organizmayı Ay yüzeyine götürdü.
Ve bu organizmalardan pamuk tohumu
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Kitap

öldürenin adını, cinayette kullanılan silahın
seri numarasını ve kime ait olduğunun belli
olduğunu söylediği dosyalar o dönem
takipsizlik ile sonuçlanmıĢtı. Hatta bazı
silahlar ordudaki askerlere aitti. Silahı
düĢürmek
bile
ceza
gerektiren
bir
durumken, silahıyla cinayet iĢlenmiĢ bir
askerin ceza almaması mümkün değildi.
Urbina‟ya sağlanan koruma onlara da
sağlanmıĢtı belli ki. Yine bu iĢlere karıĢan
kiĢiler kendilerini “vatana hizmet ettik” diye
savunmuĢtu tıpkı Türkiye‟de de olduğu gibi.
Sonraki yıllarda Tansu Çiller‟in “devlet için
kurĢun atan da yiyen de Ģereflidir” söylemi
manidardır – D. Y.) ABD ordusu ise, bu
kiĢileri
“birkaç
çürük
elma”
olarak
nitelemiĢti. Gerillalarla savaĢması istenen bu
gruplar,
köylülerle
mücadele
etmeye
baĢlamıĢtı. Bu eğitimleri veren okul 2001‟de
adını Batı Yarıküre ĠĢbirliği Enstitüsü olarak
değiĢtirmiĢti, sebebini tahmin etmek zor
değil, adının kötüye çıkması…

Darbeciler Okulu – Lesley GĠLL

Deniz YÜCE
“The School of Americas” kitabı 2004
yılında yayınlandıktan sonra 2009 yılında
“Darbeciler
Okulu”
adıyla
Türkçe
yayınlanmıĢtır.
Bu
okul
Panama‟da
kurulmuĢ daha sonra Georgia‟ya taĢınmıĢtır.
Okulda, Latin Amerikalı yüzbaĢı, binbaĢı ve
subaylara askeri eğitim verilmiĢtir. Verilen
eğitimler darbe, iĢkence, toplu kıyım,
kontregerillavs..olmuĢtur.
Kitapta, dünyadaki diktatörlüklerin
ABD kaynaklı olduğu, her diktatörlükte
ABD‟nin o ülkenin asker ve polisini eğiterek
kendine bağımlı hale getirdiği anlatılmıĢtır.
Ayrıca bu okuldan onlarca olduğu da
vurgulanmıĢtır. Bu okullar aynı zamanda
narkotikçi, istihbaratçı ve terörle mücadeleci
gibi güçleri de
eğitmiĢ. En önemli
örneklerinden
birisi,
Bolivya‟da
koka
üreticisi köylülere karĢı kullanılan FaĢist
Ekoloji Polisleri olmuĢtur.

2000 yılında 48 bin kiĢinin eğitildiği
bilgisi
kitapta
verilmiĢtir.
1998-2000
arasında ise, 10-15 bin arasında Latin
Amerikalı, Amerikan yetkililere bağlı hareket
etmiĢtir. ABD‟de en az 150 eğitim merkezi
olduğu ifade edilmiĢtir. Bu merkezler
çalıĢmalarını,
ABD‟nin
çıkarına
göre
düzenlemiĢlerdir. Önemli bir unsur da,
eğitilen askerlere “Amerikan yaĢam tarzının
benimsetilmesi”
olmuĢtur.
Çocukları
Ġngilizce
öğreten okullara gönderilmiĢ,
Amerika‟nın
iĢleyiĢi
benimsetilmeye
çalıĢılmıĢtır. Teknik eğitim ve kültürel ikna
bu eğitimin temelidir. Dolayısıyla beklenti,
ABD
politikalarının
gönüllü
olarak
desteklenmesini sağlamaktır. Bir ABD‟li
asker, bu okula gitmiĢ biriyle anlaĢmanın
daha kolay olduğunu söyler. Çünkü, bir Ģey
olacağını
söylediklerinde,
bu
okuldan
yetiĢmiĢ olanlar bunun ciddiyetini anlar
demektedir.

Kitabın ilk bölümünde, Kolombiyalı
LuisBernardoUrbinaSanchez‟dan
bahsedilmiĢ. Kendisi, Kolombiya ordusunun
gizli istihbaratı içerisinde, Ġdari Güvenlik
Bölümü‟nün (DAS) baĢındaydı. Bu bir çeĢit
araĢtırmacı polis gücüdür ve diğer birimler Ġç
ĠĢleri Bakanlığı‟na bağlıyken bu birim farklı
bir yere bağlıdır, çalıĢanları üniformasızdır.
Urbina, bir çiftin kaçırılıp iĢkence ile
öldürülmesinden sorumlu tutuldu, ortada
kanıtlar olmasına rağmen sorgulanmadı ve
terfi alarak albay oldu. Daha sonra benzer
olaylarla da itham edilmesine rağmen yine
sorgulanmadı. Sabana de Torres belediye
baĢkanının
öldürülmesinin
emrini
de
Urbina‟nın verdiği bir köstebek tarafından
itiraf edildi ancak Urbina yine bir sorguyla
karĢılaĢmadı.
Onca
ciddi
olaya
adı
karıĢtırılmasına rağmen, yanlıĢ bir Ģey
yapmadığını, sadece ülkesine hizmet ettiğini
ifade etmiĢtir. (Bu noktada 1970‟li yıllarda
Türkiye‟de kurulan komando kamplarını
hatırlamakta fayda var. Uğur Mumcu‟nun
bazı cinayet olaylarını köĢesine taĢıyıp

Okulda verilen derslerden birisi,
Askeri Ġstihbarat dersiydi. “ĠĢkence Kitapçığı”
olarak adlandırılan ve bütün müttefiklere
dağıtılan bu kitapçıklarda, korkutma, döve,
öldürme, birinin öldürülmesi için para teklif
etme, Ģantaj birer yöntem olarak gösterilip
öğretiliyordu. Bu Ģekilde iç düĢmanların
temizlenebildiğine
inanılmıĢtı.
ABD‟nin
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ordusunun yayınları, “insanları itaat etmeye,
inanmaya, sadık kalmaya yöneltiyordu. Bu
Ģekilde, kontrollü bir mücadele verilebileceği
düĢünülüyordu.
Bu okulun kapatılması için aktivistler
de harekete geçmiĢti. Sadece bu okulun
katılması sembolik bir anlam ifade edebilirdi.
Onun dıĢında, genel olarak ne ABD‟nin
politikasını ne de diğer okulları engellerdi.
Sorun daha büyüktü; “ABD‟nin Latin
Amerika‟daki ve soğuk savaĢ sonrası
dünyasındaki
siyasi
ve
ekonomik
hegemonyasıydı.” Dolayısıyla bu okul sadece
bütünün ufak bir parçasıydı.
Bu
noktada,
süper
güç
ve
imparatorluk arasındaki ayırıma dikkat
çekilmiĢtir. Süper güç, ABD‟nin diğer
devletlerden
üstünlüğünü
belirtirken,
imparatorluk; en büyük süper güç olmakla
beraber, elinde tuttuğu bu gücü baĢka
devletlere sızmak ve onları dönüĢtürmek için
de kullanmaktı.
Bu okulun her türlü yaptırımdan uzak
kalmasına
sebep
olan
Ģey
ise,
dokunulmazlıktı. Bu aynı zamanda ABD
hegemonyasını güçlendiren bir durumdu.
Sivil seçkinler, bürokratlar ve uluslararası
kuruluĢlar bu sayede her türlü yıkıcı
faaliyeti ve politikayı uygulamaya geçirme
fırsatı yakalıyordu. Dokunulmazlık onlar için
bir zırh gibiydi.
Dokunulmazlık, kapitalist sistem bir
sistemin devamlılığını sağlamakla birlikte,
düzensizlik
de
sağlamaktadır.
ABD,
Bolivya‟da koka yetiĢtirenlere karĢı mücadele
ederken, aynı zamanda oradaki halkın
düzenini de altüst etmiĢtir. Köylünün tek
geçim kaynağı budur ve geçim konusunda
köylüye bir alternatif de sunulamamıĢtır.
Dolayısıyla köylüler de üretime devam edip
kendilerini koruma altında almak için yasa
dıĢı yollara baĢvurmuĢtur. Devlet de kendi
düzenini dayatmaya çalıĢmıĢtır. Düzen ve
düzensizlik bu anlamda birbirine bağımlıdır.
ġiddet kullanmayı kendine bir hak olarak
görmüĢtür. Neticede devlet halkıyla çatıĢma
içine girmiĢ, bu sadece ABD‟nin istikrarını
sürdürmesine yaramıĢtır.
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Sonsuz Değiliz Hiçbirimiz

balkonunda kendini asan kadınların
sokak lambalarında gölgelerini bıraktıkları
Mahir DOĞU

kocakoca adamların ayak izlerini taĢıyoruz.
yüzüyoruz yüzü koyun düĢmüĢ

Bir vapur güvertesindeyiz,

çocukların hayalleri arasında

umut iki gök arasında sıkıĢıp kalmıĢ

kaç kez öldük ey Ġstanbul...

biz uzanmıĢız iki gök arasında
o yıldız benim bu yıldız senin

bir martının kanatlarındayız

bizim olmayan yıldızları paylaĢmıĢız.

sallana sallana geçiyoruz kadıköy rıhtımını

dünya yetmiyor anlatmaya

ölüm olsa utanırdı parmak uçlarımdan

biz öldük ey Ġstanbul...

ver elini sonrası Galata gölgesi
sonra elimi bırakma!

bir vapur kenarındayız

apaydın oldu Ģimdi iki gök arası

alabildiğine boğaz, iki yakası

alacakaranlık kırmızısı kadar aydınlık

yan yana gelemeyen milyonların içinde

süzülüyor lanetlenmiĢ sesimden Nazım;

bir can simidi martıların ağzında

-"GüneĢin boynunu vurup

tutmaya yelteniyorsun

kanını göle akıttılar!"

kayıyor altımızdan köprüler
sarılıyoruz bulduğumuz ilk yılana

Güvertede sen ben martılar

biz öldük ey Ġstanbul...

bir de umutsuzluğumuz.
söylenerek sarılıyoruz, sallanıyoruz

bir vapur iskelesindeyiz,

Deniz utanıyor ayaklarımızın altında

beĢikte yatan açların ağız kokuları

...Topla kendini Ey ġehr-i Ġstanbul.

döküyoruz elimizde kalan son türküleri

Sonsuz değiliz hiç birimiz.

elimiz ceplerimizde yürüyoruz
açlar ordusu peĢimizde
gülhane parkı Ģuramızda kaldı
aklımızda yasaklar meydanı Taksim
kaç kez öldük ey Ġstanbul...

bir vapurun gürültüsündeyiz
deniz ikiye ayrılıyor herkesin içinde
köprüleri geçiyoruz artık
44

